
 ییدایش ینیریش

 
1 

 

 

 

 



 ییدایش ینیریش

 
2 

 

 

 

 

 

 



 ییدایش ینیریش

 
3 

 

  

 

 

:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 

 

 

 ایمقدم کاربر انجمن نودهشت -بهارک  | ییدایش ینیریرمان ش

 

  

 میالــــلٌه الرحمــــن الرحـــــ بــــسم

 

 ...یخور یشکست م یگاه

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 ...ینیزم یادم رو نیتنهاتر یکن یحس م یگاه

 

 قلبت، دل، تمام وجودت ترک برداشته... یکن یحس م یگاه

 

 یتو مغرور اما

 

 زن جوون هی...یزن هی تو

 

 ...یتر از صخره ا یاما قو یسرخ یجنس گلبرگ ها از

 

 تو رو بشکنه... یکس یگذار ینم تو

 

 شکنه... یاما نم دارهیترک بر م غرورت

 

 که بشکنه... یذارینم

 

 ...یمادر تو
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 ...!مادر

 

 شکنه... ینم مادر

 

 شکنه... ینم کشیکوچ یبه خاطر غنچه  مادر

 

 شن. یم شیکه سد راه خوشبخت یدر مقابل مشکالت ستهیا یاستوار م مادر

 

 ...مادر...یمادر تو

 

 از حس خوب... پر

 

 راه کنارته... نیتو ا خدا

 

 شن یتو م یزندگ یخوبش فرشته ها یبنده ها و

 

 ...دهیم یبهت زندگ خدا

 

 ...نیریش یزندگ هی
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 پر از عشق... یزندگ هی

 

 ...ییدایش ینیریاز ش پر

 

 اگر... یها هست ینیریش نیا قیال تو

 

 یهاش رو داشته باش یتلخ دنیتحمل چش اگر

 

 .بجنگ و عشق بورز...بمون

 

 ...ییها نیبهتر قیال تو

 

 ...!مادر

 

سرما خوردن  یدونم اول تابستون یدست از دست سرم برنداشته.آخه نم یسرما خوردگ نیسرم.از صبح ا ایخدا آخ

رما خورده بد س یلیخ یگرفته باشم.طفلک هیکه تو بخش بستر ییکوچولو یدختر بچه  شیکنم از ستا ه؟فکریمن چ

 بود.
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 یم یک ایادامه داشت.خدا فتمیصبح ش 6شب بود و تا ساعت  1تب داشتم.ساعت  ی.حسابزیم یرو گذاشتم رو سرم

 بمونه. داریخواد تا صبح ب

 

 به اورژانس... یبه بخش اورژانس....دکتر توسل یدکتر توسل-

 

 نکش خودت رو. دمیخب بابا فهم یلیکنه.خ یرو کم داشتم.چقدرم که صدا م نیهم ایخدا یوا

 

 .سوخت یگرفته بودم.ته گلوم بد جور م زیم یبلند کردم.دستم رو به لبه  یصندل یحال تن کرختم رو از رو یب

 

 تو دختر؟ ییکنن.کجا یدو ساعته دارن صدات م نای:وا؟ ساورروشنا

 

 رم. یگرفته گفتم:باشه...باشه دارم م یصدا با

 

 ست؟ی:حالت خوب نروشنا

 

 که... نیسرما خوردم مثل ا ی:نه!بدجور-

 

 رم اورژانس یبرو خونه.من م ریبگ یخب تو برو مرخص یلی:خروشنا
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 رم ی:خودم م-

 

 حالت بدترش نیتو با ا اوردهیبهم کرد و گفت:الزم نکرده اون بنده خدا که جونش رو از سر راه ن ینگاه چپ چپ روشنا

 ات کنم نهیمعا امی.بمون بی.تو خودت اورژانس الزمیکن

 

دونم چمه.از داروخونه دارو  یخواد.م یدستام گرفتم و گفتم:نم نیو سرم رو ب یخودم رو پرت کردم رو صندل دوباره

 رم.برو اورژانس. یم رمیگ یم

 

 یبچه ات.م چارهیب یلب گفت:واقعا که لجباز ریرفت ز یم ونیکه به سمت در پاو یتکون داد و در حال یسر روشنا

 ؟یدیفهم امیتا ب یمون

 

 کردم. دییتکون دادم و تا یرمق سر یب

 

 کنم کم تر دارو بخورم مامان.باشه؟ یم یگفت بچه!اصال حواسم به اون طفل معصوم نبود.سع یم بچه؟راست

 

ه باشه بود میترم قبل یبه خاطر فشار امتحانا دیشک نکردم.گفتم شا ادیز لشیبود که عقب انداخته بودم.اوا یماه دو

 و گفت احتماال یدکتر مراد شیهم حساس شدم.باالخره رفتم پ گهید یغذاها یلیداغ و خ ازیپ ی.به پورینخ دمیاما د

 رو گرفتم. شمیادادم و امروز هم جواب آزم شیحامله ام.بعدش هم آزما

 

من اونقدرها هم خوب نبود که دلم  یناراحت.زندگ ایدونم خوشحال باشم  ی!نمیشم.چه احساس جالب یمادر م دارم

از  نبود.تازه یازدواج کرده بودم.پسر خاله ام بود.پسر بد ریرو واردش کنم.سه سال بود که با ام گهیموجود د هیبخواد 
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 یهمون خاله ام براش جشن گرفت و همه  یعنیمادرش  شتساختمان خونده بود.تا برگ یآلمان برگشته بود.مهندس

 دختر انتخاب کنه. هیخواست شازده پسرش  یرو دعوت کرد.م لیفام

 

 یرو ده سال ریبودند.ام دهینقشه کش ریمن و ام یدوتا خواهر برا نیهم ا یاز اول نظرش رو من بود.از همون بچگ خاله

 سالم بود.از همون اول با پول پدرش رفت آلمان و درس خوند.حاال برگشته بود. 12که  یاز وقت یعنیبودم. دهیند

 

 یرفت توجه همه  یبود.تو جمع که م یمرد جذاب ریبلند.ام یکم یموها دویسبز و صورت سف یپسر با چشما هی

 یحالم گرفته م شهیحسود نبودم اما هم ادیگرفت.من ز یبا همه گرم م بایکرد و تقر یدخترها رو به خودش جلب م

 شد.

 

از  التیبود که هم تحص ی.خب پسرومدیکه زنش بشم بدم ن نیاز ا ادینشون داد ز ریاول که خاله من و به ام همون

اصال  نیسال از من بزرگتر بود.اما به نظر مامان ا 10بود که  نی.فقط مشکلش اافهیخارج کشور داشت هم پول و هم ق

اله بله که آخر سر قبول کردم و شدم عروس  هیمامان در گوشم خونه که پسر خوب نقدرینبود.بالخره ا یمشکل بزرگ

 خاله خانم.

 

بچه بتونه  نیا دیخسته شدم شا گهیهم که همش دعواست تو خونه.د ریچند مدته اخ نینداره.ا یفیتعر میزندگ

 رو عوض کنه. میزندگ

 

 .میحلوا افتاد هیاالن  ؟گفتمینگاهش کردم که گفت:وا تو هنوز زنده ا حالیدر اتاق رو باز کرد.ب روشنا

 

 یجد یجد رمیم یدارم م ایب وونهید ریزبونت رو گاز بگ -
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دارو اومد  سهیک هیمختصر رفت سمت دارو خونه و با  نهیمعا هیرو برداشت و اومد سمتم.بعد از  لشیوسا روشنا

 سمتم.

 

 .یریم یم یسر وقت نخور یدون یم یخودت دکتر گهید نارویا ری:بگروشنا

 

 دور از جونم-

 

داد!گفتم رو به  یم یبود که مگه مرخص یریهم گرفتم از صدر.گ یخونه؟برات مرخص یر ی:دور از جونت.نمروشنا

 ؟یآورد نینشده.ماش مونیموته به زور برگه رو امضا کرد.پاشو برو تا پش

 

جون نگه داشتن  یشونه ام.حت یکمدم برداشتم و انداختم رو یرو از تو فمیبلند شدم و لباسم رو عوض کردم.ک اروم

 رو هم نداشتم. فمیک

 

 کنم ی.جبران مغتونیدر یآره آوردم.ممنون بابت زحمات ب-

 

 یمما ن شیپ یدار یلیها خ یجبران نیکنم از ا یدختر!خواهش م یکن یرانندگ یتون یوضعت نم نی:توکه با اروشنا

 ...یجبراشون کن یخوا یم یدونم ک

 

 گرفتم شب خوش یکه حالم بده مگرنه حالت و م فیح-
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 کشمت ها یمو از سر کچلش کم شه م هیدل خاله باش. زی:شب خوش مراقب خودت و عزروشنا

 

کردم.چشم هام بسته بود و دستم رو  کی.تو راهرو با چندتا از پرستارها و دکتر ها سالم علرونیزدم ب ونیاز پاو آروم

از بوق و ب یآسانسور.با صدا واریدادم به گوشه د هیرفتم.سوار آسانسور شدم.تک یگرفتم و آروم آروم راه م واریبه د

بودمش و  دهی.دوستش داشتم چون با پول خودم خردمیسف یایم سمت زانت.رفترونیشدن در از آسانسور اومدم ب

 برام ارزش داشت. یکل

 

فاصله نداشت ساعت  یلیرو روشن کردم.محل کارم با خونه خ نیو ماش دمیکش یقی.نفس عمنیتو ماش نشستم

 .ومدین شیپ یمن مشکل یخلوت بود و با سرعت الک پشت ابونیشب بود.خدا رو شکر خ مهین یبه دو قهیدق ستیب

 

ردم و رو باز ک نگیدر پارک دیشدم و با کل ادهیبود.به ناچار پ ریکنترل در،دسته ام نیدم خونه.اه باز ا دمیرس باالخره

 نگیو رفتم تو پارک نیماش یدوباره نشستم تو

 

 .میشد.ما طبقه دوم بود یمتر م 180که هر واحدش حدودا  میکرد یم یواحده زندگ 3آپارتمان  هی تو

 

ساختمون  ریمد یموسو یرفته بود آقا ادمی ی.واومدین نییآسانسور رو چند بار پشت سر هم فشردم.اما پا ی دکمه

رو گرفتم دستم و کشون کشون  فمی.کارهیدر م یآسانسوره باز نیا ونیماه درم هیدوباره.هر  ارهیکار ب ریقرار بود تعم

 هشیتونستم آب دهنم رو قورت بدم.هم یسوخت و نم یم منفسم گرفته بود.ته گلوم یپله ها رو رفتم باال.بدجور

در  بمیرو از ج دمیخوردم.کل یشدن.از بس که بد سرما م یم وونهیهام د یخوردم همه دور و بر یسرما م یوقت

 خواب بود. ریآوردم و در و باز کردم.مطمئنا ام
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رص ق هیآب برداشتم. وانیل هیو  خچالیباز رفتم سمت  مهین یشم هاتو آشپزخونه و برقش رو روشن کردم.با چ رفتم

نداشته ما رو  ضیبخورم دختره از بس مر دیدوم با یرم که خودم م نایدر آوردم.نگاه کن تو رو خدا!خب ا فمیک یاز تو

 شه کرد... ینم شی!کارگهیآورده.روشناست د ریگ

 

 مهمون ریام یعنیافتاده بود. یکه تو آشغال تزایدوتا جعبه پ.نگاهم خورد به ییظرف شو یرو گذاشتم تو وانیل

 بد فکر نکنم. یزهایکردم به چ یو سع دمیکش یشد.نفس شتریباال انداختم.سر دردم ب یداشته؟شونه ا

 

خسته شده.رو  یمامان هم حتما حساب یداشتم.کوچولو اجیسمت اتاق خوابم االن واقعا به تخت گرم و نرمم احت رفتم

فکر کنم.االن واقعا حوصله اش رو  تزاهایخواستم به اون جعبه پ یزدم.نم یجون یو لبخند ب دمیشکمم دست کش

 ندارم.در اتاق رو آروم باز کردم.

 

کرد و بعد داغ  خیواقعا شوکه شدم.دستم رو به چارچوب در گرفتم.تمام تنم  دمید یکه رو به روم م یزیچ از

 درون سوختم...شد.سوختم.اره از 

 

 ری.امنمیمن رو جلوش گرفته بود تا بدن لختش رو نب یبود.پتو ری.دختره اما خونسردتر از امدیدوشون رنگشون پر هر

 ر؟یام یکرد یتخت بلند شه داد زدم:توچه غلط یاما مضطرب بود خواست از رو

 

 ..ی:ساورریام

 

 ستیها ن یکثافت کار نیا یمن جا یکنه؟خونه  یکار م یتخت من چ یمن رو یزن تو خونه  نیه؟ایک نیا ریام-

 خدا لعنتت کنه ری.امریام
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در مقابل مشکالت سرخم  چوقتیکه ه نیبود.از ا لیغرورم زبون زد کل فام شهی.همختمیر یزدم اما اشک نم یم داد

فته ر شیپ نجاهایتا ا ریکردم ام یبود.فکر نم یجد هیقض یلیخ گهیبار د نیدادم اما ا یکردم و ضعف نشون نم ینم

 باشه. یمیبا همه صم هآلمان بوده عادت کرد یسال تو نیکردم چون چند یباشه.فکر م

 

سکوت تلخ اتاق رو  میعصب یداده بودم به چارچوب در و نفس ها هیو اومد سمتم.هنوز تک دیشلوارش رو پوش ریام

 شکست. یم

 

 .زمیبدم عز حیکنم بذار برات توض ی...خواهش منای:ساورریام

 

که من دو ماهه زن  یگ ی.چرا بهش نمرجانیگفت:ام یاومده سمتم و بازوهام رو گرفته با تند ریام دیکه د دختره

 .بهش بگومیکن یازدواجمون رو علن یزود نیتوام.قراره به هم هیا غهیص

 

 قفل شده بود. ریزد.تبم رفته بود باال تر.نگاهم تو نگاه شرمنده ام یهام دو دو م چشم

 

** 

 

 قفل شده بود. ریزد.تبم رفته بود باال تر.نگاهم تو نگاه شرمنده ام یهام دو دو م چشم

 

 ؟یچـــ-
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از هم  میخواستم زندگ یهم نم چوقتینداشتم اما ه یفوق العاده ا ی.هرچند زندگدینه!تمام تنم لرز دیلرز صدام

 حاال... یول دمیترس یبودم و ازش م زاریبپاچه.از اسم طالق ب

 

 .تو چشم هام اشک حلقه بست.نییشرمنده سرش رو انداخت پا ریام

 

 !یگه...دِبگــــو لعنت یچشمهام نگاه کن و بگو راسته؟بگو داره دروغ م ر؟تویراسته ام-

 

 "راسته"جمله بود هیشد.تو عمق نگاهش فقط  رهیلبش رو گاز گرفت و بهم خ ریام

 

 یو گفتم:مبارک باشه پسرخاله دار دمیرو بوس ریزدم.اروم اروم شروع کردم به دست زدن.گونه ام یتلخ لبخند

 .یش یدوباره دوماد م

 

 یشدم.چشم ها رهیکمرنگ خ ییطال یوحش یشکست.به اون دختر با موها یرو به دندون گرفتم.بغضم داشت م لبم

 یرمش یسرباال.تو عمق چشم هام با ب ینیو ب یگوشت یبرجسته.لب ها یو گونه ها یبا صورت استخوون دهیکش یآب

 شده بود. رهیخ

 

 نیبزرگم رو برداشتم و پر از لباسشون کردم.از ا یتاسف تکون داد و رفتم سراغ کمدم.چمدون مسافرت یاز رو یسر

کردم.لپ تاپم رو برداشتم.مدارک و پاسپورتم رو برداشتم و  یهام رو جمع م لیرفتم و وسا یاتاق به اون اتاق م

 .دمیرو کش پشیهم گذاشتم و ز ی.چشمام رو روفمیگذاشتم تو ک
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و با در باز ر فمیک یکه دنبالش بگردم رو نداشتم.همونطور نی.حوصله ادیکامل پر فمیک پی!االن وقتش بود.زیلعنت اه

 دوشم. یگذاشتم رو

 

کار متنفر بودم.از  نی.از اارمیرو در ب فیضع یآدمها یخواستم ادا یرفت اما نم یم جیرم گبرام نمونده بود.س یجون

خوش  یکه بابا یسوخت.دو ماهش بود.درست همون موقع یاون بچه م ی.فقط دلم برانطوریغش و ضعف هم هم

 ذارم. یتو نم مپاقد ریتقص یاشتهاش شلوارش رو دوتا کرد به وجود اومد.نترس مامان

 

 با پشت دستم پاکش کردم و رفتم سمت در. عیگونه ام حس کردم.سر یاشک رو رو یگرم اروم

 

 اما برنگشتم. ستادمی.ادیاز پشت دستم رو کش ریام

 

 بدم حیکنم بذار توض یخواهش م نای:ساورریام

 

 یشدم.پوزخند رهیکه هم از اشک و هم از تب قرمز بودن بهش خ ییو با چشم ها رونیرو فوت کردم ب میعصب نفس

 طرز عاشق شدنتون رو؟ ایتون رو  ییآشنا ؟نحوهیبد حیتوض یخوا یرو م یبده.چ حیبده!توض حیزدم و گفتم:توض

 

 من هنوز دوست دارم نایآروم زمزمه کرد:ساور ریام

 

 تر شد. قیعم پوزخندم
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 متنفرم..ازت ادیازت بدم م ریدرسته؟ام یدوست داشتنته که سرم هوو آورد نیپس واسه هم-

 

 میضیشده بود.مر نیسنگ یحساب فمی.کدمیدست آزادم هولش دادم و دسته چمدون رو محکم تر گرفتم و کش با

 رفته بود. ادمی

 

دراتاق خوابم  یدونستم،جلو یآخر برگشتم و به خونه ام نگاه کردم.هووم رو که هنوز اسمش رو هم نم لحظه

 بود که تنش بود. یبود.تنها لباس دهیرو پوش ریام دیسف یمردونه  راهنی.پدمید

 

 یرو صاحب شد و من رفتم کنار.اگر م میداده بود به چارچوب در.چشمام پر از اشک شد.چه آسون زندگ هیتک

 یو مر یزندگ نیا گهیرو دوست داشتم نه د ریبودم.اما من نه ام دونیم روزیخواستم بمونم و مبارزه کنم مطمئنا من پ

 گذشت یعشق که فقط با کنارهم بودنمون م بدون یزندگ نیاز ا گهیکارم رو راحت تر کرد.د ریخواستم.راستش ام

 خسته شده بودم.

 

 زدم و سرم رو تکون دادم. یپوزخند

 

 یجان.خوشبخت بش ریمنتظر دادخواست طالق باش ام-

 

هم بد تر!تعادلم رو از دست دادم و  دی.هنوز حالم بد بود.شادیاومد سمتم.اما رفتم سمت در.دستم رو کش ریام

 ها. کیشد.چمدونمم افتاد رو سرام نیپخش زم شمیدوشم پرت شد و همه کاغذها و لوازم آرا یاز رو فمیافتادم.ک

 

 عشق و حالت رو بکن ؟برویلعنت یخوا یاز جونم م یچ-
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هنوز دوست  ؟منیدیگفت:فهم شد و بلند تر رهیسبزش بهم خ یدم...اومد جلوتر...با چشم ها ی:من طالقت نمریام

 نایدارم ساور

 

 اروم نشسته رفتم عقب تر. اروم

 

 عروسکه چند روزته پسرخاله؟ ه؟نکنهیآهان پس اون ک-

 

شوهرت رو خوب حفظ  یکه نتونست نی.مثل اشمی.زن شرعریگرفت اومد جلوتر وگفت:نه خ یم شیداشت آت دختره

 .یکن

 

رو  یخوب نیقدر من به ا ی.مواظبش باش وقترهیکرد که تو رو بگ ینم انتینبود مگرنه به من خ یمال نیهمچ ریام-

تنوع  یادیز ریمونه.ام ینم ادیز یندار یفیتعر چیبهش کردم و ادامه دادم:ه یا دارانهیندونست با تو که...نگاه خر

 طلبه

 

 نور! یشد نور عل یبود.وا ختهیکه مدارکم ر ییما نبود.نشست کنارم.همونجا یانگار تو بهر حرف ها ریام

 

 بود. دهیرو گرفت تو دستاش.چشم هام رو بستم.سر درد امونم رو بر شمیآزما جواب

 

 نا؟یساور ی..تو بار ..داره؟تیچ نی..ایبا لکنت گفت:ا ریام
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 کار کنم؟ یبچه چ نیشد.با ا دتریشدم.بغضم شد رهیسقف خ به

 

 خواستم فردا بهت بگم.امروز جوابش رو گرفتم. یم-

 

 کردم. یتو چشم هاش بود که درکش نم یبرق هیبا التماس تو چشم هام نگاه کرد. ریام

 

 نا؟یساور-

 

 لرزوند. یدلم رو نم گهیارومش و اون نگاهش د یصدا

 

 .دمیرو از دستش کش شی.جواب آزمافمیتو ک ختمیرو جمع کردم و ر لمیوسا عیشدم و سر بلند

 

 زنده بمونه سیبچه قرار ن نیکه ا فی!حفیح-

 

 یدم سقطش کن یدم نه اجازه م یدم.نه طالقت م ی:من اجازه نمریام

 

 انتیخ یبود یتو اگر مرد زندگ یبرس.تو اگر پدر بود تیبرو به عشق باز ؟شمایباش یزدم و گفتم:شما ک یپوزخند

 ذارم. یبچه رو هم به دلت م نی.داغ ارمیگ ی.من طالق مریخوامت ام ی.نمیکرد ینم
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. دمیپله ها کش یدنبالم اومد.چمدون رو از رو ریتونه از پله ها بره.ام یحاال م یخدا ک ی.وارونیاز خونه زدم ب عیسر

 .دیتا دم در دنبالم دو ریشدم.ام نیو سوار ماش نگیرفتم تو پارک عیسر

 

 دنه؟یموقع بارون بار یرو روشن کردم و با سرعت دور شدم.خدا آخه اول تابستون نیماش عیسر اما

 

بارون تن خشکش رو به آسمون سپرده بود  یاز قطره ها سیخلوت و خ ابونینشست.خ یم شهیش ینم بارون رو نم

 تا ترش کنه...

 

 یم شهیش یبارون که رو یهر دونه  ی!به اندازه سمیخ یمن خودشون رو سپرده بودن به چشم ها یگونه ها و

 نشست. یمن م یگونه  یقطره اشک هم رو هینشست،

 

 یم دهی.چراغ قرمز سر چهار راه از دور دادی.اول تابستون بارون مگهیخداست د بیاز عجا نمیشدت گرفت.ا بارون

بود با  کیسبز شه.اما نشد.بدون توجه به چراغ به راهم ادامه دادم نزد کشینزد دمیرس یکردم وقت یشد.دعا دعا م

جلوم سبز  نیماش دیکنم با یچراغ رد م هیتا من  مهیو ن2 کیاز شانس ما!ساعت نزد نمیا ایتصادف کنم.ب نیماش هی

 بشه.

 

 .دمیکش قیفرمون و نفس عم ی.سرم رو گذاشتم رومیهر دو ترمز کرده بود یبدجور

 

 یبودن.صدا نشیهم تو ماش گهیبوق.دوسه تا پسر د یساله بود دستش رو گذاشت رو 20پسر جوون  هیهه که  راننده

 ضبطشون سرسام آور بود.
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 .یتنها بر ینکنه دوست ندار هیوقت شب؟چ نیا یکن یخانوم استخاره م گهیدِ برو د-

 

گذاشته باشن روش و  نیوزنه سنگ هیکرد.انگار  یتاسف تکون دادم و دوباره راه افتادم.قلبم درد م یاز رو یسر

 .رنیرو بگ دنتینفس کش یجلو

 

 نیبهم بخوره.مخصوصا با وجود ا میخواستم زندگ یرو دوست داشتم.نم میچقدر هم که عاشق نبودم.اما زندگ هر

 ذاشتم. یم ریمس نیا یبکشم وحشت داشتم و حاال خودم داشتم پا تو دکیکه اسم مطلقه رو  نیاز ا شهیبچه.هم

 

خواست مطلقه  یطرف هم دلم نم هی.از رمیپدرش رو ازش بگ ایببرم  نیبچه رو از ب نیخواست ا یطرف دلم نم هی از

 کنم یزندگ ریتونستم با ام ینم گهیطرف هم د هیبشم.از 

 

 ...ایخودت من و نجات بده.خودت کمکم کن خدا ایخدا

 

از دو  یقیو تلف دیجد ینسبتا بزرگ با معمار ییالیو یخونه  هیزدم. ی.لبخند تلخدمیرس میپدر یدر خونه  یجلو به

 .یو مشک دیرنگ سف

 

 کیکوچ یکارخونه  هیبرد و برگردوند.بابا  یکارش پدر رو تا مرز ورشکستگ نیبا ا دیمد بود.شا یتو شهیهم مامان

 نیبا خواهراش داشت و ا یدر چشم رو هم چشم یسع شهیداشت.وضعمون بد نبود.اما مامان هم ییغذا عیصنا

 کرد. یم تیخانوادمون رو اذ
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دوبار و بعد  باریرو فشار دادم. فونینمود.زنگ آ سیشدم.چتر که نداشتم آسمون مرحمت کرد و من رو هم خ ادهیپ

 .یاپیهم پ

 

 .دیچیپ فونیساورا تو آ یخوابالود و عصب یصدا

 

 از جون ما اهلل اکبر... دیخوا یم یوقت شب چ نیبر مردم آزار لعنت.بابا آخه ا ی:اساورا

 

 گرفته زمزمه کردم:ساورا... یصدا با

 

 ؟یکن یکار م یجا چ نیوقت شب ا نینا؟ایساور یی:وا؟ توساورا

 

 کنم یم فیتو تعر امیم ادیشدم بابا داره بارون م سی؟خیدر و باز کن یخوا ینم-

 

 یتو آبج ایب ای:بساورا

 

بارون خورده و با طراوت شده  یگذاشتم.گل ها حساب نگیپارک یرو تو نیباز شد.ماش نگیشدم.در پارک نیماش سوار

 پر از غصه... ی.نفسدمیکش قیخاک بودم.چشم هام رو بستم.نفس عم یعاشق بو یبودن.از بچگ

 

کرد.به طرفش رفتم اول اروم و خسته اما بعد  یمنتظر و پرسشگر من رو نظاره م یبا نگاه یدر ورود یجلو ساورا

 و خودم رو تو آغوشش پرت کردم. دمیو دو اوردمیطاغت ن
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 یکن یم هیکرده؟تو چرا گر یکار رینا؟امیشده ساور یت:چدست هاش رو دورم حلقه کرد و با اضطراب گف ساورا

 ها یخور یسرما م یشد سیتو خ ایکن تو رو خدا ب ؟نگاشیآبج

 

و باال و با دستمال اشکام ر دمیکش یرو م مینیب باری هیمبل نشستم.هر چند ثان یرو گرفت و من رو برد تو.رو دستم

 کردم. یپاک م

 

 برام آورد. یمسافرت یپتو هیدم کرد.رفت تو اتاق و  ییرفت تو آشپزخونه و چا ساورا

 

 شه. ی:بنداز روت سردت مساورا

 

 .پاهام و آوردم باال و تو شکمم جمع کردم.دمیچیگرفتم و دور خودم پ ازش

 

 .دیلرز یرو به روم نشست خم شده بود و با نگاه مضطربش بهم زل زده بود.لبام م ساورا

 

 یرو خدا بگو آبج نا؟تویشده ساور ی:چساورا

 

 موفق نشدم. ادیکردم صدام نلرزه اما انگار ز یرو پاک کردم.سع اشکم
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 .یتموم شد ساورا...همه چ یهمه چ-

 

 کار کرده یپسره چ نیدعوات شده؟باز ا ریتوآخه؟با ام یگ یم ی:چساورا

 

 نه دعوام نشده-

 

 ؟ی:پس چساورا

 

 زن گرفته ساورا ری...امریام-

 

 ؟ی:چـــــــساورا

 

 شده بودن. داریمامان و بابا ب گهی.بدون شک ددیبلند ساورا تنم لرز یصدا از

 

 نفسش رو فوت کرد و نشست کنارم و دستم رو گرفت. یپاشد و جلوم قدم زد عصب ساورا

 

 نایساور یاشتباه کرده باش دیتو؟مگه ممکنه...شا یگ یم یدار ی؟چیچ یعنی:ساورا

 

 برگشتم... یبمونم برگشتم خونه.وقت مارستانیبودم.نتونستم ب فتینه...امروز سرما خورده بودم.ش-
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 ؟یچ یبرگشت ی:وقتساورا

 

م باز .اولش فکر کرددمید گهیزن د هیرو با  ریبرگشتم و رفتم تو اتاق خوابم ام یباال و گفتم:وقت دمیرو کش مینیب

 .شهیا غهیکه زن ص دمیبعد د یهاش شروع شده ول یهوس باز

 

 .نشیهق هقم شروع شد.ساورا بغلم کرد و سرم رو چسبوند به س باز

 

 .افتهیصد دفعه به غلط کردن ب یکنم روز یم یکشمش.به خدا قسم کار ی:مساورا

 

 بود.چشم هاش خوابالو اما کنجکاو بود.اومد سمتمون. ستادهیپله ها ا یبا ربدو شام باال بابا

 

 ؟یکن یکار م یچ نجایبابا تو ا نای:ساوربابا

 

 بود و با یازدواج ناراض نیسر ا یکنم.اون به اندازه کاف تیاذ نیاز ا شیخواستم بابا رو ب یرو پاک کردم.نم اشکام

 جنگ و دعوا داشتن. رهیازدواج سر بگ نیمامان که مصر بود ا

 

بد خوابتون  دی.دست هاش رو گرفتم و گفتم:ببخشستادیبزنم.بابا درست مقابلم ا یزورک یکردم لبخند ی.سعستادمیا

 کردم بابا
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 ه؟یشده دخترم.چرا چشمات بارون یبا نگاه نگرانش بهم نگاه کرد و گفت:چ بابا

 

 مامان خانوم گل کاشته.آقا رفته زن گرفته زیقبل از من گفت:داماد عز ساورا

 

 شد و گفت:آره بابا رهیساورا؟بعد به من خ یگ یم ینگاهش کرد گفت:چ یعصب بابا

 

 دادم.سرم رو تکون  اروم

 

 بلند داد زد:ترالن ترالن... بابا

 

 .ستادیپله ها ا یبلند باال یمشک یلباس خواب راحت هیمامان با  قهیازدو دق بعد

 

 .اوشیس یزن ی:چته چرا داد ممامان

 

 خانوم ریبگ لیتحو یرو که آب داد یدسته گل ای:ببابا

 

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا نایکه تازه چشمش به من افتاده بود با تعجب نگاهم کرد و گفت:وا مامان ساور مامان
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رفته سر دخترت هوو  یکرد یم یو ازش طرفدار یزد یدم م شیکه اونقدر از خوب ی:بفرما خانوم.اون پسربابا

 ستمین اوشیس رمیدختر رو ازش نگ نیآورده.اگر طالق ا

 

 .یقلبش رو گرفت و نشست رو صندل بابا

 

 ستین یزیواسه بابا آورد.نگران بابا بودم خواستم برم طرفش که گفت:چ یزبون ریقرص ز هیو  دیدو ساورا

 

 ادیم ادمیشدم خوب اون روز ها رو  رهیمامان خ به

 

.سال ها ازم دور بوده خب اخالقاش ستیشناختم ن یکه من م یریپسره اصال اون ام نیخوام بابا ا یمامان من نم-

 هیجور هیفرق کرده 

 

که هست پول و خونه  ستین ه؟مهندسیذاره.چه جور یم بیخواهرم ع ی.رو بچه اریدرن یباز ی:خوبه خوبه.کولمامان

 یهمه دخترها داشتن درسته قورتش م یتو مهمون یدیهم که خاله قربونش بره خداشه.ند افهیو ق پینداره که داره ت

 ...هیادی؟از سرتم زدادن

 

 خان ریکه من بچتونم نه اون ام نیمامان مثل ا-

 

 درخشان داره یاون دکترا خونده هم سابقه کار یول یا یزپرت یدانشجو هی.تو تازه گهیگم د ی:واال راست ممامان

 



 ییدایش ینیریش

 
27 

 

 ذینو پا نهیتو چشم خاله تهم دیمن و خار کرده بود یرشته  نی.شما که همیشده زپرت یپزشک یخوبه حاال دانشجو-

 ؟ی.حاال شد زپرتدیکرد یم یو باهاش فخر فروش

 

اندازم  یسنگ م ادیبرات ب یهر خواستگار ای یش یم ریزن ام ایبدو نکن حرف رو هم عوض نکن  یکی:با من مامان

 !ریو ال غ ریجلو پاش.فقط ام

 

 متعجب. یبود.با چشمان ستادهیهمون مادر جلوم ا حاال

 

 خنک شد؟ ؟آره؟دلتیخواست یرو م نینه؟هم یدیزدم و گفتم:مامان خانوم به آرزوت رس یتلخ پوزخند

 

 شم؟ ی:متوجه منظورت نممامان

 

 نی.ایآسون نیدسته گلتون سرم هوو آورد به هم یتون.خواهر زاده  یو دوست داشتن زیجونتون.مهندس عز ریام-

من رو، دخترتون رو  دیکه حاضر بود یبود همون پسر نیبود اون تحفه نطنزتون؟ا نیبود اون آش دهن سوزتون؟ا

 اَبَر ستاره تون رو نداشتم ازش طالق نیا اقتیلبنده  نکهیمثل ا د؟ممنونیکن دیو تمج فیاما از اون تعر دیکن کیکوچ

 .رمیگ یم

 

 زدم و سرم رو تکون دادم برگشتم سمت ساورا. یا گهیهنوز تو بهت بود.پوزخند د مامان

 

 ؟یاریشه برام ب یم نهیتو ماش داداش چمدونم-
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 .راه افتادم سمت پله ها.رونینگاه پر از خشم به مامان انداخت رفت ب هیکه  نیتکون داد و بعد ازا یسر ساورا

 

 دیریبگ لیشه برام وک یبابا اگر م-

 

 پر از غصه گفت:باشه دخترم باشه یبا صدا بابا

 

 شد. تیانگار موتور مامان تازه روشن شد و متوجه موقع اما

 

 زن گرفته؟ یور دل من.تو از کجا مطمئن ینیبش یریمونده تو طالق بگ نمی؟همیچ گهی؟دی:چمامان

 

 هی نیخونشون با من ع میکردم هر بار اومد یزندگ ریکه با ام یسه سال نیآوردم.تو تموم ا یداشتم جوش م گهید

 خسته شدم.رو پله ها بودم.برگشتم طرفش. گهیذاشت رو سرش د یرو م ریکرد و ام یم موجود اضافه برخورد

 

انکار نکرد.تو چشم هام زل زد و  ری.بهم گفت زنشه.امدمیتخت خوابم د یمطمئنم که اون زن رو رو ییاز اونجا-

 یکنم.طالقم رو ازش م یتر از جونتون زندگ زیخوام با اون دسته گل عز ینم گهیمعذرت هم نخواست.من د

 رم. یهم نم یکی مامنت ش ری.زرمیگ یرم واسه خودم خونه م یور دلتون.م امینم دی.نترسرمیگ

 

رو ازش  تیکن زندگ رونیب تیو اون دختر رو از زندگ ؟بمونیبه در بش دونیاز م یزود نیبه ا یخوا یم یعنی:مامان

 کنار خودت رو یکه بکش نیا یجا ریپس بگ
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 نیا اقتیبه خاطرش رو نداره.ل دنیجنگ اقتیل ریداد دستم.ام یشم.بهونه خوب یخوام.من تازه دارم خالص م ینم-

 دیچشم سف یکه کنار من هم باشه نداره.مفت چنگ همون دختره 

 

 دهیچینپ لیتو فام یکن ی.فکر میبهش بد یبچه نتونست هی ی.سه ساله ازدواج کردگهی:خب پسره حق داره دمامان

 نازاست. نایکه ساور

 

 گرفتم.بلند داد زدم. یم شیداشتم آت گهید

 

 رو زده.غلط کرده با هفت جد و آبادش. یحرف نیهمچ یغلط کرده هر ک-

 

 رو پرت کردم طرفش. شی.برگه آزمادمیکش ینفس م یعصب

 

خانتون هوس  ریکه ام یگذاشته.من باردارم.من دو ماهه باردارم.درست از همون روز بیرو من ع یغلط کرده هر ک-

تا االنش برام جهنم بوده بعد از  ریبا ام یمونم.زندگ یبچه هم نم نی.به خاطر ارمیگ یبه سرش زد.من طالق م دیجد

 شم. یجدا م ریراحت.من از ام التونیشه خ یهم بدتر م نیا

 

 دم ی:من اجازه نممامان
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 یدست خودمه.بابا هم اگر کمکم کنه ممنون م میزندگ اریبسه.اخت دیرو به هم زد میزندگ بارید؟یکاره ا یشما چ-

 شم

 

دوست  ی.کدوم پدرستیبه طالقم هم ن یباشه راض یهر چ یبه ازدواجم نبود.ول یسرس تکون داد.درسته راض بابا

 سالش طعم طالق رو بچشه؟ 25داره دختر 

 

 تخت. یرو پرت کردم رواتاقم.هنوز هم دست نخورده بود.خودم  یمامان رفتم تو یتوجه به غر غرا بدون

 

 من! یها یکه شد آغاز بدبخت یافتادم همون شب یاون شب مهمون ادیهام رو بستم داغ داغ بودم. چشم

 

** 

 

 ...گهی.پاشو آماده شو دیتوکه هنوز نشست یوا ی:امامان

 

مچ پام بود و باالش هم  یتا رو شیرو که بلند یشده ا یسنگ دوز یرفت سمت کمد لباس هام.لباس مشک بعد

 دکلته بود رو گرفتم سمتم.

 

 بازه یلیخ نیپوشم.ا یرو نم نیمن ا-

 

 و بدزده؟ ریدخترخالت قاب ام ذیاون پان یخوا ی:خوبه خوبه حرف نباشه ممامان



 ییدایش ینیریش

 
31 

 

 

 برم. یرو نم یمن با نشون دادن بدنم دل کس-

 

کم  یزیچ یبرجسته ام.تو خوشگل یرو گونه ها دمیرو کش می.رژگونه آجرنهیو گفتم و دوباره برگشتم رو به آ نیا

کرد.گونه هام برجسته بود و لب  یرو جذب م یکه هر کس دهیروشن کش یقهوه ا ینداشتم.پوست برنزه با چشم ها

باشه  یعیطب ریغ یادیخواست ز یرو عمل کردم.اما دلم نم مینیب شیسال پ 3داشتم.به زور مامان  یخوش فرم یها

 دماغ ناقابل آب خورد. نیهم ا یو دست دکتر هم درد نکنه خوشگل و جمع و جور برام درش آورد که البته چند تومن

 

 شنیبود آست ری.از جنس حردمیکت هم روش پوش هی.البته دمیرو که مامان گفته بود رو پوش یهمون لباس پاشدم

 یسرم کنم.موها یبه خودم انداختم.عادت نداشتم روسر ینگاه نهیخورد.تو آ یام گره م نهیس ریسه ربع بود و ز

 یو صندل ها دمیرو پوش می.مانتو کوتاه مشکمشونه هام آزاد گذاشت یرو رو ومدیکمرم م یرو که تا گود میقهوه ا

 .نرویرو دستم گرفتم و از اتاقم زدم ب فمیهم سرم کردم و ک یشال مشک هیرو پام کردم و  میمشک یسانت 10پاشنه 

 

و باز موهاش رو رنگ کرده بود و  شگاهیخانوم طبق معمول خودش رو طاووس درست کرده بود.رفته بود آرا مامان

 شده بود. اردریلیمامان م شگریام آرا چارهیب یبابا بی.از صدقه سر جونینیو ش کاپیهم م یکل

 

 نیپر از ماش ابونیکرده بودن و خ یچراغون ی.حسابمیشد ادهیپ نیازماش ایلواسون خاله تان یالیبه و دنیرس با

 تو. میو رفت میکرد کی.با همه سالم و علدمیبود.شوهر خاله هام رو دم در د

 

کرد.مگه من آدم  یام م وونهیداشت د گهیزد که فالن کار و بکن فالن کار و نکن.د یدم گوشم حرف م یه مامان

 یخاک بر سر ب ومدیام که بخوام خودم رو به زور به پسر مردم قالب کنم.خوشش اومد که اومد خوششم ن یپست

 اش کنم.به من چه واال... قهیسل
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 یمیکردم.افروز تنها دخترخاله ام بود که باهاش صم یافروز دختر خاله ام به سمتش رفتم و باهاش رو بوس دنید با

 بودم.

 

 ؟یخوشگل کرد نقدریا یاره ببررو قر ی:خانوم دل کافروز

 

 دختر.چشمت روشن خان داداشت اومد. یتو که خوشگل تر از من شد-

 

 گلم.سالم خاله جون یمرس-

 

 تو میکرد و دعوتمون کرد بر یرفتم سمت مامان و باهاش رو بوس بعد

 

گرفتن در حد  یواسه برگشتن پسرشون مهمون نایگرفتن.مردم نون ندارن بخورن ا یانگار عروس ایخدا یوا

شده  دهیپوش ییطال یها یو صندل زیهم کت و شلوار.سالن با م ونیو آقا بایز ی.همه خانوم ها لباس شب هاگایالل

 ییدور طال دیسف یزدن و طرف ها یها برق م کیکرد.سرام یروشن م یسالن رو حساب ییطال یبود و لوستر ها

 تو چشم بودن. یحساب

 

 .یچشم رو هم چشم شهیتاسف تکون دادم.هم یاز رو یزدم و سر یپوزخند

 

 زدم.من و سفت گرفت تو بغلش. یزورک یاومدسمتم لبخند خاله
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 عروسکم. ی:خاله قربونت برم خوش اومدایتان

 

 برگشتن ریو گفتم:ممنون خاله جون.چشمتون روشن آقا ام رونیبغل خاله اومدم ب از

 

 یش یرسم و عروسم م یبه آرزوم م گهیکه دارم د نیزد و گفت:خدا رو شکر مثل ا یچشمک خاله

 

 خالـــــه-

 

 .برو باال لباست رو عوض کن گلم.گهیگم د یخب راست م هیوگفت:چ دیخند خاله

 

 باال و مانتوم و شالم رو در آوردم. میو رفت شمیاومد پ افروز

 

 باال و مانتوم و شالم رو در آوردم. میو رفت شمیاومد پ افروز

 

 .ششیکرده پ فیازت تعر یلیمامان خ رهیگ یهمش سراغت رو م ریام نییپا میباش بر:زود افروز

 

 گهیام د یفیخب تعر-
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برو شوهرت و پس  ایبه داداشم ب دهیکنه چسب نیع ذیپان نیبدو تو رو خدا ا نای:خودت و لوس نکن حاال.ساورافروز

 .ریبگ

 

 تو؟ یکن یم هینگاهش کردم و گفتم:نه به داره نه به باره شوهر شوهر چ یچپ چپ

 

 یعروس خودمون یایب نییپا یخود!باال بر یخود ب یبهم زد وگفت:ب یسقلمه ا افروز

 

 اوهو اوهو-

 

 ینم ادیاش حتما عوض شده بود و به احتمال ز افهیبودم و ق دهیوقته ند یلیرو که خ ری.امنییپا میباهم رفت باخنده

 ریبه ام دنیخانوم مثل کنه چسب ذینکته که پان نیکه کل خانواده بر ا ییبدم.اما از اونجا صشیتونستم تشخ

 کردم. داشونیخان،اتفاق نظر داشتن،پ

 

 دشمیسف یبودکه از جلو کوتاه بود و پشتش بلند.پاها دهیپوش یشب بلند صورت راهنیکه پ دمیرو د ذیپان

اضافه وزنش و پوست  کمیعموم قرار داده بود. باالشم دکلته بود.چه شود با اون  دیسخاوتمندانه در معرض د

 .ومدیکنم بدم م یینماکه بخوام با بدنم خود نیاز ا شهیآورد.هم یچشم همه رو داشت در م دشیسف

 

 و پارسا... ذیو ساورا و پان ریام یعنی هی.بقهیسمت بق میدست هاش گرفت و رفت یدستم رو محکم تو افروز

 

 خانوم. نایساور نمیخان داداش ا دیی:بفرماافروز
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گفت و دستم رو تو دستاش فشرد و  یدیبعد ببخش یکرد ول یرو به طرفش دراز کردم.اولش مات بهم نگاه م دستم

 دستام نشوند. یرو یبعد هم برد سمت لباش و بوسه کوتاه

 

 پسرخاله دیگفتم:خوش اومد بالبخند

 

 و کراوات دیسف راهنیکتش داشت و پ یلبه  یساتن رو کیکه نوار بار یبا اون کت و شلوار خوش دوخت مشک ریام

 کرد. یسبز رنگش جذاب ترش م یبود.وچشم ها پیشک خوشت یب یمشک

 

 یهست یدختر نیباتریواسه خودت.بدون شک ز یشد یخانوم ؟چهییکوچولو نایکنم.توهمون ساور ی:باور نمریام

 و با وقار بای.زیشد بایگفت.فوق العاده ز ی.مامان راست مدمید یمهمون یکه امشب تو

 

 بهم انداخت. یا دارانهیو نگاه خر دیجو یگرفت.لبش رو آروم م یم شیداشت آت ذیپان

 

 جان؟ نایزد وگفت:سردته ساور یپوزخند

 

 سوزونه و گفتم:نه گلم؟چطور؟ یکه تا ته آدم رو م ییزدم بهش، از اونا یلبخند

 

 خورنت ینترس نم یخودت رو پوشوند ی:آخه حسابذیپان
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 جان؟ ذیهست پان یمختلط باز بگرده.مشکل یها یبار ساورا گفت:خواهرم دوست نداره تو مهمون نیا

 

 ادیام.متاسفانه امروزه ز یزیچ نی...من دنبال همچیرانی.اصالت انیبهم انداخت و گفت:آفر نیپراز تحس ینگاه ریام

 شه ینم دایپ

 

 رو آورد جلوتر و اروم تر ادامه داد:خصوصا تو خانواده ما سرش

 

 خانوم. نایکنم ساور یو گفت:من بهت افتخار م شیقبل یبرگشت سرجا دوباره

 

 نتونست به من برسه. چوقتیداشت با من رقابت کنه اما ه یسع ینگاه کردم.از بچگ ذیزدم و به پان یلبخند

 

.جواب مثبت رو به زور یخاله زنگ زد و وقت گرفت واسه خواستگار یونمهم یهفته مثل برق و باد گذشت.فردا دو

 یاخالق هاش رو نم یکه درست و حساب یکه بخوام تو دو سه روز به کس نیبود.اما ا ومدهیبدم ن ریمامان دادم.از ام

و زور ممکن کرد و من و مجبور کرد که تو  دیبا تهد رومحال  نیشناختم جواب مثبت بدم از محاالت بود.اما مامان ا

 اول جواب مثبتم رو اعالم کنم.بماند که چقدر با بابا دعوا کرد و اشک من و در اورد. یهمون جلسه 

 

 .متنفر.چه شود ذیبه ساورا بدبخت ما.ساورام از پان دیشد و دوباره چسب دینا ام یهم حساب ذیمامان پان نهیتهم خاله

 

قطره اشک از  هیو  دمیشکمم کش یداد.دست رو یاون روز ها هم آزارم م ادیسرجام غلط زدم.زدم و  یتلخ لبخند

و  یجواب مثبت دادم و شدم زن شرع ریکه به ام ی.دوباره به اونروز فکر کردم.اون روزدیچشمم چک یگوشه 

 .شیقانون
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****** 

 

که واسه  لیخاص افروز و سو قهیشده بود.با وسواس و سل دهی.سفره عقد رو به روم چمیاتاق عقد نشسته بود تو

 من از چالوس اومده بود تهران. یعروس

 

من که  یخوند واسه مراسم عقد و عروس یبود،چالوس درس م یارشد داروساز یکه دانشجو کمیخواهر کوچ لیسو

 روز بود از چالوس اومده بود. هیتو

 

 یهمه سال اومده بود و من هنوز نم نیبعد ازا ریخواستم؟ام یبود که من م یزندگ نیشدم.ا رهیرو به روم خ نهیآ به

 یبیپسرشون چه ع ستی.معلوم نمیحال تو عرض دو هفته شدم زنش.حداقل نذاشتن نامزد بمون نیشناختمش.با ا

عا د میتخوشبخ یدلم برا انه؟تویخوشبختم کنه  تتونس یم ایداشت اما آ زیهمه چ ریعجله دارن.ام نقدریداره که ا

 مجلس...بــله یبزرگترها ی:با اجازه لم؟گفتمیوک دیپرس یبار ازم م نیسوم یکردم و در جواب عاقد که برا

 

 ها... یمن شد سر آغاز بدبخت یبله  نیا و

 

 یزیچ هیمن  یاما برا هیعیو طب ادیم یدلشوره سراغ هر عروس نیدونستم ا یتو وجودم بود.م یخاص ی دلشوره

 کمیذاشتن  یحداقل م ایکردم  یشناختم و باهاش رفت و آمد م یرو م ریام شتریب کمیفراتر از دلشوره بود.اگر 

 صالحه همون بشه ی.هر چمدون یحاال؟نم یشد ول یکمتر م کمیدلشوره  نیا دیشا مینامزد بمون
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 یبا همه گرم م ری.اماندازهیب رونیفوق العاده هم نتونست اون دلشوره رو از قلبم ب یاون باغ مجلل و اون عروس یحت

 گرفت چه زن چه مرد.

 

 یگم طرفم نم یکم عالقه بود.نم یگرفت.به زندگ یگرم م یها با هر زن یمهمون یحساس نبودم.اما تو ادیز لیاوا

.جانم و میکرد ینم یادیبراش فرق ز گهید یمن و زن ها یعنیخوب بود اما با همه! یاومد.نه! از لحاظ احساس

 واسه همه به راه بود. زمشیعز

 

 یهم بودن به طور کینزد یادی.زدنیرقص یکه با هم م دمیرو د ذیو پان ریام نهیخاله تهم یتو مهمون باریاز همه  بدتر

 یکرده بود و حساب یرو ادهیهم طبق معمول ز ذیباهم فاصله نداشت.پان شتریمتر ب یکه صورت هاشون چندسانت

 مستانه اش رو اعصابم بود. یخورده بود قهقهه ها

 

 متوجه من بشه. ریو باعث شد ام دیشربت رو تو دستم فشار دادم که آخر سر ترک وانیل اونقدر

 

 توجه به همه رفتم یپاکش کردم و ب یو با دستمال کاغذ دمیدستش.دستم رو کش یرو گرفت تو میدست خون افروز

 رو برداشتم و رفتم. ریام نیماش چیلباسم رو عوض کردم و سوئتو اتاق و 

 

فکر  ندیخواست اپن ما یکرد و ازم م یراه از رفتارم انتقاد م یشد.تو نیبالفاصله اومد دنبالم و سوار ماش ریام

 شد. یاعصابم خورد م افتادهین یاتفاق چیکرد ه یکه وانمود م شیاز اون همه خونسرد شهیکنم.هم

 

 نیکه هستم.چند نمیگفت:به توچه؟من هم ریو آخر سرم ام میکرد یدرست وحساب یدعوا هیسر همون قض خالصه

بودم.انتظار نداشته باش حاال که زن گرفتم بخوام همه کارهام و ترک  یادیز یکردم و با زن ها یسال اونور آب زندگ

 تونم. یکنم.من نم
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 هگیزن د نی.بلکه چندستیمن ن ی،زندگیزندگ نیا دمیکتک خوردم و فهم ریبار تو دعوا از ام نیاول یشب برا اون

تونه با  یتو شناسنامه منه اما دلش و تنش م ریاسم ام دمیمن باز شده و باز خواهد شد.فهم یهم پاشون به زندگ

 هم باشه. گهید یکسا

 

 یو احساس ینه از لحاظ عشق یبراش کم نذاشتم.نه از خونه و زندگ چوقتی.هسهیبالشم خ دمیخود اومدم که د به

 یبازهم با زن ها ریام دمید یبره.اما هربار که م گهید یذاشتم مردم سراغ زن ها یم دی.حاال که زنش بودم نبا

 داشتم. یشدم اما دست از تالشم برنم یم دینا ام گستید

 

در حد همون صحبت  گهید یکردم رابطه اش با زن ها یکنم به امون خدا.اگر تا االن فکر م یولش م گهیبار د نیا اما

و  دهیخواب گهیزن د هیپاش فراتر گذاشته و با  دمیاالن فهم گرانهیو خوش وبش کردن با د ذیبا پان دنیکردن و رقص

 یادیکردم اون ز یاحساس م شهیجا بکشه.هم نیکردم کارم به ا یفکر نم چوقتیکرده.سرم هوو آورده.ه انتیبهم خ

کردم سراغ  یو دوست داره با همه بجوشه .چه خوش باور بودم که فکر م ستین یها منزو یو مثل بعض رهیگ یگرم م

 هیآسمونم به حالش گر یکه مرغ ها ارمیسرش م ییبال ایده  یطالقم م ای.امیکوتاه نم گهیره!د ینم یا گهیکس د

 کنن.

 

 داریطور ب نیوقت بود صبح ها ا یلیشدم.خ داریموهام ب یرو یشدن دست دهیسر درد به خواب رفتم.صبح با کش با

 اندازه... یم ریام ادیمن و  زی!همه چریام ریام ریشد.اه لعنت به من...ام ینم کیبهم نزد ریوقت بود ام یلیشدم.خ ینم

 

 مزخرفم! یهم فشار دادم تا هم خوابم بپره هم تموم فکرها یهام رو محکم رو چشم

 

 گشنشه یلیحتما خ ین ی:پاشو مامان کوچولو!نساورا
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 بخوابم کمیبزار  دمیاصال نخواب شبیکنم.د یساورا خواهش م-

 

من .رونیب میصبحونت و بخور بر ریدوش بگ هیپاشو  یدونم ول یگفت:م دیکش یکه پتو رو از روم م یدرحال ساورا

 ؟یریطالق بگ زیهمه چ یب کهیاز اون مرت یخوا یتو.مگه نم یدنبال کارا میگرفتم بر یامروز به خاطر تو از بابا مرخص

 

سرم اومده  دمیفهم شبیکه د ییسوخت.با اون بال یتخت بلند شدم.هنوز گلوم م یرو تکون دادم و آروم از رو سرم

 سوخت. یتمام تنم م

 

 امیم رمیگ یدوش م هیباشه ساورا جان.تو برو من -

 

 یها.من منتظرتم آج یدوباره بخواب یریبا لبخند گفت:نگ ساورا

 

دست لباس برداشتم و  هیرو نداشتم.حولم رو با  دنشونی.چمدونم رو باز کردم.فعال حوصله چرونیاز اتاق رفت ب بعد

 رفتم سمت حموم.

 

 یبرا یینبود جز غم و غصه.نه بغض داشتم نه نا یچیشد.تو نگاهم ه یگرفته بود.سکوت کرده بودم و دهنم باز نم دلم

ه !اونه کریبود...ام ریشکست خورد ام یزندگ نیکه تو ا یشکست.اون رفتنیپذ یبرا یاجازه ا یکردن و نه حت هیگر

 خوره. یمن رو از دست داده و بعد ها چوبش رو م
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 پوزخند بزرگ بود. هی هیشب شتریکه ب یبه خودم زدم.لبخند یلبخند

 

 اون یشکسته برا نیبزرگ تر نیکنم.ا یرو ترک م ریام من

 

.و دمیرو پوش میشلوار سرمه ا زی.موهام رو با سشوار خشک کردم.و بلرونیبدوش آب گرم اومدم  هیاز گرفتن  بعد

 .رونیبستم و زدم ب یکش دم اسب هیموهام رو با 

 

 ساورا...ساورا-

 

 تو آشپزخونم. ای:بساورا

 

 چیه ریوقت بود که با ام یلیتنگ شده بود.خ تیمیصم نیا یصبحونه ساده دو نفره افتاد.چقدر دلم برا زیبه م نگاهم

 شام مشترک... ایصبحونه،ناهار  زیم هی ینداشتم.حت ینقطه مشترک

 

 خان داداش.خوش بحال زنت یبه به چه کرد-

 

 بزن باال بعد بگو خوش بحال زنت نیما آست ی:شما فعال براساورا

 

ل تو به حا یفکر هیبعد منم  نییکه مامان خانوم واسم باال زده رو بکش پا ینیزدم و گفتم:شما فعال آست یپوزخند

 کنم. یم
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 شد. رهیو بهم خ زیم یرو گذاشت رو یاش رنگ غم گرفت.دو تا استکان چا افهیق ساورا

 

 واسه طالق؟ گهید هیجد متیتصم نای:ساورساورا

 

 کنم؟هوم؟ یدوباره باهاش زندگ یمامان انتظار دار نیساورا؟نکنه تو هم ع هینگاهش کردم وگفتم:چ متعجب

 

 ؟یکار کن یچ یخوا یاون بچه رو م ی:نه..نه!ولساورا

 

 .اون بچه مهاندازمشیخوام ب یدونم که نم یو م نیخدا بزرگه اما ا-

 

 اد؟یم شیچقدر مشکالت سر همون بچه پ یدون ی!اما می:حق دارساورا

 

 بچه خودم رو بکشم؟ امیمردم رو نجات دادم حاال ب یعمر دکتر اطفال بودم.بچه ها هیتونم ساورا... یدونم اما نم یم-

 

.رو کمک من یگم بکشش ابج یبهم زد وگفت:منم نم یدستم رو تو دستش گرفت و لبخند آرامش بخش ساورا

 ذارم. یحساب کن بدون تنهات نم

 

 رو خوردم. مییقلپ از چا هیبهش زدم  یلبخند
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 سرم کردم. یمقنعه مشک هیو  دمیسوخته ام رو پوش یشلوار قهوه ا مانتو

 

 نایساور :بدوساورا

 

 اومدم اومدم.-

 

 ...دمیغم شا دیدونم شا ی.ساورا هم حاضر بود.تو نگاهش غم بود.اما تو نگاه من؟نمنییپا رفتم

 

 .دمیکش یقیبه در دادگاه خانواده نفس عم دنمونیرس با

 

سمت  میرو تو دستش جا به جا کرد.راه افتاد فشیرو قفل کرد و ک نیشدم.ساورا در ماش ادهیپ نیماش از

 من بود. ییقدم واسه جدا نیاول نیساختمون.ا

 

هم لج کرد و گفت:حاال  ریبا خبر شده بودن.ام لیهفته کل فام هی نیهفته بود که درخواست طالق داده بودم.تو ا کی

دم.بچه  یطالقتم نم یکشم.هورسا زنمه دوسشم دارم.تو هم زنم ینه نازت روم امینه دنبالت م یکه همه رو خبر کرد

 خوام. یام رو هم م

 

.مامان که هنوز که هنوزه با طالق ما مخالفه اما بابا ریجلسه دادگاه طالق من و ام نیروز دادگاهمون بود.اول امروز

 من بود. یهفته دنبال کارها هی نیتو ا یکرد و ساورا هم حساب تمیحما
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 یالتماس م ایکردن  یباهم دعوا م ایکه  ییمردها راهرو دادگاه نشسته بودم.راهرو پر بود از زن و یها یصندل رو

 تلخشون بود. یزندگ انگریب شونیکبود و زخم یهاشون صورت ها یکه بعض ییکردن که از هم جدا نشن. زن ها

 

 گهیزن د هیداد اسم  یکه آزارم م یزیتنم! تنها چ یداغ و کمربند رو یصورتم داشتم نه جا یرو یمن نه کبود اما

کنار اسمم نوشته بشه اسمم رو از اون  یکه اسم نیخواست قبل از ا یکنار اسم من تو شناسامه شوهرم بود.دلم م

 رونیبکشم ب یشناسنامه لعنت

 

 که خوردم به خودم اومدم و به ساورا نگاه کردم. یتکون با

 

 تو دختر؟ده بار صدات کردم پاشو نوبت ماست. یی:کجاساورا

 

 اومد. رینگاهش کردم و گفتم:مگه ام جیگ

 

 آوردن فیتشر دشونیزد وگفت:آره آقا با خانوم جد یتلخ پوزخند

 

ن بود و با او ستادهیا یدر اتاق قاض یکنار هورسا جونش جلو ریکه ساورا با سر اشاره کرده بود نگاه کردم.ام ییجا به

 .دییپا یمن رو م زشینگاه ت

 

 ب بسم اهلل گفتم و با غرور رفتم به سمتشون.ساورا هم دنبالم اومد.ل ریدهنم رو قورت دادم و ز آب
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 هورسا جان؟ ی!حال شما؟خوبریبه آقا ام-

 

 شم. ینم نی:بهتر از اهورسا

 

 درست مثل من.-

 

 کنم. یرو حس م یو گفتم:از االن دارم آزاد دمیکش یقیعم نفس

 

 دم. یبرت داشته.من طالقت نم االتی:خریام

 

 .رمیگ یدم؟من طالقم رو م یطالقت نم یگ یاونوقت م یآورد یتو برداشت یسوگل-

 

 روش. دمیکف دستم رو گرفتم رو به روش و انگشت اشاره ام رو کش بعد

 

 نشون نمیخط ا نیا-

 

 هم پشت سرم اومدن داخل. هیرفتم تو و بق دییبفرما یرفتم جلوتر و در زدم.با صدا بعد
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 .دییها گرفت و گفت:بفرما یو ازباال بهم نگاه کرد و دستش رو به سمت صندل نییداد پا یرو کم نکشیع یقاض

 

 سرما. نشون،پشتیب یصندل هیو ساورا و هورسا هم با فاصله  میجلو نشست فیرد ریو ام من

 

 یتونست یپرش کرده بود و تک و توک م یمشک لیو سب شیکه انبوه ر یساله بود با صورت 40مرد حدودا  هی یقاض

 .ینیرو توشون بب دیسف یرگه ها

 

 د؟یجداش یخوا ی:خب.میقاض

 

 یبغلم قالب کردم و با غرور گفتم:بله جناب قاض ریهام و ز دست

 

 ه؟ی:خب مشکلتون چیقاض

 

 اومد لب باز کنه گفتم:شوهر من سر من هوو آورده ریام تا

 

 گفت:درسته؟ ریرو به ام یقاض

 

 عاشق شدن جرمه؟ یقاض یگفت:آقا یرو به قاض ریام
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 جرمه ینباشه بله تا حدود یزد وگفت:اگر همسر اولتون راض یلبخند محو یقاض

 

 دم. یمن هر دوشون رو دوست دارم زن اولم رو هم طالق نم یقاض ی:آقاریام

 

 باال انداخت و به من نگاه کرد. ییبا تعجب ابرو یقاض

 

خوام.اصال هم  یمن طالقم رو م یقاض یزدم و گفتم:چه خوش اشتها.آقا ینگاه کردم و پزخند ریچپ به ام چپ

کنم.شوهرم روهم  یوجه اون خانوم رو به عنوان هوو قبول نم چیاومدن و رفتن به دادگاه رو ندارم.من به ه یحوصله 

 کنم. یتونم باهاش زندگ یدوست ندارم و نم

 

بدم. و من هم بهش گفتم که  یباردار شیآزما دیگفت با یدم.قاض یباز اصرار کرد و گفت که من طالقش نم ریام

 یمشاور.اما من قبول نکردم و گفتم اال بال طالق م شیپ میباردارم.اولش تعجب کرد و بعد هم بهمون گفت بر

 یده روز قراره معجزه بشه.اما نم نیکه تو ا دکر یفکر م یقاض چارهی.بگهیروز د 10 یخوام.جلسه دادگاه افتاد برا

 پا رو هم نداره وکال فلجه... هیدونست مرغ من همون 

 

و دوباره همون  هیزنم.واال...دوباره همون قاض یم شیدوم دادگاه بود.اگه امروز طالقم رو ندن دادگاه رو آت جلسه

 نشستن.هه! دمانیچ

 

 د؟یرو گرفت متونی:خب تصمیقاض

 

 خوام ی.من طالق میقاض یرو بهتون گفتم آقا ممیمن که همون دفعه تصم-
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اومدن اون  ایتا به دن ؟حداقلیکار کن یچ یخوا یاون بچه رو م یبه سه ماهه باردار کیواهر من شما نزد:اما خیقاض

 .دیو اون موقع حضانتش رو معلوم کن دیو بعد از هم جداش دیبچه صبر کن

 

 ریام گهیبهش رفت و آروم گفت:بگو د یبه هورسا انداخت.هورسا چشم غره ا یکه تا االن سکوت کرده بود نگاه ریام

 .چت شد حاال؟میرو گرفته بود ممونیجان.بگو ما که تصم

 

رو گرفت و صداش رو صاف کرد و  مشیکه تصم نیبود.اما مثل ا یتکون داد.تو نگاهش شک و دودل یسر ریام

 دم. یرو گرفتم.طالقش م ممیمن تصم یقاض یگفت:آقا

 

 بغض ته کمیدونم اما  یبشه طالقم بده.نم یراض یآسون نیکردم به هم یشدم.فکر نم رهیبهت تو چشم هاش خ با

 هورسا جونش رو دوست داره؟ نقدریا یعنیگلوم نشست.

 

 نکردم.خودم رو خونسرد نشون دادم. یحرکت

 

 ؟ی:پس بچه چیقاض

 

 یقاض یخوام آقا یوگفت:بچه رو نم دیکش یقینفس عم ریام

 

 میشد رهیخ ریو هم ساورا بهت زده به ام یبار هم من هم قاض نیا
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 ؟یرو داد باال وگفت:مطمئن نکشیع یقاض

 

 خوام. یتونه بچه رو سقط کنه.من اون بچه رو نم ی:بله مطمئنم.مریام

 

 ...یبهم نگاه کرد وگفت:خانم توسل یقاض

 

 دارم یمحکم گفتم:نگهش م یادامه حرفش رو بزنه با صدا نذاشتم

 

 ینبره بود.اون بچه از وجود خودش بود چطور م تیاز انسان ییبو ریشده بود از دست ما.ام وونهیبنده خدا د یقاض

ماه به خاطرش باهام  هینتونست  یگناهم سوخت.پدرش حت یبچه ب یراحت کنار بکشه؟دلم برا نقدریتونست ا

عقب بکشه؟حاال اون  ریخواستم؟که ام یرو نم نیخوادش.مگه من هم یشد و گفت نم میتسل یزود نیبجنگه.به ا

 شده بود شترینگه داشتن اون بچه ب یبرا ممی.حاال تصمیآسون نیبه هم دهیعقب کش

 

 شرط! هی:فقط به ریام

 

اون بچه نه به اسم من باشه  نکهیخوام.مال مادرش.به شرط ا یمن اون بچه رو نم یقاض یکردم که گفت:آقا نگاهش

برگردن من نداره و نخواهد  یحق و حقوق چی.اون بچه هستیمن ن یبخواد.خرجش هم به پا ینه از ثروت من ارث

 واسه اون بچه انهیدم نه ماه یداشت.من نه نفقه م
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 ساده واسه بچه اش بده؟ انهیماه هیتونه  یزدم.اون که اون همه ثروت داره نم یپوزخند

 

 ی.نقد...مخوامیتا سکه است رو نصفش رو م 1367ام رو که  هیخوام اما مهر ی.منم جهازم رو نمیقاض یقبوله آقا-

 نداره یدونم که داره و براش مشکل

 

 همه سکه بدم. نیا یقاض یتونم آقا ی:من نمریام

 

 امیتر نم نییپا گهیتا سکه د 500باشه پس از -

 

 :باشه قبولهریام

 

 شرط دارم؟ هیمن هم  یقاض یآقا-

 

 خواهرم؟ ی:چه شرطیقاض

 

و  سهیرو بنو نیا دی.بارهیتونه ازم پسش بگ یوجه نم چیبرگردن بچه ام نداره و به ه یامضا کنه که حق دیآقا با نیا-

 امضا کنه.

 

 زد و گفت:باشه حتما... یپوزخند ریام
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 .میجلو و امضاش کن میبرگه.بعد ازمون خواست بر یرو نوشت رو ییزهایچ هیتکون داد و  یسر یقاض

 

 اون بچه.. چارهیلب آروم گفت:ب ریز یقاض

 

 زن مطلقه.از امروز غروب. هیشم  ی.از امروز منیشده بودم هم سنگ.هم سبک رونیب میاومد یدفتر قاض از

 

نگاه  هیبهم کرد که با  یا دارانهیکرد.تلفنش رو قطع کرد و اومد سمتم.نگاه خر یصحبت م یبا کس یداشت تلفن ریام

 بدتر جوابش رو دادم.

 

 :ساعت پنج دم محضرریام

 

 پسرخاله خداحافظ. نمتیب یتکون دادم و تکرار کردم:ساعت پنج دم محضر.م یسر

 

 م؟ی:کجا برساورا

 

 هم فشردم. یو چشم هام رو رو یصندل یدادم به پشت هیرو تک سرم

 

 برو خونه ساورا-
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 یگرفته بودم.روشنا یروزه سرکار نرفته بودم و مرخص 20 نیرو روشن کردم.تو ا نیگفت و ماش یچشم هی ساورا

 شیکار کردم و کارم تا کجا پ یگرفت ازم که چ یزد و گزارش م یبرام ناراحت بود.هر روز زنگ م یلیخ چارهیب

 دیداشتم.با یمرخص گهیروز د 12 هیشده. متمو یباشه امروز ساعت شش بهش زنگ بزنم و بگم که همه چ ادمیرفته.

 و با میخوام برگردم به دوران مجرد ینم گهیرفتم.د یو از خونه بابا م دمیخر یم کیخونه کوچ هیبا پول سکه هام 

خوام به همه از  یخوام مستقل باشم.م یمامان رو ندارم.م یسرکوفت ها دنیشن یکنم.راستش حوصله  یاونا زندگ

 رو از نو بسازه. یا یو زندگ سهیخودش وا یتونه رو پا یم نایکه ساور مجمله خودم ثابت کن

 

با طناب مامان  گهیحرف ها.اما من د نیا و از یریطالق بگ دیبه خونه.مامان طبق معمول از صبح غر زد که نبا میدیرس

 رم. یته چاه نم

 

 شدم. ادهیپ نیماش از

 

 دنبالت؟ امی.واسه محضر بیبهم زنگ بزن آبج یخواست یزی.چنایرم کارخونه ساور ی:من مساورا

 

 رم. یخودم م یدیزحمت کش یلیجاهم خ نینه ساورا جان.دستت دردنکنه.تا هم-

 

 بالتدن امیاومده.م شیشه اما حاال که پ نطوریا تیخواست زندگ یبود.البته دلم نم فمی؟وظیآبج هیچه حرف نی:اساورا

 

 خوام تنها باشم یرم.م ینه ساورا خودم م-
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 !نای:ساورساورا

 

 کنم.خدا به همراهت یساورا خواهش م-

 

 زد و ازم دور شد. یتکون داد و گفت:لجباز!بعد لبخند یسر ساورا

 

 یبوته رو خودم کاشتم.درست همون روز نی.ادمیکش اطیح یسرخ تو یگل ها یرو یانداختم و رفتم تو.دست دیکل

ه کردم ب یکمتر وقت م گهیقبول شدم.عاشق باغ و باغچه بودم.بعد از ازدواجم د یکه جواب کنکورم اومد و من پزشک

 کارها برسم. نیا

 

 کن. ریخودت به خ ایخدا یبود.وا ستادهیا وونیا یرو مامان

 

 ؟یکرد کاریچ نایشد ساور ی:چمامان

 

 سالم آروم از کنارش رد شدم. هیسمتش و بعد از گفتن  رفتم

 

 با توام ها نای:ساورمامان

 

 شم. یجدا م زتونیتموم شد مامان جون.ساعت پنج از خواهر زاده عز-
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 ؟ی:وا؟پس بچه چمامان

 

 نشست کنج لبام. یطرفش.پوزخند کج برگشتم

 

 یدوست دارم نگهش دارم.ول اندازمشیخوادش.گفت هر کار که دوست دارم باهاش بکنم.دوست دارم ب یگفت نم-

 ام رو بهم بده. هیتا سکه مهر 500نخواد.درعوضش  یارث چیازش نخوام.بچمم ازش ه یحق و حقوق چیگفت ه

 

 ؟یبچه رو نگهش دار یخوا ی:تو ممامان

 

 صدالبته که آره-

 

 نا؟یساور-

 

ام رو  هیمونم.مهر ینم نجاهمیکن نه من رو.مطمئن باش ا تیرو گرفتم پس نه خودت رو اذ ممیتصم مـامـــان من-

 کن. دارمیب 4رم تو اتاقم اگه خوابم برد ساعت  یرم اونجا.من م یخرم م یخونه م هی رمیبگ

 

 دمیهمون تاپ سف.لباس هام رو در آوردم و گذاشتم سرجاشون.با دمیکش قینفس عم هیتو اتاقم و در و بستم. رفتم

بود و چهار ساعت وقت داشتم.چهار  1پتو.هنوز ساعت  ریرفتم ز یشلوارک مشک هیبودم با  دهیمانتوم پوش ریکه ز

 سه ساله! یزندگ هی انیساعت مونده بود به پا
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کنار تختم.چشم هام رو بستم و به خواب  یکردم و گذاشتمش رو عسل میرو واسه ساعت چهار تنظ میگوش آالرم

 رفتم.

 

کردم و دکمه قطعش رو زدم .دوباره  دایپ زیرو بعد از لمس کردن کل م یپتو در آوردم و گوش ریحال دستم رو از ز یب

 تخت بلند شدم. یو به زور از رو دمیکش یا ازهی.خمیپرتش کردم رو عسل

 

 یا قهیدوش ده دق هیتو حموم. دمیو حوله مو برداشتم و پر دمیکشام  دهیژول یتونیز یرنگ کرده  یبه موها یدست

بلندم.تاپ قرمز رنگم رو تنم کردم و  یموها دنیخواب آلود رو پنهون کنه.بعداز سشوار کش افهیق نیگرفتم که ا

 .دمیجذبم رو پوش یشلوار کتان مشک

 

 پوستم پخش یرو بسوزونم.کرم و پنکک برنزه ام رو سخاوتمندانه رو ریخوام دل ام یتوالتم.م زیپشت م نشستم

بود نه سبز و نه  ی.رنگ چشم هام خاص نبود.نه آبدمیام،کش دهیکش یرو داخل چشم ها میکردم.مداد مشک

و  دمیگونه هام کش یرو رو یکردم.رژگونه گل به یعوض نم یرنگ چیروشنش رو با ه ی.اما اون رنگ قهوه ایطوس

 ی.چقدر دلم براختمیر میشونیپ یرو کج رو میتونیز یرنگم رو زدم.موها یو در آخر هم رژ لب گل به ملیهم ر یکم

 ظیکردم که غل یم شیآرا یطور شهیکامل بود اما هم شمیتنگ شده بود.درسته آرا شیعیطب یاون رنگ قهوه ا

 نباشه و چشم رو نزنه.

 

رو  دمیسف فیبود رو تنم کردم و شال و ک یخنک و تابستون یبلندم رو که جلو بسته بود و حساب یمشک یمانتو

 برداشتم.

 

 .دیجد یزندگ هی یبه سو شیپ
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 ؟یر ی:تنها ممامان

 

 آره-

 

 ادی:ساورا نممامان

 

 بهتره ادینه خودم بهش گفتم ن-

 

کرده  غشیسال ها ازم در نیکه ا یزیرفت.چگ یدونم چرا اما حس کردم نگاهش رنگ دلسوز ینگاهم کرد.نم مامان

 بود.

 

 ؟یمامان تو مطمئن نای:ساورمامان

 

 هم یبرگشتنم.البته اگر تالش ینکرد برا یتالش چیازم عذرنخواست که سرم هوو آورده.اون ه یمامان من.اون حت-

 

 نداشت.چون بازم من رو حرف خودم بودم.برام دعا کن مامان.خداحافظ یا دهیکرد فا یم

 



 ییدایش ینیریش

 
57 

 

 یآدرس و نگاه کردم.که اشتباه نرم.م کیکوچ یبرگه  گهید باریشدم و به طرف محضر راه افتادم. نمیماش سوار

 نه. ایدونستم واقعا خوشحالم  یجدا شدن ازش چقدر خوشحالم و عجله دارم.اما نم یخواستم زود برسم که بدونه برا

 

 یکه در انتظارمه.به بچه ا یمجرد یخوب فکر کنم.به زندگ یزهایکردم به چ یم یگذاشته بودم و سع یمیمال آهنگ

 فکر کردن!!! یهمه موضوع خوب برا نی.استیمعلوم ن شیچیکه ه یا ندهیبزرگش کنم.به آ دیبا ییکه تنها

 

ه با لب ک ییکرد.چه کسا یم ییازدواج خودنما ی.تابلو بزرگ طالق کنار تابلویدفتر اسناد رسم یجلو دمیرس باالخره

 یتا زندگ انیپراز درد م یهم مثه من با دل ییرو آغاز کنن و چه کسا دیجد یزندگ هیتا  نجایا انیخندون م

 تو. دیبه ام ایدالب گفتم:خ ریو ز دمیکش یقیببرن.نفس عم نیمشترکشون رو از ب

 

دور  نکیع هیو  شیاز ر یانبوه ساله بود با 36حدودا  یطبقه دوم بود.از پله ها رفتم.در زدم.دفتردار که مرد محضر

 جا به جا کردن چندتا پرونده بود. ،سرگرمیمشک

 

 آقا دیببخش-

 

 خانم؟ دییمودبانه گفت:بفرما یلیطرفم برگشت.خ به

 

 دارن فیسالم.حاج آقا تشر-

 

 رو ورق زد. یرو جابه جا کرد و دفتر بزرگ نکشیع یو کم زشینشست پشت م مرد
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 د؟یداشت ی:وقت قبلمرد

 

 بله-

 

 ؟ی:برامرد

 

 طالق-

 

 تاسف تکون داد وگفت:اسم؟ یاز رو یبهم انداخت و سرتا پام رو از نظر گذروند.سر ینگاه

 

 یتوسل-

 

 نوشته نشده نجایا یزیاسم چ نیگشت و گفت:اما به ا یکم

 

 قیشف دیشوهرم وقت گرفته ببخش-

 

 .5:بله درسته ساعت مرد
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نوبت شماست همسرتون  گهید قهیدق 5انداخت وگفت: وارید یرو یگرد و ساده  یواریبه ساعت د ینگاه بعد

 ومدن؟ین

 

 که فعال نه نیمثل ا-

 

 .دی:باشه پس منتظر بمونمرد

 

 و در زد و رفت تو. یچندتا برگه رو برداشت و رفت سمت اتاق بغل هی بعد

 

زد نکنه بخواد دبه کنه  یهم از وقتمون گذشته بود.ته دلم شور م قهیدق 10بودم. ریشد که منتظر ام یم یا قهیدق 15

 زدم. یها ظربه م کیکرد و با نوک کفشم به سرام یو طالقم نده.همش به ساعت نگاه م

 

 ونشیبله آقا با سوگل دمی.سرم رو چرخوندم سمت در که ددیباال به گوشم رس ومدیکه پله ها رو تند م یکس یصدا

 دن. یآوردن.اون و نکنه دمش همه جا ببره انگار راهش نم فیتشر

 

 اومد تو و با دفتر دار دست داد. ریام

 

 دیشد.ببخش ریاومد د شیپ ی:شرمنده ام قربان کارریام

 

 ...یکنم آقا ی:خواهش ممرد
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 میوقته منتظرتون یلیخ قیشف یادامه دادم:آقا ریهستن.بعد رو به ام قیشف-

 

 یخانم توسل دیعجله داشت یلیکه خ نیبهم انداخت و گفت:مثل ا یا دارانهینگاه خر ریام

 

 تا تهش رو بسوزونه. کهییزدم از اونا یلبخند

 

 کشه یانتظارم رو م یچرا که نه.آزاد-

 

 یمون بردار یهر چه زودتر دست از سر زندگ میش یزد وگفت:خوشحال م یپوزخند هورسا

 

ن که شما م یکه مثه بختک افتاد رو زندگ یلحن خاص گفتم:اوا هورسا جون اون هیبغلم و با  ریزدم ز دستامو

 رفت؟ ادتی.یبود

 

 خوند منتظر جوابش نشدم و جلوتر راه افتادم. یدفتردار که مارو به اتاق محضردار فرام یصدا با

 

بود بهمون تعارف کرد  یو صورت مهربون دیسف یها شیو ر یساله با موها یو خورده ا 50حدودا  یکه مرد محضردار

 داد دستش. ری.پرونده رو اممینیکه بش
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 .دیندار ی.چرا آخه؟شما که سندیطالق اومد یکه برا نی.خب مثل ادیی:بفرمامحضردار

 

 شه. یمون کنارهم تلف م یکمتر زندگ یقاض یاتفاقا بهتر آقا-

 

 کرد. میتکون داد و برگه طالق رو تنظ یسر مرد

 

 طالقتون. یشروط هم هست برا یسر هیکه  نی:مثل امحضردار

 

 میتنظ یسند هی دیخوام بزرگش کنم.لطف کن یخواد.اما من م یو پدرش بچه رو نم.من باردارم یقاض یبله آقا-

 ادین شیپ یبچه رسما و قانونا به اسم من باشه و بعدا مشکل نیکه حضانت ا دیکن

 

ل اش مث افهیق هیقض نیبود که از امروز سر ا ینفر نیشده بود.اون هم چندم رهیبهمون خ یبا نگاه متعجب محضردار

 عالمت تعجب شده بود.

 

 بعد از تولد نوزاد باشه دی:خب اون که بامحضردار

 

ه هم ذکر بشه ک نینباشم.اگر بشه االن امضاش کنم بهتره.در ضمن ا رانیخونسرد گفت:اما ممکنه من اون موقع ا ریام

 برگردن من نداره. یاون بچه حق
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رو  یردادقرا نیبود گفت همچ ستادهی.به دفتردار که کنارش ادیمنتظر بمون یکم دیتکون داد و گفت:پس با یسر مرد

 .رونیاز اتاق رفت ب عیکنه و اون هم سر میتنظ

 

بازه فقط  یوسط م نیکه ا یدونم کس یاما م میکرد یبچه مون رو معامله م میقرارداد بود.داشت هی!واقعا هم قرارداد

 و بس! رهیام

 

 دفتردار با قرارداد اومد داخل. قهیدق 20از  بعد

 

 .دیامضا کن دیی:خب بفرمامحضردار

 

امضا کردم.هم سند طالق رو و  عیجلو.لرزش خودکار تو دستام محسوس بود.دستم رو مشت کردم و سر میدو رفت هر

 تو حسابم. زهیتا سکه رو فردا بر 500اون  یطور.قرار شد.مبلغ نقد نیهم هم ریهم قرارداد بچه رو.ام

 

 زدم. یو لبخند کمرنگ دمیکش یقی.نفس عمرونیب میراحت شدم.از ساختمون باهم زد گهید

 

رو  نی.اما دوباره در ماشنینشست تو ماش ریرفتن.ام نشونیبه طرف ماش دیخند یو هورسا که حاال سرخوشانه م ریام

 با بچه ات. ی.خوش باشیو گفت:خوشحال شدم خانم توسل رونیتنه اش رو آورد ب میباز کرد و ن

 

 شم پسر خاله یزدم وگفتم:مطمئن باش که م یلبخند
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 رو گرفت و از جلوم به سرعت رد شد. نیزد و گاز ماش یپوزخند

 

 شکمم و چشمام رو بستم. یبه شکمم انداختم.دستم رو گذاشتم رو ینگاه

 

. یمامان ایکنم.غصه نخور یم ی.من به خاطر تو هرکاریکار سرزنش نکن نیمامان رو به خاطر ا دوارمیدلم گفتم ام تو

 شم هم بابات. یکنم.اگر پدرت تو رو نخواست من هم مامانت م

 

من "اس ام اس با مضمون هیرو برداشتم و  میمامان رو نداشتم.گوش یشدن و سرزنش ها چیخونه و سوال پ حوصله

 یرو خاموش کردم و انداختم رو صندل میفرستادم به ساورا و روشنا.بعد هم گوش"تموم شد یطالق گرفتم.همه چ

 کنارم.

 

 کیخودم نزد یبرا کیآپارتمان کوچ هی دیاز وقتم رو هدر بدم.رفتم سراغ مشاور امالک ها.با یذره ا دینبا

 باشم. یخوام سربار کس یبخرم.نم مارستانیب

 

 نهیخانم.هم دینگه دار نجایبود بهم گفت:هم یکه شاگرد بنگاه ی.پسر جووننمیب یکه دارم م هیخونه ا نیششم نیا

 

و  میشد ادهیشده بود نگاه کردم.بدک نبود.پ نییتز یمشک یآپارتمان سه طبقه رو به روم که نماش با سنگ ها به

 نه؟یبه خونه انداختم و گفتم:ا گهینگاه د هیرو قفل کردم. نیماش

 

 ادیخوشتون م یکی نی:بله.توش حرف نداره.مطمئنم از اپسر
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 .یو گفت نیها رو هم هم یدلم گفتم:قبل. و تو دوارمیام-

 

بود.پسر  یواحد 6شده بود.ساختمان  یداشت که درخت کار یکینسبتا کوچ اطیمورد نظر طبقه دوم بود.ح آپارتمان

 .میطبقه دوم رو فشار داد و بعد از اومدن آسانسور سوار شد یدکمه 

 

 سرکار خانوم. دیی:بفرماپسر

 

 روش نبود. یا گهید زیچ یلنز چشم هیکرد نگاه کردم.جز  یکه اشاره م یرنگ یدر مشک به

 

آپارتمانش رو پول رو واسش حواله  می. قراره هر وقت فروختستین رانی.صاحبش اهیماهه که خال هی نجای:اپسر

 .دییرو انداخت داخل و گفت:بفرما دی.کلمیکن

 

که تو ستون ها و سقف خونه به کار رفته  ییطال یها هیبود.با حاش دیها سف واریشدم.تموم د رهیخ یخونه خال به

که دوتا  یمتر 40حدودا  ییرایپذ هینسبتا خوب. ونیو دکوراس ینقره ا یها نتیبا کاب یمتر 20بود.آشپزخونه حدودا 

 د.ش یم دهید ابونیهم خ ی.کماطیح یبود.به باغچه  یخوب بایداشت.رفتم کنار پنجره.منظره تقر اطیپنجره به ح

 

 یم حیبهش گفته بودم ترج یقبل دیبود اما تو بازد یزد.پسر پر چونه ا یبود و حرف نم ستادهیا یبنگاه کنار شاگرد

که بهش  نیفک بچرخونه.اونم مثل ا یکه اون بخواد خونه رو بهم نشون بده و کل نیتا ا نمیدم خودم خونه رو بب

 به ستون آشپزخونه و نظاره گر من بود. بودداده  هیتک نهیخوب دست به س یبرخورده بود و مثل بچه ها
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 یمتر 20اتاق حدودا  هیاتاق ها بود و سه تا در.در اول سمت چپ رو باز کردم. نیب یکیسمت اتاق ها.راهرو کوچ رفتم

 یکه عادت دارم تو خونه باز بگردم اتاق خواب مناسب یمن یبود.اما برا یروشن.اتاق خوب یلیخ ریبا بالکن و نور گ

بود البته بدون  ی.هم اندازه اتاق قبلییسمت اتاق رو به رو رفتمرو باز کردم.خوب و جادار بود. یواریمد دنبود.در ک

 بود. یپنجره.در حموم رو باز کردم.حموم خوب

 

 کل از خونه خوشم اومده بود. در

 

 سمت پسره. رفتم

 

 میخب بر یلیخ-

 

 :خوشتون اومد.پسر

 

 کنم. یفردا معامله اش م میایکنار ب متیو سرق میهم حرف بزن یرمضان یبا آقا میآره خوبه...بر-

 

 شام خوردن رو هم نداشتم. یحوصله  یخورده بودم و حت چیساندو هی رونیخونه.ب دمیو کوفته رس خسته

 

 کردم و خواستم از پله ها برم باال که بابا صدام کرد. ییبلند باال سالم

 

 و گفتم:بله؟ رونیحوصله نفسم رو فوت کردم ب یب



 ییدایش ینیریش

 
66 

 

 

 خوام باهات صحبت کنم یم نیبش ای:بابا جان ببابا

 

 گهیوقت د هیواسه  دیکنم بذار یخسته ام خواهش م یلیبابا االن خ-

 

 بابا. نیطول نکشه بش ادیدم ز ی:قول مبابا

 

 یوردم.حسابرو انداختم رو دسته و شالم رو از سرم در آ فمیبابا نشستم.ک یافتادم سمت مبل و درست رو به رو راه

 عرق کرده بودم.

 

 شد دخترم؟ ی:چبابا

 

 طالق گرفتم یچیه-

 

با اون  و یکن یخواست کنارش زندگ یدلت نم ی.اما وقتستمیبه طالقت نبودم و ن یکه راض یدون ی:خودتم خوب مبابا

 ؟یدست تنها بزرگش کن یتون ی؟میکه اون مردک کرد طالق برات بهتر بود.اما اون بچه رو چ ییکارها

 

 کنم که بتونم یرو م میتونم.سع یم-
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.رو کمک من حساب کن ستیممکن ن ییزن شاغل به تنها هی یدونم که بچه بزرگ کردن اونم برا یاما م دوارمی:امبابا

 ذارم. یتنهات نم گهی.اما حاال درمیازدواجت رو بگ یتونستم همون موقع جلو یبابا.کاش م

 

مه رم قولنا یتو حسابم م زهیام رو بر هیمهر ری.فردا که امدمیبابا من خونه د یزدم و گفتم:ممنون.راست یمحو لبخند

 کنم. یاش م

 

 بابا گره خورد. یها اخم

 

 یر ینم ییخود تو جا ی؟بیریخونه بگ یکه رفت ی:مگه تو خونه نداربابا

 

 کنارش نشستم و دست هاش رو تو دستم گرفتم. رفتم

 

تونم از پس خودم و  یکنم.من م هیتک یخوام به کس ی.نمستمیخودم با یخوام رو پا یکنم.م یبابا.خواهش م-

 خوام سر بارتون باشم ی.نمامیبرب میزندگ

 

 ...هیچه حرف نی:ابابا

 

 یخواد بهم غر بزنه و سرکوفت بزنه که نتونست یکه هر روز مامان م دیدون یرو قطع کردم و گفتم:بابا م حرفش

.خواهش دیقبول کن دیکنم.اگر دوستم دار یراحت زندگ ییتنها دی.بذارگهیهزار تا حرف د ای یشوهرت رو حفظ کن

 خواسته من از شماست. نیآخر نیکنم ا یم
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 هنوز اخم هاش توهم بود. بابا

 

لج  یاگر بخوا یونیمد نایبگو.ساور یداشت اجیخب.فردا با ساورا برو سرت کاله نذارن.هرچقدر هم که احت یلی:خبابا

 یریو ازم پول نگ یکن

 

 بتونیمونه.چشم اگر کم آوردم مزاحم ج یبرام م هیمقدارم ازپول مهر هیمقدار دارم. هیو گفتم: دمیاش رو بوس گونه

 من بخوابم ستین یامر گهیشم.اگر د یم

 

 خودت گرم کن. یتکون داد وگفت:برو شام برا یسر بابا

 

 .رمیممنون س-

 

 به فکر اون بچه باش یستی:اگه به فکر خودت نبابا

 

 ریخوردم.شب بخ چیساندو رونی.بستیگشنه ام ن دیکن باور-

 

 .ری.دختره لجباز شبت بخیتاسف تکون داد وگفت:اگر تو خودت رو به کشتن نداد یاز رو یسر بابا
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ساورا  ایخواست از بابا  یدادم.دلم نم یخونه رو امروز انجام م یکارها دی.بارونیصبح با سرعت از خونه زدم ب امروز

 .ستمیخودم با یکمک بخوام.به خودم قول داده بودم که رو پا

 

 بهم زنگ بزنه. ریپول ام زیفرمون نشسته بودم.قرار بود بعد از وار پشت

 

رو  یحوصله گوش یب ریاسم ام دنینگه داشتم.با د ابونیبود کنار خ کیتانیکه آهنگ تا لمیزنگ موبا یصدا با

 برداشتم.

 

 بله؟-

 

 شد زیتون وار هیدکتر.مهرسالم خانوم -

 

 خب یلیخ-

 

 دیتشکر نکن نقدرینداشت.ا یکنم.قابل یخواهش م-

 

 نیاز ا شتریمن ب نمیب ینم یتشکر یدر حقت لطف کردم همه اش رو نخواستم.االنم جا یدون یچرت نگو.خودتم م-

 یها گردن تو حق دارم.توهنوزم به من بدهکار

 

 خوش بگذره یمجرد ی.زندگیریرو ازم بگ تیبده یباق یومدیدر برم تا ن ؟پسیاوه نه بابا.جد-
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 یگذره.مطمئن باش.با یاش خوش م هیثان هیبدون تو ثان یزندگ-

 

 ...یخانوم دکتر بـــــا یبا-

 

رو که اومده بودم دور زدم و  یابونیبرم بنگاه.خ دی.خب پس االن بایرو قطع کردم و پرتش کردم رو صندل یگوش

رد خوش م یرمضان یبنگاه رو باز کردم.آقا یا شهیو در ش فمیک یرو گذاشتم تو میآفتاب نکیدر بنگاه.ع یرفتم جلو

 .رونیب دیکش یبود که مار رو با زبونش از سوراخش م یزبون

 

 یقاعده مستثن نیاز ا شترشونیشون.البته نه همه شون اما ب یامالک چرب زبون نیمشاور%90 یاز خصلت ها یکی

 .ستنین

 

 بود. رتونیدکتر ذکر خ :به به خانمیرمضان

 

 .حال شما؟یرمضان یسالم آقا-

 

 پول که حاضره؟ شاهللیا دی:خوب خانم.خــــوب...شما چه کردیرمضان

 

 .میشده اگر بشه امروز سند رو امضا کن زیبله به حسابم وار-
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شتم با شما دا یپا شیقفل کرد و گفت:بله همونطور که عرض کردم خدمتتون پ زیم یدست هاش رو رو یرمضان

 ستین یرو گفتم و چون پولتونم نقد بود استقبال کردن مشکل طیکردم.شرا یستوده صحبت م یمالک آپارتمان آقا

 که خونه رو بفروشم لمیمن هم از طرفشون وک

 

 گه؟ید ستین یپس مشکل-

 

 م؟ی:نه خدا رو شکر.امضا کنیرمضان

 

 لیبله.با کمال م-

 

خونه سفارش  یبرا لیوسا کمیبرم  دیتومن از پولم رفت.حاال با 450.رونیاز امضا کردن سند از محضر زدم ب بعد

 .ادینم شیپ یتو حسابم پول دارم.مشکل کممیبدم.

 

 تونه بهم کمک کنه. یبود حتما م نریزایدختر خاله روشنا د ادمهی

 

 الو روشنا؟-

 

چقدر  یدون یهان؟م ید ی.چرا حواب نمیرو خاموش کرد تیکه گوش روزمی.از دییپورو تو کجا یسالم دختره -

 زنگ زدم
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.حاال زنگ نزدم غر دیخب بابا ببخش یلی.خیزن یتر.چرا داد م واشیرو از گوشم دور کردم و گفتم:بابا  یگوش

 کرد. یبود تو شرکت کار م نریزای.روشنا اون دختر خالت بود دیبزن

 

 خب؟-

 

 خوام برام طرح بزنه یم دمیگم شماره اش رو بده خونه خر یم-

 

 کدوم پول؟ ؟بایدیناقال خونه خر یا-

 

 نه؟ ای ید یگرفتم.حاال شماره رو م ریام رو از ام هینصف مهر-

 

 کن ادداشتیخب  یلیخ-

 

 سمینو یبگو م-

 

-091228.... 

 

 ؟یبار یخب ممنون.کار یلیخ
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رف دارم ح یکه افتاده هم من کل ییاز اتفاقا یکن فی.دلم برات تنگ شده.هم تو برام تعرنمتیروز بب هی اینه فقط ب-

 برات.

 

 در خدمتتم هستم رهیخونه سر و سامون بگ نی.بذار ایچند روزه سرم شلوغه آبج نیباشه روشنا ا-

 

 ؟یخوا یکمک نم-

 

 نه قربونت برم-

 

 یخاله روهم ببوس.با ین یباشه گلم.مراقب خودت باش.ن-

 

 یبوسمش.با یو گفتم:چشم م دمیخند

 

و درشت الزم  زیخورده ر لیوسا ی.آشپزخونه که کلرمیم یدارم م ایخدا یدادم.وا لیوسا یرفتم و سفارش کل امروز

 هیسفارش دادم.واسه اتاق خوابمم  دیو سف ینارنج ونیدکوراس هیبود.واسه حال  یجاهاهم که کال خال هیداشت.بق

وب تنوع برام خ کمیشد.اما  یتنگ م میاق قبلات سهدو رنگ بودم.دلم وا نیا قی.عاشق تلفیقرمز و مشک ونیدکوراس

 اومد براش حاضرش کنم. ایبچه ام به دن یگذاشتم تا وقت شیرو هم فعال دست نخورده باق گهیبود.اتاق د

 

چقدر  یخودم رو که اضافه بود گذاشتم داخلش.وا لیاز وسا یسر هیبراش گرفتم و  یصورت یفرش فانتز هی فقط

 مبلغ قابل توجه! هیکنم.جز پرداخت  ینم یو من کار خاص نیزایکاردارم.خوبه همه کارها با شرکت د
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چند وقته ساورا و روشنا  نیشد که دوست داشتم.تو ا یروز مثل برق و باد گذشت.تمام خونه همانطور 10 باالخره

ماه بود که  هیوز پابرجا بودم که فقط خودم!کمکم اما من نذاشتم.رو همون شعارم هن انیخواست ب یدلشون م یلیخ

شد.مرداد بود و هوا بس ناجوانمردانه  یم یروز سهدو هیبهم خورده بود.حدودا داخل چهارماه رفته بودم. میزندگ

 گرم!

 

من  یکرد مامان یثابت م نکارشیمن و با ا ینوا ینواخت به شکم ب یلگد کوچولو م هی کباریوروجکم هر چند رو  نیا

کردم تو دفتر  اداداشتیچند مدته رو براش  نیزدم.تموم اتفاقات ا ینره ها...هر روز باهاش حرف م ادتیزنده ام!

نکردم و پدر  یروز که بزرگ شد واجب شد بخونه که من رو مقصر ندونه که چرا به خاطرش زندگ هی دیخاطره ام.شا

 کردم تنها واسه خاطر اون بوده و بس. یبدونه که من هر کار دیعاطفه اش رو ازش گرفتم.با یب

 

که تو وجودمه  یبچه ا نیخواد بدونم ا یو زودتر رفتم.دلم م اوردمیطاغت ن دمی...شایرم سونوگراف یماه م نیا آخر

 پسر... ایدختره 

 

صرار ااز وضعم با خبر شد گفت بهتره که سرکار نرم اما من  یوقت یفرخ یآقا مارستانیب سیرم سرکار.رئ یفردا م از

هم داره تا  یعادت هیخبر داره برام. یگفت کل یهم قبول کرد.روشنا که م چارهیسرکار.اون ب امیخوام ب یکردم که م

و به به  ادی.دوست داشتم کار خونه تموم شه و بعد بادینذاشتم ب شممیبگو...پ یده.بابا حداقل تلفن ینم پس نم نتتینب

 و چه چه کنه!

 

کار کردن تنگ شده بود.عاشق بخشمون  ی...دلم برامارستانیب ی!به سووهویدوش گرفتم و  هیصبح  امروز

و  یمهربونشون منتظر بودن تو خوبشون کن یکوچولو که با چشم ها یبودم.بخش اطفال!پر بود از فرشته ها

 عروسکاشون! شیخونه پ شونیبفرست
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 یادیکه نه تند باشه نه ز شیآرا کممی.یو مقنعه مشک یزغال نیشلوار ج هیروشنم رو تنم کردم با  یطوس یمانتو

 محو!

 

چند روزه جوشکارم آورده بودم و برام حفاظ در جوش داده بود.چه  نی.تو ارونیرو برداشتم و از خونه زدم ب فمیک

 کنم. اطیزن تنهام بهتره تمام جوانب رو احت هیکنم؟

 

 کیبه خونه نزد مارستانیحرگت کردم.خدا رو شکر ب رستانمایدر آوردم و به سمت ب نگیرو از پارک دمیسف یایزانت

 وقت نبود. شتریربع ب کیبود و حدود 

 

به  تانمارسیب یا شهیکردم و رفتم تو.در ش یکیو با آقا جعفر نگهبان سالم و عل نگیرو پارک کردم تو پارک نیماش

رو گرفته  میعموم یاالن که دکتر ایکار آموز بودم  نجایدوساله که ا نی!تو ایروم باز شد.بازهمون ازدحام و شلوغ

 بوده باشه. تخلو نجایا ادندارمی چوقتیبودم و استخدام شده بودم ه

 

ه هام و برگشت.سرف هیرفت تا ته ر قاتیتزر یکه بو دمیکش یقیهم تنگ شده بود.نفس عم یشلوغ نیهم یبرا دلم

 ...گهیکنم دلم تنگ شده بود د کاریداره؟چ دنیکش قینفس عم مارستانمیام گرفت.آخه دختر ب

 

شاد و دوست  اریبس یفضا هیلب هام نشوندم و از پله ها رفتم باال.بخش ما طبقه دوم بود. یبه رو یمحو لبخند

 ...یداشتن

 

 .نویکردم و راه افتادم سمت پاو یکینشسته بودن سالم و عل یپرستار ستگاهیکه تو ا یو اردالن یخانم محب با
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اکتفا  یعموم یکار کنه که نذاشت تخصص بخونم.به خاطر اون مجبور شدم به همون دکتر یرو چ ریبگم ام خدا

خونه.بهش غبطه  یدرس م ونیکار نباشه روشنا تو پاو ادیکه ز ییدونستم روزا یخورم.م یکنم.حاال چقدر حسرت م

 تو شکمم. طونیوروجک ش هیخوردم که هنوز مجرده و آزاد.منم االن مجردم به عالوه  یم

 

 بچه ها یرو برا یخوشگل یفضا یکارتون یها تیو شخص گریپوه و تا یکارتون یبا اون عکس ها یصورت یها وارید

 .ونیبه پاو دمیدرست کرده بود.رس

 

 رو در...باحال بود نگیر هیمن و روشنا بود.تق تق تق...تق...تق تق..بعدشم  نیرمز فقط ب نی.ایزدم.به صورت رمز در

 دوسش داشتم.

 

 در آوردم تو. یو باز کردم و سرم رو از ال در

 

 به خودتون تو رو خدا دیبابا زحمت ند یا دیکنم بلند نش یم ره؟خواهشیبگ لینبود ما رو تحو یکس-

 

 طرفم و بغلم کرد. دیپر غوشیج غیج یبا اون صدا روشنا

 

ذاره برم  یمکه بچه پررو نم یحاج یحاج یرفت دمتیماهه ند هیکنه دختر  لتینامرد خدا ذل نایساور ی:واروشنا

 دلم برات تنگ شده بود. یلی؟خیچطور یوا یخونش حت

 

شده بود. از بس فشارم داده بود  یگوجه فرنگ هیاغراق شب یام ب افهیکرد رو گردنم.ق شتریباز فشار دستش رو ب و

 .یقرمز شده بودم و رو به خفگ
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 و گذاشتم رو دستش و با زور دستش رو از گلوم جدا کردم.دستم رو گذاشتم رو زانوم و نفس نفس زدم. دستم

 

 یکنم روشنا خفم کرد کارتیخدا بگم چ یا-

 

 هک یکنم جنبه ندار ی.دو ساعته دارم ابراز احساسات مینازک کرد وگفت:حقا که نمک نشناس یپشت چشم روشنا

 

 دل خاله باش زیعز نیفکر ا یستیفکر من ن یشل گفتم:قربونت برم خب خفم کرد شیو با ن ستادمیا صاف

 

 یبادش خال هویشم.بعد  یخدا دارم خاله م یش یمامان م یروشنا دار یاومده باشه با ذوق گفت:وا ادشیتازه  انگار

 کن. فیرو برام تعر یهمه چ نیبش ایتو و اون بچه رو نداشت.ب اقتیاقت،لیل یب ریکه اون ام فیشد وگفت:ح

 

 گهیرو گفتم د یبابا همه چ یگرفت یخبر م یزد یتو که هر روز زنگ م-

 

 شد ینم میحال یزیکه چ یبابا بگو برام.تلفن نی:بشروشنا

 

 ریو اون هورسا خ ریکردم.بماند چقدر فحش باز ام فیماهه رو براش تعر هی نیاتفاقات ا نیو تموم ا میساعت نشست1

 کرد. دهیند
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 چه خبر؟ مارستانیتو چه خبر؟بخب -

 

 ی.همش دارم خر مستین یتکون داد و متفکرانه انگشتش رو گذاشت رو لبش وگفت:اوم!خودم که خبر یسر روشنا

 که... مارستانمی.بینکرد یتخصص لعنت نیا ریخودت و درگ یزنم واسه درس.خوش بحالت که رفت

 

 رفت ادمی یاز بس حرف زد نای.ساوریدستم و گرفت و با ذوق گفت:وا عیافتاده باشه سر ادشی یزیچ هیانگار  بعد

 بخش عوض شده سیبهت بگم.دکتر خاک پور رفته رئ

 

و مغرور بود. چند ترم دانشجوش بودم  ریسخت گ یحساب یبود ول یخوشحال شدم.دکتر خاک پور دکتر خوب کمی

 داد. یهم نمره م یگرفت.بدجور یاورد از بس سخت م یپدر آدم رو در م

 

 وا؟چرا؟-

 

فته و که ر نهی.به ما چه.مهم ای.ولش کن بابا حاال هر چکایدونم گفتن رفته آمر یانداخت باال وگفت:نم یشونه ا روشنا

 گرفت؟پوستمون و کند به خدا یچقدر سخت م ادتهیما رو راحت کرده.

 

 یباهاش نساخت چوقتی.تو هم هادمهیزدم و گفتم:آره خوب  یلبخند

 

 کشن از دستش یم یزن و بچه اش چ چارهیعنق.ب کهی:مرتروشنا
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 چطوره؟ دهیجد سیرئ نیا الیخیخب خاک پور و ب یلیخ-

 

 یلی.خیدون یقدر آقاست که نم نیمهربونه.ا نقدری.انایساور یدون ینم یدوباره چشم هاش برق زد وگفت:وا روشنا

ده.اما اونروز داشت با خانم  یجواب م نیو سر و سنگ ادیکنه ز ی.به دخترها نگاه نمنهیهم سر سنگ

 هیخوب یلیدوست داره.درکل آدم خ وهم بچه ها ر یلیمهربون بود.خ نقدریکرد ا یبخش صحبت م ،سرپرستاریاردالن

 شینیحتما بب دیبا

 

کردم مرد  یحس م ی.ولادیخوام بگم چون طالق گرفتم از همه مردها بدم م ی.نممیداده بودم به صندل هیتک لکسیر

 .ادیقلقلکم م میوجود نداره.اما حس کنجکاو ادیخوب هم ز

 

 ازش خوشت اومده ؟نکنهیهول نقدریمبارک صاحبش باشه.تو چرا ا-

 

واسه  هی.پسرخوبیکن یکه تو فکر م ینه اونطور یبهم اندخت وگفت:اره خوشم اومده ول ینینگاه خشمگ روشنا

 گهید زیخوشم اومده نه چ نیهم

 

 پسره؟ یدون یخب بابا حاال نزن مارو.حاال تو از کجا م یلیخ-

 

 دهیازش پرس یکرد گفت:خانوم اردالن یکه داشت کتاب هاش رو جمع م یدر حال روشنا

 

 تکون دادم. یسر
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 به اورژانس. یبه اورزانس...دکتر رضو یدکتر رضو-

 

 کنن. یبابا دارن صدام م ی:اروشنا

 

 .نیو بدجور خورد زم یکرد به صندل ریهم اومد بره طرف در که پاش گ بعد

 

 سرعت خودم رو رسوندم طرفش. به

 

 تو؟ یشد یروشنا.چ یخوب-

 

 کرد. یدماغش رو گرفته بود و آخ آخ م روشنا

 

 خورد شد.آخ دماغم نمیخدا دماغ نازن ی:واروشنا

 

 نشد؟ شیزیچ گتید یول کن اون دماغ و جا-

 

 نهک یپامم درد م کمی.نه فقط ینیب یکه م یعروسک نیول کن دو تومن براش پول خرج کردم شده ا ویچ ی:چروشنا
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 به اورژانس یبه اورژانس...دکتر رضو یدکتر رضو-

 

 خودش اورژانس الزم تره که. یبابا دکتر رضو الیخیبشه قاتلت ب یاون دکتر رضو یبا ناله گفت:ا روشنا

 

 کمکت اتیگم ب یم یرم.سر راه به محب یبابا من جات م الیخیخنده گفتم:ب با

 

 :دستت طالروشنا

 

 .رونیاز اتاق زدم ب عیرو تنم کردم و سر دمیروپوش سف یکمک من روشنا نشست رو صندل با

 

 ششونیپ دیشه بر یاگر م ستیمساعد ن کمیحالشون  نیخوردن زم ی.دکتر رضویخانم محب-

 

 ونی:چشم دکتر.و رفت سمت پاویمحب

 

 خودم رو رسوندم به اورژانس. عیهم سر من

 

 ضه؟یحالشون خوب نبود من اومدم.کدوم مر ی.دکتر رضوریروز بخ-

 

 اشاره کرد وگفت:اونجاست. 3شماره  یبه اتاقک کوچولو پرستار
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 جدا شده بود. گهید یکه با پرده از اتاقک ها 3سر تشکر کردم و رفتم به سمت اتاقک شماره  با

 

و  دیکش یپرده به داخل سرک م یاز ال رونیب یبدنش کبود بود.زن جوون یبود که همه جا یساله ا 5 یبچه  دختر

 کرد. یم هیگر

 

ا دکتر شم دییگفت:کجا اندازهیبهم ب ینگاه میکه ن نیبودمش.بدون ا دهیسرش بود.تا حاال ند یتو.دکتر باال رفتم

 کردن جتونیپ ؟چندباریرضو

 

 شیمشکل براشون پ یدکتر رضو دیکردم گفتم:ببخش یم یبچه رو بررس تیکه وضع یرو صاف کردم و در حال صدام

 اومد من جاشون اومدم.

 

 ی.اما بدجورستیبد ن شیعموم تیرو چک کردم.وضع شیاتیخب.من عالئم ح یلیبهم انداخت و گفت:خ ینگاه مین

 دهیضربه د

 

 چش شده؟-

 

 گن از پله ها افتاده ی:مدکتر

 

 زن مادرشه؟ ه؟اونیواسه چ یکبود یجا نیاز پله ها؟پس ا-
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 گه یطور م نی:ادکتر

 

 نهینگاه هم نکردم.همونطور که بچه رو معا هی یکردم.به دکتر حت یدست و پاش رو بررس تیرفت کنار و وضع دکتر

 انجام شده؟ یکردم گفتم:عکس بردار یم

 

 کنم. یدگیخودم اومدم رس ومدنین شونیا دمید ومدن؟منیچرا ن ی:بله.دکتر رضودکتر

 

 که دستش شکسته نیمثل ا-

 

 ؟یدکتر رضو ی:کدکتر

 

 کنم. زشیآنال قیتونستم دق یمقابلش.حاال م ستادمیتکون دادم و صاف ا یسر

 

و دو بهش  یس ای ینسبتا اندازه.نه چاق بود و نه الغر.حدودا س کلیبا ه یمتر یحدودا صد و هشتاد و هفت سانت قد

 یها.مویمشک یخوش فرم.با چشم و ابرو یو لب ها یاستخوون ینی.بشیته ر کمیبا  دیسف بایخورد.پوست تقر یم

 خورد. یها م ینمه به بچه مذهب هیاش  افهیساده شونه شده بودن به سمت باال.ق یلیخ شیمشک

 

 زنم. یبدست آوردم.چون دوست نداشتم احساس کنه دارم بهش زل م هیاز ثان یرو تو کسر جینتا نیا البته
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 دکتر... ی.من جاشون اومدن آقانیخوردن زم یگم.دکتر رضو یبچه رو م نینه ا-

 

 بخش دیجد سی:سعادت هستم.رئدکتر

 

 هستم. یما.توسل مارستانیبه ب دیخوشبختم.خوش اومد-

 

 :خوشبختم.سعادت

 

 .یپرستار ستگاهیو رفتم سمت ا رونیگفتم و از اتاقک زدم ب یلب ریتکون دادم و ممنون ز یسر

 

 دختر کوچولوهه حاضر نشد نیا یولوژیراد یعکس ها نیا-

 

 .دییپاکت رو بهم داد وگفت بفرما هیسرپرستار اورژانس  یسماوات

 

تر دخ هی یران برا یساعد دست و استخوان جلو ینداشت.شکستگ یخوب تیکوتاه به عکس ها انداختم.وضع ینگاه

 بود. دهینرس یبینبود.خوشبختانه به مهره هاش و جمجمه اش آس یخوب زیساله اصال چ 5

 

 ینه داره برا دمی.اما دگهیانجام بده بره سرکار خودش د یخواد کار یبود.اون که نم ستادهیهنوز کنار بچه ا سعادت

 کنه. یم قیبچه مسکن تزر
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 یبزرگ دخالت م یپا افتاده رو انجام داده باشه.اون فقط تو عمل ها شیپ یکارها نیخاک پور ا چوقتیه ادینم ادمی

 نباشه ایکاراش واس خاطر ر نیدونم.خداکنه مثل اون نباشه و ا یسعادت؟نم نیاما ا دیبال یبه خودش م یادیکرد.ز

 

 ؟یشد دکتر توسل یحس کردن حضور من تو اتاق سرش رو بلند کرد و گفت:چ با

 

 عمل شه عایسر دیرانش.با یوگفتم:هم ساعدش شکسته هم استخوان جلو رونیرو فوت کردم ب نفسم

 

تکون داد  یمخصوص سر یتابلو ینگاه کردن بهشون رو قهیدق کیها رو از دستم گرفت و بعد از حدودا  عکس

 وگفت:بله حق با شماست.

 

 ؟ی:خام سماواتسعادت

 

 دکتر؟ ی:بله آقایسماوات

 

 دیاتاق عمل رو آماده کن عای:سرسعادت

 

 .رونیب میهم با هم از اتاق زد بعد
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 ؟یکرد گفت:شما مادرش یم هیکه گر یرو به اون زن سعادت

 

 حال بچم چطوره؟ دیگفت:بله...تو رو خدا بگ هیبا گر زن

 

هم هست.زنگ  یعمل شه.عمل مهم دیاما پاش با میریگ ی:متاسفانه دست و پاش شکسته.دستش رو گچ مسعادت

 واسه عمل بده تیرضا ادیب دیبه شوهرتون با دیبزن

 

 یاش چقدر م نهیکنم.فقط تو رو خدا هز یباشه.خودم امضا ممهم  تشیکه بخواد رضا ستیپدر ن کهی:اون مرتزن

 هق هقش بلند شد. یندارم.باز صدا یشه؟من اصال پول

 

 کرد. یبهمون نگاه م جیگ یسماوات

 

 کار کنم دکتر؟ ی:چیسماوات

 

 دیاتاق عمل رو حاضر کن عایگفتم سر یستادی:شما که هنوز اسعادت

 

 چشم گفتن از ما جدا شد. هیبا  یسماوات

 

 بال رو سرش آورده؟ نیاون ا ست؟نکنهیرو به زنِ گفت:چرا پدر ن سعادت
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سه ر یچادرش پاک کرد وگفت:شوهرم معتاده.هر وقت مواد بهش نم یباال و اشکش رو با گوشه  دیرو کش شینیب زنه

بچه رو  نیبه خدا.امروزم حواسش نبود که ا ستیسالم رو تنمون ن یجا هیطفل معصوم. نیبه جون و من و ا افتهیم

 هل داد

 

 ؟ینکرد تیتو موهاش فرو کرد وگفت:چرا ازش شکا یدست یعصب سعادت

 

م پول کردن تو خونه مرد یاالنم دارم با کلفت نیاره؟همیپدرم رو در ب ادیها که بعدا ب لهیپشت م افتهیکنم؟ب کاری:چزن

 عمل.به خدا پول ندارم واسه ارمیرو در م ارویخورد و خوراک خودم و مواد اون 

 

و  بود یحدودا هم سن خودم بود.اما صورتش استخوان دیقرمز شده بود نگاه کردم.شا هیزن که از شدت گر ی افهیق به

 ییداد با اون چروک ها ینشون م شتریخورد.چقدر سنش ب یپوستش به چشم م یرو کیکوچ یچندتا کبود یجا

 کیچشم ها هم غبار گرفته بودن. موناما هداشت  ییبایز یقهوه ا یدستش جا خوش کرده بودن.چشم ها یکه رو

 کردم. سهیمقا ستادهیکه رو به روم ا یزن نیآن خودم رو با ا

 

بدتر ازمن  یلیزن خ نیوضع ا دیافتادم.شا یکتک نخوردم.شوهرمم معتاد نبود.هر روزم به خاطر بچم تو خطر نم من

 بود.

 

 سعادت به خودم اومدم. یصدا با
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 گهید یها نهیو گفت:هز دیکش ی.پوفرمیگ یکنم و دستمزد نم یشرط بچه ات رو عمل م هیخب.من به  یلی:خسعادت

 هم با خودم. مارستانیب

 

 .دیکرد.اومد دست سعادت رو ببوسه که سعادت دستش رو عقب کش یم دادیتو چشم هاش ب یبرق خوشحال زن

 

 :صبر کن هنوز شرطم مونده؟سعادت

 

بود که بخواد بدون دستمزد عمل  بیکردم.برام عج یشد.من هم متعجب نگاهش م رهیپرسشگرانه به دکتر خ زن

کرد.نا خودآگاه لبخند  یعمل نم دید یپرداخت رو نم دیخودش بده.خاک پور تا رس مارستانمیب یها نهیکنه و هز

 لب هام نشست. یرو یمحو

 

زور  یخوا یم یپله ها.تا ک یکه اون بچه ات رو انداخته از رو یو شهادت بد یکن تیاز شوهرت شکا دی:باسعادت

جربزه داشته باش.من  کمی یکن یم تی.ازش شکایاون محتاج بیبه ج میخرجتم که با خودته که بگ ؟تازهیبشنو

 .قبوله؟شهتو بازداشتگاه با دیبرگشتم شوهر نامردت با یتو اتاق عمل.وقت رمیم

 

 بود انداخت و مستاصل گفت:قبوله یکه دختر کوچولوش بستر یبه اتاقک ینگاه زن

 

 یراه نم یکه روشنا ب نیتکون داد و رفت سمت اتاق عمل.من هم به دنبالش رفتم.نه مثل ا یسر سعادت

 داشته باشه. دیبا یجالب تیگفت.شخص
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خون  دنیازد کمیبودم.اولش  ستادهیاز انجام شدن مقدمات عمل حاال باال سر اون دختر کمک دست سعادت ا بعد

 خوب نبود ادیباشه.حالم ز میحاملگ نینبودم.فکر کنم به خاطر ا یطور نیا چوقتیاون بچه حالم بد شد.ه

 

دهنم و از اتاق زدم  یدستم رو گرفتم جلو عیشد.سر یداشتم عمل هر چه زودتر تموم شه.حالم داشت بد م دوست

 .دستیی.خودم رو رسوندم به دست شونطوریهم هم گهیتا پرستار دشده بود.دو رهی.سعادت با تعجب بهم خرونیب

 .یفرنگ تکردم تو توال یمعده ام رو خال اتیرو در آوردم و تمام محتو یکش خون

 

مشت آب به دست و صورتم زدم و برگشتم بخش.روشنا تو اتاق نبود.خودم رو  هیکردم. یم یاحساس سبک کمی حاال

 در اومد. یصدا قهی.بعد از ده دقزیم یو سرم رو گذاشتم رو ونیپاو یها یصندل یانداختم رو

 

 دییبفرما-

 

 :اجازه هست؟سعادت

 

 خواستم اون طور شه یسعادت به زور خودم رو سر پا نگه داشتم وگفتم:متاسفم دکتر...اصال نم دنید با

 

 د؟یدیبودمتون.دکتر جد دهیتکون داد وگفت:تا حاال ند یسر سعادت

 

ابروهام رو بهم  کمیبهم دست نداد.  یحرفاست؟حس خوب نیا یخانوم ها جا ونیبحث و عوض کرد؟تو پاو یعنی نیا

 بودم یماه مرخص کی.ریگره زدم وگفتم:خ
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 حالتون بد شد؟ ؟چرایبا خون دکتر توسل دیندار یخوب ونهیکه م نی.مثل انطوری:که اسعادت

 

داد باعث شد اخمام رو باز کنم و با خجالت بگم:متاسفم  یهم نم یادب یب یکه بو شیمیصم یمهربون و کم لحن

 راستش... ستیطور ن نیواقعا.ا

 

دونستم شماهم  یدکتر.نم یآقا دیسعادت لبش رو گاز گرفت و گفت:ببخش دنیتو.با د دیجن پر نیع روشنا

 د؟یینجایا

 

 کنه؟منم شونه هام رو انداختم باال. یکار م یچ نجایا نیواسه من چشم ابرو اومد که ا بعد

 

 نیزم دیبود ؟خوردهی:حالتون چطوره دکتر رضوسعادت

 

 خونم حالله ی.وادیکش یبهم انداخت.با نگاهش داشت برام شاخ و شونه م نینگاه خشمگ هی روشنا

 

که  نیل اجون مث نایبا حرص گفت:ساور رهیزد وگفت:ممنون خوبم دکتر.بعد انگار بخواد انتقام بگ یپر ازخجالت لبخند

 سر عمل حالت بد شده بود نه؟

 

 تکون دادم و بعد به شکمم اشاره کردم. یسر
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 ؟یدل خاله نذاشت به عملت برس زیعز یگفت:وا دیهم از دهنش پر دهیند ریخ یروشنا

 

 یو برد تمیثی... آبرو و حیروشنا رو بجوام دروغ نگفتم.آخه دختره  یخواستم خرخره  یاون لحظه اگر بگم م یعنی

 دکتره که... نیا یجلو

 

.عمل دیاستراحت کن دیسرکار؟با دیایچرا م د؟پسیباال انداخت و با لبخند و تعجب گفت:شما باردار ییابرو سعادت

 دونه؟ یم ی.دکتر فرخستیشما اصال مناسب ن یکردن برا

 

 دونن. یگفتم:بله م مستاصل

 

.من موندم همسرتون چطور اجازه داده شما یکار نی.اونم همچستی:اما سرکاراومدن شما اصال درست نسعادت

 دیریبگ ی.بهتره مرخصدیکارکن

 

 سقلمه به روشنا زدم. هیرفت سمت در. رفتم دنبالش و وسط راه هم  بعد

 

 دارم اجیکار احت نیا هیکنم.من  یدکتر سعادت خواهش م-

 

 از سرتا پا بهم انداخت وگفت:به پولش؟ ینگاه

 

 شدم یم وونهیبودم داشتم د یماهه که مرخص هی نیو گفتم:نه دکتر.من تو ا دمیکش یپوف



 ییدایش ینیریش

 
92 

 

 

 امروز حالتون بد شد سر عمل دیدیمهربون گفت:آخه خودتون که د سعادت

 

بابا.از دست شما  یفرو کرد و گفت:ا شیمشک یتو موها یتو نگاهم و بهش زل زدم.دست ختمیالتماس ر کمی

 ری.روز بخدیبه فکر اون بچه باش کممی.دیفقط حق عمل ندار ستین یخب مشکل یلیخانوما.خ

 

اون.آخر سر دلم درد گرفت و دلم رو گرفتم.روشنا ترسون  یمن بدو و ه ی.افتادم دنبال روشنا هرونیاز اتاق رفت ب و

 اومد کنارم.

 

 نا؟یشدساور ی:چروشنا

 

 آخش رفت هوا. یمشت خوابوندم تو کمرش که صدا هی

 

دکتره!برو پشت بلندگو همه جا جار بزن من  نیا شیپ یرو برد تمیثیبگم دختر؟هان؟آبر و ح یآخه من به تو چ-

 گهیحامله ام د

 

کنم از دهنم  کاریگفت:خب چ دیمال یکه کمرش رو م یشرک مظلوم کردم و در حال یاش رو مثل گربه  افهیق روشنا

اون شکم مبارک شما  یعنیآخر سر. گهید دیفهم ی.خودش منیخوردم زم ی.درضمن خودتم من و لو دادگهید دیپر

 داره. شتریکه بهتره!هواتم ب یورط نیداره چه امروز بفهمه چه دوماه بعد.ا یچه فرق اد؟حاالیباال نم
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 گهید دیخب بابا ببخش یلیوگفت:خ دیبهش انداختم که گونه ام رو بوس یغضبناک نگاه

 

لرزوند.دستم رو گرفتم  یرو م یزد دل هر کس یموج م اهشیس یچشم ها یکه تو یزد.غم یشور اون بچه رو م دلم

 و بلند شدم. یصندل یبه لبه 

 

 ؟یر ی:کجا مروشنا

 

 زنه یاون بچه چش شد.دلم شورش و م نمیبرم بب-

 

 ستیدختر تو حالت خوب ن نی:بشروشنا

 

 ؟ید یچرا جو م یخوب نیبهش انداختم وگفتم:من به ا یهیعاقل اندر سف نگاه

 

 .یپرستار ستگاهی.رفتم دم ارونیاتاق زدم ب از

 

و ت یلیداشت.اما خ یبود دل مهربون یشناس فهیکرد.زن وظ یداشت با پرستارها بحث م یمعمول خانم اردالن طبق

 شد. یتو کارش خالصه م زشیساله که همه چ 42خانم  هیبود. قیکار حساس و دق

 

 یخانم اردالن-
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 ؟یرو به من گفت:جانم دکتر توسل دبعدیبه کارهاتون برس دیخب بر یلی:خیاردالن

 

 زدم وگفتم:اون دختر کوچولو که دکتر سعادت عملش کرد.کجاس؟ یلبخند

 

 .214:تو بخشه تازه منتقلش کردن.تو اتاق یاردالن

 

 ممنونم-

 

تخت نشسته بود و دست دختر کوچولوش رو تو دستاش  یسمت اتاق.در زدم و در و باز کردم.مادرش لبه  رفتم

 بود. دهیکرد.بچه رنگش پر یم هیگر گرفته بود و

 

چادرش پاک کرد و  ی.مادرش تازه متوجه حضورم شده بود.اشکاش رو با گوشه دمیسرش کش یرو یلبخند دست با

 پاشد.

 

 راحت باش-

 

 ازتون تشکر کنم. یتونم چطور ی.نمونتونمی:خانم دکتر واقعا مدزن
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 نکردم یرو گذاشتم رو شونه اش وگفتم:من که کار دستم

 

 دینکن ی:تو رو خدا شکسته نفسزن

 

 نکردم یگم.من حالم بد شد دکتر سعادت عملش کرد.من کار یم یو گفتم:نه جد دمیخند

 

سر  یور دیبهمون زد و دست کش یشدم.برگشتم.دکتر سعادت لبخند کوتاه یلبش رو گاز گرفت که متوجه کس زنه

 دختره.

 

 بود عمو جون؟ ی:خب دختر کوچولومون چطوره؟اسمت چسعادت

 

 ایاومد گفت:وانـــ یکه انگار ازته چاه در م ییبا صدا دختره

 

 ه؟یچ شیمعن یدون یم یچه اسم قشنگ یزد وگفت:وا یلبخند سعادت

 

 خدا ی هیهد یعنی:ایوان

 

 دست دادن دراز کرد. یدخترک رو کنار زد و دستش رو به طرف دخترک به نشونه  اهیس یآروم موها سعادت
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 .امی.من هم ارمبای:خوشبختم خانم زسعادت

 

به  یدکتر گذاشت.دکتر اروم بوسه ا یکه پراز درد بود دست سالمش رو تو دستا یکوچولو با لبخند محو دختر

 دستش زد و برگشت به طرف ما.

 

 .کردم االنم.. تی.شکادیکرد یتونم چطور تشکر کنم.در حقم برادر یاشک چشم هاش رو پاک کرد وگفت:واقعا نم زنِ

 

 دوارمی.بعد رو به دخترک گفت:اممیکن یصحبت م رونیسکوت نگه داشت و گفت:ب یسعادت دستش رو به معنا دکتر

 خانوم.داروهات رو به موقع بخور.باشه؟ ایوان یزود خوب بش یلیخ

 

 .نرویب میزد و به اتفاق هم از اتاق اومد شیشونیبه پ یتکون داد و دکتر هم بوسه ا یسر ایوان

 

 حرف ها نباشه بهتره. نیودار ا ری.تو گدیزد یاون حرف رو م دیبچه نبا ی.جلودیدر اتاق دکتر گفت:حاال بگ پشت

 

 .انهی رنشیدونم رفتن بگ یکردم.نم تیتکون داد وگفت:ازش شکا یسر زن

 

.اگر ریرو پس نگ تتیشکا یطیشرا چیکنم.فقط شما تحت ه یم یریگ ینداره پ یتکون داد وگفت:اشکال یسر دکتر

ترت .دخارهیسرتون م ییچه بال گهیدفعه د ستیخوش راست راست بچرخه معلوم ن یبرا یو مجازات هیتنب چیبدون ه

 باشه یهفته بستر هی دیهم با
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بهش کرد و دوباره نگاه ازش گرفت وگفت:نگران نباش.مخارجش رو خودم  یاش مضطرب شد.دکتر نگاه افهیق زن

 ...ریخب روز بخ یلی.پرستارها مراقبش هستن.خیسرکارت رو هم بر یتون یکنم.م یتقبل م

 

تمام مخارج رو به عهده گرفت.واقعا  یکبر و فخر فروش یبود.بدون ذره ا یبیتکون داد و رفت.چه آدم عج یسر

 شن. یم دایکم پ ییآدم ها نیهمچ

 

 .نهیخواد بهش بده.داغ بچش رو نب یم یبده.خدا هر چ رشیزن باز پر شد وگفت:خدا خ یها چشم

 

اگرم نه که برو  یبمون ششیپ یتون یم یخوا یدخترت.اگر م شیزدم وگفتم:خدا کنه.توهم االن برو پ یلبخند

 سرکارت.

 

 ارهیمونم.دلم طاقت نم یم ششی:نه نه پزن

 

 بهم بگو.فعال. ی!کمک خواستیرو گذاشتم رو شونش و گفتم:باشه هر جور راحت دستم

 

دوست  یلیکرده بودم.خ دایمعصوم پ ینسبت به اون دختربچه  یحس هیگذشت. یم ایاز بستر شدن وان یروز دو

 ایبه وان ادیخواست کنارش بمونه اما مجبور بود که بعد از دو روز بره سرکار و بعد از کارش ب یبود.مادرش م یداشتن

 دکتر سعادت نشه. یتا شرمنده  بده رو مارستانیاز مخارج ب کمیخواست حداقل  یسر بزنه.بنده خدا م

 

که مشخص شد دست بزن داره و اون بچه رو به اون  نیو ا سیتوسط پل قیهم االن تو زندان بود.بعد از تحق شوهرش

 "کرد همون بهتر که نباشه ینم یبود و نبودش که فرق"روز انداخته انداختنش زندان.به قول زنش
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رو  سعادت شتریب میکرده بود دایپاک پ یکه هر دومون نسبت به اون فرشته  یو حس ایچند روزه به خاطر وان نیا تو

بخش خوب و مهربون بود.همه بچه ها دوسش داشتن از  یبچه ها یداشت.با همه  یقابل احترام تی.شخصدمید یم

 کرد. یبس بهشون محبت م

 

 خواست ینداشتم.دلم م یکوچولوم اومده بودم و کارخاص ماریچندتا ب شیرفتم.تازه از پ یبخش قدم زنان راه م یتو

نها تو ت ایکامل کامل بودن و وان تینبود.متاسفانه همه اتاق ها هم تا ظرف ششیمادرش که پ یسر بزنم.طفلک ایبه وان

 بشه. یتونست حرکت کنه و با بچه ها هم باز یپاش هم نم یبود و به علت شکستگ یاتاق سه تخته بستر هی

 

مظلومش رو بهم دوخت.لب هاش غنچه شده بودن.نشستم لب  یمشک یر زدم و با لبخند رفتم تو.چشم هاد اروم

 تختش.

 

 اد؟یاخم اصال بهت نم یدونست یخانوم سالم عرض شد.چه اخمو چه بداخالق.م ایخنده گفتم:به به وان با

 

 گردوند.بغلش و سرش رو به سمت مخالف بر ریهاش پر رنگ تر شد دست سالمش و زد ز اخم

 

 یبامن قهر ؟نکنهیخانوم گل هیتعجب گفتم:چ با

 

 ره خو یهمش نشستم.حوصله ام سر م نجایکنن من ا یم یباز رونیخوام.همه بچه ها ب ی:نمایوان
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 تو پات یو گفتم:خب خانوم شیصاف مشک یرو موها دمیسرش رو برگردوند طرف مقابل و اخم کرد.دست کش دوباره

ت و پات دس شتریب دیبا یکن یطونیش شتریاگر ب یدون ی.میتکون بخور یتون ینم نطوریدستت هم هم دهید بیآس

تر خوب شه.تو دوست  رید دیشا ایشه  یکه دست و پات خوب نم یاریدرب یوروجک باز یتو گچ بمونه؟اگر بخوا

 پاشو راه برو اما از من گفتن بود. یتون ی.اگر مستین یحرف یگچ ها رو؟اگه دوست دار نیا یدار

 

 گچ ها رو دوس ندالم. نیره.ا یشد وگفت:خب حوصلم سر م رهیخوشگلش بهم خ یچشم ها با

 

 تونن تو بخش یرو که م ییبچه ها ایخوبه؟ شتیپ امیدم کارم که تموم شد ب یو ناز کردم و گفتم:من قول م موهاش

 سرکار خانوم ؟قبولهیتا تنها نباش شتیفرستم پ یراه برن و م

 

 زدم و به پاش پا شدم. یدکتر سعادت که لبخند به لب وارد اتاق شد لبخند دنیرو تکون داد.در باز شد.با د سرش

 

 خانوم دکتر. دی:سالم.راحت باشایارم

 

 دکتر.عملتون چطور بود؟ دی:سالم خسته نباش-

 

 خانوم ما چطوره؟ ایبود.حال وان یعمل سخت دیدون یخوب...م بایباال انداخت وگفت:تقر یشونه ا سعادت

 

 توپش پره دکتر یجواب دادم:حساب ایوان یجا به
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 چرخوند و گفت:چـــــرا؟ ایمن و وان نیبا تعجب نگاهش رو ب سعادت

 

 پرس مفصل نازش رو بکشه. هیخواست سعادت هم  یهنوز لباش غنچه کرده بود انگار دلش م ایوان

 

 :خانوم حوصلشون سر رفته-

 

 بزرگ در آورد. یجعبه کادو هی فشیزد و از ک یلبخند سعادت

 

 یم دنید یم گهید یآوردم ها.بچه ها یو دزدک نی.اگهیبه خانوم خوشگل خودم.وا کن اخماتو د می:تقدایارم

 گهی...بازش کن دادیخوشت م نیکشتنم.بازش کن بب

 

آورد.با ذوق بغلش  رونیعروسک خوشگل ب هیجعبه  یرو باز کرد و از تو یبارب یکاغذ کادو یبا ذوق و کنجکاو ایوان

 ایعمو ارم یسیخوشجله م یلیخ یکرد و گفت:وا

 

 نایشدن ا یمیرفت باال.چه صم ابروهام

 

 .خوشت اومد؟گهید مینیباال انداخت و گفت:ما ا یشونه ا سعادت

 

سبز داشت و  یو چشم ها ییطال یشد.عروسک موها رهیکه تو دستاش بود خ یدوباره به عروسک خوشگل ایوان

 تنش بود. یقرمز دخترونه خوشگل رهنیپ
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 نازه یلیبرگشت و با ذوق گفت:آره خ ایوان

 

 شد؟ یچ یی:پس بوس عموایارم

 

 .دیدست سالمش رو دور گردن دکتر حلقه کرد و لپش رو بوس ایرو برد جلو.وان لپش

 

 گهیه دبرسم.قول بد ضامیکن حوصلت سر نره.منم برم به مر یباهاش باز کمیوگفت: دیرو بوس ایوان یشونیهم پ دکتر

 ؟یاخم نکن

 

 :چشمایوان

 

 بال. ی:چشمت بایارم

 

 و گفت:با اجازه خانوم دکتر نییرو انداخت پا سرش

 

 کنم. یزدم و گفتم:خواهش م یلبخند
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هم به نظر من  یلینبود ها.نه اتفاقا خ یشد.اون قدر ها هم مذهب ینم رهیمقابلش خ یبود که به دخترها بیعج برام

 یدست چپش چرخوندم.نه اثر یانگشتا یلحظه نگاهم رو رو هیاعتنا بود البد زن داره. یبود اما به دخترها ب یمعمول

 "آخه؟ انهیبه تو چه که زن داره "تماز حلقه نبود.شونه هام رو انداختم باال و تو دلم گف

 

 تر سعادت صدام کرد.کارهام برسم.که دک یکردم و رفتم تا به باق یخداحافظ ایبعد از دکتر از وان منم

 

 ؟ی:دکتر توسلایارم

 

 سمتش و گفتم:بله دکتر؟ برگشتم

 

 خواستم باهاتون صحبت کنم ی:راستش مایارم

 

 ؟یرو انداختم باال وگفتم:درمورد چ ابروم

 

 !ایکرد وگفت:در مورد وان ایبه دراتاق وان یا اشاره

 

 زدم و گفتم:درخدمتم. یمحو لبخد

 

 ا؟یتو تر میشه بر ی:مایارم
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لکن بود با یقسمتش تو کیداشت. یخوب یفضا مینشست ایتکون دادم و شونه به شونه اش قدم برداشتم.تو تر یسر

با قهوه ام  کمی.میو نشست میدیهامون رو عقب کش یداشت.صندل یآزاد یخورد و فضا یم مارستانیب اطیو به ح

 خودم رو سرگرم کردم تا حرفش رو بزنه.

 

دارن نه  یخوب ینه وضع مال دیدون ی.ممیقرار گرفت ایداستان وان انیگم من و شما از اول درجر یمقدمه م ی:بایارم

رو  متوسط یهم از خانواده ها مارهاشی.اغلب بهیخوب مارستانیب مارستانیب نیکنه.ا یداره که بخواد براش پدر یپدر

 دمیخواد بهش کمک کنم.از اول د یکنه...دلم م یبچه ها فرق م یبا باق تشیوضع ییجور ها هیبچه... نیبه باالن اما ا

بهش دست بده به هر حال  یخوام مادرش احساس بد یهم نم یشکل گرفته از طرف یدوست هی ایشما و وان نیکه ب

 بهتر قبول کنه... دیشا دیاگر شما هم باش دیشما خانوم

 

 بودن زدم وگفتم:خب منظورتون... جیاز سر گ یلبخند

 

 دیاگر شما دوست داشته باش نمیخواستم بب یحرفم با همون احترام خاص گفت:م ونیحرفم رو بزنم.م یباق نذاشت

 .دیبو ببره گفتم اگه دوست داشته باش یا گهیخوام کس د ی.البته نممیدختر ومادر کمک کن نیبه ا

 

 ه؟یچ متونیکنم.حاال تصم یگفتم:چراکه نه حتما کمک م مشتاقانه

 

 یغم تو چشم ها گهیخواد د یدونم فقط دلم م ینم قیمکث گفت:راستش دق یرو به دندون گرفت و بعد از کم لبش

 ریره تا د یجا م هیمادرش هم که مجبوره بره سرکار...هر روز  ستیاون بچه نباشه.االن که اون پدر نامردش هم ن

 شه یکه هست بدتر م ینیبچه مرخص بشه وضعش از ا نیکنه ا یوقت کارم
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 م؟یبراشون انجام بد میتون یکار م یرو انداختم باال و گفتم:خب به نظر شما چ ابروهام

 

 یوقت برا مهیکار ن هی دیکنم.با یمادرش خارجه من خودم حساب م یکه ازعهده  مارستانیب نهی:راستش هزایارم

 ...هانیکرد  یشه براش کار یم نمیکنم بب یداره باهاش صحبت م یاطیاز آشناهامون کارگاه خ یکی.داکنمیمادرش پ

 

 ؟یپس من چ دید یشما انجام م دی:خب همه کارها رو که دار-

 

کمک رو از طرف من قبول نکنه شما  نیا دیمعذب باشه شا ایخوام مادر وان یزد و گفت:راستش نم یمهربون لبخند

 رهیبهتر بپذ دیشا دیاگر شما باش دیخانوم

 

 کنن ینم تونیفکر کردم وگفتم:خب!چرا خانومتون همراه یکم

 

 که... دیخوا یلبش رو به دندون گرفت و گفت:من مجردم.اگر نم گوشه

 

 دیرو من هم حساب کن دیتون یم دیبخواه یهم دوست دارم.هر کمک یلیوسط حرفش و گفتم:نه اتفاقا خ دمیپر

 

 ؟یعل یو وگفت:پس عل نییرو انداخت پا سرش

 

 گه؟ید دیکه پس تا آخرش هست نهیزد و گفت:منظورم ا ینگاهش کردم که لبخند جیگ کمی
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 یعل ایتکون دادم وگفتم:بله... یسر

 

 آخه... نییاومده پا ومیک یبودن خودم لعنت فرستادم چقدر آ جیدلم به گ تو

 

 آخه... نییاومده پا ومیک یبودن خودم لعنت فرستادم چقدر آ جیدلم به گ تو

 

صحبت کرد و اون هم  ایمادر وان ایگفت در مورد پر یمرخص شد.سعادت با همون آشناشون که م ایاونروز وان یفردا

 مشغول به کار بشه. شیاطیتو کارگاه خ ایقبول کرد که پر

 

نبود  رو بلد زهایچ یلیدستش کند بود و خ کمیکنه البته اولش  یکار م یاطیتو خ ایهفته هست که پر هیحدود  االن

 آشنا شدم. شتریباهاش ب کمیافته. یاما کم کم داره دستش راه م

 

رو به عقد شوهرش در  ایخرج موادش پر یپدرش معتاد بوده و به جا یعنینبوده  یخوب یلیخ یاز خانواده  یطفلک

 یبه زندگ کمیمرد معتاد!راستش  هی یده به منجالب زندگ یدخترش رو سوق م یدو دست گهیعبارت د هیو به  ارهیم

پدرم بدتر از  یکجا برم؟خونه  رمیبگ طالق"گفت: ؟یریگ یچرا طالق نم دمیازش پرس یشدم.وقت دواریخودم ام

 .مجبورم بمونم وادیازدستش برنم یام هم بد تر ازمن کار چارهیجماعت معتاد.مادر ب هیتو  میرکردیگ ای.من و واننهیا

 "تحمل کنم

 

 ونمیشد از طالقم پش یباعث نم نیا یصبورتر و از خود گذشته تر ازمن بود.ول یلیخ ایبه نظرم پر یدونم ول ینم

 کارممکن رو انجام دادم. نیودرست تر نیباشم.من هنوزم مطمئنم که بهتر
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کنن.دست به  یصداش م ایبخش عمو ارم یده!همه بچه ها یخوب داره جوالن م مارستانیسعادت هم تو ب دکتر

واقعا شگفت  یول هیبیعج زیگم چ ینم یهمه آوازه و شهرت تو جراح نیتو اون سن و ا ی.پسرهیعالعملش هم 

ر د ریکه واقعا ام دمیرس جهینت کی بهاش کردم هربار  سهیمقا ریبا ام یقابل احترامه تو ذهنم کل یلیآوره.برام خ

 ...چهیمرد ه نیمقابل ا

 

 میما هم بخون ؟رمانه؟بدهیسینو یم ی:به به سرکار خانوم.چروشنا

 

ذاشتم توش  یکه دفتر خاطراتم رو م یبازش کردم و درحال دیرو بستم و رفتم سمت کمدم و با کل دفترم

 ستین یزیگفتم:نه...چ

 

 خب خانوم میبده ماهم بخون ستین یزیگفت:اگر چ طنتیبا ش روشنا

 

 تر؟خانوم دک یهات بردار یفضول باز نیادست از  یخوا یم یضربه زدم وگفتم:ک شینیسمتش و به نوک ب برگشتم

 

ن دونم.راستش م یبه اصطالح فکر کردن گفت:اومـــــ نم یمتفکر به خودش گرفت و بعد از کم افهیق کمی روشنا

 یتونم زندگ یباال آورد و جلو روم تکونش داد و ادامه داد:نم دیکردن)!(انگشتش رو به صورت تهد یبدون کنجکاو

 کنم.

 

 دکتر سعادت گفت کارت داره صدات کنم. یو گفت:راست ونیراه افتاد به سمت در پاو بعد
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 ؟یبهم بگ دیتکون دادم وگفتم:االن با یسر

 

 دیمظلوم و متعجب گفت:خب ببخش ی افهیق هیبا  روشنا

 

 دنیداد.باد یم حیتوض یخانوم اردالن یرو برا یزیدکتر داشت چ یپرستار ستگاهیکنارش رد شدم و رفتم سمت ا از

 ...قهیچند دق هیو زد وگفت:سالم  یمن سرش رو خم کرد و لبخند

 

 شتیاون پسر چقدر وضع دیدونیخوب م گهیشما د یخانوم اردالن گهیتکرار نکنم د گهیگفت:د یرو به اردالن بعد

خطا  نیا گهیپرستارها اون اشتباه رو تکرارنکنن حتما آمپولش سر وقت زده بشه اگر بار د گهیحساسه لطفا د

 گذرم ینم یتکرارشه به راحت

 

 کنم یم یدگی:چشم دکتر من خودم رسیاردالن

 

 دییخانوم دکتر!دستش رو به سمت راهرو دراز کرد وگفت:بفرما دیتکون داد و رو به من گفت:ببخش یسر سعادت

 

 دیایشما هم م نمیخواستم بب یبهش بزنم م یسر هی.ایخوام برم خونه وان یکه گفت:امشب م میتو راهرو قدم زد باهم

 انه؟ی

 

 دکتر چراکه نه؟ یزدم وگفتم:حتما آقا یلبخند
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 دیهماهنگ کن شونیندارند با ا ی:همسرتون مشکلایارم

 

دونست همسر بنده االن داره با  یگرفت.اون بنده خدا که نم تیرنگ عصبان کمی.نفس هام نییرو انداختم پا سرم

 ندارن یگفتم:نه مشکل یو با لبخند تصنع دمیکش قینفس عم هیگذرونه.لبم رو گاز گرفتم. یخوش م دشیخانوم جد

 

شد  رهیخ شیمنتظرتونم.دستش رو باال آورد و به ساعت نقره ا فتیتکون داد وگفت:باشه پس بعد از ش یسر سعادت

 ؟ دیاوردیکه ن نیماش یشه راست یتموم م فتمونیش گهیساعت د میگفت:خب ن

 

 اومدم یامروز با دکتر رضو:نه -

 

 منتظرتونم.با اجازه! نگیتکون داد وگفت:پس تو پارک یسر

 

 ریرو برداشتم و گفتم:خداحافظ روشنا شبت بخ فمیو لباسم رو عوض کردم روشنا هنوز حاضر نبود.ک ونیتو پاو رفتم

 

گفت:وا؟مگه با من انداخت و یبست بهم نگاه یمانتوش رو م یکه داشت دکمه ها یبا تعجب در حال روشنا

 ؟یاوردین نیرفته ماش ادتی؟یاینم

 

 .رمینرفته.با دکتر سعادت م ادمیدر رو گرفتم وگفتم:نه سرکار خانوم  ی لبه
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بگو ما هم  هیگم اگه خبر یشنوم.بابا م یم دیجد یزهایجفت ابروهاش رو انداخت باال و گفت:بله؟بله؟چ روشنا

 میخوشحال ش

 

 کردم وگفتم:روشـــنا! یزیر اخم

 

 شدم؟ بهیغر ه؟منی.جون روشنا خبردیپر یبا هم م ادیز دای:خب آخه جدروشنا

 

 یو م ینیب یمن و م تیوضع وونهیکنه من شوهر دارم.د یفکر م چارهیبابا اون ب ریو گفتم:نخ رونیفوت کردم ب نفسم

 .شب خوش خانوم مارپلایخونه وان میر یم میدونه من حامله ام.نه بابا دار یم ه؟خوبهیخبر یگ

 

 شب خوش یزن یمشکوک م نقدری:از دست تو که اروشنا

 

تو  دمی.رسنییرفتم پا یپرستار ستگاهیا یبا بچه ها یو خداحافظ دیبعد از خسته نباش رونیخنده از اتاق زدم ب با

ود ب یگرما شاک نیچهار ماهه منم از ا یکوچولو ین یهوا هنوز هم گرم بود.خب معلومه تابستونه و گرماش!ن نگیپارک

 .واختن یمن م ینوا یشکم ب نیبه ا یلگد هی قهیو هر چند دق

 

 که... یو ترکوند یچهره هم تو هم شد.آخه بچه جون چه خبرته؟مامان کمی

 

 :حالتون خوبه؟ایارم
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ه با بار نیاومده بود؟اوه اوه اول یک نیشکمم برداشتم.ا یو دستم رو از رو ستادمیتر ا یعاد کمیرو بلند کردم و  سرم

 بودها. پیخوشت شیی.خدانمشیب یدارم م رونیلباس ب

 

 داشت. شیکم رنگ مردونه.صورتش هم که طبق معمول ته ر یصورت زیبا بل یو شلوار مشک کت

 

 ؟یزد وگفت:خانوم توسل یآروم لبخند

 

از مچ  یزدم.بشکون یمن اصال حواسم نبود داشتم بهش زل م یخدا ی.وانییهام رو بستم و سرم رو انداختم پا چشم

 دستم گرفتم و گفتم:بلـــه؟

 

 د؟یخوب دمی:پرسایارم

 

 :بله ممنون-

 

 دیی:پس بفرماایارم

 

و زد و ر ریبود.دزدگ دیسف یسوناتا هیدراز کرد و راه افتاد به سمتش.من هم به دنبالش. نیماش هیرو به طرف  دستش

 من هم سوار شدم.

 

 زدم. ی.و لبخند کم رنگدمیکش یقیبه سمتم اومد.نفس عم نیریاز عطر ش یمحض سوار شدنم موج به
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 هینیریتنگ شده.دختر ش یلیخ ایوان یفرمون رو تو دستش گرفت و گفت:من که دلم برا یهم با ژست خاص سعادت

 خوب خودش رو تو دلم جا کرده

 

نه و فرق ک کمی گهید یشه با بچه ها یباعث م تشیوضع دیاش هی.دلم براش تنگ شده.دختر با نمکنطوری:من هم هم-

 تر باشه یواسمون دوست داشتن

 

 د؟یش یسوال بپرسم ناراحت نم هی.نطورهیابروهاش رو انداخت باال و با لبخند گفت:بله هم سعادت

 

 د؟یی:بفرما-

 

 پسر؟ ایتونم بپرسم بچه تون دختره  یرو گاز گرفت و گفت:جسارته شرمنده ام م لبش

 

 آخه تو؟ یکار دار یمن چ یام گرفته بود.مردک به بچه  خنده

 

 دونم. یشدم وگفتم:راستش هنوز خودمم نم دیسرخ و سف یمبلغ

 

 د؟یایوگفت:شما هم م ستادیا یا رهیفروشگاه زنج هی یگفت.جلو یتکون داد و آهان یسر

 



 ییدایش ینیریش

 
112 

 

 ییتاساعت دو هیچرخ برداشت و بعد از  هیتو فروشگاه.سعادت  میشدم و با هم رفت ادهیتکون دادم وگفتم:بله.پ یسر

 .نیتو ماش میکرد دوباره نشست یرو خال بشیج یو سعادت هم کل میپرش کرد یکل نکهیبعد از ا

 

 الزم بود؟ دیهمه خر نیگم دکتر ا ی:م-

 

 آخه میبر ی.بده دست خالگهی:خب آره دایارم

 

 خورم؟ یکه حرص م دمیمگه من خر دمیبعد د یدستمون پره ممکنه بشکنه.ول نقدریدلم گفتم آخه االنم ا تو

 

 د؟یدار ینگه م یفروش یاسباب باز هی شی:دکتر پ-

 

 :چشمایارم

 

 یو کل ادیب ایم به دن ین یخواست هر چه زودتر ن یخدا دلم م یبود.وا یخوشگل یعروسک ها میشد ادهیپ باهم

قلب  هیمتوسط هم که  دیخرس سف هیگرفت. یخوشگل چشمم رو بدجور یعروسک جوجه  هیبراش عروسک بخرم.

 .دمیتکونش دادم وخند کمیتو دستاش بود، رو برداشتم  یصورت

 

چرا از  لبخند نیبشر ا نیانداخته بود.من موندم ا نییلبخند سرش رو پا هیسمت سعادت که طبق معمول با  برگشتم

.عروسک ها رو گذاشتم رو شهیخوشگل تر م یلیخودمون باشه ها با لبخند خ شیشه؟البته پ یرو لباش جدا نم

 پولم رو در آوردم. فیو ک شخوانیپ
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 کنم. یمن حساب م دی:نه خانم دکتر بذارایارم

 

و از ر متیدکتر.بعد هم ق یره آقا ینم یجو هیآبمون تو  ینطوریها.ا میکمک کن ییکردم وگفتم:قرار بود دوتا یاخم

 .دمیبود پرس یا زهیم زهیفروشنده که دختر ر

 

 دیبد 70تومن...شما  73 شهیزد و گفت:قابل نداره؟م یحیمل لبخند

 

گذاشتم رو  یهزار تومن 10و دوتا اسکناس  یتراول پنجاه تومن هینامحسوس انداختم باال و  یلیرو خ ابروهام

 گذاشته شده بودن رو برداشتم. یو عروسک ها رو که تو ساک خوشگل شخوامیپ

 

بود  یمیساختمون قد هیبه جنوب شهر. کینزد ییجاها هیشون دور بود..چقدر خونه میتو راه بود یساعت هی حدودا

تا دکمه روش برود که کنار هر کدوم  3ها داشت. یفلز یطوس نیهم از ا یمیقد فونیآ هیداشت. یآجر یکه نما

 برچسب داشت.

 

 ...یدوم نوشته شده بود احمد طبقه

 

 .دیچیپ فونیآ یتو یخسته ا یصدا قهیزنگ رو زد.بعد از چند دق سعادت

 

 ه؟یک-
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 جون ایپر میکردم و رفتم جلوتر وگفتم:من و دکتر سعادت یدست شیپ من

 

 دییبفرما دیی:بفرماایپر

 

 اومد یگل گل دیبا چادر سف ایرو برداشت و من هم عروسک ها رو برداشتم.در باز شد.پر کیچند تا پالست سعادت

 ؟یخواب که نبود زمیدر.با دست آزادم بهش دست دادم وگفتم:سالم عز یجلو

 

 تو. دییبفرما دیتو رو خدا ببخش هیحرفا چ نی:نه اایپر

 

ها  کیکرد.سعادت هم با لبخند جوابش رو داد و دوتا از پالست کیو با سعادت سالم عل رونیدر برد ب یرواز ال سرش

 رو هم خودش برداشت. ییرو داد دستش و چندتا

 

 دیشرمنده ام کرد دیافتاد ه؟زحمتیکارها چ نیگفت:تو رو خدا ا یو با شرمندگ نییسرش رو انداخت پا ایپر

 

ار ب نیواسه اول میایم میخواهر من.دشمنت شرمنده.گفتم حاال که دار هیچه حرف نیکرد وگفت:ا یزیاخم ر هی سعادت

 .میباش ومدهین یخونتون دست خال

 

تو  دییزد و گفت :بفرما یاشک نشسته بود.لبخند شیقهوه ا یتکون داد و سرش رو بلند کرد.تو چشم ها یسر ایپر

 در نگهتون داشتم. یجلو دیرو خدا ببخش
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 شیدلم آت نییپله ها به دست پدرش پرت شده پا نیاز ا ایکردم که وان یفکر ش رو م یطبقه دوم بود.وقت ایپر خونه

به دور و برم نگاه کردم که  کمیبود. ختهیازشون فرو ر ینمور و ترک خورده بودن و قسمت یگچ یوارهایگرفت.د یم

کار کنم؟من  یزدم و اون هم جوابم رو داد.خب چ یگرفت بهش لبخند یرنگ غم و شرمندگ ایاحساس کردم نگاه پر

 نذاشته بودم. ییجا نیشهرتش توتهرون پر بود.تا حاال پا تو همچ یبودم که آوازه  یدختر مهندس توسل

 

 بود و زنگ زده بود. دهیرنگش پر کمیجاهاش  یخونه رو به رومون ظاهر شد.بعض دیسف در

 

 دییتو بفرما دیی:بفرماایپر

 

داشت و دو سه تا در هم اونور تر  یمتر 9آشپز خونه  هیبود که  یمتر 15اتاق  هیتو سعادت هم دنبالم اومد تو. رفتم

 ارویجبم رو از در و دتونستم نگاه متع ینم یدونم ول یبودن.نم ختهیر شینم داشت و گچ ها کم و ب وارهاشیبود.د

گ و رن یرو پوشونده بود.چندتا پشت نیسوخته بود زم اشفرش رنگ و رو رفته قرمز رنگ که چندج هی.رمیخونه بگ

ه نداشت،قرار گرفت ونیزیتلو زیبه م یشباهت چیجعبه که ه هیکه رو  یمیقد یمشک نچیا 20 ونیزیتلو هیرو رفته تر و 

 بود.

 

 از نگاهم دلخور شده بود.خودم هم شرمنده شدم. یکمیکه  نیمثل ا ایپر

 

 تو رو خدا دییزد وگفت:بفرما یتصنع لبخند

 



 ییدایش ینیریش

 
116 

 

 رمیاز ز یعروسک سوت سوت هی یزدم و نشستم که صدا یلبخند مصنوع هیراحت نشست و من هم  یلیخ سعادت

 اومد.

 

 رو هوا. دمیمتر پر هی

 

 دیزد تو صورتش و گفت:شرمنده ام تو رو خدا.خدا مرگم بده ببخش ایپر

 

تم برداشتم.پربا از دس رمیرو از ز یکیپالست یو خرس سوت سوتک دمیکش یرو گذاشتم رو قلبم و نفس راحت دستم

 .رونیگرفت.چشم هام رو بستم و نفسم رو فوت کردم ب

 

شد ن تونیزیشما؟چ دیبهش بده گفت:خوب یتم نگران هیکرد خنده اش روبخوره و  یم یکه سع یا افهیبا ق سعادت

 که؟

 

 :نه خوبم-

 

 خانوم ما کجاس؟ ایوان نی:اایارم

 

 کنم یم دارشی:خوابه االن بایپر

 

 دیکن یبچه رو بد خواب م ستی:نه نه تو رو خدا الزم نایارم
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 .امیاالن م دیکنم سر موقع بخوره بهتره ببخش دارشی:نه آخه وقت داروهاش هم هست بایپر

 

 اومد یرفتم تواتاق.صداشون م ایپر

 

 ای...وانـــــایمامان.مامان پاشو داروهات و بخور.وان ای:وانایپر

 

 خوام بخوابم یخورم م یخوام مامان...نم یبا غر غر گفت:نم ایوان

 

 اومده یک نی:مامان پاشو ببایپر

 

 با هول گفت:بابا اومده؟ ایوان

 

 نیسعادت از ب یشگیحد از پدرش بترسه؟لبخند هم نیتا ا دیبچه با نیدختربچه دلم رو لرزوند.چرا ا یتو صدا ترس

 گره خورد. یعیرفت و جاش ابروهاش به طرز فج

 

 و خانومش اومدن ایعمو ارم زمی:نه عزایپر
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 نیره ها آخه تو اهم ندا یریخدا تقص ام؟بندهیهمون ارم ایمدت فکر کرده من زن سعادت  نیتو ا ایپر یعنیجونم؟

 بهش ندادم که. یکردم اطالعات شیاطالعات هیمدت من فقط تخل

 

 :آخ جون آخ جونایوان

 

 مامان پات...مراقب باش. نی:بشایپر

 

کرد وگفت:مگه من نگفتم  ییاخم کوچولو نهیداد ودست به س هیبلند شد و رفت دم در اتاق.به چهارچوب تک ایارم

 ؟هوم؟یکرد یکار م یچ یداشت ؟االنیازجات تکون بخور دینبا

 

شده  یجنگل کمی دنشیبه خاطر خواب شیمشک یشدم.موها رهیکوچولو خ ایبا خنده به وان ستادمیرفتم کنارش ا منم

خندونش بسته شد و بغض کرد.هنوز دست و  یلبا ایپف دار و خوابالو بود.به خاطر اخم ارم شیمشک یبود. چشم ها

 پاش تو گچ بود.

 

 یکنه واسه عموش.شوخ یهم م یبا خنده رفت سمتش و کنارش نشست.سرش رو بغل کرد وگفت:چه بغض ایارم

 خانوم ما؟ ایگفتم.احوال وان یرو کامال جد یاز تو جات تکون بخور دیکه نبا نیا یکردم خانوم گل.ول

 

 براتون تنگ شده بود یلیدلم خ یو گفت:مرس دیخند ایوان

 

 خودم تنگ شده بود یکوچولو ایجونم منم دلم واسه وان یجونم ا ی:اایارم
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ما هم که  گهیشد و رفتم جلو.دست هام رو زدم به کمرم و گفتم:خوبه د میتو بغل هم فرو رفتن حسود یادیز دمید

 آره؟ گهید یچیه

 

 چسبوند بهم..بغلش کردم که خودش رو محکم رونیاومد ب ایدست سالمش رو به سمتم دراز کرد واز بغل ارم ایوان

 

 خاله باش ین یمامان مواظب ن یوا ی:اایپر

 

 زدم و با دستم موهاش رو شونه کردم. یبوسه ا شیمشک یرو از خجالت گاز گرفتم رو موها لبم

 

 ؟یش؟خوبیآت ی:چطور-

 

 :اوهوم.ایوان

 

 خانوم. ایدارم واسه وان یچ نمی:اوم بذار بب-

 

 .شه یم دهیبزرگ بودن که معلوم بود د نقدریکردم البته ا میتو هال و دوتا عروسک رو برداشتم و پشتم قا اومدم

 

 .نییباز هم سرش رو انداخت پا ایزد و پر غیبا ذوق ج ایوان
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 کنم یم یدارم حسود یخانوممون.من که حساب ایواسه وان دهیخر یخوشگل ی:به به خاله چه عروسک هاایارم

 

 .ایوان یرفتم و عروسک ها رو گذاشتم رو پا ایبه ارم یمصنوع یغره  چشم

 

 .یخوشگلن مرس یلیخاله خ یمرس یبغلشون کرد وگفت:وا باذوق

 

 ...دمیو منم بغلش کردم و سرش رو بوس دیو اروم بوس لپم

 

 تو هال. دیی:بفرماایپر

 

 خانوم. ایوان شیپ مینیش یم جای:نه ممنون ما همنایارم

 

 .امیتو رو خدا.من االن م دی: ببخشایپر

 

 برگشت. وهیاومد تو.تعارف کرد ودوباره با م یچا ینیربع با س هیاز  بعد

 

 دیبگم.شرمنده کرد یدونم چ ینم دواقعای:ببخشایپر
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حرف ها  نی.لطفا با امینکرد یکه کار ؟مایخوا یبابا خواهر من چندبار معذرت م یکرد وگفت:ا یظیاخم غل ایارم

 ناراحتمون نکن. گهید

 

 هی یگفت.دستش رو گرفتم تو دستام.دستا یدیلب ببخش ریو ز نییسرش رو انداخت پا یاشک یبا چشم ها ایپر

 باشه؟ دهیچروک نقدریا دیدختر جوون چرا با

 

 یدر حقم خوب یلیبگم.شما خ دیدکتر بذار یبگم آقا دیبهتون بده.بذار دیخوا یم ی:خدا عمرتون بده.خدا هر چایپر

ازتون  یدونم چه جور یسال نکرد.واقعا نم 5که پدرش تو  دیدوهفته محبت کرد نیتو ا ای.شما اونقدر به واندیکرد

 داره دکتر. نگههم نگهتون داره.خدا بچه ات رو واست  یتشکر کنم.خدا برا

 

 خنده وگفت:بچه؟من که بچه ندارم؟ ریزد ز یپق ایارم

 

و تالش کرد که خنده اش رو قورت بده  نییسرش رو انداخت پا ایمتعجب به شکم من نگاه کرد.ارم یبا چشم ها ایپر

 موفق نشد. ادیاما ز

 

 خانوم ایپر میستی:ما که زن و شوهر نایارم

 

 چشم هاش گردتر شد وگفت:نـــــه؟ ایپر

 

 میو دکتر سعادت فقط همکار زم؟منیمن گفتم:چرا نه عز نباریا
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 یکردم شما زن وشوهر یشرمنده به خدا من فکر م یبا خجالت گفت:وا ایپر

 

از خدمتتون مرخص  گهیوقته ماهم د رید گهید دی.اگه اجازه بدستین نطوری:دشمنت شرمنده خواهرم.نه اایارم

 خانوم گل دل بکنم. ایوان نیتونم از ا یها؟من که خودم به شخصه نم میاینم گهید ستیمعنا ن نیبه ا ی.ولمیش

 

 افتاد تو چشم هاش غم نشسته بود. ایبه وان نگاهم

 

 خاله جون؟ هی:چ-

 

 .دی:دوست ندارم برایوان

 

 دوست دارم خوب خوب گهی.دفعه دمیزن یبهت سر م میایخاله م میایوگفتم:زود م دمیکنارش و لپش رو بوس نشستم

 ها.باشه؟ یشده باش

 

 اجیاحت یو دم گوشم گفتم:هر چ دمیرو تو بغلم کش ای.پردشیهم بوس ایرو تکون داد و رفتم عقب و ارم سرش

.رومن حساب کن یخواهرم نیدور ع یزیر یحرفا رو هم م نیو ا دیها؟شرمنده ام و ببخش یبهم زنگ بزن یداشت

 .زمیباشه عز

 

 اشکش رو پاک کرد و گفت:واقعا ممنونم.چشم ایپر
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 شد؟ یگفت:شوهرت چ ایرو به پر ای.ارمرونیب میاتاق اومد از

 

 ذاره. یبرگرده زنده ام نم یدونم وقت یم یماه اون تو نگهش دارن.ول 6:فعال که قراره ایپر

 

دوست داره بکنه.به نظر  یکه بخواد هر کار ستیکنم.مملکت هم شهر هرت ن یم تی:نگران نباش من ازتون حماایارم

 بهتره یلیخ یریمن طالقت رو بگ

 

 ندارم. یچیخونه هم مال اونه من خودم ه شیم؟پول پکجا بر رمیخش دار گفت:طالق بگ یبا صدا ایپر

 

 ؟یهست ی:تا اون موقع خدا بزرگه.از کارت راضایارم

 

دم گر یهم بهتره هم سبک تره زودتر هم برم میبده دستتون درد نکنه از کار قبل ری:خدا به شما و حاج صادق خایپر

 خونه

 

 .ری.شب بخمیبر گهیوگفت:خدا رو شکر.ما د رونینفسش رو داد ب ایارم

 

 کردم. یفکر م ایپر یراه بود.به زندگ یو خورده ا1من حدودا  یتا دم در اومد و بدرقه مون کرد.تا خونه  ایپر
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 دکتر؟ یکن یفکر م ی:به چایارم

 

 و نگاهم رو دوختم به جاده. شهیرو چسبوندم به ش سرم

 

 ایوان ندهی...به آایپر ی:به زندگ-

 

 چیخوبه مادر داره درسته که اون پدر بود ونبودش ه یلیخ ای...تازه وضع وانستیجامعه کم ن نیتو ا ای:امثال وانایارم

زنم که  یشناسم و باهاشون سر وکله م یرو م ییبازم به هر حاله پدرشه و زنده اس.من بچه ها ینداره ول یفرق

 .گمیم یچ دیفهم یخودتون خوب م دیها بزن یستیسر به بهز هیبدتره.اگر  یلیخ یلیخ ایوضعشون از وان

 

 میروز باهم بر هی دیتون یم دینگاهش کردم که گفت:اگه بخوا مشتاق

 

 عوض کرده یمن و نسبت به زندگ دید کمی ایوان دیدونم شا یدوست دارم...نم یلیرو تکون دادم وگفتم:آره خ سرم

 دیبر یدارن.هر وقت خواست اجیهستن که به کمک من احت ییمن کسا یباشه.که بدونم که بفهمم خارج از زندگ

 هستم. ون.من هم کنارتدیشم من رو هم خبر کن یجور کارها خوشجال م نیسراغ ا

 

 کردم.چشم حتما... دایهمپا پ هیزد وگفت:خوبه پس  یلبخند ایارم

 

که  نیکردم هم یفکر م شهیداشتم.هم یحس تازه ا هیبود. بی.برام عجمینزد یبه خونه ام حرف دنیتا رس گهید

به خاطر  نیا دیمهم بود.شا انمیخودم و اطرف یبرام زندگ شهیانجام دادم.هم یکنم کار شاق یچندتا بچه رو درمان م

 بود که باهاش خو گرفته بودم و بزرگ شده بودم. یتیترب
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نه همش سرش تو حساب اومد خو یهم م یاز کارخونه.وقت رونیب یجلسه ها ایتو کارخونه اش بود  ای شهیهم بابا

حداقل همون وقت کم رو  یذاشت.ول یبرامون نم یادیکم گذاشت اما وقت ز یزیگم برامون چ یکتاب هاش بود.نم

 یلباس م یمختلف و شو یها شگاهیآراتو  شهیپرش کنه.اما مامان؟مامان هم ییوخوش رو یکرد با خوب یم یسع

 کرد. یکم توجه نم هی میبود و به ما که بچه هاش بود شیجون جون یبا دوست ها دیدر حال خر شهی.همدیچرخ

 

 ریگفتند:نخ یکردند و م یماماناشون باهم دعوا م یبچه ها تو مدرسه سر دستپخت ها یبه دلم مونده بود وقت آرزو

که مامان تا حاال دست به  ومدینم ادمیدست پخت مامان من بهتره من هم بپرم وسط حرفشون اظهار نظر کنم.چون 

 قابلمه زده باشه...

 

رستوران و چند  نیزدن بهتر یها و دوره هاشونم زنگ م یخدمتکارهامون بود واسه مهمون یغذاها به عهده  ی همه

 یکه تو طول روز وقت داشت رو واسه ما خرج نم یهمون چندساعت یدادن.مامان حت یمدل غذا سفارش م

...آخه همش فکر اندامش و ارهیبچه ب تا 3اخالق مامان چطور قبول کرده  نیکردم که با ا یفکر م نیبه ا شهیکرد.هم

 ...کشهیروبیا یکالس ها

 

 هشیپدر و مادر من هم تیکه فکر کردم به خودم حق دادم که مثل سعادت فکر اون بچه ها نباشم.توترب میزندگ به

 ...یحرف اول رو زده،پول و خوش گذرون زیچ کی

 

 گرمش شکوند و گفت:خانم دکتر از کدوم طرف برم؟ یرو با صدا نیسکوت ماش سعادت

 

مزاحمتون  یلیامشب خ دی.ببخشدیشم از چپ بر یداخل تونل افکارم پرت شدم به زمان حال و گفتم:ممنون م از

 شدم
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 ییرو تنها یعادت نداشتم کار ادیز یراستش من از بچگ دیکه اومد ه؟ممنونیچه حرف نیکنم ا ی:خواهش مایارم

 شه یم شتریب میدل گرم ینطورینفر کنارم باشه.ا هی شهیانجام بدم.راستش دوست دارم هم

 

م برام نامفهو میتو زندگ ییزایچ هیراستش  دیانتخاب کرد یهمراه یکه من و برا نیزدم و گفتم:ممنون از ا یلبخند

 کنم یرو تجربه م دیجد یزایچ هیدارم  ایبود.با وجود شما و وان

 

 بد؟ ایخوبه  نیباال انداخت و گفت:خب حاال ا ییابرو ایارم

 

 د؟یاومد به من هم خبر بد شیپ یفرصت نیهر وقت همچ شهیداره واسم.م یخاص ینیریش هی:صدالبته که خوبه...-

 

 دیکن دایحس خوب رو پ نی:حتما خوشحالم که باعث شدم اایارم

 

 د؟ینگه دار نجایشه ا یم دی:ببخش-

 

 کنم یم ادتونیخونه پ:خب دم ایارم

 

 هم از سوپرمارکت دارم دیخر هیشم آخه  یممنون م دیسرکوچه نگه دار دی:اگر لطف کن-
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 دییشما بفرما یتکون داد و گفت:چشم هر چ یسر ایارم

 

المپ روشن و در باز  دنیکردم که سوپرمارکت سر کوچه باز باشه.با د یرو سرکوچه نگه داشت.دعا دعا م نیماش

 و با لبخند رو به دکتر گفتم:بازم ازتون ممنونم. دمیکش یسوپرمارکت نفس راحت

 

 ریکنم.شبتون بخ یچشم هاش رو بست و به نشون احترام سرش رو خم کرد وگفت:خواهش م ایارم

 

 .هنوزیداخل سوپرگفتم و رفتم  یلب ریز گهیخداحافظ د هیخواست بره. یکه نم نیشدم.مثل ا ادهیپ نشیماش از

 عیبار سر نیصبحونه بده.دوباره برگشتم سمتش ا یمقدارکاکائو و خامه برا هینرفته بود.رو به فروشنده گفتم که بهم 

 رو به حرکت در آورد و رفت. نیماش

 

 کنمیم یخونه زندگ نیکه تو ا ستین یادی.دوست نداشتم تا دم خونه من و ببره.درسته مدت زدمیکش یراحت نفس

 ها نسبت به خودم هستم. هیبد همسا یاما متوجه نگاه ها

 

 یا گهید زیو نه چ نمیب یرو م شینیکه فقط ب هیزن چادر کیطبقه اولمون که  هیشناسمشون.همسا ینم ادیز

 ...حهیرو.شوهرشم که همش در حال ذکر گفتم و صلوات فرستادن با تسب

 

نبودم که به خاطر فکر و  ی.آدمچوندمشیکه شوهرم کجاست که هر بار محترمانه پ دیدار ازم پرس شیچند بار ن زنه

 یگاه و ب یها یدادم آروم باشم و جواب فضول حیبار ترج نیاما ا زمیخودم رو بهم بر یبخوام زندگ گرونینظر د

 گاهشون رو ندم.
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به  یپسرخوب یلیهم خ شییکه.خدا نیاکه نامزد داره مثل  شونیکیزنن. یو نور باال م شویپسراش که هر دو ر دوتا

فکر کنم دانشجو  دمشیند ادیرو هم ز کهیباشه.کوچ یاکاریخوره اهل تظاهر و ر ی.چشم و دل پاکه بهش نمادینظر م

 باشه.

 

 .رونیزدم ب یرو حساب کردم و از سوپر دمیخر پول

 

تکون دادم و دوباره به راه افتادم.واحد رو  یتا دم در خونه فکر کردم.سر میرو فوت کردم وبه راه نسبتا طوالن نفسم

 ینم یزیدرباره اش چ ادیبودمش اما ازدور و ز دهیدوبار د یکیمرد مجرد بود. هیهم فکر کنم  یخانواده انصار ییبه رو

 دونستم.

 

رو  گهیکه اصال چشم نداشتن همد نی.مثل ایمقابل خانواده انصار یبود نقطه  یزیچ هی قایدق مییطبقه باال هیهمسا

 .ننیبب

 

 یام م افهیو ق پیهم از صدقه سر مامان جونم به ت یلیزد که من که دخترم و خ یم ییها پیت هی خانومش

دختر و پسرهم داشت که سنشون  هی.دیرس یبه خودش م یلیخ شییخدا یموند.سنش باال بود ول یرسم،دهنم باز م

رو  8ای 47خورد  یبهش م ددا یرنگ شده اش جوون تر نشونش م یخورد.شوهرش هم که موها یبه دانشگاه م

 داشته باشه...

 

زن و شوهر جوون بودن  هی ناهمیکامران ا یو کامران برام جالب بود.واحد رو به رو یانصار یتضاد خانواده ها درکل

 هیهم برام غذا آورد.درکل تو همسا یچندبار هیبود. یکه تازه ازدواج کرده بودن و بچه نداشتن.دختر دختر مهربون

 بود. کیکوچ داریبا تمنا صحبت کرده بودم وآشنا شده بودم که اونم در حد چندتا د شتریهام از همه ب
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بد  یدونستم اون نگاه ها یدونستن اما نم یاز من نم یزیدونستم و اون ها هم چ یهام م هیقدر از همسا نی!همنیهم

همه شون جز تمنا اسم  یدونستن.حت یمن نم یاز زندگ یچیا اومده بود؟اونا که هکرد از کج یکه بدجور معذبم م

کنم.پس چطور به  یم یتنها زندگ یچ اسههستم و و یام ک کارهیدونستن که چ یدونستن.نم ینم کممیکوچ

 کنن؟ تیمشکوکشون من و اذ یخودشون اجازه داده بودن با نگاه ها

 

هم ب شتریشکمم باال اومده ب کمیکنن؟احتماال حاال که  یرو قضاوت م هیهاشون بق دهیشهر با د نیآدم ها تو ا یعنی

زنه در مورد من...برام مهم  یتو ذهنشون چرخ م ییزهایتونم تصورش رو بکنم که چ یمن!م یمشکوک شدن.خدا

نبافن  اتعیتا شا رمیدهنشون رو بگ یجلو تونم.حداقل بادیب شیپ یدکتر سعادت مشکل یخواستم برا یاما نم ستین

 بهم نزنن بهتره... یو حرف

 

و  یرو ادهیدوره پ دیوضعم با نیبا ا گهیکه د نیزد.مثل ا یبه در ساختمون.نفسم گرفته بود.قلبم تند م دمیرس

 ؟یگذشته رو خط بکشم.نه مامان یها طنتیش

 

 گهیرو از در د نشیکامران هم ماش انوشیکردم و در ساختمون رو باز کردم.همزمان با من،ک دایپ فمیرو از تو ک دمیکل

 شد. ادهیاورد تو ساختمون و پ

 

که از همون  یینازک و رو به باال.چشم ها یمشک یصورتش با سرعت عبور کرد.ابروها یرو تک تک اجزا نگاهم

بودن و به لطف برق لب برق  یکه معمول یی...لب هایبد صیتشخ رشونیرو ز یرد مداد مشک یتونست یفاصله هم م

که تو هم تو هم بود و به قول  شفشن یشده بود.موها یقلم کمی یکه به خاطر عمل جراح یا ینیزدن و ب یم

 مدل شده بود. هیخودشون 
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 ریلبخند مسخره خودش رو بهم رسوند وگفت:شبتون بخ هیپوزخند نگاهم رو ازش گرفتم واز پله ها رفتم باال.با  هی با

کنم.دستش رو آورد جلو و با  یاما متاسفانه نشد که من خودم رو بهتون معرف دیمون هست هیوقته همسا یلیخانوم.خ

 هستم. مرانکا انوشیبود ادامه داد:من ک طنتیکه پراز ش ییچشم ها

 

تکون دادم و  یمگس رو از خودم دور کنم.سر نیکردم با احترام ا یزدم و سع ینگاه به دستش انداختم و پوزخند هی

 .ریمن برم شبتون بخ ستین یهستم.اگر امر یکامران من هم دکتر توسل یوشبختم آقاگفتم:خ یلبخند زور هیبا 

 

که چقدر  ارهیخودش ن یکرد به رو یو سع بشینگاه به دستش انداخت و دستش رو جمع کرد و گذاشت تو ج هی

 شده. عیضا

 

 ریکنم شب شما هم بخ ی:خواهش مانوشیک

 

لحظه  هی.ستادهیدر آپارتمانش ا یکه با اخم جلو دمیرو د یانصار یاومدم روم رو برگردونم و از پله ها برم آقا تا

الم آروم س یلیلب زمزمه کرد. خ ریز یانداخت و استغفراهلل  نییپا ینگاهم تو اون نگاه آکنده از اخم قفل شد که سر

تو دستم فشرده بودم که دندونه هاش  نقدریرو ا دیبود.کل المهنوزم دنب انوشیکردم و رفتم به سمت آپارتمانم.ک

خروس سر و سر  ایمرغه  ستیجوجه که معلوم ن نیخوان بگم من با ا یاالن البد م ایکرد.ب یم تیگوشت دستم رو اذ

 ناپ یرو گذاشتم رو دمیخر کیتکون دادم و درآپارتمانم رو باز کردم.پالست یسر انوشیک یدارم.در جواب خداحافظ

و رفتم به سمت اتاق خوابم.در حموم رو باز کردم و وان رو پر کردم.اروم  دمیکش یقیو لباسم رو در آوردم.نفس عم

 کرد. یآب ارومم م یوان آب.گرم یتو دمیخواب

 

 ستمین یکنم.به هر حال من کس یهم راحت زندگ یلیذارن خ یساختمون نم نیکنم تو ا یدونم اما احساس م ینم

ه راه دونستم ک یهاهم فکر کرده بودم.م نیگرفتم به ا یبچه تو شکمم طالق م هیبا وجود  یکنن.وقت تمیکه بذارم اذ
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وقت شکست رو تحمل  چیهستم که ه یکس یتوسل نایدونستم که من ساور یرو هم م نیدارم و ا شیرو در پ یسخت

 رو بازنده کرد. ریبزرگ بود که ام یلیخ یروزیپ هینشان  ریکنم طالق من از ام یکنه.هنوز هم فکر م ینکرده و نم

 

اگر سشوارشون نکنم  دونستمی.مدمی.لباس تنم کردم و موهام رو سشوار کشرونیب دمیخودم رو شستم و پر عیسر

 .ستیمامان اصال خوب ن ین ین یبرا نیخورم و ا یحتما سرما م

 

 زود به خواب رفتم. یلیتختم و چشم هام و بستم و خ یتو دمیخز

 

اهنگ رو هم  نیقشنگتر شهیقطعش رو زدم.هم یبرداشتم و دکمه  زیم یرو از رو یدست کردم و گوش یحال یب با

 اومد. یم ایاهنگ دن نیشدنم به گوشم منفورتر داریاالرم ب یذاشتم برا یم

 

دم کردم و  ییچا هیو  دمیشدم.خب خدارو شکر هنوز وقت دارم.لباس پوش رهیپلک زدم و بعد به ساعت خ یچندبار

 .رونیرو تنم کردم و از خونه زدم ب میخوردم.مانتو و شلوار مشک یمختصر یصبحونه 

 

 ی.لبخند تصنعندیزهر بفرما ادیدم در خونه تا امروزم رو به احتمال ز سادنیهم چادر به سر وا یبه خانوم انصار به

زوم رو گرفت.برگشتم سمتش خواستم از کنارش رد بشم که با یسرسر یسالم و احوال پرس هیزدم و با 

 ؟یاومده خانوم انصار شیپ یوگفتم:مشکل

 

سرش مرتب کرد و گوشه اش رو به دندون گرفت و گفت:راستش چطور  یشد و چادرش رو رو دیسرخ و سف یمبلغ

 خواستم بگم که... یبگم م

 



 ییدایش ینیریش

 
132 

 

 یکالفه تر به خانوم انصار یشد نگاه یم کینزد 8که به  یعقربه ا دنیانداختم و با د میبه ساعت مچ ینگاه کالفه

خانوم  گهید دیرو بگ دیبگ دیخوا یرو که م یزیچ دییگفتم:بفرما هیتر از قبل یلبخند مصنوع هیانداختم و باز هم با 

 یانصار

 

کارها  نینداره ا تیخوب یگیخواستم بگم تو در و همسا یگفت:راستش م یاروم یمن من با صدا کمیتر کرد و با  یلب

 یخانوم توسل دهیاز شما بع

 

 کدوم کارها؟ دیانداختم باال و گفتم:ببخش ییابرو

 

تو  دیفتشن یو گل م دیگفت یکه گل م دتتونیباهم د شبیگه د ی...حاج اقا مییباال هیهمسا انوشهی:منظورم کیانصار

 هیپسره ال ابال نیهم مثه دختر نداشتم ا

 

 کیسالم و عل هیکنم  یفکر نم دمیاقا رو د نیا شبیتازه د ه؟منیچه حرف نیا یکردم و گفتم:خانوم انصار یاخم

کر ف یپا افتاده و سطح شیپ یزهایچ نیمشکل دارم که به ا نقدری.من اارهیبوجود ب یمشکل یگیساده تو در و همسا

که  دییمن برم...در ضمن به حاج اقا بفرما ستین یامر گهیاگر د مارستانیبرم ب دیشده با رمیمن االن د دینکنم.ببخش

 کنه یقضاوت نم هیهمون ثان نهیب یرو که م یآدم هر چ

 

 گهیگه د یکه داره م دهید یزیچ هیزنه حتما  ینم یخود یبا اخم گفت:حاج اقا که حرف ب یانصار خانوم

 

 یمثل شما به خودشون اجازه م ییخودم که آدم ها یتاسف براش تکون دادم وگفتم:واقعا متاسفم برا یاز رو یسر

 ریجا کنن.روزتون بخ یمن قضاوت ب یدن در مورد زندگ
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 در آوردم. نگیرو از تو پارک نمیکردم و با حرص ماش یمونده رو تند ط یباق یپله  چندتا

 

اتفاق  هی دنیدن با د یزنن اونوقت به خودشون حق م یم ینداریو د نیبه خدا! دم از خدا و د هیزیخوب چ خجالتم

رو  نمیفکر نکنم.ماش گهیفضول د یآدما نیکردم به ا یتکون دادم و سع یکنن.سر ساده در مورد مردم قضاوت

 ی.کسونیرفتم سمت پاو تیعصبان یبا کم نییو سر پا مارستانیرفتم تو ساختمون ب عایو سر نگیگذاشتم تو پارک

 .رونینبود من هم لباسم رو زود عوض کردم و زدم ب

 

 یاومدم که صدا یدر م مارهامیاز ب یکیاز بچه ها سر زدم.داشتم از اتاق  ییکردم به چندتا تیزیرو و ضیتا مر دوسه

 .دمیدکتر سعادت رو از پشت سر شن

 

 ؟ی:دکتر توسلایارم

 

 بود. ستادهیا میقدم کیبود و در  دهیبه هم رس گهیبرگشتم سمتش.د یلبخند کم رنگ و خسته ا با

 

 :سالم-

 

 کارتون تموم شد؟ دی:سالم.خسته نباشایارم

 

 فعال بله.چطور؟ دیتکون دادم و گفتم:سالم شما هم خسته نباش یسر
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 خوام برم سراغ اون کارها... یهر وقت م دی:گفته بودایارم

 

مد ا یو امروز بدم نم شبیاتفاقات د نیمن هم که با ا نهیمنتظر بود عکس العمل من رو بب دیرو ادامه نداد.شا حرفش

 د؟یر یم دیگفتم:بله بله دار عیدور بشم و خودم رو سرگرم کنم سر اناتیجر نیاز ا یکم

 

 یبودن اون حرف رو زدم و گفتم که هستم ول یاحساسات یاز رو شبیکرد د یاحساس م دیزد.شا یمهربون لبخند

که تو وجودشه رو  یآرامش نیا لیدل دیرو تجربه کنم.شا دهید ایرو که ارم ییزهایمن واقعا دوست داشتم اون چ

 شتیسر از راز موفق دیشه و با یم میا حسودیکنم به ارم یکنم و من هم به اون آرامش برسم چون حس م دایبتونم پ

 .ارمیدر ب

 

 لیدل نهیهم لشیدل گهیراحت تره د ای...خب ارمایارم قهیدق هیدکتر سعادته  قهیدق هی یدونم واسه چ ینم خودمم

 هم نداره. یا گهید

 

 آورد. رونمیاز فکرب صداش

 

 د؟یکه ندار یگه؟کارید دیایخوام برم.ساعت چهارمنتظرتونم م یم فتمی:بعداز شایارم

 

 امی:نه ندارم.حتما م-
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 دیایب دینخواه گهید دیاحترام و تشکر خم کرد و گفت:ممنون.حس کردم شا یزد و سرش رو به نشونه  یلبخند

 

ل دم حداق یرفته باشه؟نه قول م ادمیاز  شبیفراموش کارم که د نقدریا دیرو انداختم باال وگفتم:فکر کرد ابروهام

 شمارو مشتاق کرده نقدریکجاست که ا نمیباهاتون چون برام جالبه بب امیب باری

 

جور عشقه...مطمئنم براتون جالب هست و خواهد  هی ستیواسه من کارهم ن یعنیکاره... ستی:راستش جا که نایارم

 انهی دیانجامش بد دیکه دوست دار دید دیبود فقط با

 

 ؟ی:چه کار-

 

 وگفت:کمک کردن به بچه ها.با اجازتون دیکش یقیعم نفس

 

 دونم چرا... یتو چشم هاش جمع شده بود نم یاشک هیگفت بچه ها  یکنارم رد شد.وقت از

 

رد ک یبا روشنا فرق م فتمیکه ش یی.روزهایپرستار ستگاهیشونه هام رو انداختم باال و رفتم به سمت ا الیخ یب

 نیاخر شیبود.از پ میو ن 3شدم.به ساعتم نگاه کردم  میشگیهم یرفت.دوباره سرگرم کارها یحوصله ام سر م

 یاج هی دنید یدلهره برا کمی دیبود شا یحس هیبود اومدم و لباس عوض کردم.تو قلبم  ییکه پسرکوچولو مارمیب

 .دیجد

 

 یبودم زندگ میزندگ یتحول تازه تو هیراه نشناخته قدم بذارم.دنبال  نیواکنم دوست دارم ت یحس م یدونم ول ینم

 که تو وجودمه.. یبچه ا یخورده بود.زندگ وندیپ گهید یزندگ کیوقت نبود با  یلیکه خ یا
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 کارکنم؟یخودم رو چ نیسعادت گشتم.خب ماش نینگاه دنبال ماش با

 

 رو برداشت. شیافتاب نکیشد و ع ادهیپ نیماش از

 

 گهید دیید؟بفرمایای:خانوم دکتر نمایارم

 

 نمینگاهش کردم وگفتم:آخه ماش مستاصل

 

 دیایکه خودتون ب نیا ای دیایمن ب نیبمونه با ماش نجایا نتونیماش دیخوا یم دیتکون داد و گفت:هر جور راحت یسر

 

 امیخودم م نیتر کردم و گفتم:ممنون با ماش یلب

 

 .دی.پس پشت سر من حرکت کندیانداخت باال و گفت هر جور راحت یا شونه

 

زد و راه افتاد و من هم پشت سرش.از  یتک بوق ایشدم.ارم نمیتکون دادم و سوار ماش دنیفهم یبه نشونه  یسر

محشرش باعث شد پنجره ها رو تا اخر  یتازه شد.آب و هوا یجا هیشد.وارد  یشهر داشت خارج م یها یشلوغ

 عتیطب یو خودشون رو به چرخه  تنباخ یمهر کم کم برگ هارنگ م لیبکشم.تو اوا قیعم یدم و نفس هاب نییپا

 کردن. یم میتسل
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خش  یشدن.صدا یحس م نیحس ماش کیالست ریافتاده بودن ز نیزم یکه تک و توک رو ییخش برگ ها خش

 یلذت نم چوقتیکفش عابرها ه ریز ای نیماش کیالست ریخرشدنشون ز یخش شون رو دوست داشتم اما از صدا

 بردم.

 

جوانه زدن و سبز شدن  انیعر یشاخه ها یرو یبا صالبت و فخر فروش یداشتن روز یاون برگ ها هم غرور دیشا

از خردشدن و شکستن  چوقتی...هباتریهم ز دیو شا بانیهنوزهم ز یبرده ول غمایشون رو به  ییبایحاال روزگار ز یول

 خوشحال شد. نقدریدونم چرا روزگار ازشکستن دل و غرورم ا یشدم اما نم یخوشحال نم یزیچ

 

با  بود و ستادهیا یرنگ دیدر بزرگ سف یباعث شد به ساختمون مقابلم چشم بدوزم.سعادت جلو نیبوق ماش یصدا

که لباس نگهبان ها رو به تن داشت در رو براش باز کرد و  یخواست در رو براش باز کنن.مرد مسن یبوق زدن م

تکون  یمن اشاره کرد و مرد هم سر نیماشداد. به  یشروع کرد به خوش وبش کردن.دکتر هم با خنده جوابش رو م

 پارک کردم. یرو گوشه ا نمیشدم.و پشت سرش ماش اطیداد.باالفاصله بعد از سعادت من هم وارد ح

 

 یکرد.درخت ها یکردم که گونه هام رو نوازش م یحس م شتریخنک رو ب یم.حاال اون موج هواشد ادهیپ نیماش از

 دادن. یقرار م دیها سر بلند کرده بودن و قامت بلندشون رو در معرض د واریو افرا از کنار د یزیبلند تبر

 

 به دوره لییداره حداقل از دود و گازو یخوب ی:هواایارم

 

 نطورهیزدم وگفتم:بله هم یلبخند

 

 تو؟ میبر دی:خب آماده اایارم
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 تکون دادم وگفتم:بله حتما یسر

 

 دییرو تو دست هاش جابه جا کرد و دستش رو به سمت جلو دراز کرد وگفت:پس بفرما فشیک

 

پله  .ازکیش بایتقر یمدرسه  هیهم  دیبود شا یساختمون ادار هی هیشب شتریب دیسف یسنگ ها یبا نما ساختمون

 ...هیکشه،چ یرو که انتظارم رو م یزیاون چ نمیداشتم بب جانیه کمیها باال رفتم.دروغ نگم 

 

ه ک گهیو چند تا اتاق د ریمدرسه با دفترمد هی یها هیبود تو ما یزیچ هی.حدسم درست بود میشد یسالن اصل وارد

 درهاشون جا خوش کرده بود. یرو ییطال یعنوان ها

 

 کشوند. یکنم و منو به دنبال خودش م یکنجکاو نیتر از ا شیمحکم سعادت نذاشت ب یها قدم

 

 یو در زد.با صدا ستادیبزرگ تر بود ا گهید یاز درها کمیکه از همون اول نظرم رو جلب کرده بود و  یدر کنار

 رو بست. کرد و پشت سرمن اومد داخل و در ییدر رو باز کرد و من رو با دستش راهنما یزن دییبفرما

 

 به سمتمون ییبود وچادرسرش بود با خوشرو دهیو مقنعه کرم پوش یساله بود و مانتو شلوار قهوه ا 45که حدودا  زن

 اومد.
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ه با ک نمیب یحالتون چطوره؟م دی.قدم رو چشم ما گذاشتدییکنم بفرما یخواهش م دیدکتر خوش اومد ی:به به آقازن

 دیآورد فیهمراه تشر

 

رو  گهینفر د هیاگه خدا بخواد اومدم  گهیشما خوب خوبم بله د یها ی.به لطف احوال پرسیخانوم ثامن:ممنون ایارم

 هم با بچه ها آشنا کنم.

 

 زدم و مجددا سالم کردم. یلبخند

 

 ...ارنیب ییمن بگم براتون چا دینیبش یخوش اومد زمی:سالم عزیثامن

 

رو داد و  ییرفت و سفارش سه تا چا زشیخودش هم پشت م میرنگ بزرگ نشست یچرم قهوه ا یها یصندل رو

 نشست. یصندل یما رو یبرگشت رو به رو

 

 هیداشت اما  یو متناسب یمعمول یو لب ها ینیو ب یقهوه ا ی.پوست روشن و چشم هادیرس یبه نظر م یمهربون زن

 پنهون بود که مجذوبم کرده بود. یآرامش قشنگ پشت اون صورت معمول هیحس خوب و 

 

 رو مقابلمون گرفت و تعارف کرد و رفت. ییچا ینیس یمسن بایبه صدا در اومدن در برگشتم به سمت در.زن تقر با

 

 بزنه. یحرف یکیدستم گرفته بودم و دست هام رو دورش حلقه کرده بودم.کاش زودتر  یرو تو مییچا استکان
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 ه؟یینکنه همسرتونه؟خبرا دینکرد یهنوز معرفدکتر خانوم رو  ی:خب آقایثامن

 

و به من انداخت.ت ینگاه هیزد و  هیتک یو به صندل ینعلبک یکرد و استکانش رو گذاشت تو یرنیلبخند ش ایارم

 تونستم در کش کنم. یبود که نم یزیچ هینگاهش 

 

ر دخت هی هیبنده هستن راستش سر قض یاز همکارها ی.خانوم دکتر توسلیکرد وگفت:نه خانوم ثامن یمحو لبخند

 نجایا انیاش رو دارن گفتم باهام ب نهیو زم رهستنیکه خانوم دکتر هم دست به خ دمید مارستانیب یتو ییکوچولو

 وندنیبپ ماکه خانوم دکترهم به جمع  نیا یشدم برا یا لهیمن هم وس دیتا شا

 

بچه ها واقعا به کمک و  نیطور هم بشه ا نیهم دوارمی...امیعال ارینگاهم کرد وگفت:بس یبا لبخند مهربون یثامن

 دارن ازیتوجه ن

 

نن ک یم یهست کجاهست چه کار یچ نمیبب نجایا امیبود.من قرار بود ب یمصنوع کمیحس کردم  یزدم ول یلبخند

 نیو از ا نجایاز ا ادیمن اصال خوشم ن دیو دوختن؟شا دنیخودشون بر یبرا نایا دهیو نفهم دهیند یچیمن هنوز ه

 کارها...

 

 طیکه با مح نجایمن خانوم دکتر رو آوردم ا یذهنم رو خوند چون بالفاصله گفت:البته خانوم ثامن ایکه ارم نیا مثل

و بچه ها رو به دکتر  طیمح کمی دیآشناشون کنم تا اگر خواستن و دوست داشتن بهمون کمک کنن اگر اجازه بد

 بچه ها تنگ شده یدلم برا یلی.من خودم خمینشون بد یتوسل

 

م کن یفکر م دیبدعادتشون کرد رنیگ یچقدر بهونه تون رو م دیدون یدکتر.به خدا نم نطوری:بچه ها هم همیثامن

 دیباش نجایخوان شما هر روز ا یها باشه که م نیمالقات بد عادتشون کرده به ا باری یهفته ا
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م کن یجا حس م نیتا ا نگیتو پارک میهامون شد نیبلند شد و من هم متقابال بلند شدم.از اول که سوار ماش ایارم

کنم حرفم که خدا رو شکر انگار دهنم رو دوختن نه  یکنه منم م یاون م یبه دنبال مادر...واال هر کار میجوجه اردک

 شه ینم یطور نیا

 

باشم چه کنم که کار و  نجایکه هر روز ا نمیمن خودمم عاشق ا ممیمن که تسلدست هاش رو برد باال و گفت:واال  ایارم

 ده یامونم نم یزندگ

 

 کمکتون؟ ادیب یبگم خانوم آذر نطورهیزد وگفت:بله هم یلبخند یثامن

 

 دم یمن که همه جا رو بلدم خودم همه جا رو به دکتر نشون م دی:نه مزاحم اون بنده خدا نشایارم

 

 دیطور راحت:باشه هر یثامن

 

مون به جمع گهید ریخ هیبشه و  ریخ یبان گهید باریدکترسعادت  دوارمیدستش رو گذاشت رو کمر منو گفت:ام بعد

 یه زور!نزیچ هی.فقط دیش یم یکه توسط دکترسعادت به ما معرف دیهست ینفر نیکنم شما دهم یاضافه کنه فکر م

 دییا.بفرمییما زیکه بازم عز زمیعز ینداشت دوستمکه بسم اهلل  ی...دوست داشتیسینکرده نه رو در وا یدر کاره خدا

 

 یرفت،دنبالش م یو هر جا که م میزد یراهرو قدم م ی.تومیخارج شد ریاز اتاق مد ایزدم و همراه با ارم یلبخند

 رفتم.
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کرد و اون هم با لبخند  یشد بهش سالم م یکه از کنارش رد م یکالمش هر کس ونیکرد به صحبت کردن تو م شروع

 گفت. یو تواضع جواب م

 

 یاداره م رهایکه توسط خ میهست یستیبهز یما تو دیو مطمئنا تا االن متوجه شد دیدیکه شن ی:خب همونطورایارم

 یکمک م نجایبه سرپاموندن ا ادیز ایعضو که چه کم  یهستن و کل یاصل ینفره که فقط اعضا 20بایتقر ئتیه هیشه.

 کنن.

 

 .میاسم انتخاب کرد هیبا کمک بچه ها براش  یستیبهز میگ ینم نجایبه ا ما

 

 .ستادیبود برگشت و مقابلم ا یسه راه هیسالن که  وسط

 

خوره  یدوم م یخوره به بخش پسرهاراهرو یاول م ی.راهرومی...خب از کجا شروع کنیآسمون یکلبه  میگ ی:مایارم

 هیادار یاتاق ها ریها و سا یمرب یو اتاق ها ریدفتر مد دیدیهم که خودتون د یکی نیبه طبقه باال ا

 

 پسرها شیپ میایطبقه باال که بزرگتره بعد ب میبر میتون یم دیداشته باش دوست

 

 یشلوغ تر بود.دوطرف راهرو پر بود از درها کمی نجایموافقت رفتم سمت پله ها.ا یرو تکون دادم و به نشونه  سرم

 یکارتون یها تیشخص یکه با عکس ها یو نارنج یصورت یوارهایسمت راهرو د کیداشت. یجالب ونیاتاق.دکوراس

 هی بود و ییمویسبز و ل یاز رنگ ها یبیکه ترک گهیداشت و سمت د یپر شده بود و تم بچه گونه و فوق العاده شاد

 و مدرن داشت. کیش یفضا
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 د؟یوگفت:تعجب کرد دیخند ایارم

 

 کنن؟ یدوطرف باهم فرق م نیا نقدریزدم و گفتم:چرا ا یلبخند

 

ساله و دختر و  9 ریز یطرف واسه دخترها نیبچه گونه داشت اشاره کرد و گفت:ا یوارهایکه د یبه سمت ایارم

 طنتیش یو با کم دیپاشنه پا چرخ یداشته باشه رو یشاد و رنگارنگ یهم فضا دیدوسال خب با ریز یپسرها

 شده یشکل نیخودشون ا قهیساله که به سل 15سال تا  9 یباال یطرف هم واسه مادمازل ها نیگفت:ا

 

 اد؟یدر نم ییصدا چیقدر خلوته ه نی:پس چرا ادمیتعجب پرس با

 

آروم گفت:آخه االن خاله  یلیبزرگ تر وجود داشت اشاره کرد و خ یسالن بخش دخترها یکه انتها یدر بزرگ به

 یوارهایخاله تبسم رو ازدست بدن.د یتا بزرگشون محاله که قصه ها کیگه.از کوچ یتبسم داره براشون قصه م

ها اونجان پسرها رو هم فکر کنم امروز  کوروج ینکنه االن همه  تیرو اذ گهید یصدا جاها وقتیکه  قهیاونجا عا

 پشته ساختمونه نیفوتبال که هم نیبردن زم

 

 ستادهیا دمید که اشاره کرد.برگشتم یلبخند راه افتادم سمت همون سالن با

 

 مگه؟ دیایرو انداختم باال وگفتم:شما نم ابروهام

 

گردن اتاق هاشون  یشه برم یقصه تموم م گهید قهیده دق هیشلوارش فرو کرده و گفت:نه  بیهاش رو تو ج دست

 ستین هبیغر یبا کس چکسیه نجایا دینکن یبیغر دییباهاشون دارم شما بفرما یکار هی یخانوم ثامن شیپ رمیمن م
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راه افتادم سمت سالن که روش نوشته بود  دیترد ی.من هم با کمنییو از پله ها رفت پا دیپاشنه کفشش چرخ یرو باز

داشت  کیسن کوچ هیبود که  یمتر 150اتاق حدودا  هیسالن آفتاب. آروم در زدم و در بزرگ سالن رو باز کردم.

 یدلبود که با صن یسالن بزرگ معمول هینبود  شیهما ایتئاتر  یکه کنار زده شده بودن.سالن آمف یزرشک یوپرده ها

پرش کرده بودن و  یرنگ یرنگ یکه خط ها دیسف یها واریداشت.د یقشنگ یپر شده بود و فضا دیو سف یمشک یها

 بهش داده بودن. یخوشگل ینما

 

حدود  یعنیاولش پر شده بون  فیرد 4،5بود که تنها همون  یده صندل فیهشت رد بایشدم تقر رهیها خ یصندل به

مه ه نیکه ب یجالب زیبغل داشتن و چ یکیکوچ یکه در ابتدا نشسته بودن همه بچه ها یینفر!زن ها یو خورده ا 40

 روشن مانتو شلوارهاشون بود. یشون مشترک بود رنگ طوس

 

رق و ز یخاله شادونه با کل یمثل لباس ها یلباس صورت هیشدم. رهیکه فکر کنم همون خاله تبسم بود خ یدختر به

 خنده. ریزدن ز یبچه ها باهم م یهمه  یکرد و گاه یم فیبچه ها قصه تعر یبرق تنش بود و با صورت خندون برا

 

 شونه ام نشست. یرو یرو به روم بودم که دست یتماشا سرگرم

 

ر س یکه رنگ مقنعه و نوار ها نیبود که مثل ا نیجالب ا زیبود.چ هیمثل بق یطوس یبا مانتو یزن جوون برگشتم

 کمرشون باهم متفاوت بود. یو رو نیآست

 

 زم؟یعز یخواست یم یزیکردم نگاه کرد وگفت:چ یم شیلبخند به من که کنجکاوانه بررس با
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زدم وگفتم:راستش من با دکتر سعادت اومدم به  یزد لبخند یکه توش موج م یتیمیخاطر لحن مهربون و صم به

 بچه ها دنیخاطر د

 

 مییو با دست راهنما نیبچه ها بش شیبرو پ یستادیجا ا نیپس چرا ا یرو تو دستاش گرفت وگفت:خوش اومد دستم

 ها. یکرد به سمت صندل

 

که  یا قصه دنیتمام بدنشون گوش شده بود واسه شن یکه با شاد یی.دخترهانمیتونستم بچه ها رو بب یبهتر م حاال

 نداشتم. یبهش توجه ادیمن ز

 

لبم  یرو یلبخند محو شونیلبخند ها دنیکرد.با د یم زشونیگشت و گذرا آنال یبچه ها م ونیم چشمم

دختر خوشگل  هیمن هم دختر باشه؟ یشه بچه  یم یعنیشکمم. ینشست.چشمم رو بستم و دستم رو گذاشتم رو

 خوشگل تنش کنم. رهنیببندم و پ یبزرگ شد موهاش رو دوگوش یکه وقت

 

اومدم.بچه ها بلند شده  رونیب نیریکه دور و برم حس کردم چشمم رو باز کردم و از اون فکر ش یهمهمه ا یصدا با

بچه دور و برش رو  یبود و کل ستادهیا یکنار ای.ارمرونیرفتن.من هم بلند شدم.از سالن رفتم ب یبودن و داشتن م

 هریبهشون خ نهیم و دست به سکرد.جلوتر رفت یمو کوچولو هاشون رو بغل  دیخند یم یگرفته بودن.با سرخوش

 شدم.

 

 خاله تبسم با قصه از خجالتتون در اومده نه؟ دیخوشحال یلیخ نمیب ی:به به مایارم

 

 یم ایگفت:عمو ارم ینیریبا لحن ش دیرس یساله به نظر م 4بسته بود و  یکه موهاش دم اسب ییکوچولو یبچه  دختر

 که خاله تبسم انقدر قصه هاش قشنگ قشنگه یدونیم
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 خاله تبسم قشنگ قشنگن. یقصه ها ی:آخ قربونت بشم خب آخه شنونده هاایارم

 

 .دیلپش و کش بعد

 

ه د یقول م ایتو اتاق هاتون.عمو ارم دیبچه ها.بر دیرو خسته نکن ایها اومد کنار بچه ها و گفت:عمو ارم یاز مرب یکی

 شتونیپ ادیب گهیچند روز د

 

 زهیتره بهشون جا اخوشگلیاتاق ک نمیخوام بب یبچه ها.م یاتاق ها میاالن قراره با خانوم دکتر بر ی:خانوم آذرایارم

 دیکرد زیبه بچه ها انداخت و گفت:هوم؟اتاقاتون رو تم یبدم.نگاه

 

 بود بخوره به شکمم. کینزد شونیکیها بدو بدو رفتن سمت اتاق هاشون. بچه

 

 :مواظب باش دکترایارم

 

 .دمیکش یکنار و نفس راحت دمیرو کش خودم

 

 نجایشم آوردمتون ا مونیپش دینذار دیتکون داد و گفت:تو رو خدا مواظب خودتون باش یسر ایارم
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 تکون دادم و با خجالت گفتم:چشم یسر

 

هم شده دوبار  باریآقـــا نکنه هفته  یبود نجایا شیعنبر آورد شما که چند روز پ ی:به به باد آمد و بوتبسم

 ها یباش نجایفکر کنم هر روز ا یبر شیپ ینجوریا

 

 بود. ستادهیشده بود و کنارمون ا کیبهمون نزد گهیکه د میدومون به سمت خاله تبسم برگشت هر

 

 هی یطوس ی دهیدرشت و کش یو چشم ها دیسال رو داشت.صورت گرد و سف 22با صورت خندون حدودا  یدختر

 پهلو چاق تر از من بود. هیخوش فرم.قدش از من کوتاه تر بود و  یو لب ها ینیبود ب یرنگ خاص

 

 نجایشما رو تنگ کردم؟خونمونه اصال دوست دارم هر روز ا یباال داده گفت:خانوم مگه جا یو ابروها طنتیبا ش ایارم

 ه؟یباشم حرف

 

و ن و با لبخند دستش ربعد رو کرد سمت م دیبا خنده جفت دست هاش رو برد باال وگفت:اشتباه کردم ببخش تبسم

 جلو آورد.

 

 رو دارم؟ یبا چه کس یی:تبسم هستم معروف به خاله تبسم بچه ها افتخار آشناتبسم

 

 دستم اروم فشردم. یلبخند دستش رو تو با
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 خوشبختم تونییهستم از آشنا نای:ساور-

 

 همکار بنده هستن آوردمشون با بچه ها آشنا شن ی:دکتر توسلایارم

 

 یسالن که غرق بچه ها شده بود یتو دمتی.دزمیعز یاومد:خوش تبسم

 

دارن چقدر خوب با شما و قصه هاتون  شونیزندگ یمشکل تو یکه ممکنه کل ییبرام جالب بود بچه ها یلی:آره خ-

 خندن. یکنن و از ته دل م یارتباط برقرار م

 

 من چطور بود؟ ی:حاال به نظر شما قصه تبسم

 

 دمیشن ینم یچیانقدر به قول شما غرق بچه ها بودم که ه دیخنده و خجالت گفتم:ببخش با

 

بچه ها. فکر کنم از  یاتاق ها میبر دییخب بفرما ییکه راستگو ادیشونه ام و گفت:خوشم م یبا خنده زد رو تبسم

باال  دیتهد یو انشگتش رو به نشونه  ایبرق بزنه.بعد رو کرد به ارم یزیاتاق هاشون از تم ایحرف عمو ارم یصدقه سر

 ره؟یگ یدامنت رو م یچه عقوبت یبسته باش یخالنباشه و  زهیاز جا یکه خبر یدون یگرفت و گفت:خودت م

 

 کنن یم کسانمیبا خاک  رمینگ زهیدرصد فکر کن جا هی یوا یبا خنده از ته دل گفت:وا ایارم
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ودرشت حاال مثل همون ابتدا خلوت خلوت شده بود و  زیر یقبل پر بود از دخترها یکه تا چند لحظه  ییراهرو

 ی.باورم نممی.تبسم سه تا تقه به در زد و وارد اتاق شدمیستادیدر ا نیاول یاومد.با هم جلو یدر نم ییاز جا ییصدا

 تر هم سن و سال هم.بود.تو هر اتاق چهار تخت دو طبقه بود و هشت تا دخ کیو ش زیتم یلیشد اتاق هاشون خ

 

 کنن یم کسانمیبا خاک  رمینگ زهیدرصد فکر کن جا هی یوا یبا خنده از ته دل گفت:وا ایارم

 

ودرشت حاال مثل همون ابتدا خلوت خلوت شده بود و  زیر یقبل پر بود از دخترها یکه تا چند لحظه  ییراهرو

 ی.باورم نممی.تبسم سه تا تقه به در زد و وارد اتاق شدمیستادیدر ا نیاول یاومد.با هم جلو یدر نم ییاز جا ییصدا

 بود.تو هر اتاق چهار تخت دو طبقه بود و هشت تا دختر هم سن و سال هم. کیو ش زیتم یلیشد اتاق هاشون خ

 

 خانوم؟ کاینه مل دیهم داد ونیدکوراس رییتغ هیکه  نمیب یم یزیچه اتاق تم ی:واایارم

 

 ایگفت:بله عمو ارم یدوازده ساله ا دختر

 

 .نمیاتاق ها رو هم بب یباق دیبا یخوبه ول یلیخ نیبه اتاق انداخت و گفت:آفر ینگاه ایارم

 

 ؟یدر مورد اتاقتون صحبت کن یخوا ی.نممیدار دیخانوم مهمون جد کایمل

 

 ساله است. 13و  12اتاق مال دختر ها  نیا 12سالمه سرگروه اتاق  13 کامیمن مل دیخوش اومد یلی:حتما.خکایمل
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بچه ها آشنا شده  یو با همه  میاتاق ها رو رفته بود یهمه  بایکرد.تقر یهم دونه دونه بچه ها رو بهم معرف بعد

.اصال خسته نبودم نه من نه بچه ام دمیکش یکردم و براشون نقاش یباز یساله خونه ساز 5 یبودم.کنار بچه ها

 یم یشدم و باهاشون باز یها آشنا م بچهبا  اقیبرعکس با شور و اشت میکرد ینم یاحساس خستگ چکدومیه

 شم. یم رابیکردم و دارم ازش س دایخواستم بهش برسم رو پ یکه م یکردم اون آرامش یکردم.احساس م

 

 یلباس ها .دوتا خانوم با همونمیسر و صدا وارد اتاق شد یاروم و ب یلیبود خ رخوارهیش یآخر اتاق بچه ها اتاق

 خوابوندن. یداشتن بچه ها رو م یآسمون یآب یمخصوص با مقنعه ها

 

طرف  هیجالبش توجهم رو جلب کرده بود. ونیشده بودن.دکوراس دهیکوچولو دو طرف اتاق کنار هم چ یها تخت

 .یکامال صورت گهیبود و طرف د یاتاق کامال آب

 

تا پسر و چهارتا دختر.دوتا شون پدر و مادر ندارن و اقوامشون 3 نجاهستیتا بچه ا 7آروم کنار گوشم گفت: تبسم

 یمادرشون سر زا رفته و پدرشون نم ایشونم  هیرو دم ساختمون سر راه گذاشته بودنش بق شونیکی نجایآوردنشون ا

 نجایپدر و مادرشون معتاد بودن و قانون سپردتشون به ا ایتونسته نگهشون داره 

 

 یرا.دلم بشیرحمانه بچه اش رو نخواست و رفت با سوگل یکه ب یریام ادیافتادم. ریام ادیگلوم رو گرفت. یبد بغض

مادر داشت که قسم خورده با  هیخودم هم سوخت البته اون  یبچه  تیمظلوم یاون بچه ها سوخت.دلم برا تیمظلوم

دونم هر چقدر هم براش  یم ی.خودم بهتر از هر کسهکن یرو کم نم یپدر یدرد ب نیجون و دل بزرگش کنه اما باز ا

دونم اما دست من که  یبراش کمه.م یزیچ هیلنگه و  یکار م یجا هیباز هم  زمیرو به پاش بر میکم نذارم و زندگ

 هیو  یعمر با سرشکستگ هی دیکنه من مجبور شدم جدا شم چون اونوقت با انتیبهم خ ریمن که نخواستم ام ستین

 کردم. یده سر میغرور زخم د

 

 ؟ییجان کجا نایبا دستش آروم بهم زد وگفت:ساور تبسم
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گونه ام  یهم راه خودش رو رو یاشک یلبهام نشست.اما همون لحظه قطره  یرو یپلکم رو بستم و لبخند محو آروم

 یب یکه تو بغل اون خانومه بود و حساب ییرفتم سمت دختر کوچولو دمیکش یقی.نفس عمدیچک نییباز کرد و پا

 کرده بود. داریرو هم ب هیهاش بق هیکرد و با گر یم یقرار

 

 کنه؟ یم هی:چش شده؟چرا انقدر گر-

 

 ستیاتاق هم که خوبه گرمشم ن یرو خورده هم جاش عوض شده دما رشیکنه هم ش یم یتاب یب یلیدونم خ ینم-

 

م بغلم آرو یدل درد گرفته.تو یبدجور دمیبغلم موند و نگاهش کردم د یکه تو کمیبغلش گرفتم.  یرو از تو بچه

 دادم. یتکونش م

 

 :دل درد داره دکتر؟ایارم

 

 بله-

 

 دیآرومش کن کمیبراش  ارمیرم دارو ب ی:االن مایارم

 

 نجا؟ی:داروش هست ا-
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 میکنن که دچار مشکل نش یم نیرو تام نجایا یدکتر و همکارهاشون دردنکنه.دارو ها یبله دست آقا-

 

دکتر نه.البته اگه  یپرستارهم داره ول هیمجهزه مجهزه. نجایا یشده.داروخونه  نجایا یپا داروخونه چ هی ای:ارمتبسم

 کنه یمداواش م ادیم ایبه ارم میزن یبشه زنگ م شیزیاز بچه ها چ یکینکرده  یخدا

 

 حتما. دیمن هم حساب کن یبه بعد رو نی:از ا-

 

 .نه؟ومدهیبدت ن نجایکه از ا نی:مثل اتبسم

 

 یدنبال راز آرامش دکتر سعادت بودم.فکر م شهی.راستش همهیجا عال نیه؟ایچه حرف نیومده؟ایتعجب گفتم:بدم ن با

 .دمیکنم حاال به اون راز رس

 

 شد توش حس کرد. یرو م یزد که به وضوح تلخ یلبخند تبسم

 

هست که  ییساختمون که توش قلب ها نیما گره خورده به ا ی.زندگمیریگ یآرامش م نجایما از ا ی:آره همه تبسم

 رو داره. دنیارزش محبت کردن ومحبت د

 

م.به داد یبغلم بود و آروم آروم تکونش م ی.بچه هنوز توختیآب ر وانیل هیاتاق.تبسم  یبا شربت برگشت تو ایارم

لم گرفت و با بچه رو از بغ ایرو پس داد.ارم شیکرد و مقدار هیبهش.بماند که چقدر گر میکمک هم شربت رو داد

 دور لبش رو پاک کرد. یدستمال کاغذ
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داد و قربون  ی.اروم تکونش مدید یرو نم یا گهیآغوشش گرفت.انگار جز اون بچه کس د یشد و بچه رو تو بلند

دختر کوچولو قطع  یها هیگر ی.صدازیبرانگ نیبچه بغل هم برام جالب بود هم تحس ایارم یرفت.تماشا یصدقش م

 تختش خوابوندش. یزد و اروم تو یلبخند ایشد.ارم

 

 هیگر ادیکوچولو دل درد داره ز هی.حالش خوبه فقط دیشربت رو بد نیکرد بهش ا هی:خانوم قانع اگه دوباره گرایارم

 .عیخانوم شف شیپ نییپا نشیکرد ببر

 

 دکتر دستتون درد نکنه ی:چشم آقاقانع

 

 م؟یکنم.بر ی:خواهش مایارم

 

 .میبر-

 

وم گل یتو یبغض هیبرام سخت بود. نشیریش یکوچولو یکردم.دل کندن از اون اتاق با بچه ها یها خداحافظ یمرب از

جور جاها  نیو از دواردور با ا ونیزیتلو یتو میهم داشتم.من تو زندگ یحس خوب هیجا خوش کرده بود.اما در عوض 

تمام  رو با ییجا نیهمچ کیبار بود که انقدر نزد نی.اولرمینبود که بخوام باهاش خو بگ یجور تمیآشنا بودم.اما ترب

 کردم. یوجودم حس م

 

 .میاومد رونیسالن ب یتو از
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 گه؟ید دیمون ی.منتظر مامی:خب من برم لباسم رو عوض کنم بتبسم

 

 .میخسته کرد یرو حساب یدکتر توسل ایبرو زود ب ی:آره ولایارم

 

 .میکار دار نجایبرو تبسم جان ما هنوز ا ستیطور ن نی:نه اصال ا-

 

 م؟ی:کاردارایارم

 

 :بله-

 

 .نییپا میازمون جدا شد و ماهم از پله ها رفت "امیاالن م" هیباال انداخت و با  یشونه ا تبسم

 

 فوتبالن. نیگفتم زم ستنیشه ن یپسرهاست که االن نم دنی:اگر منظورتون دایارم

 

 اومد. یدنبالم م ایو ارم یبار من رفتم سمت دفتر خانوم ثامن نیا

 

 د؟یدیبلند شد و گفت:خب خانوم دکتر بچه ها رو د دنمونیبا د یزدم و رفتم داخل.خانوم ثامن در

 

 شون شدم. فتهیو ش دمی.دیدنی:بله اونم چه د-
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 .دیکش یقیهم نفس عم ایلب زمزمه کرد.ارم ریز یزد و خدا رو شکر یلبخند یثامن خانوم

 

.تازه خونه گرفتم و پس اندازم رو ستیپول تو دست و بالم ن یلیراستش االن خ یخوام کمک کنم ول ی:من هم م-

 بکنم. یکمک هیدوست دارم  یلیاما خ ادیمتاسفانه از دستم برنم یادیخرج کردم.کمک ز

 

هم مقابلم نشست و به جلو خم شد و دست هاش  ایشدم.ارم رهیخ یو مستاصل به خانوم ثامن یصندل یرو نشستم

 پاهاش قالب کرد. یرو رو

 

گرده.درسته ما دوست  یم رهایخ نیهم ی هیجا برپا نیداره و ا یادیز یرهایخانوم دکتر موسسه ما خ دینی:ببایارم

 دنیدادن پول و کش یفقط به معن ریاما کار خ میرو پوشش بد شتریب یبچه ها میبشه تا بتون شتریها ب ریخ میدار

که بخوام حساب  نجایا اوردمیدارن.من شما رو ن اجیها به محبت هم احت .اوندیدی.شما اون بچه ها رو دستیچک ن

 اربی یبچه ها مادر هم ندارن.شما اگر هفته ا نیداشت.اما ا اجیمادر داشت و به پول احت ایکنم.وان یرو خال تونیبانک

 .رهیبازم کارخ دیو دوستشون بش دیبچه ها سر بزن نیهم به ا

 

 شده بود. یشوق خوب هی.وجودم پر از دمیکش یقیهاش رو اروم بست و سرش رو تکون داد.نفس عم چشم

 

 ی.اگر خدادیدکتر حساب باز کن هیرو من به عنوان  دیتون یدم.م یانجام م ادیاز دستم برم ی:درسته.من هر کار-

 یمال یزنم هر هفته.اما خب مبلغ یم مکه بتون یی.بهشون سرهم تا جاامیتونم ب یافتاد واسه بچه ها م ینکرده اتفاق

 کوچولو کمک کنم. هی.دوست دارم هر دوجوره دمبه حساب دل خو دیرو بذار نیتونم کمک کنم.ا یم کمیهم 
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 ده. یدل مهربونت رو حتما م نی.خدا جواب ازمی:ممنونم عزیثامن

 

رو با تمام وجود  یآسمون یکلبه  نیا یبکشم و هوا قیعم یخواست فقط نفس ها ی.دلم مدمیکش یقیعم نفس

 ببلعم.

 

 .ینوشتم. و دادم به خانوم ثامن ونیلیم 20در آورد و  فمیک یچکم رو از تو دسته

 

 به حسابتون. زمیریم یمقدار هیشرمنده که کمه.هر ماه تونستم  دیی:بفرما-

 

 از بچه ها رو ساپورت کنه. یتونه کل یم نی:ممنون خانوم دکتر.همیثامن

 

 ست؟ین یا گهیخوشحال شدم.امر د یلیخ دوارمی:ام-

 

 به احتراممون بلند شد و باهام دست داد. یثامن

 

 دوباره شمونیپ یایب میش یخودت بدون.خوشحال م یجا رو خونه  نی.ازمیعز ستین ی:عرضیثامن

 

 شم.خدانگهدار یبازهم مزاحمتون م دیکردم مطمئن باش دایرو پ نجای:حتما من تازه ا-
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هوا کم کم داشت  گهی.درونیب میکرد.از ساختمون زد یهم خداحافظ ایکرد و با ارم مونیدر همراه یتا جلو یثامن

 شد.غروب بود و هوا خنک تر. یم کیتار

 

 .دیوستی:خوشحالم که شماهم به جمع ما پایارم

 

 حس خوب ازتون ممنونم نیدارم.بابت ا ی.حس خوبنطوری:من هم هم-

 

 نکردم ی:من که کارایارم

 

 آوردم. یمطمئنا سر در نم ییجا نیمن از همچ دیشما اگه نبود نجایا دیشما منو آورد دیدار اری:اخت-

 

 دیریمنو بگ قهیبعد  دینش مونیبا خنده گفت:خدا کنه بعدا پش ایارم

 

 د؟هوم؟یو مشکوک نگاهش کردم وگفتم:نکنه قراره پوال رو باال بکش طنتیش با

 

 چاق تر عمرا یشه ول یالغر تر م بمونیراه روز به روز ج نی:نه به خدا.ما تو اایارم

 

 میو الغر کن بتیج نجایا متیجون.آورد نایساور گهی:بله دتبسم
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رت صو یچادر گرد یاهیعوض کرده بود.س یمانتو شلوار و مقنعه وچادر مشک هیطرفش.لباس بلندش رو با  برگشتم

 داشت. یخوشگلش رو قاب گرفته بود و با رنگ پوستش تضاد جالب

 

 د؟یشد نکنه کالهبردار بود یچ دمیمن هم که داغ بودم نفهم یوا ی:ا-

 

 گهید دیدیبچه ها رو که خودتون د الیخیخوره آخه؟ما رو اصال ب ی:دست شما دردنکنه خانوم دکتر به ما مایارم

 

 کنم دکتر سعادت یم ی:شوخ-

 

 زمیعز یای:با ما مسمتب

 

رن.سوالم  یان االن هم که دارن باهم م یمیبا هم صم یلیباشه چون خ ایرو انداختم باال فکر کنم تبسم زن ارم ابرو

 کنم. یازشون.اصال به من چه مربوطه که بخوام فضول دمینپرس

 

 .امیخودم م نیاشاره کردم و گفتم:نه ممنون با ماش نمیماش به

 

 اومد جلو باهام دست داد. تبسم

 

 ها شمونیدوباره پ یایآشنا شدم ب یدختر ماه نیخوشحال شدم با همچ یلی:پس خداحافظ.ختبسم
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 جلوتر از شما قولش رو از دکتر گرفته که بهمون سر بزنه ی:نترس خانوم ثامنایارم

 

 :چه بهتر مراقب خودت باش قربونت برم.تبسم

 

با خاله تبسم مهربون بچه ها خوشحال  ییاز آشنا زم،منیدستم فشردم وگفتم:چشم عز یرو محکم تر تو دستش

 شدم.خدانگهدارتون باشه

 

 دارید دی.به امزمی:خدانگهدارتوهم باشه عزتبسم

 

 هم برام دست تکون داد. ایجلو نشست.ارم یو صندل ایارم نیسمت ماش رفت

 

 :خداحافظ خانوم دکترایارم

 

 نمتونیب یردا مدکتر ف ی:خداحافظ آقا-

 

 یبوق کوتاه از هم خداحافظ هیبه بعد راهمون از هم جدا شد و با  ییجا هیاز  میو راه افتاد میهامون شد نیماش سوار

 یونیلیم یاون همه خرج ها یشد مامان جا یم یکه چ نیکردم.به ا یفکر م یآسمون ی.تمام طول راه به کلبه میکرد

 کرد. یخدا خرج م یها و در راه رضا هیریخ نیلباس،تو ا یها و شوها شگاهیتو آرا
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 یک مالکم نجایتونه به ا یاز من م شتریب یلیکرد.مسلما بابا خ یم نجایبه ا یکمک هیشد اگر بابا هم  یخوب م چقدر

 باهاش حرف بزنم.بابا وساورا از مامان دل رحم ترن. دیبکنه.ساورا رو هم با

 

 امیدختر.مگه عقلم رو از دست دادم ب یا وونهیتو د"خواد بگه: یبذاره م هیسرما نجایا ادیدونم اگر به مامان بگم ب یم

ه.به د یم لیحرفا رو بهم تحو نیدونم حتما هم یم"م؟یخرج کن نیننه باباشون ک میدون یمشت بچه که نم هی یبرا

 شناسم. یدور بودم اما اخالقش رو م زشا یاز نظر عاطف یلیکه خ نیهر حال مادر خودمه.با ا

 

از جانم رو به رو نشم چون واقعا  زتریعز یها هیکدوم از همسا چیکردم با ه یدر خونه.دعا دعا م یجلو دمیرس

 .زنیخواد حال خوبم رو بهم بر یجر و بحث رو ندارم و اصال هم دلم نم یحوصله 

 

 نیجمال ماه ا دنیخواد من بدون د یخدا اصال دلش نم نکهیپارک کردم.نه مثل ا نگیپارک یرو سرجاش تو نمیماش

 بگذرون. ریخودت به خ اینم؟خدایهر شب ب دیعذاب رو من با یمن مامورها یها به خواب برم.آخه خدا هیهمسا

 

 نیماش ریدر حال تعم کشونیکوچ یبا آقا زاده  اطیح هیتو یانصار یخوام حاج آقا یمعذرت م یانصار یآقا

 رگاهه؟یتعم نجایبودن.آخه حاج آقا مگه ا

 

 .دمشیکردم که خودم هم نشن یلب ریز سالم

 

ز سالم گفتن که ا هیلب زمزمه فرمودن و بعد هم  ریز یاستغفراهلل  هیو اول  نییآقا با اخم سرشون رو انداختن پا حاج

گفتن که خدا رو شکر کردم  ی"ریشبتون به خ"و "سالم"و تواضع  نییسالم من آروم تر بود.اما پسرش با سر پا

 خانواده کمر به قتل بنده نبسته. نینفر تو ا هیحداقل 
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ا .بابنجایزدن ا یهم که عوارض یبابا حاج خانوم انصار یرفتم سمت راه پله ها.ا "ریشب بخ" هیهم بعد از گفتن  من

آسانسور رو فشار بدم که چشمم به  یدکمه ها نیبه خاطر دوطبقه من ا فهیتو خونتون.به خدا ح دییحاج خانوم بفرما

 ا روشن نشه.جمال نورافشان شم

 

 شون باز شد. ییلب گفتم و بدون منتظر موندن جوابش خواستم رد شم.که در واحد رو به رو ریز یسالم

 

رو به  هیبه خودش داد و چادرش رو محکم تر گرفت و با همسا یبودتکون ستادهیکه تا االن با اخم ا یانصار خانوم

 و سالم کردم. ستادمیا یشد.من هم به خاطر کنجکاو یمشغول احوال پرس ییرو

 

 داشت. یاما مودب یجد افهیخوش.ق یخندون و الک یآدما نیبود نه از ا یجد یهر دومون رو داد.نه جد جواب

 

گفتم و  یا"با اجازه" هیحرف ها شد.من هم  نجوریساختمون و ا یمشغول صحبت در مورد لوله ها یانصار خانوم

 رفتم سمت واحد خودم.

 

شه.منم  یخاموش م شمیهمون لحظه آت هویشم  ینفر کنجکاو م هیدر مورد  هویشده. میزیچ هیروزها  نیدونم ا ینم

 شدم ها بیو غر بیعج

 

 رو انداختم و رفتم داخل آپارتمانم لباس هام رو در آوردم و خودم رو سپردم به آب گرم ِحموم. دیکل
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 یکردم.خودم رو پرت کردم رو ادداشتیاز خواب دفترچه اسرارم رو برداشتم و توش تموم اتفاقات امروز رو  قبل

 یم مشده.دار رمید یلیخ گهی.دهیچ تشیوقتشه بفهمم بچه ام جنس گهی.دیبرم سونوگراف دیهفته با نیا یتخت.وا

 پنج ماه. یرم تو

 

 یم یکه به سخت ییماه ها نیا یخواست تو یکنم.دروغ چرا منم دلم م یلحظات رو با جون و دلم حس م نیا تموم

 یهم وجودش به وجودم گره خورده کس گهید یکیکه  ییماه ها نیکه دونفر شده وجودم،تو ا ییماه ها نیگذرن،تو ا

ز بذاره و برام ا رپایبره برام کل تهرون رو ز بخواست آخر ش یزیدلم چ یباشه که وقت یباشه که براش ناز کنم.کس

 .ارهیب ریسنگم که شده گ ریز

 

 یکه گاه و ب ییکوچولو یهم از لگد ها گهید یکیشم. میسه گهینفر د هیرو با  نیریش یلحظه ها نیخواست ا یم دلم

 .ستیها ن نیاز ا چکدومیکه ه فی!حفیح یخوره خوشحال شه.ول یگاه به شکمم م

 

از بچه ها هم  یلیمن بدتر بوده وهست.اما خب خ یوضعشون از بچه  یلیکه خ دمیرو د یی.بچه هاستمیشکر ن نا

کنن که سراسر عشق و محبته.اما  یم یزندگ یتا ازدواجشون تا بچه دار شدنشون تو خانواده ا شونیهستن تا بزرگ

 زده به سرم ها. ی.منم نصفه شبالیخیها...ب یبعض

 

 بود. نیروت نیهم روت امروز

 

 نهیبش نیحوصله داره پشت ماش یکوفته ک یها و کار و کار وکار...خسته  ضیکردن مر تیزیمارستان،ویصبحونه،ب

رو طبق معمول سرجاش  نمیکه شهر در امن وامانه ماش نیشدم و در و باز کردم.خب خدا رو شکر مثل ا ادهیآخه؟پ

 نیمن نخوام ا ایخدا"به آسمون انداختم. هنگا هیبچه سوسول طرف شدم. نیشم با ا ادهیپارک کردم تا اومدم پ

 "آخه؟ نمیرو بب یدم ک دیبا نمیمحترم رو بب یها هیهمسا
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 .دیشل گفت:سالم خانوم دکتر.خسته نباش شین با

 

 تکون دادم و راه افتادم سمت پله ها. یسر یخستگ با

 

 د؟یریگ ینم لیشده؟تحو یزیگم خانوم دکتر چ ی:مانوشیک

 

 و برگشتم سمتش. ستادمیا سرجام

 

 خستم.با اجازتون کمیکامران.شرمنده  یآقا هیچه حرف نی:نه ا-

 

 .خودش رو بهم رسوند.به راه خودم ادامه دادم دوباره

 

 د؟ی:راستش جسارته ها شما شوهر ندارانوشیک

 

 داره آخه؟ یکه جسارته.به تو چه ربط یدون یهام تو هم گره خورد.خوبه خودتم م اخم

 

رو  شونیکیهر دفعه رد شدم  ستی.نهیدر خانواده انصار ی.منظورم جلویعوارض ستگاهیبه ا میبود دهیرس گهید

 رو داره. یعوارض ستگاهیمالقات کردم برام حکم ا
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 نبودن. چکدومشونیه خوشبختانه

 

 داره؟ یندارم از نظر شما مشکل ریطرفش و گفتم:نخ برگشتم

 

 یجزو کدوم دسته از بندگانت حساب م افهیق نیبا ا نیا قایدق یخوام ول یمعذرت م ایشلش شل تر شد.خدا شین

 هم مرده هم زن. نمیب یکنم م یدقت م یمرد؟آخه من هر چ ایشه؟زن 

 

 شما بدون شوهر... یبه جوون ی:خب آخه خانومانوشیک

 

از در  یبچه پورو بدم.از شانس گند بنده حاج آقا انصار نیبه ا یاومدم حرفش رو قطع کنم و جواب دندون شکن تا

 خونشون در اومد.

 

 

 

 

 

 یها شیر یبه رو یبهم گره خورده بود.دست شیپر و جو گندم یچرخوند.ابروها یتو دستش م یرو عصب حشیتسب

 شد. یم دهیچادر به سر د یتکون داد.از پشت سرش خانوم انصار یو سر دیکش شیجوگندم
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 سالم کردم. یتکون دادم و در کمال خونسرد یرو از تک وتا ننداختم.سر خودم

 

ن ساختمو نیتو ا یکه شما اومد ی...استغفراهلل.از اونروزنجایا دیخانوم؟شما فکر کرد یکیچه عل ی:چه سالمیانصار

 ؟یکن یشر درست م یدار

 

 صدام رفت باال. کمیهم. یهام گره خورد تو اخم

 

 شده؟ یبه شما ها دارم آخه؟مگه چ کاریحاج آقا؟من چ دیگ یم دیدار ی:چ-

 

 کنه یم یخونه جوون ما داره زندگ نیتو ا یدار یپسره چه سر و سر نیبا ا ستی:معلوم نیانصار

 

و حاال ت یرفتم.ول یخونه م نیاز ا عیمستاجر بودم سر حن؟اگهیوق نقدریا نای.چرا ارونیزد ب یاز کله ام داشت م دود

رو هم  ریبذارم برم که.انتقام ام ومدیازم خوشش ن یکیهر جا  ستی.قرار نرمیگ یمونم و حالشون رو م یخونه م نیا

 .رمیگ یها م نیاز ا

 

آقا رو کال  نی.هان؟من ادیکن یقضاوت م ینطوریا دیکه دار دیهست یک د؟شمایزن یحرف رو م نیا ی:شما به چه حق-

 ه؟حداقلیدار هیچه رسم همسا نید؟ایبد ریبه من گ دیرم شما با یرم راست م یچپ م نجای.من ادمیند شتریدوبار ب

 حاج آقا دیتو دستتون رو داشته باش حیحرمت اون تسب

 

 ه؟یاون بچه مال ک هیخانواده ات ک هیشوهرت ک ستی:خجالت بکش دختر معلوم نیانصار
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 ؟یچ یعنیحرف ها  نیگلوم رو گرفته بود.حالم بد شده بود.فشارم رفته بود باال.تموم تنم داغ شده بود.ا بغض

 

 .نییما خانواده کامران هم اومده بودن پا یسرو صدا ها با

 

 ا؟نجیکامران:چه خبره ا خانم

 

 فکر نکنم. یفرق داشت.اما از نظر باطن یبا خانوم انصار یتا آسمون از لحاظ ظاهر نیاش کردم.زم افهینگاه به ق هی

 

 یو شلوار مشک یسه ربع کوتاه زرشک نیآست کی.تونرونیشال نازکش زده بود ب ریبلوندش از ز یموها

بود.اشک تو  ستادهیا نهیکه وضعش از ما بدتره.شوهرشم دست به س نیلب هام نشست.نه ا یرو یجذب.پوزخند

 یموش نخوره تو رو مامان خبه خودش گرفته بود.آ یمظلوم و فلک زده ا ی افهیجمع شده بود و ق انوشیک یچشم ها

 

 نه؟ یبد یشد؟جواب ندار ی:چیانصار

 

 .ستمین نایساور نمیرو نچ یحاج نیشدم.من دم ا رهیخونسرد بهش خ نهیو دست به س دمیو گز لبم

 

 بدم. حیمربوط باشه که بخوام توض یکنم به کس ی:دارم اما فکر نم-
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 ینطوریکه ا هیمال ک ستی.اون بچه معلوم نگهید یگ یهست که نم یمشکل هیحتما  هیزی:خجالتم خوب چیانصار

 یساکت

 

ترس از خدا  یاریرو هم به زبون م غمبرشیخدا و پ ؟اسمیبه تو اجازه داده قضاوت کن ی.کی:خجالت بکش حاج-

 یترس یجهنم نم شیبرات متاسفم که از آت ؟واقعایزن یکه تهمت م یندار

 

و دم ت یاجازه نم یکس و نا کس چیبه ه یتوسل نایوگفتم:مـــن دکتر ساور نمیتو س دمیخانوم ها...کوب ونیآقا

جدا شدم.بچه مم از شوهرمه  میو قانون یشوهر شرع.من از دیگم که همه تون بدون یو م نیدخالت کنه.اما ا میزندگ

کنم  یم یساختمون زندگ نی.اروم دارم تو ارمندا یهم کار یاحد چیکنم.به ه یکه نخواستتش و خودم بزرگش م

 .دینشده شما تو کار من دخالت نکن باریداره؟ ی.اخه به شما چه ربطدیذار یشما نم

 

 که طالقت داده دهید یزی.حتما اون شوهرتم ازت چیگ یراستشو م ی:ساکت شو خانوم.از کجا معلوم داریانصار

 

 ؟یانصار یافتاده آقا یچه خبره؟اتفاق نجایا-

 

حاج  نیا یخواست خرخره  یشد.دلم م یحالم لحظه به لحظه بدتر م دمیکش یقیهام رو بسته بودم.نفس عم چشم

هام  کرد.چشم یماجرا رو تند تر م شیکرد و آت یم دییزنش تا یساکت بودن.فقط گاه هیآقا رو بجوام.خوشبختانه بق

م چش یا گهید یآشنا یهست که تازه به جمع اضافه شده.با صدا ییرو به رو هیکه بسته بود اما مطمئن بودم همسا

 هام رو باز کردم.

 

 :خانوم دکتر...ایارم
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ن که به کرد یبه چشم بد نگاهم نم مارستانیفقط تو ب ایشدم.بغضم دو برابر شده بود.ب رهیمتعجبش خ یچشم ها تو

 اتفاق اونجاهم... نیلطف ا

 

 دارانهیاش حلقه کرد و نگاه خر نهیس یپر رنگ تر شد و دست هاش رو رو ی.پوزخند انصارایبرگشتن سمت ارم همه

 انداخت. ایبه ارم یا

 

 چه خبره؟ نجایگفتم ا-

 

از  ستیبدون شوهره معلوم ن یزن حامله  هیکه  دمونیجد هیواضح تر جناب سرگرد که همسا نی:خبر از ایانصار

 خواد؟ یم یساختمون چ یجون پسرها

 

 شدن. رهیمون که انگار سرگرده بهم خ هیو همسا ایارم

 

 یم یتهمت نیساده همچ کیسالم و عل هیو از خداکه به خاطر  نیاز د یدون یم یچ ؟تویدون ی:دروغ گو تو چه م-

بره.به همون  نیاز ب تیکه زندگ نیزم یبا سر بخور نیهمچ ییجا هی دوارمیکنم تا عمر دارم.ام ی.حاللت نمیزن

دونم حق  یکنم به خدا م یبده.واگذارت م وخورم خودش جوابت ر یدونه قسم م یمنو م یزندگ یکه همه چ ییخدا

ت همه تعفن تهمت ها یچون بو یجانماز آب نکش.بهتره دهنت رو هم باز نکن یخود یگذره.حاج آقا ب یمنو ازت م

 جا رو برداشته.

 

 رو پله ها نمیرو گرفتم به سرم.خانوم کامران کمکم کرد بش دستم
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که  مییکنه.مگه من و شما خدا یو چه م کارسیخانم چ نیآقا به من و شما چه که ا زم؟حاجیعز یکامران:خوب خانم

 ؟یزن یتهتمت م یالک یواسه چ دمیبنده خدا ند نیاز ا یچی.من که همیدر موردش قضاوت کن

 

 ده یعنان از کف م نهیب یدختر م هیبرو پسرت و جمع کن که  یگ یراست م یلی:برو بابا شما اگه خیانصار

 

 یم نیبه زمان و زم یدوست دار یهر چ یاحترام خودت رو نگه دار دهنت و باز کرد یکامران:آقا انصار یآقا

 میو همه مون مالک میستی.خوبه ما مستاجرات نیگ

 

به زبون  یدون یرو که نم یزیگن شما هم چ یآقا،راست م ،حاجیانصار یحرف ها رو آقا نیا دیبس کن ونی:آقاسرگرد

 پدر من ارین

 

 خانم دکتر؟ یکنارم زانو زد وگفت:خوب ایارم

 

 ستیخوب ن نجایتو آپارتمانت پاشو ا میپاشو بر زمیکامران:عز خانوم

 

ذاشت جواب  ینم جهیدادم اما سرگ ینشون م فینه خودم رو ضع ختمیر یاما نه اشک م دمیشن یرو گنگ م صداها

 رو بدم. یمفت انصار یحرف ها

 

 ارمیب نمیرو از تو ماش هیاول یکمک ها یتو آپارتمانش من برم جعبه  نشی:خانوم شما ببرایارم
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 سرگرد رو. یو بعد هم صدا دمیپاش رو شن یصدا فقط

 

 ا؟یارم شونیشناس ی:مسرگرد

 

 نیگفت و رفت.خانوم کامران دستم رو گرفتم و کمک کرد که بلند شم.بازم به معرفت ا یبا عجله ا"یآره " ایارم

 در آوردم و به زور وزحمت در رو باز کردم. بمیرو از ج دیآپارتمانم.کل ی.منو برد تویکی

 

 مبل. یکمک خانوم کامران نشستم رو به

 

 کجاست؟ واناتیل زمیکامران:عز خانوم

 

 هیاول نتیکاب یگفتم:تو دمیشن یکه به زور خودم م ییصدا با

 

 اومد. ایبود همون لحظه هم ارم ستادهیآب کنارم ا وانیبا ل قهیاز دودق بعد

 

هتون ب دینبا دیدکتر گهیکه د د؟شمایشد یقدر عصب نیبود چرا ا یماجرا چ دمینفهم ؟منیدکتر توسل ی:خوبایارم

 استرس نه واسه خودتون خوبه نه بچه تون. میگوشزد کن
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 رو گرفت. فشارم

 

.اما خوشبختانه سرم یا گهید زیکنم نه چ قیتونم تزر ی.نه مسکن م12 یرو 14:نگاه کن توروخدا فشارت ایارم

 تونم وصلش کنم...اتاقتون کجاست؟ یکجا م نمیدارم.بذار بب

 

 ایرو نشون دادم که خودم مطمئن نبودم درست نشون دادم  یبسته دستم رو بلند کردم و سمت یهمون چشم ها با

 انگار درست بود. ینه.ول

 

 تو اتاق خواب انیب دی:خانوم کمکشون کنایارم

 

 تختم یزدم.رو هیس به خانوم کامران تک دهیفا یتالشم ب دمید یوقت یشدم.اولش خواستم خودم راه برم ول بلند

و فرورفتن سوزن  کیسوزش کوچ هیداد.بعد هم  یبهم م یبیغرپوشت داغم حس  یالکل رو ی.سرددمیدراز کش

 دستم. یسرم تو

 

 بمونه؟ شتیکه بخواد شب پ یرو دار ی:کسایارم

 

 شم یاالن خوب م ستیالزم ن-

 

 .شتونیپ ادیزنگ بزنم ب یکیبه  دیبگ دیفکر بچه تون نباش ای دیخوره که لجباز باش ی:بهتون نمایارم
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 بمونه ها شتیپ ادیتونه ب یم انایک یکامران:اگه بخوا خانوم

 

 یبهتون زحمت دادم مرس یلیهم خ نجاشینه ممنون تا هم-

 

 بود؟ یدعوا سر چ هی:قضایارم

 

 آدم ها ییمن و پررو یچارگیزدم وگفتم:سر ب یپوزخند

 

 که... دمیشن ییزایچ هی:شرمنده ایارم

 

 د؟یشما باور کرد-

 

 قضاوت... ایکه بخوام باور کنم  دمینگفتم که همه اش رو شن دمیشن ییزایچ هیحق به جانب گفت:گفتم  ایارم

 

 جایرو ندونن قضاوت ب یزیوجدان داشتن که تا چ کمیتر شد وگفتم:کاش همه مثل شما حداقل  قیعم پوزخندم

 نکنن

 

 :همسرتون کج...ایارم
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 حرفش و گفتم:ندارم. یتو دمیهام رو فشار دادم و قاطعانه پر پلک

 

 :پس بچه...ایارم

 

!اما تو چشم هاش فقط انهی گسیقضاوت د هیاونم درصدد  نمیخواستم بب یشدم.م رهیخ شیمشک یچشم ها یتو

 نگاه بد و عذاب آور. هیتعجب بود نه 

 

 !نیداد.من هم طالق گرفتم.هم حیرو به زن و بچه اش ترج دشیجد یوگفتم:نخواستش...سوگل دمیکش یقیعم نفس

 

 :متاسفمایارم

 

دن پاشون  ی...متاسفم که به خودشون اجازه میمثل اون حاج آقا ییآدم ها ی.من فقط براستمی.چون من ندینباش-

م چون شکم یبچه تو هیبه کفششه.من تنهام با  یگیر هیتنهاست  یکنن هر ک یدراز تر کنن.فکر م مشونیرو از گل

 بشیج یتونه بخره و بذاره تو یها رو م یساختمون و حاج نیکنم.پدر من هزارتا از ا یخواد مستقل زندگ یدلم م

 کنم. هیتک یا گهینگرفتم به کس د ادیمن  یول

 

بود.چون هم  یبه نظر فرد خوب ایکنم.ارم یعقده هام رو خال دمیخواست درد و دل کنم.شا یدلم م یدونم چرا ول ینم

 گم باشه. یکه م نطوریهم دوارمیکرد.البته ام یمهربون بود هم زود قضاوت نم

 

ات .اتفاقدیهست یدونم آدم محکم یتون رو شناختم.م هیروح شیمدت کم و ب نیگفت:تو ا یبا لبخند مهربون ایارم

 یآدم ها،حرف ها نیهم داره.ا ییمانع ها یتی.هر موفقدیها دلخور نش یامشب مطمئن تر هم شدم.از حرف بعض
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 هیشمان.درعوض  یآزاد یمانع ها لشونتحم رقابلیعذاب آور و غ ینابه جاشون،نگاه ها یاشتباهشون،قضاوت ها

 یم یسیرو دربا ی.بگنیم نیشن و تو دلشون بهتون آفر یم رهیو افتخار به شما خ نیها هستن که با تحس یسر

 .یعذاب بد ییآدم ها نیخودت وبچه ات رو به خاطر همچ دینده نبا تیخوام بگم من جزو گروه دومم.بهشون اهم

 

 نیساده با پسرا کیسالم و عل هیگرفتم.امشب سر  یسرسر هیزدن و کنا شین یدم.چندبار یدم به خدا نم ینم-

 خانوم قشقرق به پا کردن.

 

 ان. شهیدوآت یخشکه مذهب ها نیکامران:از ا خانوم

 

تمومش  گهیکردن.د یخانوم متشخص نم نیکارو با ا نیبودن که ا ی.اگر مذهبستیطورم ن نی:نه خانوم اایارم

 زنگ بزنم؟ یبه ک دیبچه تون باشه.نگفت شیپ دیفکرتون االن فقط با دی.بهش فکر نکندیکن

 

 شه. یشم.داره حالم بهتر م ینم یوقته مزاحم کس ریدستتون درد نکنه د-

 

 ستم؟یبمونم؟اگه مزاحم ن شتونیپ دیخوا ی:مایارم

 

خونه  نییگفت:من پا عیبرد و سر یکه زده بود پ یکه خودش هم به عمق حرف نیدست دست کردم و مثل ا کمی

 ..دیزنگ بهم بزن هیاومد  شیپ یدوستم هستم اگر مشکل

 

 افتاد که شماره اش رو ندارم. ادمیبهش کردم.تازه  ینگاه
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 من که... دی:ببخش-

 

رو گرفت دستش و حرفم رو قطع کرد:شرمنده اصال حواسم  شیگوش عیموهاش فرو برد و سر یتو یدست ایارم

 شماره اتون؟ دیزنم ببخش یتک زنگ بهتون م هینبود.

 

 ....73 26 0912جون گفتم: یدهنم رو قورت دادم و ب آب

 

 :بله بله...ممنونایارم

 

 .دیرس یدونستم کجا افتاده به گوش م یکه نم فمیاز توک میگوش یصدا

 

آقا  نیفردا خودم با ا دیهم ناراحت نباش گهینره ها.د ادتونیهستم  نجایبرم.من امشب ا گهی:با اجازتون من دایارم

 فکره. یب نقدریکنم که ا یصحبت م

 

 : دکتر سعادت؟-

 

 :بله؟ایارم
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 گم؟ یم یکه چ دیفهم ی...ممارستانیب یموضوع تو نیشه ا ی: راستش اگر م-

 

 ینیمن کالغم مگه خبرچ گهیگفت:دستتون درد نکنه د نیریاخم ش هیو با  بشیج یدستاش رو کرد تو ایارم

 دیا.بخومیکن یم یریگیتون پ هیبرخورد شه. فردا با سرگرد،همسا ینطوریدم با همکارم ا یکنم.درضمن من اجازه نم

 دیهم بکن تیشکا دیتون یم

 

 شن.ک یمرگم رو هم م یکنم البد نقشه  تیلجن باهام شکا ینطورینکرده ا تیو گفتم:شکا دمیکش یقیعم نفس

 

صحبت کنه و دعوا راه  ینطوریا یا گهیکس حق نداره با کس د چیزد وگفت:دور از جون اما ه یلبخند ایارم

 امشب یآدم و ماجرا نیو ذهنتون رو از ا دیشما امشب فقط استراحت کن میکن یم یدگی.حاال فردا بهش رساندازهیب

 .باشه خانوم دکتر؟دیکامال پاک کن

 

 زیرو آروم تکون دادم وگفتم:ممنون دکتر سعادت بابت همه چ سرم

 

 رینکردم شبتون بخ ی:من که کارایارم

 

 ری:شب بخ-

 

 بمونم؟ شتیمن پ یخوا یم زمیکامران که بنده خدا تا االن ساکت بود گفت:عز خانوم
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 یشه االن مشکل یدستم گرفتم وگفتم:ممنون بهتون زحمت دادم.نه حالم خوب م یزدم و دستش رو تو یلبخند

 دی.شما راحت باشستین

 

 کامران:مزاحمتم؟ خانوم

 

 .دیافتیخوام تو زحمت ب یخودتونه اما نم ی:نه به خدا خونه -

 

 بمونم؟ یخوا ینم یمطمئن زمیعز یکامران:چه زحمت خانوم

 

 ستین یخوابم مشکل ی: به خدا حالم خوبه سرمم تموم شه هم م-

 

 .زمیعز ریرو بگ 3،5 یصدام کن.شماره تلفنمون هم مثل خودته به جا یخواست یزیچ زمیشد و گفت: باشه عز بلند

 

 :باشه ممنون-

 

 .زمیعز ریکامران:شب بخ خانوم

 

 بازم ممنون. ری:شبتون بخ-
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 یاتفاقات امشب اومد جلو یبسته شدن در مطمئن شدم که رفته.چشم هام رو بستم.تمام صحنه ها یصدا با

تو  ایارم یکنن.صدا یقضاوت م ینطوریکه ا دنیازم د یزیچ ایچشمم.چقدر مردم سنگدلن.آخه مرد بردم خونم 

من هم مثل  دیداد.شا یوجودش بهم آرامش م یدونم چرا ول یاتفاقات فکر نکنم.نم نیگفت به ا یکه م دیچیسرم پ

 توجه ام. یمحبت و کم یهمون بچه ها تشنه 

 

 یم دهیآخرش چک یشدم قطره ها رهیدستم خ یفکر نکنم.به سرم تو یچیکردم به ه یرو تکون دادم و سع سرم

 یعسل یبرام رو ایرو که ارم یدستم در آوردم و چسب زخم یدادن.سرم رو از تو یم یشتریب یشدن و بهم انرژ

از حدم خواب رو به زور  شیب یخستگتختم. یگذاشته بود رو زدم روش.لباسام رو عوض کردم و دوباره پرت شدم رو

 تونستم بخوابم؟ یدعوا مگه م نیبه چشمام آورد مگرنه با ا

 

 شیبه روال عاد یچندبار پلک زدم تا همه چ دیچرخ یشدم.اتاق دور سرم م داریاز خواب ب یسر درد بد با

که باعث شد  نییپا دمیتختم پر یاز رو عیهول شدم و سر کمیصبح بود. 9برگشت.به ساعت کنار تختم نگاه کردم.

 بکشه. ریکمرم ت

 

افتاد امروز جمعه اس و  ادمی.تازه امیو زمان ب نیتا به زم دیطول کش یا هیچندثان هیشکمم. یرو گذاشتم رو دستم

 .ستمین فتیمن ش

 

رو  یآشپزخونه و کتر یرفتم تو عیشام هم نخورده بودم سر شبیبود.د ختهی.چقدر اتاقم بهم ردمیکش یراحت نفس

 اب کردم.

 

 برداشتم. یجانون یعسل و کره رو برداشتم و نون رو از تو خچالیاز  کمی ادیآب جوش ب تا
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 .میخورد یگشنه مون بود و با ولع صبحونه م یگذاشتم.حساب ییو بعد چا رخوردمیبا ش یچند لقمه ا هی

 

ف هاش هم نتونستن ضع نیجلوش ضعف نشون بدم.بزرگ تر از ا دینبا گهیفکر نکنم.د یبه انصار گهیکردم د یسع

 .ستین یعدد گهیکه د یحاج نی.اننیمنو بب

 

.لباس میکن دیو خر میبگرد رونیب میبا هم بر ستین فتیرم و روشنا هم ش یگرفتم حاال که امروز سرکار نم میتصم

روز .روز به دمیخر یخودم م یبرا یچند دست لباس حاملگ هی دیخورد.با ینم یهام تنگ بود و اصال به درد حاملگ

باعث  نیماهمه و ا 3بود.انگار که  کتریکوچ یلیخ گهید یماهه ها 5شکمم نسبت به  یاومد.ول یشکمم باالتر م

 .ادیدرب زهیم زهیبچه ام ر دمیترس یطرف هم م هیاز  یبود ول میخوشحال

 

 گهیرو هم بهتره که د تشی.جنسششیبرم پ دیماه با 5نرفته بودم.حاال که پا گذاشتم تو  انیدکتر ک شیوقته پ یلیخ

 حس مبهم رو دوست دارم. نیطرف هم ا هیاز  هیبچم چ نمیطرف دوست دارم بب هیدونم از  یبدونم.نم

 

 روشنا رو گرفتم. یرودستم گرفتم و شماره  ممیس یام رو قورت دادم و تلفن ب لقمه

 

 .دیچیخوابالوش تو گوشم پ یصدا

 

 الــــو؟-

 

 ؟یروشنا تو تا االن خواب یالو سالم وا-
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 یچ نمیب ؟بنالیبد خوابمون کن دیتو با میش ینم داریروزم از ترس صدر کله صبح ب هیزهرمار مگه ساعت چنده؟-

 ؟یکار دار

 

 گهیلباسام تنگه د د؟همهیخر میبر یا هیگم پا یروشنا م ی.وایزن یحرف م ینجوریبچه ا یادب.زشته جلو یب-

 نگرفتم. یشه هنوز لباس حاملگ یاندازه ام نم

 

 م؟یبر یک-

 

 گهید میبر 10:5صبحونه بخور ساعت  هیپاشو -

 

 ؟یایتو م ای امیباشه من ب-

 

 خودم راحت ترم. نیدارم با ماش ادیز دی.خرمیمن بر نیدم خونه من با ماش ایبا آژانس ب-

 

 باشه پس فعال-

 

 قربونت برم فعال-
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 تو دمیسفره رو جمع کردم و چهارتا دونه ظرفش رو شستم و پر عیمبل.سر یرو قطع کردم و پرتش کردم رو یگوش

 دوش نسبتا کوتاه گرفتم. هیحموم و

 

 دادم که لباس بپوشم. تیرضا شیرایو پ شیآرا یاز کم بعد

 

 هینشون نده. ادیکه شکمم رو ز دمیروشن که کوتاه اما آزاد بود رو پوش یآب یبا مانتو یخی یدم پا گشاد آب نیج هی

 کرد. یساده ام رو کامل م پیبود ت یومشک یاز دو رنگ آب یقیوکفشم که تلف فیو ک یمشک یآب یروسر

 

نکرده جاشون  یخدا وقتیعابرم رو چک کردم که  یپول و کارت ها فیرو برداشتم.ک فمیرو زدم و ک میدود نکیع

 بره تمیثینذارم آبرو وح

 

 م.کرد زیو گوشام رو ت ستادمیدرا ی.همونجا جلودیرس یبه گوشم م نییاز پا ییصداها رونیدر آپارتمان که زدم ب از

 

 کنه تیتونه ازتون شکا یبخواد م یخانوم توسل دیدون یشما خوب م یانصار یآقا-

 

هم که انگار  یبچه کس و کار هیزن تنها بدون شوهر با  هی د؟ههیزن یحرف رو م نیچرا ا گهی:سرگرد شما دیانصار

هم  شهیهم نجایا ادیپسر جوون م هی دمیهم د یچند بار هی ششیپ ادیاون م هینداره فقط اون دختره دوستشه ک

 ینم یزیو چ یخودشون رو زدن به سادگ ای نساده ا هیبق میسرگرد؟بگ گهیدستشه.شما چرا د دیو خر لیوسا یکل

 جامعه و زن تنها و شکم باال اومده و... نیتو ا دیدون یگن شما که بهتر م

 

 د؟یبهش تهمت بزن دیبا دیدیتنها د یزن حامله  هیمحترم هر جا شما  ی:آقاایارم
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 حرف ها رو زد نیا دیباشه بله با یزن نیاگر همچ یول دایگفت:ببخش یندیبا لحن ناخوشا یانصار

 

کنه درست  یم یزندگ نجایا ستین شتریبه مانرسونده دوماه هم که ب یخانوم که آزار نیا یبابا حاج ی:اسرگرد

 کنه تیتونه ازتون شکا یخانوم م نیمن تذکر دادم بهتون ا گهی.به هر حال ددیزن یحرف ها رو م نیا ستین

 

 کشه ی:نترس سرگرد جون کار ما به شما نمیانصار

 

 ؟یمطمئن یلی:خایارم

 

 :بلهیانصار

 

 :از کجا؟سرگرد

 

م کنه من تیاندازه؟شکایب ریاس خودش و گ وونهیکنه؟مگه د تیشکا یواسه چ رهیدختر خودش پاش گ نی:ایانصار

شناستش.بله  ینم چکسمیخانوم.همون که ه نیهم یتو خونه  نجایهمون که چندبار اومده ا دمیاون پسره رو لو م

 بارمونه ییزهایچ هیآقا ماهم 

 

 به خدا حاج آقا ستیخوب ن یگی:اهلل اکبر.تو همساسرگرد
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 م؟یخانوم داشت نیقبل از ا مینداشت ی:ما که موردیانصار

 

 حاج آقا دیبرنامه داشت نی:واال چه عرض کنم با خانواده کامران هم قبال از اسرگرد

 

 نیناجور ا یدوتا وصله  نیا یوسفی یآقا هیو  ییشما آقا هیها  هیکه تو همه همسا میکن کاریآقا چ ی:هیانصار

 ساختمونن

 

 نایاورس گنیبه من م دایازت بکنم اون سرش نا پ یتیشکا هیحاج آقا  میبچرخ تا بچرخ"زدم وتو دلم گفتم: یپوزخند

 "نه برگ چغتدر

 

 دنی.هر سه شون با دنییشونه ام جابه جا کردم و با سر بلند و اعتماد به نفس سرشار از پله ها رفتم پا یرو رو فمیک

 ساکت شدن. گهیمن د

 

 .ونیرور زدم وگفتم:سالم آقاپرغ یلبخند

 

 گهیزدم و روم رو طرف د یداد.پوزخند یرو تکون م حشیو تسب بشیج یو دستش رو کرد تو دیکش یپوف یانصار

 کردم.

 

 "کنه! ریخدا خودش بخ"لب گفت: ریدونستم جواب سالمم رو آروم داد و ز یکه هنوز اسمش رو هم نم سرگرده
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 ؟شاهللیا دی.بهترریبا لبخند و نگاه آرامش بخشش بهم نگاه کرد وگفت:سالم خانوم دکتر.صبحتون بخ ایارم اما

 

 ام. یعال یممنون دکتر به لطف شما عال-

 

 نه؟ یدر آورده بود یالک یباز یکول شبیزد وگفت:پس د یپوزخند یانصار

 

فتار ر دیخانم باردار چطور با هیبا  دیدون یهمه سنتون نم نیآقا.شما هنوز با ا دیکردم وگفتم:مودب باش یظیغل اخم

 د؟یکن

 

 ذاره یحاال واسه ما کالسم م هیبارش از ک ستیلب با تمسخر گفت:معلوم ن ریز یانصار

 

 ؟یانصار ی:اقاسرگرد

 

 نه؟ دیحرف بزن دیبا یچجور دیهنوزم متوجه نشد نکهی:شما مثل ا-

 

 درست صحبت کردن رو نداره اقتیل یحرف زد هر کس دیخودش با نیع ی:باهر کسیانصار

 

 :باشه بـــاشه...جناب سرگرد...-
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 :آذرخش هستمسرگرد

 

 ام؟یکجا ب دیبا تیشکا یمن برا نمیخواستم بب ی:بله بله جناب سرگرد آذرخش م-

 

 ت؟یواسه شکا دی:مطمئنآذرخش

 

 تنسیشرمنده ن شبشونینه تنها از رفتار زشت د شونی:بله اگر تا االن هم مطمئن نبودم االن کامال مطمئن شدم ا-

 کنم یم تیتازه بدتر هم شدن.من شکا

 

ن منم ک تیتو زنه معلوم الحال؟برو شکا ایداره  داریحرف من معتمد بازار خر نیکن.بب تی:برو خانوم برو شکایانصار

 شه ین مسرمو ییزایچ هیبه خونه ات رفت وآمد داره.بله ما هم  پهیگم که اون پسر خوشت یم

 

 هه هه یحاج چارهیبهش.ب دمیخند یآورده تو دلم حساب ریسرنخ بزرگ گ هیکرد که انگار  ینگاهم م یجور

 

 کرد. ینگاهم م "ه؟یاون پسر ک"جمله رو خوند هیشد  ینگاه خاص که توش م هیدلهره و  هیبا  ایارم

 

 ت؟یواسه شکا امیتونم باهاتون ب یزدم وگفتم:جناب سرگرد من م یلبخند

 

نداره پاتون به دادگاه  تیخوب دیجا موضوع رو حل کن نیتکون داد وگفت:حاج آقا بهتره هم یسر یبا دو دل سرگرد

 بشه آخه دهیکش
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 یمملکت ب ؟مگهیفکر کرد یکنن چ یکن.اول از همه خودت رو بازخواست م تی:نه آقا،بفرما خانوم برو شکایانصار

 قانونه؟

 

 قانون رو حضرت آقا نیدم هم یهم قانون داره بهتون نشون م یلی:نه اتفاقا خ-

 

 نیاز ا تر شیتونه ب یکه تا اون موقع ساکت بود گفت:اگه بخواد م ایگفت و رفت تو خونه اش.ارم ییبرو بابا یانصار

 کنه ها یزیآبرو ر

 

 بنشونمش سرجاش دیپس با ستیبه کفشم ن یگیکوتاه اومدم دکتر.من که ر یلی:من خ-

 

 ن؟یایمن م نیشما باماش دیی:بفرماآذرخش

 

 تون؟ یفقط کالنتر ارمیم نی:نه ممنون خودم ماش-

 

 دیایمن ب نیکنم.پشت سر ماش یکمکتون م دییام.اما بفرما ییمن بخش جنا ستمی:من که افسرنگهبان نآذرخش

 

 شما روهم انداختم تو زحمت. دی:ببخش-
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 دعواها نیا ستیخوب ن یگیتو در وهمسا گمیمن باز دارم م یکنم ول ی:خواهش مآذرخش

 

 هگینگفتم.اما د یزیبرام مزاحمت درست کردن.گفتم بزرگترن احترامشون واجبه چ یلی:جناب سرگرد به خدا خ-

از آبروم محافظت  دیکنن حرف هاشون در موردم راسته.من نبا یفکر م رنیگ یبل م شتریتونم سکوت کنم ب ینم

 کنم؟

 

 دییشماست.بفرما:بله حق با آذرخش

 

 بردارم. دیرو با یزیچ هیافتاد  ادمیپله  نیاول یرو که گذاشتم رو پام

 

 امیمن االن م دی:ببخش-

 

ند واسه من ت گرانیراه رفتن د یکردم معمول دایروزها پ نیکه من ا یها رو نسبتا تند باالرفتم.البته با اون وزن پله

 .شهیمحسوب م

 

که توش مدارک مورد نظرم رو بود  یرنگ یراست رفتم سمت مدارکم.پوشه آب هی.انداختم و در رو باز کردم دیکل

 .رونیواز خونه زدم ب فمیک یو شناسنامه.همه شون رو گذاشتم تو یبرداشتم.باکارت مل

 

.من هم رونیشدن و جلوتر از من از درخونه رفتن ب نشونیمن سوار ماش دنیبودن.با د نگیتو پارک ایو ارم آذرخش

 شد و در رو بست. ادهیدر آوردم.آذرخش پ نگیرو از پارک نیماش پشت سرشون
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رفت و  ینیکرد.ماش یاش رو حساب م هیشده بود و داشت کرا ادهیپ نینگاهم به روشنا افتاد که تازه از ماش تازه

 گفت. یلب ریز"انگار رهیگ یپول خون باباش رو داره م شعوریب" هیروشنا هم 

 

 .ادیگفتم ن یزدم م یکنم؟کاش جلوتر زنگ م کارشیو چ نیزدم و گوشه لبم رو به دندون گرفتم.حاال ا یلبخند

 

 من. نیگرد شده اومد سمت ماش یبا چشم ها روشنا

 

 رکردم؟ی:سالم دروشنا

 

 :سالم نه.چطور؟-

 

 جلوتر رونیب یرو آورد نی:آه ماشروشنا

 

 ؟یایم یرم کالنتر ی:روشنا دارم م-

 

 ؟یبه دور وبر انداخت و با تعجب گفت:کالنتر ینگاه روشنا
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ها  سیپل یهمه  یشدم.نه جد رهینشده بود و موشکافانه ما رو درنظر داشت خ نیآذرخش که هنوز سوار ماش به

 کنجکاون؟ نقدریا

 

 ؟ی:آره کالنتر-

 

 ؟ی:واسه چروشنا

 

 میهم رفت دیکارم زود تموم شد خر دیشا میسوار شو بر ایب یاینه؟اگه م ای یای:م-

 

 تکون دادم و آذرخش هم سوار شد وراه افتاد. یشد.سر نیسوار ماش دیبار یازش م یکه فضول یا افهیبا ق روشنا

 

 بود؟ یپسره ک نی؟ایواسه چ یشده؟کالنتر یچ یبگ یخوا ی:نمروشنا

 

 ؟یشناس یرو که م ی:انصار-

 

 ؟ی:انصارروشنا

 

 هینییطبقه پا هیهمسا نیهم گهی:آره د-
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 ه؟ینچسبه.استغفرالله رمردی:اه همون پروشنا

 

 خنده گفتم:آره آره با

 

 :خب؟روشنا

 

 ریکردم خ یم کیجوجه خروسه داشتم سالم و عل نیواسه من نذاشته.بابا ا تیثیآبرو وح شبیمردک د یچی:ه-

 خذعبالت نیو از ا هیواسه ک ستیدختر اله و بله بچه اش معلوم ن نیسرم برگشته گفته ا

 

دهنش و پوست  ی.دستش رو مشت کرد وگرفت جلوکهیرو برد باال وگفت:غلط کرده مرت غوشیج غیج یصدا روشنا

 .دیجو یلبش رو م

 

 نه؟ ینگفت یچیو ه یجلوش گردن خم کرد ینجوریهم ؟حتمایکار کرد ی:تو چروشنا

 

 یاومدم مجرد امیام؟من با مادرم نتونستم درست کنار ب یجور آدم نیبهش انداختم وگفتم:من ا ینگاه چپ چپ هی

گرفتم.اگه اهل گردن خم کردن بودم تو همون خونه  یطالق نم ریکنم اگه اهل گردن خم کردن بودم از ام یزندگ

 نم؟یگردن خم کنم و ساکت بش منکردم. یمادرم و تحمل م یموندم و حرف ها یبعد از طالقم م میپدر

 

 ییهمه شاهدن توعشق دعوا یگ ی:نه خب راست مروشنا
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 .نی.همارمیدر ب یو پخمه باز نمیش یکجا اهل دعوام؟من فقط رکم و در مقابل زور ساکت نم :کوفت من-

 

 ؟یکالنتر یر یم یخب بابا حاال چرا دار یلی:خروشنا

 

 گهید میکن تیاز حاج آقا شکا میر یم میگفتم:دار یثیرو انداختم باال و با لبخند خب ابروهام

 

 :جون روشنا؟روشنا

 

 :جون روشنا-

 

 یبذار هیپا رو دم حاج یجرئت داشته باش نقدریکردم ا یفکر نم گهید ولی:بابا اروشنا

 

 و ساکت نگاه کن نیذاشت.حاال شما بش یپا رو دم من م دینبا یحاج یرو هنوز نشناخت تی:نه روشنا خانوم.ابج-

 

 ؟یدار یبگذرونه.دستمال کاغذ ری:خدا خودش بخروشنا

 

 کار؟یچ یخوا ی:م-

 

 پاک کن؟ شتویآرا کمیها؟ یکالنتر میر یم می:مثال دارروشنا
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 :تو داشبورد هست بردار-

 

 رو دیبرداشت و کش گهیدستمال د هیرژ لبش رو پاک کرد. کمیو  نییروداد پا نهیدستمال رو برداشت و آ روشنا

 صورتش.خنده ام گرفته بود.

 

 پاک کن اون موهاتم بده تو. ای:کوفت تو هم بروشنا

 

کجم و  یها یچتر یرو دمیدست کش هینداشتم. یادیز شیکه آرا چارهیبه خودم انداختم من ب ینگاه هی

 شدم. ادهیپ نیرو پاک کردم و از ماش می.رژصورتیروسر ریفرستادمشون ز

 

 کنم. یدنبال من،من سفارشتون رو م دییبفرما ی:خانم توسلآذرخش

 

 :چشم چشم-

 

زد.با سر به روشنا سالم کرد و روشنا  یشد.داشت با تلفن حرف م ادهیپ نیاز ماش ایدنبال آذرخش ارم میبر میاومد تا

 هم جوابش رو داد.

 

 کنه؟ یکار م یچ نجایا نیا یدست من رو گرفت و گفت:وا روشنا
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 .سرگرده دوست دکتر سعادتهمونهیهمسا ؟اونیدیدم گوشش گفتم:اون مرده رود آروم

 

 سعادتم خبرداره؟ ی:واروشنا

 

 دنیرس شبیوگفتم:وسط دعوا د دمیکش یقیعم نفس

 

 تو یدار یتو.عجب شانس گند یدار یا ی:عجب زندگروشنا

 

 باال میبر ایب الیخیوگفتم:ب دمیکش ینفس

 

پشت سر سرکرد  ییسه تا نیرو بلد نبودم واسه هم ییتو.من که جا میو رفت میداد لیهامون رو تحو یدر گوش دم

 تو. میرفت میدینگهبان که رس.به اتاق افسر میکرد یجوجه اردک حرکت م نیع

 

بهمون کرد  ینگاه اجمال هیداد.بعد که  نییکرد و جواب سالممون رو سرپا یم ادداشتی یزیچ هیاول داشت  افسره

 بلند شد واحترام گذاشت.

 

 دیدونستم شما هم هست یقربان شرمنده نم دیببخش-

 

 یتون کم الک هیهمسا نیزد و ابروهاش رو انداخت باالو اروم دم گوشم گفت:نه بابا ا یبا دست بهم ضربه ا روشنا

 پس ستین
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 بگذره ریفقط تو رو خدا بذار بخ زیوسط نمک نر نیا ـــسیه-

 

 ساکت شد. گهیگفت و د " یشیا" روشنا

 

 .دیکن یدگیرس تشونیبه شکا دیدارن لطف کن تیهاشون شکا هیاز همسا یکیخانوم از  نیا ینی:سروان امآذرخش

 

 دیی:بفرماینیام

 

 .مینشست هرچهارتامون

 

 خودت؟ ی:توکار ندارایارم

 

 مونم ی:فعال نه.مآذرخش

 

 .دنیشروع کرد به سوال پرس ینیتکون داد و ام یسر ایارم

 

شاهد  ایکه آذرخش و ارم نیگاه خودش و خانومش رو براش گفتم.از ا یگاه و ب یو مزاحمت ها شبیاتفاقات د تمام

 کردن. دییامروز صبحش بودن.اوناهم تا یو حرف ها شبید یدعوا
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 !یرازقــــ فهی...وظی:رازقینیام

 

 اومد تو وپا کوبوند. یا دهیجوون و موتراش پسر

 

 عی.فقط سراریرو با خودت ب یمنصور انصار یآدرس آقا نی:برو به اینیام

 

 :چشم قربانسرباز

 

 آدرس رو گرفت و رفت. و

 

ر و از س شهیشلوغ نبود.هم یلی.خدا رو شکر خادیجون ب یتا حاج میاتاق افسر نگهبان معطل بود یتو یساعت مین

انداخت دادگاه من و  یدادگاه م ادیمن و  دیدونم شا ی...نمشتریاومد و حاال ب یجاها بدم م نجوریا یصداها

به  دیبزنم نبا بیکردم تا به خودم نه یرو م رکا نیا شهیهم گذاشتم و فشارشون دادم.هم ی...چشم هام رو روریام

 فکرکنم. گهیاون اتفاقات د

 

 "واجب تره یحاج آقا از همه  یریفعال حال گ"گفت: یتو وجودم م ثیخب طانیش

 

 یحاج انصار می...بچرخ تا بچرخیزدم و گفتم:پس چ طونهیبه ش یلبخند
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 یدونم برا یفرما شدن.به دستش دستبند نبود.م فیگره خورده تشر یتوهم و ابروها یحاج آقا با اخم ها باالخره

 پدر سرباز بدبخت رو در آورده که بهش دستبند نزنن. یکارو کرده و کل نیحفظ آبرو ا

 

 حاج آقا دیی:بفرماینیام

 

م کنج لب ی.اما من تنها به لبخند کجدیکش یمن.با اخم هاش داشت برام خط ونشون م یروبه رو یصندل یرو نشست

 کرد. یروهم م نجاهاشیفکر ا دیزد با یدم.اون موقع که تهمت ماکتفا کرده بو

 

کرده که بهش تهمت  تیخانوم از شما شکا نیتکون داد وگفت:حاج آقا ا یما انداخت.سر یبه هر دو ینگاه هی ینیام

 .دیداشت یزیدر آبرو ر یو سع دیناروا زد

 

 که دیشما باور کن دیگفت که نبا یخانوم هر چ نید؟ایکن یچرا باور م گهی:دروغه آقا شما دیانصار

 

بعد  دیامروز صبح هم همون حرف ها رو تکرار کرد نیگفت:شما که هم یبا بهت خاص ایچشم هامون گرد شد.ارم همه

 دروغه؟ دیگ یحاال م

 

 زنم یکرد وگفت:باز هم همون حرف ها رو م ایبه ارم یندینگاه ناخوشا یانصار

 

 دروغه؟ ی:پس چینیام
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 من تهمته یگه که حرف ها یخانوم داره دروغ م نیو راسته.ا ستیکه حرف هام تهمت ن نی:ایانصار

 

مقرب خدا؟واقعا براتون  ای ییخدا یدستت فکر کرد یگرفت حیتسب هیواقعا که  د؟یترس ی:شما از خدا نمروشنا

 شما گذاشتن یکه رو یی"حاج آقا"اون اسم یمتاسفم.واقعا متاسفم برا

 

 کنم یخانوم خواهش م دی:آروم باشآذرخش

 

 دیهست ییچه دخترا دیشد فهم یتون م افهیو ق ختیاز ر ؟واالیکاره ا یچ ستی:تو که خودت معلوم نیانصار

 

 یخانوم تهمت م نیبه ا یچه سند و مدرک یشما از رو ی.حاجدی.خانوم شما هم اروم باشدی:آقا لطفا مودب باشینیام

 د؟یزن

 

 کس وکار که یحامله ب یزن تنها هینکردم. دیسف ابیموها رو که تو آس نیهمه سال ا نیبعد از ا گهیآقا د ی:ایانصار

 خواد یسند و مدرک نم گهیاس که د کارهیچ دیشه فهم یاش هم م افهیو ق پیاز ت

 

 د؟یحرف رو در موردش بزن نیا دیتنها و باردار بود شما با ی:هر کسینیام

 

بر بد بودن و  لیاز شوهرش جدا بشه دل یدوماهه جدا شدم هر ک :جناب سروان همونطور که گفتم من از شوهرم-

 خراب بودنشه؟
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 ینک یدرمورد خودتون صحبت م یوقت یگفت:زشته شما حق ندار یلب ریلبش رو گاز گرفت و بهم اخم کرد و ز ایارم

 یکلمه رو به کارببر نیا

 

داده بود  یو سرگرد آذرخش بهم جرئت دوچندان ایارم تگرهیشدم.حضور حما رهیهام رو بستم و به سروان خ چشم

 جلو دارم نبود. چکسیکه ه

 

 افسرنگهبان. زیبرداشتم و گذاشتم رو م فمیک یشدم و مدارکم رو از تو بلند

 

 دادم. یهم م حیدادم توض یگرفتم وبهش نشون م یکه برگه ها رو جلوش ک نطوریهم

 

قه نف دنیکه شوهرم امضا کرده که در مقابل بخش هیهم سند نیاهم شناسنامه ام. نیسند طالق من و ا نیا دییبفرما

 .دیریاز دفترنامه اش هم استعالم بگ دیتون یم دیدرموردش نداره. اگه بخوا ییبچه رو به من داده و ادعا

 

 .یصندل یفوت کردم و نشستم رو یو عصب نفسم

 

وگفت:بله کامال درسته.حاج آقا  زیم یبرگه ها گذاشتشون رو یرو جابه جا کرد و بعد از بررس نکشیع کمی ینیام

 دیقضاوت کن عیسر دینیب یرو م یزیهر چ دیشما نبا

 

و با افتخار  یانصار یکنج لبم جاخوش کرده بود.چشم هام رو دوخته بودم تو عمق چشم ها یکیستریه لبخند

 کردم. ینگاهش م
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درست بچه مال  نایکه ا میریزد و گفت:گ یدستش باشه پوزخند گهیسرنخ د هیجا خورد اما بعد انگار  یکمی

رسه.اون  یبه خانوم وخونش م یکل ادیدست پر م شهیشوهرشه پس اون پسره که چندبار اومده خونش همون که هم

 ؟یبگ یزیچ یتون ینم گهیو که د ؟اونیچ

 

بهم شک  یذره ا یدوست نداشتم اون حت یدونم چرا ول ی.نمایشدن.باز هم همون نگاه ارم رهیجز روشنا بهم خ همه

زنه برام آرامش  یکه در دفاع از من م ییحضور دورادورش و حرف ها نیکنارم نباشه.هم گهید دمیترس یم دیکنه.شا

 بخشه.

 

 :خب خانوم؟ینیام

 

 تلفن بزنم؟ یکیتونم به  ی:م-

 

 دیی:بفرماینیام

 

 شماره اش رو گرفتم. زشیم یجلو واز تلفن رو رفتم

 

 دم؟ یکه بهت م یآدرس نیبه ا یایب یتون یاومده م شیپ یکیمشکل کوچ هی نی؟ببیسالم.خوب الو-

 

 ام. یمن االن کالنتر-
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 دم. یکه بهت م یآدرس نیبه ا اینشده فقط ب یزینه نه چ-

 

 ...ابانیخ-

 

 جا؟ نیاالن به ا یکیچه خوب پس نزد-

 

 باشه منتظرتم خداحافظ-

 

 پرازسوال بود. هیبق یزدم ونگاه ها ینم یحرف چیسکوت گذشت.من ه یتو یربع کیسرجام. نشستم

 

 ربع در زدن و اومد تو. کیاز  بعد

 

 چه خبره؟ نجایسالم ا-

 

 آقا شما؟ دیی:سالم بفرماینیام

 

 زد وگفت:خودشه جناب سروان.بابا لنگ درازه سرکار خانومه یپوزخند یانصار
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 نا؟یساور نیگه ا یم یشد وگفت:چ رهیبا اخم بهش خ ساورا

 

 دنیکه از د نیگفتند.مثل ا یزیچ هیساورا رفت باال و دم گوش هم  دنیبا د نیو آر ایارم یابروها یچرا.ول دونمینم

 زد. یبهشون انداخت که توش تعجب موج م ینگاه هیساورا تعجب کرده بودن.ساورا هم 

 

 د؟یخانوم دار نیبا ا یبا دستش من رو نشون داد وبه ساورا گفت:شما چه نسبت ینیام

 

 افتاده؟ یخواهرم هستن چه اتفاق شونیوگفت:ا دیساورا باال پر یابروها

 

 خدمتتون هست؟ ییکارت شناسا دی:ببخشینیام

 

 .ینیو داد به ام دیمدارکش کش فیک یرواز تو شیگره خورده کارت مل یبا تعجب و ابروها ساورا

 

 درسته یلیبله هم نام پدر هم فام یساورا توسل ی:آقاینیام

 

 آقا دییکارت رو گرفت سمت ساورا وگفت:بفرما بعد

 

 شده؟ یچ دیکارتش رو گرفت وگفت:نگفت ساورا
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 کنه. یکنه وتوش کاه پر م یرو نکرده بودم که االن ساورا پوستم رو م نشیرو گاز گرفتم.فکر ا لبم

 

 ستین ی:راستش مشکلینیام

 

 یلیتونه خ یم شیبود برادر من با اون اخم و لحن جد دهیکرد .فکر کنم اونم فهم یداشت دست دست م کمی

 خطرناک باشه و حسابم رو برسه.

 

 .دیخواست ییو ازم کارت شناسا دیجا کشوند نیهست که من و تا ا ی:نه جناب سروان حتما مشکلساورا

 

 کردن تیو ادامه داد:شکا یاشاره کرد به انصار-آقا نی:راستش خواهرشما از اینیام

 

 پر تعجبش رو بهم دوخت وگفت:چرا؟نگاه  ساورا

 

بچه مال شوهرش  نیا ستمیمن که هنوز مطمئن ن ؟واالیخواهره که تو دار نی؟ایبا پوزخند گفت:تو برادرش یانصار

 باشه

 

 گرفتنش. ایتا اومد هجوم ببره سمتش آذرخش و ارم ساورا

 

 سن دختر تو رو داره نیا کهی:خجالت بکش مرتساورا
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 داشته باشم یدختر نی.خدا نکنه من همچدیصفت یتون وحش :برو بابا همهیانصار

 

ش پس دیخوا یبه جاست اما نم تتونیخانوم ؟شکا دیکن یکار م ی.شما چهیکالنتر نجایا ونیآقا دی:بس کنینیام

 د؟یریبگ

 

 و گاز گرفتم و گفتم:نه جناب سروان لبام

 

 لطفا دیجا رو امضا کن نیتکون داد وگفت:پس ا یسر سروان

 

خواستم فقط  یاومد.اولش م یم یانصار یهارت و پورت ها ی.صدارونیب مینامه رو امضا کردم.و زد تیشکا ریز

ل د دمیاون تو آب خنک بخوره.شا یچند روز هیگرفتم  میهنوزهم گستاخه تصم دمید یبترسونمش اما بعدش وقت

 .ادیامروز رو اون تو بمونه تا حالش جا ب دیدادم فردا صبح.اما با تیبه رحم اومد و رضا کمیکوچ

 

تونستم از فشار دستش دور مچم  یرو م تشی.عصبانمیگرفت لیهامون رو تحو ی.گوشدیبا اخم دستم رو کش ساورا

 حس کنم.

 

 دادش رفت هوا. ی.داد و بمیاز اونجا دراومد تا
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ن با .مامیمن اونجا نم یکرد یواسه من بلبل زبون یکن.ه یبا خودمون زندگ ایعقل چقدر گفتم ب یب ی:دختره ساورا

مع رو ج لتیامروز وسا نی.همیمستقل بودن جنابعال ی جهینت نمیخوام مستقل باشم.بفرما ا یسازم.من م یمامان نم

 انه؟ی یفهم شد ریخونه خودمون.ش یایم یکن یم

 

 :ساورا-

 

 که گفتم. نی:زهرمار ساورا.همساورا

 

 من و ساورا یو روشنا ساکت بودن و نظاره گر دعوا ایارم

 

 امیوگفتم:من نم نیرو زم دمیرو کوب پام

 

 یکنن؟فکر م یفکر م یساختمون؟االن درموردت چ یتو اروی نیاونجا با ا یبمون یخوا ی.میکن یم خودی:تو بساورا

 .وونهید یکس وکار یکنن ب

 

 هعذابم ند امی:ساورا توروخدا من تو اون خونه نم-

 

ود گاهم ب هیهم التماسم رو.تنها تک دید یبود که هم ضعفم رو م یتنها کس دیآوردم.شا یکم م شهیساورا هم درمقابل

واستم خ یبرم.نم یو بهش پناه م بانمیشه پشت یدونستم اگربرم تواون خونه باز م یخواستم ازش دور بمونم.م یاما م

 تنه تحمل کنم. هیرو  ایدن یایسخت مخواست یخواستم خودم باشم و بچه ام.م یبشه.م نطوریا
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تمام خاطرات بدم با  دنشی.با ددمشید باریدوماهه فقط  نیطرفم طاغت رو در رو شدن با مامان رو نداشتم.تو ا هی از

 .رمیگ یبه دل م نهیازش ک شتریدونم و ب یاون م ریو همش رو تقص ادیم ادمی ریام

 

خونه که هنوز دوماه نشده  نیا یعنینا؟یساور یکله شق نقدریوگفت:چرا ا دیپرپشتش کش یتو موها یدست ساورا

 ماست؟ یشده بهتر از خونه  دهیکش نجایتوش دعوات شده وپات به ا یرفت

 

 شه. ینرم م ینطوریدونستم ساورا ا یو فروخوردم اما صدام رنگ خواهش داشت.م بغضم

 

 کنم یخوام توش زندگ ی.مدمیخونه رو خودم خر نیکنم.ا ی:ساورا خواهش م-

 

 ما یخونه  ایب ادیب ایبچه ات به دن ی:حداقل تا وقتساورا

 

 خوام ی:نم-

 

 شه یبه بعد هم بدتر م نیکنه که از ا یرو بهت زهر م یته؟خب زندگ هیمردک همسا نی:لجباز اساورا

 

 نشه دوارمی:ام-
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 شه یکار درست نم دوارمی:با امساورا

 

 وگفتم:ســـاورا نیزم یرو دمیآوردم پام رو کوب یبحث با ساورا کم م یو تو میاون موقع ها که بچه بود مثل

 

رو حفظ کرد و لبش رو گاز  شیجد لیو روشنا من رو هم به خنده انداخت.اما ساورا استا ایآروم ارم یخنده  یصدا

 گرفت تا نخنده.

 

 دیکن یبحث م یکالنتر ینداره جلو تیخوب یتوسل ی:آقاایارم

 

 کننمون اون تو ها یم رنمونیگ ی:مروشنا

 

 رم خونه خودم.سرم رو مثل بچه ها کج کردم وگفتم:باشه ساورا جونم؟ ی:من م-

 

به جون خودت که واسم  یچشمم گرفت:باشه باشه ول یجلو دیو انگشت اشاره اش رو با تهد دیکش یپوف ساورا

و همش هم  زمیر یبخواد مزاحمت بشه تو اون ساختمون خونش رو م یو کس افتهیاتفاق ها ب نیاز ا گهید باری زهیعز

 نفهمه لجبازه یتو ریتقص

 

 مو به زور قورت دادم وگفتم:چشم خان داداش خنده
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 یهمون آقاهه که با من بود سرگرده اجازه  شونیا هیحل شد.البته بگم که همسا یآقا همه چ دی:صلوات بفرستایارم

 هاده  یهم بهتون نم ختنیخون ر

 

 ؟ینکرد یزد وبا چشم بهم اشاره کرد:آقا رو معرف یلبخند ساورا

 

 یاومد وقت معرف شیاز بس اتفاق پ دیببخش یوا یبه ساورا زد و زودتر دستش رو دراز کرد وگفت:ا یچشمک ایارم

 سعادت هستم همکار خانوم دکتر ای.من ارمومدین شیپ

 

 دنده هیخانوم  نیام بردار ا یسعادت.بنده هم ساورا توسل یو گفت:خوشبختم آقا دیساوراخند

 

 ستین یبد زیکنم مستقل بودن چ یم نیشجاعت خانوم دکتر رو تحس نیزد وگفت:راستش من ا یلبخند ایارم

 

ا وضعش بخواد ب نیشه که خواهرتون تنها با ا یم یدلتون راض دیشما باش ی.ولهیبد زیگم چ ی:بله منم که نمساورا

 خواهر من نینوبرشه ا گهید رهیگ ینم یکمک کوچولو هم از کس هی یکنه؟تازه حت یهمه مشکالت زندگ نیا

 

 میما ناهارمون رو بخور ینه گذاشت یکرد دیاز وقت ناهار هم که گذشت نه خر یگم خانوم دکتر به سالمت ی:مروشنا

 تو خونه

 

 دکتر یآقا دییناهار مهمون من.بفرما میها هست بر یکینزد نیرستوران خوب ا هیگه روشنا خانوم.  ی:راست مساورا

 



 ییدایش ینیریش

 
208 

 

 شم ی:نه مزاحمتون نمایارم

 

تعارف ها  نیاز ا ادیاصال خوشم نم دیتعارفات و کنار بذار نیوگفت:توروخدا ا ایدستش رو گذاشت پشت ارم ساورا

 دکتر یآقا

 

 ؟یزیچ هیبابا.باشه چشم فقط  ی:اایارم

 

 :بله؟جانم؟ساورا

 

 ادیکنار.چون اصال خوشم نم دیها رو هم شما بذار نیدکتر و ا یآقا نی:اایارم

 

 د؟یدار نی.ماشایزد و گفت:چشم آقا ارم یچشمک ساورا

 

 اومده بودم نیآر نی.با ماشرگاههی:راستش دو روزه مهمون تعمایارم

 

 د؟یدار نی.شما ماشدیی.ورا:پس بفرماسا

 

 :آره-

 



 ییدایش ینیریش

 
209 

 

 ای:باشه پس رستوران درساورا

 

 .میونشست میرو تکون داد سرمون

 

 ها هیدکترسعادت هم آدم باحال نیگم ا ی:مروشنا

 

 هیمرد خوب یلیوگفتم:آره خ دمیخند

 

 ه؟ییآره؟نکنه خبرا هینگاه موشکافانه گفت:به به که مرد خوب هیکج نشست طرف من و با  روشنا

 

 خوره یتازه اون زن داره فکر کنم.اصال بهش م اندازینگاه به من ب هی؟یحرف ها رو شروع کرد نی:تو باز ا-

 

 :واال چه بدونم اما مطمئنم که زن ندارهروشنا

 

 نامزدش ایدختره هست فکر کنم زنشه  هیدونم آخه  ی:نم-

 

 اخبار رو حاال؟ نیا یتر ازمنه ها.از کجا آورد قیدق ؟اطالعاتتی:جدروشنا

 

 کنم یم فیراه واست تعر یتو می:بر-
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 اونجا. ادیب باریرو براش گفتم.اونم مشتاق شد که حتما  یآسمون یاتفاقات کلبه  تمام

 

بزرگ  یلیبود اما خ یکی.رستوران شمیمن و ساورا بود نگه داشت یکه رستوران مورد عالقه  ایرستوران در یجلو

 .میچهارنفره نشست زیم هیتو و دور  میرفت ییبود.چهارتا یو نارنج یمشک ونشینبود.دکوراس

 

 هیبه دور واطراف انداخت وگفت:رستوران قشنگ ینگاه ایارم

 

 بود.غذاهاش معرکه اس نایجا پاتوق من وساور نی:آره اساورا

 

 از شرکا بود خودش اومد و خوش آمد گفت. یکیکه معاون رستوران و  نیرحسیام

 

 د؟یدار لیم یچ دی.خوش اومددی:به به آقا ساورا منور کردنیرحسیام

 

 د؟یدار لیم یشما چ ایخان گل و گالب.اقا ارم نیحس ریام:سالم ساورا

 

 خورم ی:ممنون من جوجه مایارم

 

 خورن یم ی.خانوما چدیجوجه خور نای:شماهم که مثل ساورساورا
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 :من که جوجه-

 

 خورم ی:من هم برگ مروشنا

 

 .با مخلفاتیسلطان هیبرگ  هی:دوتا جوجه ساورا

 

 براتون. ارنیگم ب یبه چشم.االم م ی:انیرحسیام

 

 خونه خودمون؟ یر ینم یمطمئن نای:ساورساورا

 

 رم ی:ساورا گفتم که نم-

 

 ستمیمن آخه ن ادیب شیپ یمشکل ایترسم باز دعوات بشه  ی:آخه مساورا

 

 ؟یستیکه ن یبر یخوا یرو انداختم باال و گفتم:مگه کجا م ابروهام

 

 یواسه کارها ایتالیا رمیم یو نفسش رو فوت کرد وگفت:دارم دوماه شیصندل یداد به پشت هیتک ساورا

 دوماه رو برو خونه نیحداقل ا ایب ستمیشرکت.ن
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 حاال یبر یخوا یم ی؟کیر یم یدار یگ یم ی:تازه دار-

 

 گهی:سه روز دساورا

 

 زود گه؟چقدری:سه روز د-

 

 تو رو نداشته باشم یبرو خونه بذار دلشوره  ای:بساورا

 

 یبحث تکرار نی.تو رو خدا خسته شدم از استمی:ساورا بچه که ن-

 

از دستم  یمنم هر کمک دینگران نباش انیراحت باشه خانوم دکتر از پس خودشون بر م التونی:آقا ساورا خایارم

 ن بگنم اومد به شیپ ینکرده مشکل یرو کامال بذارن کنار و خدا یسیرو دربا دیدم.البته با یبراشون انجام م ادیبرم

 

 ا؟یبسپرمت دست ارم ؟ید یبهم نگاه کرد وگفت:قول م ساورا

 

پررو و  نقدریشناسم ا یهم نشده که باهم آشنا شدن ها.البته ساورا رو م قهیدق 10شدن  قیباهم رف یچ نایجانم؟؟؟ا

 .ستین زاهمیجورچ نیشه که حد نداره.اصال اهل تعارف و ا یم یمیزود باهمه صم
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 شم یزدم وگفتم:نه مزاحم دکتر نم یزور یلبخند

 

 اوردنیهم تموم با من بحث نکن.غذا رو چرا ن گهیخونه خودمون.د یر یبغلش پس:م ریدست هاش رو زد ز ساورا

 یمردم از گشنگ

 

ود ب نیمن هم ا یشد حرفش رو عوض کرد.اون از من لجباز تر بود.بدبخت یکرد نم یصحبت م ینطوریا یوقت شهیهم

 تونستم رو حرف ساورا حرف بزنم. یکه نم

 

 :ساورا...-

 

که  دیکن یشرط رو قبول م گهید نهیابروش رو داد باال وگفت:هم هیساورا  یداده بود به جا هیتک یکه به صندل ایارم

دوانتخاب رو  نیشه هم یدوحالت خارج نم نیخونه پدرتون.از ا دیببر فیتشر دیبا دیکن یممنون قبول هم که نم

 دیندار شتریب

 

 شده. طونیچه ش نیا اوهو

 

 کردن. ینگاهم م یثینگاه به جفتشون کردم که با لبخند خب هیرو دادم باال و  ابروم

 

 آره؟ دیکرد یکی:دست به -
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 :تو فکر کن آرهساورا

 

 د؟یدینقشه کش یمدت کم چجور نیتو ا ی:واروشنا

 

 شو شونیمزاحم ا یداشت یکار هیجان معلومه پسر مورد اعتماد ایام.ارم ی.من آدم شناس خوبگهید گهی: دساورا

 

 .منم خنده ام گرفت.دنیهر دوشون خند بعد

 

 نیهم دست ا دی:از ساورا انتظارش رو داشتم اما از شما نه دکتر.شما هم شد-

 

 با خنده سرتکون داد وگفت:اوهوم ایارم

 

گه مورد  یشده تازه بعد ساورا م طونیداداشم ش یکنه؟جلو ینگاه م طونیش نقدریامروز ا نیتکون دادم.چرا ا یسر

 دوتا پسر؟ نیمن چه کنم از دست ا ایاعتماده؟خدا

 

 رو جواب داد. شیساورا زنگ خورد.دستش رو با دستمال پا کرد و گوش یغذامون بود که گوش یآخرا گهید

 

 الو؟-
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بگو باهاش حرف  یبه منصور د؟خبیکار رو درست انجام بد هی دیتون یروز نباشم شما نم هیبابا من  ی؟ای.چسالم

 بزنه.

 

 شه دست شما سپرد یرو نم یچی.هامیاالن خودم م دیخواد نگهش دار یباشه بابا نم-

 

کار که بلد  چیخودم برم تا نپروندنش.ه دیها اومده با یاز مشتر یکیرو قطع کرد وگفت:آقا شرمنده. شیگوش

 .شرمندهستنین

 

 .برو به کارت برسزیشرمنده عز:دشمنت ایارم

 

 رفت سمت صندوق. یدست داد و بعد ازخداحافظ ایو ساورا با ارم میپاشد همه

 

 .رونیب میرفت حساب کنه ماهم رفت ای.غذامون که تموم شد ارممینشست گهید کمی

 

 .رونیژست قشنگ اومد ب هیبا  بیدست تو ج ایارم

 

 کنم یباهاش م یصحبت هی نمشیشما.من بب دیدار ی:عجب داداشایارم

 

 خنده گفتم:چرا؟ با
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 حساب کرده گهید یچی:هایارم

 

 د؟یبر یم فی.کجا تشردیحرص نخور می:ساورا که گفت مهمون اون-

 

 رم اونجا یجا کار دارم م هی.اما نمیمهمون آر یچند روز هیسرش رو تکون داد وگفت:فعال که  ایارم

 

 رسونمتون یم دیی:بفرما-

 

 شم یمزاحم نم:نه ممنون ایارم

 

 ها ادیکردم وگفتم:من بدتر از ساورا از تعارف خوشم نم یاخم

 

اون شرط  ادی.حاال که از تعارف بدتون مدیو ابروش رو انداخت باال وگفت:جدا؟پس چقدر خودتون اهل تعارف دیخند

 .مراقب شما باشم ستنین یبه داداشتون قول دادم وقت قهیگفته باشم.من تو همون چنددق دیکامال اجرا کن دیرو با

 

 بهیعج دیقول هم رد وبدل کرد عتریچه سر دیشد قیباهم رف عیکه من بچه کوچولوهم.شما چه سر ستی:ن-

 

 داداشتون هیخب پسرخوب میدی.حرف هم روخوب فهمندیالجرم بر دل نش دیوگفت:آنچه از دل بر آ دیخند ایارم
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 دیساورا با یبرا یمسئله ا هیباهم کنار اومدن.فقط  نایکه ا نیگم مبارک باشه مثل ا یآروم دم گوشم گفت:م روشنا

 ا؟یارم ای یخواستگار میبر

 

 کردم خنده ام رو بخورم. یبهش زدم و سع یا سقلمه

 

 دکتر دییشنوه.بفرما یم سی:ه-

 

 نشست جلو. لکسیهم ر ایشونه هاش رو انداخت باال.ارم طنتیرفت عقب نشست.نگاهش کردم که با ش روشنا

 

 جسارتا؟ دیر ی:مزاحمتون نشم.شما کجا مایارم

 

 کنم.راستش... ی:خواهش م-

 

 میلباس بخر نایخاله ساور ین یواسه ن میر یم میوگفت:دار دیاز دهنش پر یبا خوشحال روشنا

 

 ابروهاش رو انداخت باال وگفت:جدا؟ ایارم
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براش لباس  هیدونم بچه ام چ یخوره که.درضمن من که نم ینم سیخ نیبه روشنا کردم.نخود تو دهن ا یپر رنگ اخم

 یگربه  هیاش رو شب افهیاخم من لبش رو گاز گرفت و ق دنی.روشنا با درمیخواستم واسه خودم لباس بگ یبخرم.م

 شرک کرد.

 

 میبکن میخواست یم دیخر کمیزدم و گفتم:نه  یمصنوع لبخند

 

 د؟یر ی.کدوم سمت می:به سالمتایارم

 

 تارا:پاساژ -

 

 کم کار دارم هیجلوتر از اونجا  کمیراحت تره براتون من هم  دیبر یغرب ابونیخب اگه از خ ی:جدایارم

 

 :چشم-

 

 شم یم ادهیپ نجایمزاحمتون شدم.اگه ممکنه من ا دیگفت:ممنون ببخش ایجلوتر ارم کمی

 

 دیکنم.موفق باش یرو زدم بغل و گفتم:خواهش م نیماش

 

 شد و سرش رو از پشت پنجره آورد جلو. ادهیپ نیماش از
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 کمکتون؟ امیطول بکشه بعدش ب دتونیکار دارم.اگه خر نجایا کمی:من ایارم

 

 میش ی:نه ممنون مزاحم نم-

 

 :اون که منم.فعال بازم ممنونایارم

 

 کنم ی:خواهش م-

 

 .میشد ادهیاومد جلو نشست و من هم گازش روگرفتم و دم پاساژ پ روشنا

 

 بود. زیچ هیداشت.هر طبقه اش هم مخصوص  یقشنگ یبود.مغازه ها یپاساژخوب

 

 مینیلباس بچه گونه هاش رو بب نیرزمیز میگم اول بر ی:مروشنا

 

 رو گرفتم وکشوندمش طبقه دوم. دستش

 

 نیا میهم که مونده برام جلوش بره،اول بر ییذره ته مونده آبرو هی نیهم ادیب ایترسم ارم ی:نه نه بذار آخرسر م-

 میها رو بخر یلباس حاملگ
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 نه بابا؟ جون ما؟ ا؟یگرد شده گفت:جانم؟ جانم؟ ارم یبا چشم ها روشنا

 

 .دمیمتعجبش خند افهیق به

 

 هوم؟"دکتر سعادت یآقا"میخب؟تو خلوتمونم بهش بگ هیخنده گفتم:امان از ذهن منحرف تو.چ با

 

 ریو غ میاز تو که چندمدته مستق نیتو کفش شما دوتاهست.ا یگیر هیمن مطمئنم  یول یگ ی:راست مروشنا

 ده یبه سعادت اونم از اون که با نگاهش داره قورتت م یوصل میمستق

 

 و آقاست ریسر به ز یلیبنده خدا که خ ؟اونیگ یم یدار یرو انداختم باال وگفتم:روشنا؟چ ابروهام

 

تو متوجه نگاه هاش  یعنیو آقاست؟آره؟ رینه.که سر به ز یگ یهست م تیزیچ هیگم  یدارم م ی:بفرما هروشنا

 خواد با نگاهش باهات حرف بزنه یکنه انگار م ینگاهت م یجور هی؟ینسبت به خودت نشد

 

ه ب ادیاس ب وونهید ارویانگار امروز آفتاب خورده به مغز سرت.آخه مگه  یادیبه دماغم انداختم وگفتم:نه تو ز ینیچ

 زن بارادار نگاه کنه؟اونم من؟ هی

 

 ادیهست.توهم که ازش بدت نم شیزیچ هیمطمئنا  یمغموم بهم انداخت وگفت:چه بدونم.ول ینگاه روشنا
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 هم نسبت بهش داشته باشم. یا گهیحس د چیه دیدونم نبا یاما م ادی.واقعا ازش بدم نمستادمیا

 

دنبال سرنخ و  گهیمن.د زیوگفتم:روشنا.خواهر من.عز دمیکش یشدم.نفس آروم رهیروشنا خ یعمق چشم ها تو

 یدر زدن مخش هم م یخودم سع دی.اگر مثل تو بودم آره.شاستمی.من تو نستمینگرد.من دختر مجرد ن لیدل

 کنه.لطف کن تمومش کن یفرق م میکردم.اما االن من زندگ

 

 .دیها.روشنا دنبالم دو کیاز بوت یکیو رفتم سمت  دمیکش یقیعم نفس

 

 خواستم ناراحتت کنم. یبه خدا نم نای:ساورروشنا

 

 گله؟خوش هیصورت نیا نیبب ایتمومش کن.ب الیخیصورتش گرفتم وگفتم:ب یسکوت جلو یرو به نشونه  دستم

 

 قشنگه شیحاملگ یتو لباس ها می:بله که خوشگله مامان خانوم برروشنا

 

 .میساعت چند دست لباس گرفت هیبعد از  باالخره

 

 دی:خسته نباشایارم

 

 .رونیب دیها رو از دست من و روشنا کش کیبدون تعارف پالست ایعقب.ارم میبر گشت هردومون
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 دست اونه. دهامونیخر میدید میبه خودمون اومد تا

 

 شما چرا؟ یوا ی:ا-

 

 هم مونده؟ یا گهید دی.خرمی:قرار به تعارف نداشتایارم

 

 .مینیعروسک ها رو قرار بود بب کمی:روشنا

 

 پس. دیی:بفرماایارم

 

به  یفروش یاسباب باز یمغازه ها دنیاز د شهیبودم.هم یعاشق عروسک و اسباب باز ی.ازبچگنییپا میرفت ییتا سه

من رو  یزندگ یها یکه اون مجرد بود و سخت نیبه خاطر ا دیدونم شا ی.روشنا از من بدتر بود.نمومدمیوجد م

 داشت. یتر طونیشاداب تر و ش هیبود روح دهینکش

 

اش  افهیراحت از ق یلیشد خ یرو دستش گرفت.رنگ نگاهش عوض شد.رنگ غم رو م یشکل یعروسک خرس ایارم

 ؟یچ یخوند.اما برا

 

 :دکتر خوشتون اومده ازش؟روشنا
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 روگذاشت سرجاش وگفت:نه خودم دارم تو خونه لنگه اش رو اعروسکیارم

 

 کجا رفت؟ هویهامون  دیرسمون نبود.باتموم خر ری.تو تمیزد ورفت.هردوشونه هامون رو باال انداخت یمحو لبخند

 

 یلیشد.خ دایعروسک بزرگ دستش پ هیبا  ایارم ی.دوباره سرو کله میگرفت یعروسک و اسباب باز ییچندتا هی

رو بغل کرده بود که  یبزرگ دیدستش هم خرس سف یکیدستش بود و با اون  یتو کیپالست یبامزه شده بود.کل

 هم قد خودش بود. بایتقر

 

 باشه باشه گهید دیخند ی:خنده دار شدم آره؟که بهم مایارم

 

لحظه هردومون نگاهمون  هیکه دستم خورد به دستش. رمیها رو از دستش بگ کیجلو و باخنده خواستم پالست رفتم

تونست بهشون  یداشت که آدم نم یخاص یجادو اهشیس ی.چشم هامیبود کیبه هم نزد یلیهم قفل شد.خ یتو

 نگاه نکنه.

 

 .میلب هردومون ازهم جداشد ریز"دیببخش" هیبا  هیاز ثان یکسر تو

 

 من واسه کوچولوتون هیهد نمیخانوم دکتر.خوشگله؟ا دیی:بفرماایارم

 

 ممنون دیدی:چرا زحمت کش-
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 د؟یدار دیکنم.بازم خر ی:خواهش مایارم

 

 تموم شد گهینه د-

 

 می:پس برروشنا

 

 .میدیروند یسالن خوشبختانه خانواده انصار یخونه.تو میبرگشت ییتا سه

 

 بودم عوض کردم دهیزانو که تازه خر یتا رو یآب رهنیپ هیو من لباسم روبا  میهامون رو در اورد لباس

 

 یبردار آبج ایب یخوا یروشنا لباس م-

 

 راحتم. ی:نه مرسروشنا

 

و  یرزناهارخویبرداشتم.نشستم پشت م ینیزم بیچندتا تخم مرغ و س هیروگذاشتم و  یآشپزخونه.کتر یتو رفتم

 یسیباهاش رو دربا چوقتیشدم.روشنا هم اومد کنارم نشست.ه ینیزم بیمشغول درست کردم کوکو س

 دادم.مهمون خونه ام نبود. یخوردم به اون هم م یخودم م ینداشتم.هرچ

 

و  میباهم درس بخون می.باهم قرار گذاشتمیباهم بود رستانیبود که من داشتم.از موقع دب یدوست نیتر یواقع دیشا

خونه.من ازدواج کردم و طالق  یفوق تخصص نخوندم و اون داره م گهی.اما من ازدواج کردم و دمی.وشدمیدکتر بش
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ن از هفته دولت آزاده و منتظر تو راه دارم اما او چهب هیگرده.من ازدواج کردم و  یگرفتم اما اون مجرده وازاد م

 ...اهاشهیرو یشاهزاده 

 

 مکی.خواهر کوچلیاز سو شتریب دیکرد.دوستش داشتم.شا یباهم فرق نم یلیبود اما اخالق هامون خ یلیخ فرقمون

که ازمون دوره واسه  هیهم خون گرمه اما سرگرم درس هاشه.چندسال لی.سومیگرفت یکه ماه به ماه از هم خبر نم

 خوب برام پر کرده. یلیوالنصاف خ قرو الح لیسو یمدت روشنا جا نیکمتر باهاش رابطه دارم.تو ا نیهم

 

شرکت  هیباشه که پدر روشنا معاون  نیهاش ا لیدل نیاز بزرگ تر یکی دی.شاادیاز روشنا خوشش نم یلیخ مامان

 رسه. یما نم یبه پا شونیو وضع مال هیدولت یساده 

 

 یخوبه خدا رو شکر دستشون به دهنشون م ستیکنن.وضعشون بد ن یم یزندگ یمتر ستیآپارتمان دو هی تو

من  نیمتر فراتر بره.وا 2000حق رفت وآمد باما رو دارن که متراژ خونه شون از  ییرسه.اما از نظر مامان من فقط کسا

 .ستادمیا یکردم و رو در روش م یاشتباه مادرم مبارزه م دیعقا نیبا ا شهیبودم که هم

 

 یرو م نیدادم.کاش مامان ا یم حیرو به کاخ سرد و سوت وکور خودمون ترج نایخونه روشنا ا تیمیهمون صم من

 .دیفهم

 

 کنم که یشدم.فقط دعا م الیخیبهم ندارن ب یعالقه ا چیه دمیمدت دوست دشتم روشنا بشه زن ساورا.اما بعد د هی

 و سرنوشتش مثل من نشه. ادیب رشیشوهر خوب گ هی

 

 ؟یخانوم دکتر؟تو فکر ییجلوم تکون داد وگفت:کجا یدست روشنا
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 خستت کردم یلیامروز خ دیجام خانوم خانوم ها ببخش نیوگفتم:هم دمیبه روش پاش یلبخند

 

 هم خوش گذشت بهم. یلیخ زمیلباش رو غنچه کرد وگفت:نه عز روشنا

 

 نگرانت نشه یمون یم نجایزنگ بزن به مامانت بگو ا هی:روشنا -

 

 رو برداشت و زنگ زد. شیگوش روشنا

 

 ؟یپکر هیزنگش تموم شد گفتم:چ یوقت

 

 شه اصفهان یبابا داره منتقل م یچی:هروشنا

 

 ؟یکار کن یچ یخوا یم ؟چرا؟توی:چ-

 

 دونم. ی:چه مروشنا

 

 ن؟یشه نر ی:نم-
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اداره  سییبرن.تازه قراره اونجا بابا ر دیبا نایی.اما بابانجاستیرم کجا برم/درس و دانشگاهم ا ی:من که نمروشنا

 بسه.براشونم بهتره.

 

 ؟ی:خونه چ-

 

 رو رهن بدن و خودشون اونجا خونه رهن کنن نجایقراره ا یچی:هروشنا

 

 ؟یبکن یخوا یکار م ی:پس تو چ-

 

 یخوام چ یرو م لشیتونه برام خونه اجاره کنه.اجاره هم بکنه وسا یتنگه نم کمیدونم.بابا فعال دستش  ی:نمروشنا

 شه یم یچ نمیدم بب یکار کنم؟فعال درخواست خوابگاه م

 

و جمع ر لتی.از فردا وسایدرخواست خوابگاه بد یبر یکن ی.تو غلط مخودیب خودیب خودیرو بردم باال وگفتم:ب صدام

 جا نیهم یایم یکن یم

 

 شم ی:نه مزاحم تو نمروشنا

 

 یبر ادی.دلت میتر کی.تنهام.تو از همه به من نزدیدون یو م.خودت که وضع من یدرصد تو مزاحم باش هی:فکر کن -

 ؟هان؟یزن تنها و باردار؟شب حالم بد بشه چ هیسوزه  یتنها بمونم؟دلت واسه حال من نم نجایخوابگاه و من ا
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 ها یا یباز یآخر هند گهی...بابا بس کن تو دیجــــیها رو در آورد وگفت:آه و یهند یادا روشنا

 

 پشت چاقو زدم پشت دستش. با

 

 روشنا.باشه؟ اریمن.تو رو خدانه ن یخونه  یایگم م یزنم به بابات م ی:خودم فردا زنگ م-

 

قدر خوبه.فقط من چ ادیم رمیمهربون هم گ یوگفت:باشه.بهتر صاحبخونه  یصندل یداد به پشت هیبا خنده تک روشنا

 بهت اجاره بدم؟ دیبا

 

 ندارم.فعال تو تو اون اتاقه بمون شتریدوتا اتاق خواب ب یدون ی:خودت و لوس نکن.فقط م-

 

 ؟ی:پس بچه ات چروشنا

 

 شیپ شیدوسالگ گه؟تایاتاق د هیتونم بذارمش تو  یمگه م ادیهم ب ای.بعدش هم به دنومدهین ایکه هنوز به دن نی:ا-

تو  اریساالد درست کن گوجه و خ کمی.پاشو الیخ یحاال ب میکن یهم م یفکر هیبخوابه.تا اون موقع  دیخودم با

 هست. خچالی

 

 صبحونه حاضره و خودش هم حاضرتر. دمی.صبح که پاشدم ددیخودم خواب شیشب پ روشنا
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خاله روشناش چه  نی.چه عجب!پاشو تنبل خان اون بچه گشنشه ها.پاشو ببیشد داری:به به مامان خانوم بروشنا

 درست کرده براش یصبحونه ا

 

 ری:سالم صبح بخ-

 

 ماه نشسته ات ی:سالم به روروشنا

 

 ؟ی:کجا شال و کاله کرد-

 

 جونم؟ ی.ساورییجا هیخوام برم  ی:مروشنا

 

 :کجا؟جون دلم؟-

 

 کار کنم ها؟ یچ نیاالن من بدون ماش ارمین نیماش یرو ببرم.خب خودت گفت نتیشه ماش ی:مروشنا

 

 موقت گرفت انیخوام برم از دکتر ک یها.زودتر هم م فتمیظهر من ش یخب ببر.ول یلیخب خ یلیو گفتم:خ دمیخند

 

 برم ی:باشه پس نمروشنا
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 برش دار هیدیرو جا کل چمیی.سویدست زدم بهش وگفتم:لوس نشو وردار ببر.بابت صبحونه ام مرس با

 

 یبا یوگفت:دمت گرم.با دیگونه ام رو بوس روشنا

 

 ها یاری:خداحافظ.روشنا زود ب-

 

 یبر یخوا ی.ساعت چندمارمیشه م یزود تموم م:باشه بابا کارم روشنا

 

 :ده-

 

 خداحافظ ارمی:او تازه هشته مروشنا

 

 بود. میدوش گرفتم و حاضر شدم.ساعت نه ون هیکردم و  زیخونه رو تم کمیتا لقمه خوردم وسفره رو جمع کردم. دو

 

 رو برداشتم و زنگ زدم به روشنا. یگوش

 

 الو؟-

 

 الو جونم؟-
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 ها مهیروشنا نه ون-

 

 رسونم یشرمنده ام االن خودم وم یساور-

 

 ی.چندباروونهیره.د ی.اصال نگفت کجا هم مومدیهم گذشت و ن گهیساعت د مین هیدختره. نیکرد.از دست ا وقطع

 ی.منم وقت دکتر داشتم خوبه حاال دکتره از همکارهاادیمهم نبود اما گفت زود م نیبهش زنگ زدم و برنداشت.ماش

 خودمونه

 

 هیرو برداشتم و  یداره.بدون نگاه کردن به شماره گوش یزنم برنم یهمه زنگم م نیبودم ا یزنگ خورد عصب میگوش

 سره گفتم.

 

 یکجا رفت ید یرو جواب نم تیمن وقت دکتر دارم؟چرا گوش یگ ینم یو برد نیماش مهیالو روشنا.ساعت ده ون-

 عت هم از وقتم گذشتهسا میگرفتم ن یوقت سونوگراف انیآخه تو.هان؟من از دکتر ک

 

 :سالم خانوم دکترایارم

 

 .یمن چه گند یخدا یدهنم رو به زور قورت دادم.وا آب

 

 دهشرمن هیشماره ک دمیبودم نفهم یعصبان نقدریبه خدا ا د؟شرمندهییدکتر شما یآقا یوا یتته پته گفتم:ا با
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 شده یها.حاال چ دیش یترسناک م دیش یم یگم شماهم عصبان یکنم خانوم دکتر.م یبا خنده گفت:خواهش م ایارم

 مگه؟

 

 هنوز منتظرشم ارهیرو برده قرار بود زود ب نمیروشنا ماش یچیمبل و گفتم:ه یرو ولوکردم رو خودم

 

 د؟ی:وقت دکتر دارایارم

 

 :بله-

 

 دنبالتون امیاالن م رونمیمن ب دی:آماده شایارم

 

 شم یمزاحمتون نم ی:نه مرس-

 

 رسم.فعال یاالن م ابونمی:من سرخایارم

 

 اومد. فونیآ یصدا اندازمیب نهیتو آ ینگاه هیرو برداشتم.تا  فمیک

 

 اومدم اومدم-
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بخند رو در آورد ل شیآفتاب نکیع دنمی.با دنیداده بود به ماش هیشده بود و تک ادهیپ نی.از ماشنییپله ها رفتم پا از

 زد یمهربون

 

از و در رو برام ب دی.رو پاشنه کفش چرخدیکرد ریهم د یلیکه فکر کنم خ دییخانوم دکتر.بفرما کمی:سالم علایارم

 سوار شدم. یمیکرد.با خنده مال

 

 روشنا. یکردم به حرف ها یاش.که شک م افهیشد ق یم طونیش یلیوقت ها خ یگاه

 

 .میسوار شد و زود گازش رو گرفت و رفت ایارم

 

 رو پارک کنم. نیمنم ماش دیکرد ریکه د دییخانوم.شما بفرما دییزد کنار وگفت:بفرما ایدر.ارم یجلو میدیرس

 

 :ممنون دکتر-

 

 بود خانوم فهیهاش رو با لبخند بست و گفت:وظ چشم

 

بود که  یساله ا 50 بایبود.خانوم تقر مارستانیب مانیدکتر زنان و زا نیان،بهتریشدم.دکتر ک ادهیزدم و پ یلبخند

 داشت. ضیمر هی دمیرس ینداشت.وقتدستش بودن.کارش حرف  ریدانشجو ز یکل
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 که.از وقتتون گذشته دیکرد ریگفت:خانوم دکتر د یمنش

 

 اومد شیدونم به خدا برام مشکل پ ی:م-

 

 تو اتاقه ضیفعال مر دینیبش دیی:بفرمایمنش

 

 شدن. انیدراتاق نما یجلو انیبا دکتر ک ضیربع مر هیاز  بعد

 

 یبا خانومه خداحافظ عیصحبتش نگاهش به من برخورد کرد و سر نیزد.تو ح یبا خنده با خانومه حرف م انیک دکتر

 کرد و زنه هم رفت.

 

 ؟یکرد ریچرا د زمی:عزانیدکترک

 

 :داستان داره به خدا-

 

 تو. ای:اشکال نداره گلم بانیک

 

 و رفتم تو. دمیکش یراحت نفس
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 تخت یرو زمیبخواب عز اری:مانتوت رو دربانیک

 

 .دمیآن لرز کی عیما یشکمم.از سرد یرو زد رو عیتخت.ما یرو دمیدم ومانتوم رو در آوردم.خوابهام رو باز کر دکمه

 

 داد. یشکمم حرکت م یرو رو دستگاه

 

 جان. نایهم هست.نگاش کن ساور یچه موش موشک یوا ی:واانیک

 

 شکمم لبخند مهمون لبام شد. یتو یاز موجود کوچولو یسه بعد ریتصو دنیباد

 

 گهی.به مامانش رفته دطونهیچقدر هم ش نیبا خنده گفت:بب انیک دکتر

 

 ه؟یچ تشی:جنس-

 

 وروجکه یدختر کوچولو هی...اومـــــ بله بله کامال معلومه که نمیبب سای:واانیک دکتر

 

 شکرت:رو زمزمه کردم. ای:خدا رلبیبستم و ز یهام رو با خوشحال چشم

 

 یشنو یش هم مقلب یاالن صدا سایرفت اونور گفت:وا انیک دکتر
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و تو  دایب ایخواست زودتر به دن یکرد.دلم م یمن و تشنه تر م یو روح تشنه  دیچیپ یفضا م یقلب دخترم تو یصدا

 .رمشیآغوشم بگ

 

 کن و بلند شو. زیخودت رو تم ی:خب خانومانیک دکتر

 

 .انیدکتر ک یو نشستم رو به رو دمیکردم و مانتوم رو پوش زیشکمم رو تم یدستمال کاغذ با

 

ه به بعد هر هفت نی.از استین یباشه که دکتر فقط واسه سونوگراف ادتی:خب خدا رو شکر دخترت سالمه.فقط انیک

 یدون یم ستین دیالزم به تاک یبرات ممنوعه.خودت دکتر نیاما کار سنگ یندار ازیمن.استراحت مطلق ن شیپ یایم

 

 انیهمسرها هم م یسونوگراف یبرا ومد؟اصوالیچرا شوهرت ن فقط

 

نهان تونستم ازش پ یچند ماه.نم نیقرار بود دکتر من باشه تو ا انی.دکتر کنییزدم و سرم رو انداختم پا یتلخ لبخند

 کنم.

 

 رو فوت کردم وگفتم:راستش...راستش من از شوهرم جداشدم نفسم

 

 گرده شده اش جاش رو گرفت. یصورتش و چشم ها یتعجب بزرگ تو هیاز لباش محو شد و  انیدکتر ک لبخند
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 چرا؟ ی:واانیک

 

 نداشتم.مجبور شدم جدا شم یخوب ی:زندگ-

 

 ؟ینگرفتن ازت؟پس چطور طالق گرفت یباردار شی.مگه آزماادیب ایبچه ات به دن یکرد ی:حداقل صبر مانیک

 

 خواد یاونم گفت بچه رو نم میجدا ش میخواست ی:هر دومون م-

 

ن تا اال یکه تونست یبود یخوب یلی.اما اشکال نداره.تو مامان خزمیتکون داد وگفت:متاسفم عز یسر انیک دکتر

مواظب خودت  یحساب دیاوضاع فرق کرد.با کمیگلم.فقط  ینگهش دار یتون یهم م نیبعد از ا یدخترت رو نگه دار

بعد کال  ینکن.استرس و دلشوره و فکر ها کربد ف یزهایباشه.به چ شتیحتما پ یکی.ستیبرات خوب ن یی.تنهایباش

 ؟یدی!قول ملیتعط

 

 دم یزدم وگفتم:قول م یتلخ لبخند

 

 موضوع باخبر نشه. نیاز ا یشه کس یشدم وگفتم:ممنون خانوم دکتر.فقط اگه م بلند

 

 کرد و اروم زد به دستم. یاخم جذاب دکتر

 

 ودت و دخترت باش گلم.خدا همراهت.فقط مراقب خهیحرفا چ نی:برو دختر!دکتر محرم اسراره اانیک
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 .رونیرو فشردم و از اتاقش اومدم ب دستش

 

 خودم مونده بود. فتیساعت تا ش 5بخش.به ساعتم نگاه کردم. یتو اومدم

 

 شد خانوم دکتر؟ ی:چایارم

 

 د؟یاز پشت سر برس دیعادت دار شهیعقب و گفتم:شما هم برگشتم

 

 گذاشت. شیرو به نما دشیسف یدندون ها فیزد که رد یپر رنگ لبخند

 

 شما پشتتون به منه نمتونیب یکار کنم هر وقت م ی:خب من چایارم

 

 پسر؟ ایدختره  دیوگفت:نگفت دمیبه خنده اش خند منم

 

 .فکر کنم گونه هام رنگ گرفت که لبخدش پررنگ تر شد.نییرو انداختم پا سرم

 

 :دختره-
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 ادیبار ب یخانوم واقع هی:اوم مبارکه.پس قراره مثل مامانش ایارم

 

 .دیغم نهفته رو د هی ای یدلتنگ هیشد  یو آرامش!اما اون ته ته ها م یشدم.فقط مهربون رهیعمق چشم هاش خ تو

 

 هم دستش. فشیتنش بود وک رونیرو تکون دادم و چشم از چشم هاش گرفتم.هنوز لباس ب سرم

 

 د؟ینداشت فتینگاهش کردم وگفتم:شما ش متعجب

 

 فکر کنم امروز باهمه فتمونی.شفتمیش گهیساعت د 5 هی:نه ایارم

 

 :پس زنگتون...دمیمثبت تکون دادم و پرس یرو به نشونه  سرم

 

 دیوقت دکتر دار دمینه که د ای یآسمون یکلبه  میبر دیایم نمی:زنگ زده بودم ببایارم

 

 مزاحم کارتون شدم دیببخش یرو گاز گرفتم:وا لبم

 

 د؟یایه؟میچه حرف نی:اایارم

 

 شد. شتریرفتن به اونجا ب یزدم.با فکر اون همه بچه شوقم برا یلبخند
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 :حتما-

 

که  میراه بود یتو یا قهیدق ستیب هی.میدار شیرو در پ یا یدونستم راه طوالن ی.ممیشد نیوسوار ماش نییپا میرفت

 یرو نشون م قهیدق 10و 12نخوردم.به ساعتم نگاه کردم. ادیافتاد صبحونه ز ادمیشد.تازه  یحالم داشت بد م

 داد. یسعادت بهم بخوره عذابم م ردکت نیکه حالم تو ماش نیدهنم.فکر ا یداد.دستم رو گرفتم جلو

 

 :حالتون خوبه؟دیبا دلهره پرس ایارم

 

 روتکون دادم. سرم

 

 شده؟ ی:چایارم

 

 حالم بده کمی دیزور و زحمت گفتم:ببخش به

 

 د؟یخورد یزی:چایارم

 

 ادی:نه ز-
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 نیبخور یزیچ هیدارم  یجا نگه م هیاالن  دیگ یچرا زودتر نم دهیبابا خانوم دکتر از شما بع ی:اایارم

 

 جا نگه داره. هیتعارف رونداشتم.من هم منتظر بودم  یوحوصله  حال

 

رو برام عقب  یصندل ایو ارم زیم هیسمت  میکردم.رفت یتوجه نم یزیچ چیرستوران خوب نگه داشت.به ه هی یجلو

 .منتظر اومدن گارسون نموند ورفت خودش سفارش بده.دیکش

 

سوپ دوست  ادیدستش سوپه.ظرف سوپ رو جلوم گذاشت.ز دمیبرگشت د یکه برگرده اما وقت دیطول کش کمی

 داده بود. صیتشخ یرو به درست نیهم ا ایمن از همه مناسب تر بود و ارم یخال یمعده  ینداشتم اما برا

 

 یکم کم جون گرفتم و تندتر م یشد ول یحالم داشت بد م کمیخوردم.اولش  یرو دستم گرفتم و چند قاشق قاشق

 خوردم.

 

 ینگاهم م یصورتش نبودو با لبخند محو یاون دلهره تو گهیراحت تر شده بود چون د الشیانگار خ ایارم

ه نگا ایظرف و به ارم یبه سوپ نداشتم.قاشق رو گذاشتم تو لیم گهیظرف سوپم رو خورده بودم.د شتریگرفت.ب

 من بود. ینگاه ها رو ی.اخه همه دمتند خورده بو یلی.حتما خنییازش.سرم رو انداختم پا دمیخجالت کش کمیکردم.

 

 ن؟یخور یم یو گفت:چ نییسرش رو آورد پا ایارم

 

 کنن ینگام م یجور هیگل کاشتم. کمیکه  نی.مثل امیبر نیخوا یگم م یم دی:ببخش-
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 شد خوشمزه بود نه؟ یآدم اشتهاش باز م نیخورد یبااشتها م نقدری:اایارم

 

 رفت تعارف کنم ادمی دیوگفتم:ببخش دمیخند

 

 ؟یخور یم ی:نوش جونت.چایارم

 

 گفتم:جوجه اریاخت یب

 

اومد که بابا جوجه درست  یم شیکم پ گهیشد د شتریبابا بودم.بعدا که کارش ب یعاشق جوجه کباب ها یبچگ از

 .افتادیکنه.اما اون عادت جوجه خوردن از سر من ن

 

 به چشم. ی.ایمثل خودم ادی:خوشم مایارم

 

 رو صدا کرد و سفارش دوپرس جوجه رو داد. گارسون

 

 با دست اونورتر هل دادم. کمیسوپم رو  ظرف

 

 ؟یخور ی:نمایارم
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 :نه-

 

چرا  نی.ارونیزد ب یخورد.چشم هام از حدقه داشت م کمیمن  خودش و با قاشق یسوپم رو گذاشت جلو ظرف

 شد؟ یمیصم ییهوی

 

تا  دیشنو یم زیچ هیگم  یم زیچ هیرسه  یمادر من که نم یخوشمزه اس.البته به سوپ ها یلی:اومـــ خایارم

 گم یم یچ دیفهم ینم دینخور

 

 ..ادینم ادمیحاال دست به قابلمه بره؟من که  ؟تایتو فکر.مادر من؟مادرمن چ رفتم

 

 که تموم شد نی:خب اایارم

 

 ه؟یکارا واسه چ نیظرف سوپم رو خورده بود.ا یمونده  ینگاه کردم.تمام باق بهش

 

 .یآسمون یسمت کلبه  می.راه افتادمینزد ی.تا آخر غذا حرف خاصزیم یغذامون رو گذاشت رو گارسون

 

 یگرفت.رنگ یم یرنگ خاص هینگاهش  یمفرد.گاه یشد وگاه یافعالش جمع م یبود.گاه ضیضد ونق ایارم یرفتارها

ودم بار به خ نیهزارم یبرداشت کنه.برا یا گهید زیدادم سکوت کنم نکنه از رفتارهام چ حینبود.ترج ریکه تونگاه ام

 حواسم به رفتارهام باشه. دیمادر مطلقه ام و با هیو  ستمیدختر مجرد ن هیگوشزد کردم که من 
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طرفش و اونم به سمتشون رفت و دورش رو  دنی.دوایارم دنیپربچه بود.باد اطیح ی.توینآسمو یبه کلبه  میدیرس

 .دیشون رو بغل کرد و بوس ییگرفتن.چندتا

 

 از دور نظاره گر بودم. من

 

 باز از سروکولش باال رفتن. نایاومد و ا اشونی:به به عموارمتبسم

 

 شونه ام.برگشتم سمتش.لبخند قشنگش رو با لبخند پاسخ دادم وگفتم:سالم تبسم جون یرو گذاشت رو دستش

 

 گلم. ی.خوش اومدزمی:سالم عزتبسم

 

 تنگ شده بود نجایا ی:ممنون.دلم برا-

 

 چطوره؟ ین ی:من هم دلم واسه شما تنگ شده بود.خانوم.حال نتبسم

 

 .یهم خوبه.امروز رفتم سونوگراف ین یوگفتم:ن دمیشکمم کش یرو یدست

 

 هست؟ ی؟چیگ یم یجد یبا شوق گفت:وا تبسم
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 :دختر-

 

 خانوم گل بشه هیمثل خودت  دوارمیو گفتم:مبارکه.ام دیصورتم رو بوس تبسم

 

 زمیممنون عز-

 

 بچه ها جداش کرد نیشه از ا یرو حاال حاال ها نم ایارم نیباال تو اتاقم ا میبر ایزد به شونه مو گفت:ب تبسم

 

 یو سر به سر بچه ها م دیخند یبلند م یپسربچه ها شده بود و با صدا هیانداختم که شب اینگاه به ارم هی

 "ایآق ارم یندار یخوشبحالت که غم"زدم و تو دلم گفتم یذاشت.لبخند

 

 کردن و در کل موسسه شلوغ بود. یم یراهرو باز یباال.بچه ها تو میتبسم رفت با

 

 ؟یگ یوزم قصه م:امر-

 

 مونده گشیفقط ته د دیدیرس رید زمی:شرمنده عزتبسم

 

 ه؟یچ گشی:اِ؟خب ته د-
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 .دیکالغ به خونش نرس دیما به سر رس ی:قصه تبسم

 

 اتاقش رو باز کرد و دستش رو گذاشت پشتم و فرستاد منو تو. در

 

 لیشرمنده وسا زمیخوش رنگ بر ییچا هیبرات  نیبه اتاق من خانوم دکتر.بش یخوش اومد یلیخ یلی:ختبسم

 ندارم ییرایپذ

 

 ندارم یچیدکتر جا واسه خوردن ه ی.به لطف آقاادهیز یهم برا ییچا ه؟همونیحرف ها چ نی:ا-

 

 نطوریابروهاش رو انداخت باال وگفت:اِ؟پس ا تبسم

 

.رفت سراغ دمیباال برد.منم خند میتسل ی.بهش چشم غره رفتم که دست هاش رو به نشونه دیخند طونیش بعد

 یا شهیکمد ش هیسوخته.با  یقهوه ا یساده  یومبلمان ادار زیبود.م یسازش که کنار کمدش بود.اتاق ساده ا ییچا

 یم اتاقش بود که یکوچولو.از همه بهتر پنجره  نتیکاب هیو  یچوب لباس هیکه پر از پرونده و پوشه بود.و کنارش هم 

 قرار داشت. زشیو درست بغل م اطیخورد به ح

 

 کرد. یم یهنوز داشت با بچه ها باز ایکنار پنجره ارم رفتم
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سن و  نهیب یبچه ها رو م یعاشق بچه هاست.وقت ایکرد.توهمون حالت گفت:ارم یدرست م ییداشت چا تبسم

 ره یم ادشیاز  تشیموقع

 

اسه رو بذارن و شونیدلشون بزرگ باشه که بتونن زندگ یلیخ دیپشت بهش و رو به پنجره گفتم:آدم ها با همونطور

 بچه ها.خوشبحال تو ودکتر نیا

 

 تونم براشون قصه بگم ی.من فقط مادیاز دستم برنم یادی:من که کار زتبسم

 

دکتر  یکن یطور کمک م هیقصه هات مشتاقن؟تو  دنیشن یچقدر برا ینیب یارزه م یم ی:همون قصه هات هم کل-

 طور هیهم 

 

 یبتونه براشون م یبچه ها.هر کار نیشده ا شیخورم.همه جوره زندگ یغبطه م ای:آره اما من به حال ارمتبسم

 هم داره یکنه.تازه سه تا پسر خوشگل و دوست داشتن

 

 رو دستش. ختیآب جوش ر کمیدفعه برگشتم طرفش.اونقدر تند که حواسش پرت شد و  هی

 

 :سه تا پسر؟؟؟-

 

 ؟یتعجب کرد یلی...آره خی:آرو کرد تو دهنش وگفت دستش
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 :راستش آره...-

 

پسر سه ساله رو تحت پوشش  هیتن،هر سال  5 تیسال به ن 5کرده تا  تین ایزد وگفت:ارم یلبخند تبسم

 که بزرگ شد ی.کامل تا وقترهیبگ

 

بودم.اصال تو فکر کن ازدواج کرده سه تا پسر داره به توچه  ی.از دست خودم عصبانرونیو آروم فوت کردم ب نفسم

 از حرکتم جا خورد. یلیکه خ نیزد.مثل ا یداره؟ تبسم لبخند یربط

 

 :چرا؟-

 

 چرا؟ ی:چتبسم

 

 داره؟ یلیدل ای هینطوریه؟همیگم واسه چ یرو م تشی:ن-

 

 گشت. یم یزیآسمون دنبال چ یشد.انگار که تو رهیخ رونیگرفت.اومد کنارم و به ب یتبسم رنگ تلخ لبخند

 

ه از ک یونیگشت،کام یداشت شب از جاده کندوان بر م یبد.وقت یلیکرد، خ یتصادف بد ایارم شی:سه سال پتبسم

 شنینخوره اما ماش ونیخواست که به کام یم ایشه.ارم یمنحرف م ونیراننده کام یبه خاطر خوابالودگ ومدیمقابل م

 ...یمونه ول یاما زنده م نهیب یم بیآس یلیخ ایشه.ارم یشه له م یخورد م نیخوره به کوه.ماش یاز سمت شاگرد م
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 ؟یچ یدهنم رو قورت دادم وگفتم:ول آب

 

...زن و پسر سه ساله اش در جا فوت یگونه اش افتاده بود رو پاک کرد و ادامه داد:ول یرو که رو یاشک یدونه  تبسم

 کنن یم

 

کنن....  یشد.... زن و پسر سه ساله اش در جا فوت م یسرم هزاربار تکرا م یآخر تبسم تو یشد.جمله  ینم باورم

 کنن.... زن و پسر سه ساله اش ...زن و پسر سه ساله اش! یزن و پسر سه ساله اش در جا فوت م

 

 .یصندل یرو تکون دادم.گلوم خشک شده بود.نشستم رو سرم

 

 ؟ین خوبجا نایاشکش رو پاک کرد وگفت:ساور تبسم

 

 :آ آره ممنون خوبم-

 

 .زهیبر ییساز تا چا ییرفت سمت چا تبسم

 

 حرف ها زد نیزن حامله از ا یجلو دیشرمنده.نبا یش ینطوریکردم ا ی:فکر نمتبسم

 

 صبوره یلیده؟خ ینشون نم یزیشه پس چطور دکتر چ ی:باورم نم-
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 و خودش هم مقابلم نشست. زیم یرو گذاشت مقابلم رو ییچا تبسم

 

.خودش تو اون حادثه دست و پاش دشونیپرست یبود.م یوعل میعاشق مر ای.ارمستی:نه اونقدرها هم صبور نتبسم

 ...گهید یاتفاق ها یبود.و کل هوشیشکست.ب

 

که  نیبعد از ا ایزن عموم.ارم شتری.همه مون...از همه بمیدیزجر کش یلیتکون داد وگفت:خ یرو گاز گرفت و سر لبش

 ریشد.گوشه گ یشد.منزو یسرخاکشون اما باورش نم مشیگرفت.برد یرو م یوعل میبه هوش اومد فقط سراغ مر

 اومد. ینم رونیازتنش ب اهشیس رهنی.پدیرس یشد.به خودش نم

 

 یرفت تو اتاق عل یکرد.توهمون خونه مونده بود.ساعت ها م یکنه اما قبول نم یگفت که بره با اون زندگ یم مادرش

 کرد. یم هیکرد و گر یو عروسک هاش رو بغل م

 

نا موسسه آش نیروانشناسش با ا شنهادی.روانشناس بود اما عوض نشد.به پمشیخودش هم برد یاز دوستا یکی شیپ

اما  نشده بود وونهیتفاوت بود.د یاومد باهامون ب یراه نم یلیخ لیگفت اگه با بچه ها باشه براش بهتره.اوا ی.ممیشد

اما کم کم با بچه ها خو گرفت.عاشق بچه ها  بود.همش تو خودش دیپوش ینم یجز مشک یرنگ یچیرد.هک یسکوت م

که  رهیگ یخودش تحت پوشش م یعل تیپسر سه ساله رو به ن هیشد.نذر کرد که حالش خوب بشه هر سال 

 روحشون در آرامش باشه.

 

 بچه ها. نیجا و ا نیجونش بسته به ا ینیب یتا کامال خوب شه.االن هم که خودت م دیطول کش یسال کی
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 زنش رو دوست داشت؟ نقدریا یعنی:پس چرا ازدواج نکرد؟-

 

 رهیگ یازدواجش رو م یهست که جلو یمشکل هی:زنش رو که دوست داشت اما تبسم

 

 ؟ی:چه مشکل-

 

 کشتم. یم ایتونم بگم چون ارم یرو نم یکی نیزد وگفت:شرمنده ا یلبخند تبسم

 

 ییایکردم شما زن ارم یم :راستش من فکر-

 

 شدم زنش بشم؟ ریوگفت:خدانکنه مگه از جونم س دیبلند خند تبسم

 

 :چرا؟مگه چشه؟-

 

 نیقبل از ا ای.من و ارممیباهم بزرگ شد یکم نداره اما راستش ما از بچگ یزیچ یاز خوب یچیکردم.ه ی:شوختبسم

 رو بخورسرد شد تییفکر نکن خانوم.چا نی.از امیخواهر برادر میکه دختر عمو پسر عمو باش

 

فکر  شهیشد هم یانداخت.باورم نم ایتلخ خودم و ارم یزندگ ادیمنو  ییچا یلبم.تلخ کیرو برداشتم بردم نزد مییچا

 یکنم غم من،تلخ یآروم و خندونه.اما حاال؟حاال احساس م نقدرینداره که ا شیتو زندگ یغم چیه ایکردم ارم یم
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رو که  یکرده و اون زن انتیدست دادم که بهم خ زرو ا ی.من شوهرچهیاون ه یزندگ یغم اون،تلخ شیمن پ یزندگ

 دوستش داشته.اون پسر سه ساله اش رو از دست داده و من هنوز دخترم رو دارم

 

 یکرد.دلم م یم تمیاذ یشگیهم یگفتم.اما ته دلم همون کنجکاو نیکردم و بهش آفر نیرو تحس ایدلم ارم یتو

 هیکه االن داره چ یخواست بدونم اون مشکل بزرگ

 

جون  ی.بختیر یبود و از سر و صورتش آب م سیخ یآوردن.حساب فیتشر ایساعت باالخره آقا ارم مین هیاز  بعد

 کرد! یاما من نگاهم فرق م دیخند یداد.هنوز هم م هیمبل و تک یخودش رو انداخت رو

 

زم داشته که هنو یمشکل بزرگ یروز هیکنه  یم یخنده و زندگ یراحت م درنقیکه ا یمرد نیتونستم باور کنم ا ینم

 یبزرگ بودم و مشکالتم رو فراموش م ایخواست من هم مثل ارم یاش رو از سرش کم نکرده.چقدر دلم م هیسا

کنار  ریبا تقد دیگرفته با ادی دیخدا.شا یبه رضا هیراض دیزن و پسرش رو فراموش نکرده.شا ایکردم.اما نه!مطمئنا ارم

 .ادیب

 

 در مقابل من بزرگ! ایو چقدر ارم کهیمشکل اون کوچ شیمشکل من پ چقدر

 

 کنه یم یبا بچه ها نگاش کن!مرد گنده آب باز ی:خوب خودت و خسته کردتبسم

 

 سرم آوردن ییورو..جکا نگاه چه بال نیاز...دس..ت ا ادی...تبس..سم نفسم..در نمیبا خنده گفت:وا ایارم
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 یواسه خودت خروس یجنابعال گهیره جناب دکتر که د یم ادتیاون جوجه ها  یقاط یر یم ی.وقتگهی:حقته دتبسم

 یستیو هم سن اونا ن یشد

 

 حرف ها نیا یبهم بده جا ییچا هی:ایارم

 

 شد ختنیر ییبلند شد و مشغول چا تبسم

 

 :شرمنده ام که تنهاتون گذاشتمایارم

 

 که میکلبه ام باهم تعارف ندار نیاز ا یعضو هی گهیبودم بعدشم منم د:تنها نبودم...با تبسم جون -

 

 راحت التیشما خ میشد کیتو ج کیبا هم ج یو گفت:بله آق داداش ما حساب ایرو گذاشت مقابل ارم ییچا تبسم

 

 ارنیشن پدر ما مردها رو در م یباهم متحد م یبترسم ازتون.خانوما وقت دیکه با ینطوری:اوه اایارم

 

 خودم! یبرا دمیسوخت شا یدلم م ایارم یبرا دیداد.شا یغصه م یمن امروز بو یخنده.اما خنده ها ریز میسه زد هر

 

 مارستانیب میبرس ریترسم د یبهتره.م میما رفع زحمت کن گهی:خب دایارم
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 گهیحاال د دی:هستتبسم

 

 دکتر می.بهتره که برزمیعز ییجا هیخوام برم  ی:م-

 

 برمتون؟ یم نیبر نیخوا یم یی:جاایارم

 

 شم ی:نه ممنون مزاحم شما نم-

 

 ن؟یبر نیخوا یکه...کجا م دی:باز از اون حرف ها زدایارم

 

 بستش باشه گهیرو آزاد کنن فکر کنم د یبدم انصار تیخوام برم رضا ی:م-

 

 .خداحافظ تبسمگهید میکنم.بر یهماهنگ م نیزنم با آر ی:باشه پس من زنگ مایارم

 

 کردم. یتبسم روبوس با

 

 به سالمت. دی:خدا به همراهتون.مراقب باشتبسم
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بدم.به درخواست خودم  تیخوام رضا یصحبت کرد وگفت که م نیبا آر ایراه ارم ی.تومیبود یکالنتر یکاینزد گهید

بهم  یخود یب دیتونم بندازمش زندون و نبا یخواستم بهش نشون بدم که م ینبرده بودنش دادسرا. من فقط م

 که بدتر نشده باشه باهام. دوارمیشده باشه تا االن و ام هیتنب دوارمیترسم.ام یتهمت بزنه و فکر کنه که ازش م

 

ش محتاط یاون اتفاق حساب دیبود.شا شیدوختم.چقدر حواسش به رانندگ ایو از پنجره گرفتم و به صورت ارم نگاهم

 کنه. یم یبا دقت رانندگ نقدریکرده باشه که ا

 

 شده؟ یزیکرد وگفت:چ رمیبا نگاهش غافلگ ایارم

 

 باهام دشمن شده باشه یترسم بدتر انصار یترسم.م یم کمیتکون دادم وگفتم: یسر

 

 یاومدن بچه تون خونه پدر ایو الاقل تا به دن دیکرد یبهتربود به حرف داداشتون گوش م یدونم ول ی:واال نمایارم

 دیکه تنها نباش دیموند یتون م

 

 کنه یباهام زندگ ادیتنها باشم.روشنا قراره ب ستیقرار ن گهی:د-

 

 خودمون؟ یمتعجب ابروهاش رو انداخت باال وگفت:جدا؟دکتر رضو افهیبا لبخند و ق ایارم

 

 نگاهش کردم وگفتم:بله چطور مگه؟ موشکافانه
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 نیکه گفت:پس خوشبحال آر دمیشن یلب ری!اما زیچیوگفت:ه دیخند

 

 گهیهمد شتریکه تو دوسه تا برخورد ب نایاد؟ایسرگرد از روشنا خوشش م یعنیوردن.حساسم تکون خ یها شاخک

 چطور ممکنه؟ دنیرو ند

 

حل شد.دلم  یبنده همه چ یخان کارها رو هماهنگ کرده بود و با دوتا دونه امضا نی.خوشبختانه آریکالنتر میرفت

 یم مداشت ی.از خستگمیحرکت کرد مارستانیبه سمت ب ایزود با ارم یلیخ نیواسه هم نمیرو بب یخواست انصار ینم

 و گرفت و در رفت. نیکنه که ماش کاریروشنا رو چ نیشد.خدا بگم ا یمردم و تازه االن کارم داشت شروع م

 

 حداقل. یکار دار یگه کار دارم کار دارم خب بگو چ یم دختره

 

و روشنا هم  تی.خانواده روشنا رفتن مامورومدین شیپ یادیز یهفته اتفاق ها هی نیهفته گذشت.تو ا هی باالخره

 اش رو آورد تو اتاق بچه و مستقر شد. هیاسباب اثاث

 

و زنش تا  یخوشحالن که حالش رو گرفتم.انصار یلیمن عسل خوردش اما خانواده کامران خ هیشه با  یرو نم یانصار

 شم. یزنم و رد م یم ثیلبند خب هیکنن و من هم  یم یروشون و اونور ننیب یمن رو م

 

با  هی.دختره مهربونشمونیپ ادیم ستیخونه ن لیاوقات که سه یهم از ماه عسل برگشتن.بعض لیو شوهرش سه تمنا

 نیبه آر ادیم ایاوقات که ارم یبهم سر زده.بعض یچندبار هی.تبسم هم ستمیتنها ن گهیروشنا هم جور شده.در کل د

 .ارهیسر بزنه تبسم رو هم با خودش م
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.هم جاش رو ندارم رمیخواب بگ سیخواد از االن براش سرو ی.دلم نمین یواسه ن دیخر میقراره با دخترها بر امروز

ه ک یتونه تنها بخوابه که.فعال تا موقع یهم بچه نم رمیداشته باشه.در ضمن بگ یخوام روشنا احساس بد یهم نم

 .رمینگ یادیز لیمجبورم وسا هینطوریا طیشرا

 

خرم.مامان هم که انگار از خدا خواسته بود گفت  یرو خودم م یخوام.همه چ ینم یسمونیمامان گفتم س به

 از جونش. زتری.نوه خودش و خواهر عزستیبچه نوه اش ن نیباشه.انگار ا

 

کارو نکرد.افروز هم که واسه کارش رفته  نیمادر خودم ا دیبهم زنگ زد و حالم رو پرس یچندبار هیخاله  باز

 زنه اما کم. ی.بهم زنگ مشیک

 

و روشنا هست.درسته  ستمی.درسته که شب ها تنها نستین یشکیکه همه دورم هستن و انگار ه هیجور هی خالصه

ما کنه ا یکنم تمنا برام درست م یهوس م یزیچ ی.درسته که وقتدنیبرام انجام م ایارم ای نیدارم آر دیخر یکه وقت

 ...ستیباشه ن دیکه با یاون کس

 

شروع شد نازمو بخره  میحاملگ یبهونه ها یکه وقت یکی.بانیپشت هیهمسر  هیکه اندازه من دخترم رو بخواد. یکی

 ...ی...داریبزنه چرا دار ادیفر یکی...چقدر برام سخته که لبخند بزنم و بگم کمبود ندارم اما تو درونم ستین

 

که از تو  ییگه خب اون کسا یدلم م یبدتره ول یلیهستن که وضعشون از من خ ییدم که کسا یم یرو دلدار خودم

 ؟یبهترن چ

 

 دونم. یباشه...نم یدورانه و عاد نیهم یرفتارها اقتضا نیا دیشدم شا وونهیکنم د فکر
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 .شیشگیهم یذارم سرجا یبندم و م یرو م دفترم

 

 .گهیپاشو حاضر شو د یتو که هنوز نشست ی:ساورروشنا

 

 :باشه-

 

دم ب یکیمات یرژها یکرم پودر و رژگونه و مداد چشم.از بو کمیره. ینم شیبه آرا لمیم گهیکنم.د یم میمال شیآرا هی

 کنم. یرو تنم م میگشاد مشک یبندم.مانتو یسرم م یباال یو موهام رو د اسب زنمیرو م عمی.برق لب ماادیم

 

ذارم رو شکم برآمده ام و  یشم.دستم رو م ی.نگاه کن تو رو خدا.هر روز دارم چاق تر منهیآ یجلو سمیم یوا کج

کنه  یم یرو که تو وجودم داره زندگ یکنم وجود یتره.حسش م کیبهم نزد یروزها از هر کس نیکنم.ا ینازش م

 رو...

 

 دیگردم.شا یم گهیساده تر از هر موقع د یروزها شاد نی.ادیپول سف فیو ک دیشال سف هیآزاد و  دیکتان سف شلوار

 باشم. یشگیهم طونیدختر ش ستیشم و قرار ن یشه دارم مادر م یکم کم داره باورم م

 

 کرده وونهیچه کرده همه رو د نی:به به!مامان و ببروشنا

 

 تا کوچه رو پرکرده شیعطرت ش یکه بو ییشما مینکرد ی:واال ما که کار-
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 نگاه به سرتا پاش کرد وگفت:به نظرت خوب شدم؟ هیو  دیلب برچ روشنا

 

اومد.شلوار کتان  یبهش م یلیبودش و خ دهیزانوش بود نگاه کردم.تازه خر یسوخته اش که تا رو یقهوه ا یمانتو به

 شد. میو الغرش حسود ی.به اندام ترکه ایکرم فیو شال ساده و ک

 

 قربونت برم یشد ی:عال-

 

 از کرد.در و زدن.روشنا در رو ب زنگ

 

 م؟یر ی:سالم سالم.نمتمنا

 

 اومد.روشنا رفت کنار پنجره و پرده رو کنار زد. نیبوق ماش ی.صداادیبذار تبسم هم ب زمی:سالم عز-

 

 .دیبچه ها تبسم هم رس می:برروشنا

 

.خا رو شکر بچه ها زود باهم جوش خورده میشنفت یو گل م میگفت یو گل م میدیخند یم نیتو ماش ییچهارتا

 شناسن و باهم آشنان. یرو م گهیبودن.انگار سال هاست که همد
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 آخر خطه. نییپا نیایب دیرنگش رو پارک کرد و گفت:خانوما لطف کن یاسی دیپرا تبسم

 

 لباس هاش خوبه؟ دیبه پاساژ انداخت و گفت:مطمئن ینگاه روشنا

 

 :بلهتبسم

 

 ومدمین نجای:آخه من تا حاال اروشنا

 

 و کودکه به درد یسمونیپاساژه مخصوص س نینجا؟ایا یایب یخوا یکه م یدییزا کمیمگه چندتا ش زمی:آخه عزتمنا

 خوره که یشما مجردها نم

 

 تا بچه داره 4گه شما مجردها انگار خودش ده ساله ازدواج کرده و  یم نی:همچروشنا

 

 .ستیجا جاش خوب ن نیرو پارک کنم ا نیماش نیمن ا نییپا دیبپر دی:خانوما دعوا نکنتبسم

 

 رو پارک کرد و دنبالمون اومد. دشیجلوتر پرا کمی.تبسم هم میشد ادهیپ نیاز ماش ییتا سه

 

 یعروسک ها م نیها بود.بچه ها با ذوق و شوق ب ین ین لیو وسا یسمونیبود که مخصوص س ینقل یدو طبقه  پاساژ

 کردن. یانتخاب م ییو چندتا دنیچرخ
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 لباسه چه خوشگله! نیا نیبب یساور یی:واروشنا

 

 گلدار رو جلوم گرفت و تکونش داد. یدخترونه صورت لباس

 

 نازه یلیو از دستش گرفتم:آره خ دمیخند

 

 خره واسش ی:آره پس خاله اش مروشنا

 

 یچرخ م یست نوزاد یهام.تمنا وتبسم داشتن تو لباس ها دیخر یهام رو انداختم باال و رفتم سراغ باق شونه

 کردم. یم یذوق زده بودم و کارتم رو سخاوتمندانه خال یادی.زیچنددست لباس ست گرفتم از هر رنگ هیزدن.

 

 یمهمون کردم و از خجالتشون در اومدم.البته بنده خداها کل تزایبعد از دوساعت گشت و گذار بچه ها رو پ باالخره

 دنیچندتا کادو هم خر هیهم واسم انجام دادن و  یزحمت بارکش

 

 .نیسمت ماش میپر رفت اریبس یدست ها با

 

 .میتبسم جون بزن اون در صندوق رو که از کت و کول افتاد ی:واروشنا
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 شانس! نیلعنت به ا ی:اتبسم

 

 شده مگه؟ ی:چرا؟چتمنا

 

 و کنار چرخ عقب زانو زد. نیها روگذاشت کنار ماش کیپالست تبسم

 

 پنچرش کردن گهید دیوگفت:نگاه کن دیرو برچ لباش

 

 ؟ی:واسه چ-

 

 دونم.محض مرض! یشونه هاش رو انداخت باال وگفت:من چه م تبسم

 

 ؟ی:زاپاس دارروشنا

 

 د؟ی.شما بلدستمیبلده چرخ و عوض کنه؟من که بلد ن یک یبلند شد و گفت:آره دارم ول تبسم

 

 .نیبغل ماش میهامون رو گذاشت دیو خر میسرمون رو تکون داد همه

 

 م؟یکار کن ی:خب حاال چ-
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 کمک ادیب ایزنم به ارم ی:زنگ متبسم

 

 جا؟ نیتا ا یچرا اون بنده خدا رو بکشون گهیکمک کنه د ادیب میگ یم یکی:خب به روشنا

 

 :نه خان داداشم گفته کمک خواستم فقط به خودش بگمتبسم

 

کرد و حرف  ینگاه م گهید یو به چرخ ها دیچرخ یم نیدور ماش کمیزنگ زد. ایرو گرفت دستش و به ارم شیگوش

 رو قطع کرد. یو گوش ستادیا شمونیزد.اومد پ یم

 

 شد؟ ی:چروشنا

 

 رسه یم گهید قهیگفت تا ده دق گهید یچی:هتبسم

 

 نیتو ماش مینیبش انی:پس لطف کن در و باز کن تا بتمنا

 

 آوردن. فیتشر ایربع آقا ارم هی.باالخره بعد از نیتو ماش میدرو باز کرد و نشست تبسم

 

 .نییرو داد پا شهی.تبسم ششهیبه ش زد
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 رمیرو بگ یپنچر دیش ادهیشکسته.پ یکشت ی:سالم بر خانوماایارم

 

 .رونیب میدیپر نیاز ماش ییچهارتا

 

 میدردسر هیما شهیدکتر هم دی:ببخش-

 

 خدا... ی:باز از اون حرف ها...اایارم

 

 رو تکون داد و با خنده رفت سمت صندوق. سرش

 

 رگاهیتعم یبر دیبا یبندم ول یو م نیشل و وله.تبسم ا یادی:به زاپاستم که زایارم

 

 رو ببند تا اون جا من و ببره. نیو چادرش رو صاف کرد و گفت:اشکال نداره حاال هم نیزد به ماش هیتک تبسم

 

هاش رو زد باال و کناز چرخ پنچر زانو زد.تو همون حالت که مشغول عوض کردن چرخ  نیتکون داد و آست یسر ایارم

 رمتونب یتونه شما رو ببره.خودم م ینم نیماش نیکنه.ا یم تتونیمن آفتاب اذ نیتو ماش دینیبود گفت:خانوما بش

 

 میجا راحت نیهم ی:نه مرس-
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 دونه یخواد تعارف هاش رو کنار بذاره خدا م یم یلب گفت:ک ریز ایارم

 

کردم خنده ام رو  یچشم غره بهش رفتم و پشت چشم نازک کردم و سع هیباال انداخت و بهم اشاره زد. ییابرو روشنا

 قورت بدم.

 

 دستمال به من بده هیدرست شد.فقط  نیتبسم ا ای:بایارم

 

در آوردم و سمتش  فمیاز ک زیتم یدستمال کاغد هی عیانداختم و سر یشده بود نگاه اهیس کمیدست هاش که  به

 گرفتم.

 

 نیتو ماش دیرو بذار دهاتونیرسونمتون.خر یخانوما م دیی:ممنون.خب بفرماایارم

 

 ره؟ یکنم؟راه م کاری:من چتبسم

 

تو  یواخ یتا دوباره نکارتت.م رگاهیتعم ی.بهتره زودتر بریازش کار بکش دینبا ادیز یلیخ یره ول ی:آره راه که مایارم

 رگاه؟یرو ببرم تعم نتیمن برو من ماش نیبا ماش

 

 یم نی.با همارمیتو سر در نم دهیچیگنده و پ نیدست هاش رو آورد باال و گفت:نه نه تو رو خدا.من از اون ماش تبسم

 رم.
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 و گفت:شرمنده ام بچه ها. نییسرش رو انداخت پا یاومد سمت ما و با شرمندگ بعد

 

 پنچر شد میبود نیسنگ نقدریکه ا میشرمنده ا ه؟مایچه حرف نی:اروشنا

 

 پنچر نشده بود ها میبود نیتا ما تو ماش دیاگه دقت داشته باش ی:ولتمنا

 

 شه با اون شکمش یکه روز به روز داره چاق تر م ناسیساور نیا ری:همش تقصروشنا

 

آخش باعث شد همه  یبه روشنا زدم.صدا یو سقلمه ا .حرصم گرفتدیو آروم خند نییسرش رو انداخت پا ایارم

 بخندن و من با اخم نگاهشون کنم.

 

 دایدکترم رو ندزد ینشنوه گفت:پسرعمو ایکه ارم یفعال خداحافظ.آروم طور گهی:خب دتبسم

 

 :اوهو خانوم و باش من به شخصه که شووهر دارمتمنا

 

د ر میصدتاشون رو دار ی.خوبه روزمیدیگه دکتر انگار ما تا حاال دکتر ند یم نیهمچ می:بابا ما خودمون دکترروشنا

 ها میکن یم
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 ایارم نیتو صندوق عقب ماش دهایو مشغول گذاشتن خر میرو داد شیخنده وجواب خداحافظ ریز میزد ییچهارتا

 .میشد

 

 دنیخند طونیجلو اشاره کردم.اون دوتا هم ش یبچه ها رو نگاه کردم و با چشم به صندل جیگ کمیسوار شدن  موقع

 و شونه هاشون رو انداختن باال

 

 یطونیخندن و ش یم یپسره چرا ه ایارم نیکنن ا یکه فکر م نایزنش مرده ا اروی نیدونم ا یمن موندم من م آخه

 فکر کنم. خوارهیکنن؟تنشون م یم

 

 هم در صندوق رو بست و سوار شد. اینشستم جلو و ارم لکسیر منم

 

 م؟ی:خب خانوم ها کجا برایارم

 

 دیبر نایساور ی:ممنون دکتر همون خونه روشنا

 

 به چشم. یدستش رو گذاشت رو چشمش و گفت:ا ایارم

 

 فرمون رو تو دست هاش گرفت و راه افتاد. یشگیهمون ژست هم با

 

 نه؟ دیبا لبخند گفت:پاساژ رو جارو کرد ایارم
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 شه ینم ریبخره س یبچگونه ها خوشگلن آدم هر چ لیوسا نیقدر ا نیدکتر ا دیدون یبا ذوق گفت:آخه نم روشنا

 

داد و گوشه لبش رو به دندون  هیزد و ساعدش رو گذاشت لب پنجره و سرش رو به دستش تک یپوزخند تلخ ایارم

 دونم حق با شماست... یدونم...م یگرفت وگفت:م

 

 تو دهنش و شونه هاش رو داد باال. دیلبش رو کش شیشگیباال انداخت و طبق عادت هم ییابرو روشنا

 

 یت.مگرف یم شیکوچولوش بود.دلم داشت آت یفکر عل دیکرد.شا یم ریانداختم انگار تو گذشته س ایبه ارم ینگاه

 یحرف زدنم رو م یکرده بود و جلو ریتو گلوم گ یتونستم.بغض بد یرو عوض کنم اما نم نیماش یخواستم فضا

 زده نشد. یبه خونه مون حرف خاص دنیگرفت.تارس

 

 :دستتون درد نکنه دکتر.-

 

 کنم. ی:سرش رو خم کرد وگفت:خواهش مایارم

 

 هم همراهمون اومد. ایباال.ارم میو رفت میها رو برداشت کیو در صندوق رو باز کرد و چندتا از پالست میشد ادهیپ

 

 تو دکتر دیی:بفرما-
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 ریبزنم.روزتون بخ نیسر به آر هیرم  ی:ممنون من مایارم

 

 :روز شما هم دکتر-

 

 خواد ازم یناهار م ادیاالن م لیخوش گذشت.من برم که سه یلی:خب دخترا ختمنا

 

 گهیواسه خودش د رهیبگ یچیبه اونم بگو  ی:خودت که خوردروشنا

 

 دوست نداره رونیب یبه گردنش داد وگفت:آقامون غذا یقر تمنا

 

 یاالن ور دل شوهرت بود یو داشت نیا استیاز س کمی ریبگ ادی ی:اوه اوه.ساورروشنا

 

تر از دهنت حرف نزن بچه.برو تمنا جان دستت درد نکنه شرمنده خستت  ادیزدم بهش و گفتم:ز یپس گردن هی

 کنه یپوستمون رو م ادی.برو االن شوهرت ممیکرد

 

 دخترها یزد وگفت:با با یلبخند تمنا

 

 زمیعز ی:با-
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 تو اتاق. میگذاشت میها رو با کمک هم برد کیتو.پالست میو رفت میو باز کرد در

 

 ها هیشوهر یادیدختره هم ز نیگم ا ی:مروشنا

 

 :خب باشه مگه بده؟-

 

 به شوهر جماعت رو داد دی:خب آخه نباروشنا

 

 خودش یها.بذار سرش تو زندگ یوقت از راه به درش نکن هیمردم دخالت نکن. ی:پاشو لباست رو عوض کن تو زندگ-

 باشه مثل من نشه

 

مگه تو سرت  ؟بعدشمیگ یم ینطوریشوهر دار دارم که ا یبا اخم گفت:وا؟مگه من باند از راه بدرکردن دخترا روشنا

 شد؟ ینطوریا تیخودت نبود؟تو که فکر و ذکرت اون مردک بود چرا زندگ یتو زندگ

 

دادم و متفکر  یهام رو آروم ماساژ م قهیمبل و وا رفتم رو مبل.شق یرو در آوردم و پرت کردم رو دسته  مانتوم

 نگاهم رو به رو به روم دوخته بودم.

 

 مردم بود یو زن ها یسرش تو زندگ یادیکه اون ز نیا ایکه مرد من مرد نبود. نیبه خاطر ا دیدونم.شا ی:نم-

 

 یخواستم ناراحتت کنم آج ینم یساور دیرو گرفت وگفت:ببخش اومد کنارم نشست ودستم روشنا
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 .رمیرم دوش بگ ی.خودم و خودت رو عشقه من میخواهر الیخیو گفتم:ب دمیکردم.آروم گونه اش رو بوس نگاهش

 

 .چطوره؟نمیچ یرو جمع و جور م ین ین لیسرش رو تکون داد وگفت:منم تا اومدن مامان خوشگل وسا روشنا

 

 خواد؟ یم یاز خدا چ.کور هی:عال-

 

 خب برو تا نظرم عوض نشده یلی:خروشنا

 

 خنده حوله ام رو برداشتم و رفتم حموم.خدا رو شکر حداقل روشنا کنارم هست! با

 

فقط  یکنم بهش ول یم یحسود هیاوقات ته دلم  یدارن و بنده سرکار.گاه فیروشنا خانوم دانشگاه تشر امروز

 بدون اسم منه! یفسقل نیا میتو زندگ زیچ نیباشم.فعال مهم تر میفکر فسقل دیبا گهی.من دکمی

 

 در سرم رو بلند کردم و دفترم رو بستم. یصدا با

 

 دیی:بفرما-
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پر کرد.آروم به پاش بلند شدم و با لبخند جواب سالمش رو  کلشیرو با ه ونیدر رو باز کرد و چارچوب در پاو ایارم

 دادم.

 

 جا مونده بود دهاتونیکوچولو از خر نیکه ا نی:مثل اایارم

 

 رو داد دستم. یموش صورت عروسک

 

 خودتون شینداره دکتر باشه پ یشرمنده.قابل یوا ی:ا-

 

 زها؟یچ نیخوره ا یابروهاش رو انداخت باال و گفت:به سن من م ایارم

 

 گهید هیاره واسه خوشگلند یبابا دکتر االن همه خونه ها عروسک دارن به سن و سال هم ربط یلبخند گفتم:ا با

 

 سوزوند. یزد.از همون پوزخندها که دلم رو م یدستم انداخت و پوزخند تلخ یبه عروسک تو ینگاه ایارم

 

 آروم گفت:نه ممنون.من خودم لنگه اش رو دارم تو خونه یلیخ

 

 لب گفتم:عروسک پسرتون ریرو دادم باال و آروم تر از خودش ز ابروم
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تو  کنه.سرم رو بلند کردم و یموقع کار م یزبون من که ب نیکردم بشنوه.اه لعنت به ا ینگاهم کرد.فکر نم زیآن ت کی

خوان با  یپدرشون حرف بد زدن و م شیرو داشتم که پ ییشدم.حس دختر بچه ها رهیخ یچشم هاش با شرمندگ

 رو... هیکنن قض ینگاه مظلومشون ماست مال

 

 د؟یگفت یکرد وگفت:چ زیچشم هاش رو ر ایارم

 

و آب دهنم رو قورت دادم و  نییدونم.سرم رو انداختم پا یخواست بفهمه که من م یدلم م یدونم چرا ول ینم

 گفتم:گفتم عروسک پسرتون؟

 

 :شما...شما ...از...ایارم

 

حرف خودم  بودم.از دهیند نطوریرو ا ایبود.تا حاال ارم ی.نگاهش عصبدیتو موهاش کش یکردم.کالفه دست نگاهش

 شدم. مونیپش

 

 :دکتر...-

 

 یگفت:شما از کجا م یآروم تر یکرد خونسرد باشه.با صدا یسع دیکش یقیهاش رو محکم فشرد و ونفس عم پلک

 د؟یدون

 

 :تبسم...بهم گفت-



 ییدایش ینیریش

 
274 

 

 

 خوره ینم سیدختر خ نیزد وگفت:نخود تو دهن ا یپوزخند

 

 ها... دینگاهش کردم و گفتم:دعواش نکن سرتق

 

 کرد خنده اش رو قورت بده. ینگاهم کرد.گوشه لبش رو گاز گرفت.سع ایارم

 

 د؟یشد یشکل نی:باشه...حاال شما چرا اایارم

 

 ؟یگفتم:چه شکل دهیبرچ یبه خودم انداختم و با لب ها ینگاه

 

 دختر بچه ها نی:عایارم

 

 خواستم ناراحتتون کنم یدکتر نم دیو گفتم:ببخش دمیخند تلخ

 

در ق نیکه تبسم چرا ا نهیداره.تعجبم از ا یا یزندگ هی یرو به سقف دوخت و گفت:نشدم...به هر حال هر کس نگاهش

 دهن لقه

 

 دیدیمن رو فهم یزندگ کیو پ کیج گهیشه من بدونم؟شما که د یم یکردم و گفتم:حاال مگه چ اخم
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 دادم. یو عروسک رو تو دستام فشار م یاخم نشستم رو صندل با

 

 نقدریا شهیباردار هم یخم شد و با لبخند گفت:خانوما زیعقب و نشست روش.رو م دیم رو کش ییرو به رو یصندل

 لوسن؟

 

 نگاهش کردم که با خنده دست هاش رو برد باال. زیت

 

 ...دی:باشه باشه ببخشایارم

 

 وگفتم:متاسفم دکتر دمیکش یقیعم نفس

 

 ؟ی:براایارم

 

...نگاهش کردم و ادامه دیراحت نقدریکه ا دیندار تونیتو زندگ یمشکل چیکردم شما ه یفکر م شهی:هم-

 شه یگرم بلند م یکردم نفستون از جا یفکر م شهیهم دیدادم:ببخش

 

 ؟یکن یطور فکر م نیزد و گفت:هنوزم هم یلبخند تلخ ایارم
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 :نه...نه-

 

.هر میدیرو هم د یبد زندگ یرو.هر دومون میرو بهتر درک کن گهیهمد دیکنم من و شما شا یدونم فکر م ی:نمایارم

 میدیروزگار رو چش نیا یدو تلخ

 

 میبا تجربه شد یادیاما ز میندار یادی:درسته!درسته سن ز-

 

لک بهت ک یروزگار رو بلد یدرس بد یکن ی.تا حس ممیمونده که تجربه نکرد زهایچ یلی:نه اشتباه نکن هنوز خایارم

 .تازه اول راههرهیگ یزنه و حال آدم رو م یم

 

 زدم و به شکمم نگاه کردم. یپوزخند

 

 رو بزرگ کنم گهینفر د هی دی:خصوصا من!تازه با-

 

 بزرگ... یلیفکر کن که خدا بزرگه!خ نیبه ا ی:هر وقت کم آوردایارم

 

 .دیشد د یرو م دیام یتو چشم هاش بود که در پسش روزنه  یآرامش تلخ هیشدم. رهیخ شیمشک یها توچشم

 

 نمونده یدکتر.راز میشد ریبه  ری گهیبرم...خب د گهیشد وگفت:من د بلند
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 د؟ی:مطمئن-

 

 دکتر ریرو باال داد و گفت:بله مطمئنم روزت بخ ابروش

 

 و در رو بست. رفت

 

 ایدکتر ارم ریزمزمه کردم:روز توهم بخ آروم

 

رنگ شبش رو کرده بود.دورا دور  یو اون چشم ها ایوان یهام بودم.دلم هوا ضیسرگرم مر بیبود که عج یساعت هی

 میکرد.تصم یم تمیاذ نیو ا ونهیکرد به ما مد یمزاحمش بشم.همش فکر م ادیخواستم ز یخبر داشتم.نم ایاز پر

 یم لیوسا یسر هی ایارم یکنه و معذب نباشه.فقط هر چند روز یتا راحت بتونه زندگ میسراغش نر ادیز میگرفت

 برد. یگرفت و براشون م

 

 تلفنم زنگ خورد. یگوش

 

 ...دیرو بزن 223سرم اتاق  ی:خانوم اردالن-

 

 گم بزنن ی:چشم دکتر االن میاردالن
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 در آوردم.تبسم بود. بمیرو از تو ج میفاصله گرفتم و گوش یپرستار ستگاهیتکون دادم و از ا یسر

 

 قصه ه ی:الو سالم بر بانو-

 

 ؟یبود که کرد یچه کار نیدختر ا یکشمت. وا یدستم بهت برسه م نایساور ی:سالم واتبسم

 

 رو انداختم باال وگفتم:وا کدوم کار؟ ابروهام

 

داداشم  ا؟خانیکف دست ارم یگذاشت یبه تو گفتم تو صاف رفت دیاز دهنم پر یزیچ هیتند تند گفت:بابا من  تبسم

 ینمود حساب ضیاالن زنگ زد بنده رو مستف

 

 دعوات کرد؟ یوا ی:ا-

 

 بهم گهیگفت د ییزهایچ هی یکه نه ول:دعوا تبسم

 

 دی:شرمنده از دهنم پر-

 

 زنگ زدم بهت گهید زیچ هیواسه  الیخیرو ب نای...حاال ایخودم دهن لق نیع ادی:خوشم متبسم
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 شنوم ی:جانم بگو م-

 

بگردن واسشون  کمیاردو... یپارک طالقان میبر یسال رو م 10 یباال یبچه ها می:عرضم به خدمتتون که دارتبسم

 ؟یایتو هم م نمیخواستم بب ی...ممیموزه هم رفت دیخوبه...حاال شا

 

 هست؟مزاحم نباشم؟ ی:ک-

 

 ادینم یمرب شتری.چندتا باریروشنا و تمنا رو هم ب یهم فاله هم تماشا...خواست ای...بهی:فرداست...نه بابا مزاحم چتبسم

 و دکتر سعادت هم هماهنگ شده یدر ضمن با خانوم ثامن ستیبا خودت بد ن یاریکمک ب

 

 ده ساله ها رو؟ ی.حاال چرا فقط باالامیم ادیندارم احتمال ز ی:باشه فردا کار--

 

 خوش بگذرونن یکل دهیسرپوش یشن.تازه اونا رو امروز بردن شهرباز ی:آخه کوچولوها تو پارک گم متبسم

 

 ارمشیدونم اگه کار نداشته باشه م ی:باشه پس رو من هم حساب کن.روشنا هم نم-

 

 صبح حرکته ها 8نره فردا  ادتی:باشه پس قربانت فقط تبسم

 

 :چشم-
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 وروجک ها پدرمو در آوردن.مراقب خودت باش.خدافظ نیخب من برم که ا یلی:ختبسم

 

 خداحافظ نطوری:چشم تو هم هم-

 

 :تبسم بود؟ایارم

 

وش گ دی.ابروم رو انداختم باال وگفتم:داشتومدیداشت م یقدم هیراهرو پشت سرم تو فاصله  یسمتش تو برگشتم

 د؟یکرد یم

 

 شونه هاش رو انداخت باال وگفت:نه به اون صورت ایارم

 

 تکون دادم وگفتم:امان از دست شما دکتر سعادت یسر

 

 حاال؟ دیایشرمنده.م زهیوگفت:خب گوشام ت دیخند ایارم

 

 د؟ی:آره.تبسم رو دعوا کرد-

 

 حالش رو گرفتم کمینه... :دعوا کهایارم
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 ی:طفلک-

 

 رو... یهر حرف رهیبگ ادی دیبا یطفلک نیانگشت اشاره اش رو باال گرفت و گفت:ا ایارم

 

 دکتر دمینگه...فهم یوسط حرفش و گفتم:به هر کس دمیاخم پر با

 

که  رهیاز پشت با سرعت دنبالم اومد.دستم رو گذاشتم رو دستگ ونیاخم پشتم رو کردم بهش و رفتم سمت پاو با

 .رهیاونم همزمان با من دستش رو گذاشت رو دستگ

 

عقب و  دیدستش رو کش عیسر یلیدستش تنم داغ شد.نگاهمون تو هم گره خورد.خ یآن از گرما کی

 نگفتم یزیمن که چ یش ی.چقدر زود ناراحت مدیگفت:ببخش

 

ه من مگ یدیمو فهم یزندگ ازیپ رتای.سیحساس نقدریبه همه بگم ا ستیوگفتم:من که قرار ن دمیبرچ کمی لبامو

 گفتم؟ یزیچ

 

 به اونجا نبود. یادیخلوت بود و رفت و آمد ز یادیز ونیپاو یسرش رو خم کرد طرفم.خدا رو شکر راهرو ایارم

 

...فقط همون ینبود.نه لذت نه استرس نه داغ یچیخورد.تو چشم هاش نگاه کردم.ه یداغش به صورتم م یها نفس

 لرزونه یآرامش چشم هاش که دلم رو م نی...لعنت به ایشگیآرامش هم
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 گهید یزهایچ دمیزنم سنگ صبورمه...ترس یکنم.آخه من همه حرفام رو به اون م هی:فقط خواستم تبسم رو تنبایارم

ن م ی...گذشته ستیو دکتر...برو به همه بگو برام مهم ن...ناراحت نشرمیرو هم لو بده خواستم ازش زهر چشم بگ یا

نه با ترحم بهم نگاه ک یخواستم کس یگفتم چون نم یگذشته مو بفهمه...نم یکه کس نیترسم از ا ی...نمیو عل میمر

 !نیو دلش برام بسوزه...هم

 

بار خودم رو لعنت کردم که چرا با  نیهزارم یو برا دمیبه صورت غرق عرقم کش یرو برداشت و رفت.دست دستش

 شم... یم فیقدر ضع نیبشر ا نیا دنید

 

 واسه اردو رمیم ی:آخ جون اردو...من که مروشنا

 

کمکش بچه ها رو نگه  میدلت رو صابون نزن.تبسم گفته بر یادیکردم گفتم:ز یکه گوشت رو سرخ م یهمونطور

 میدار

 

 خواد یم یطونیش کمی:باشه بابا همونم خوبه دلم روشنا

 

ن دو روش ؟چشممیطونیها دستمو زدم به کمرم و گفتم:بله بله بله؟ش رزنیپ نیرو گرفتم سمتش و ع یروغن قاشق

 ؟یزن یم دیجد دیجد یروزه پدر ومادرت تو رو سپردن دست من حرف ها

 

 سیک هیاگه  ها نبود که...البته یطونیرو لباسم.منظورم از اون ش دیروغنش پاش رتوی:بابا غالف کن شمشروشنا

 کنما یطونیش ادیشه منم بدم نم دایو جنتلمن پ پیو خرپول و خوشگل و خوشت یدرست و حساب
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 یهات واقفم دکتر رضو ییبه توانا یهست یمگرنه شناگر قابل ینیب یدونم آب نم ی:بله بله م-

 

 ظرف و تو افق محو شد. یرو انداخت تو یساالد اریخ یلم داد رو صندل روشنا

 

 رفت یدکتر سعادت بود که اونم تو برش زد هیمناسب؟ سیک ؟کویکو آب؟کو ماه یگ ی...راست می:هعروشنا

 

 طرفش و گفتم:چرت نگو ساالدت رو درست کن برگشتم

 

 کنه ینگات م یجور هی یینه؟آخه خدا ادینشست سرجاش و گفت:جون روشنا تو هم ازش خوشت م زیت روشنا

 

 روشنا فتی:عادت کردم به اراج-

 

 دلم براش سوخت یلیخ یداد و مغموم گفت:طفل هیدوباره تک روشنا

 

 ی:واسه کدمیتفاوت پرس یبرداشتم و ب خچالیرو از تو  مویآبل

 

 گهید ای:واسه ارمروشنا
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 ؟یرو انداختم باال وگفتم:واسه چ ابروم

 

 ؟یدون ی:مگه نمروشنا

 

 رو؟ ی:چ-

 

 دردناکه نه؟ یلیزن و پسرش تو تصادف مردن خ چارهی؟بیدون یتو نم ی:واروشنا

 

 ؟یدون یبرگشتم سمتش و گفتم:تو از کجا م تند

 

 هیداشتم تخل دیخر میابروش رو انداخت باال و گفت:تبسم بهم گفت.همون روز که رفت نهیدست به س روشنا

 نداره که اونم لو داد. یزیچ ینامزد یزن ایارم نمیکردم بب یم شیاطالعات

 

 نه؟ یدونست ینگاهم کرد وگفت:نم ثیخب

 

 دونستم یهام رو انداختم باال وگفتم:چرا اتفاقا از تو زودتر م شونه

 

 ی:جدا؟پس چرا رو نکردروشنا
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 من زیکه عز یجار بزن دینبا یدیمردم رو که فهم ی:راز زندگ-

 

 گفت؟ ی. به تو کستیکه راز ن نی:اروشنا

 

 :تبسم-

 

 معروفه یادیتبسم ز ی:اوه پس خبرگذارروشنا

 

 شه ی.مگرنه تبسم حکم اعدامش صادر میدون ینده که تو هم م یدعواش کرد.جلوش سوت یهم کل ای:آره ارم-

 

 کنم یم یسرش رو تکون داد وگفت:سع روشنا

 

 یتو از تبسم دهن لق تر یریزبونت رو بگ یجلو یتون یتونم نم ی:م-

 

 نازک کرد و مشغول درست کردن ساالد شد. یپشت چشم روشنا

 

 اد؟یهم م ای.فردا ارمالیخیرو ب نای:حاال اروشنا

 

 چطور مگه؟ ادی:آره م-
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 :تنها؟روشنا

 

 .چطورادیسرگرد آذرخشم ب دیدونم شا یهام تکون خورد برگشتم سمتش و گفتم:نم شاخک

 

ه که معلوم نطوری.امیدیرس یفرج هیهم به نداره بلکه ما یدوست درست و حساب هی نیمردک نچسب.بب شی:اروشنا

 ...گهید دیندار یمشکل دیکه ازدواج کرد بارمیهردو  دیدار یباهم نقاط مشترک فراوان ایشما و آقا ارم

 

هم  پیهم دلت بخواد سرگرد با اون جذبه اش.تازه هم پولداره هم خوشت یلی:واسه خودت داستان نباف.بعدشم خ-

 خوشگل

 

 هیعال هیافتاده...عال لیهم با غر غر ادامه داد:هم نچسب هم اخمو هم از دماغ ف روشنا

 

 ادینم رتیبعدا گ یسفت نچسب نمی:مسخره نکن هم-

 

 یبا اخم سالم م نیهمچ دهیانگار متهمش رو د نهیب ی.مردک تو راهرو آدم رو مادین اهیخوام صدسال س ی:مروشنا

 ستهدو یبشر نیکه با همچ ایارم فیعصا قورت داده.ح یتا قتلم اعتراف کنم جلوش...نظام شیبه ش کهیکنه که نزد

 

 دهیبو م فیپ فیگه پ یرسه م ی:گربه دستش به گوشت نم-
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 اون؟ ای یتو دوست من نمیبب ی:هوروشنا

 

 گذاشتنت یواسه ترش میتانکر باش هیفکر  دیبا یر یم شیکه تو پ ینجوریتم ا ندهیفکر آ شتری:واال من ب-

 

 تو کار دوتا دوتا یتونم تور کنم تو زد یدونه اش رو نم هی ؟منمیکنم که تو حق منم خورد کاری:من چروشنا

 

 ها هیسیخوب ک نهیآر نی.برو تو کار همزمیعز گهیگم د یو م نی:خب منم هم-

 

 خشکه یادیخوام ز یگفت:گفتم که نم یو با لجباز دیلباش رو برچ روشنا

 

 ده یپس...اون بهت رو نم:آها بگو -

 

خشکه به آدم  یادیز کمیها.از خداشم باشه فقط  یگ یم یدار یچاقو رو گرفت سمتم و گفت:حواست باشه چ روشنا

 کنه ینگاه نم میمستق

 

 گهید یکنه چه برسه به زن ها یشوهرت به خودتم نگاه نم یدون یشه پس فردا.م ینم ری:خوبه که.مثل ام-

 

 ساالدهم تموم شد نیا میبخور اریبکش ب یرو سوزوند:چرت نگو غذا روشنا
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 رفت اتاق خودش. ی.شبم هر کمیو ظرف ها رو شست میو خورد دمیدیهم سفره رو چ باکمک

 

لبم  یرو یناخودآگاه لبخند ایارم یادآوریکشه؟با  یانتظارم رو م یکردم که فردا چ یفکر م نیوقت به ا ریتاد

 دعوت کردم. نیریو چشم هام رو به خواب ش دمیپتو خز رینشست و ز

 

 رن ها ی:دِ بجنب دختر االن همه م-

 

له ک نیا نیبا ماش میحاال مجبور یگم ساور یصفا نداره.م میبرن ما که نباش ییخود کردن بدون ما جا ی:اوهو بروشنا

 م؟یکدو بر

 

 ا؟یه؟ارمیک گهی:کله کدو د-

 

 نهی:نه بابا منظورم آرروشنا

 

سم دنبالمون.تب ادیم ایکه ارم میر یاون م نینگفتم با ماش ادیکجاش کله کدوهه؟بعدشم گفتم اونم م چارهی:اون ب-

 هم هست

 

 ؟یطوس ای ی:آ ها...باشه به نظرت کدوم مانتوم رو بپوشم آبروشنا

 

 روشن. یآب یمدل بلندا نیاز ا شیکیو تا زانو بود و  یطوس شیکیبه دست هاش کردم. ینگاه
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 هیآب:اومــــ -

 

 یکن دشییخواستم تا یبود فقط م نینظر خودمم هم ولی:اروشنا

 

 بپوشم؟ ی:من چ-

 

 خوشگله ها هی:زرشکروشنا

 

 .یکوتاه بود و راحت یادیکه تو کمدم بود انداختم.ز میزرشک یبه مانتو ینگاه

 

 من یشکم گنده  نیو اونجا بپوشم اونم با ا نیکوتاهه زشته ا یادیز نی:نه ا-

 

 ادیرو بپوش فکر کنم بهت ب یتونی:خب زروشنا

 

 کرد. ینم تمیبودم و راحت بود و اذ دهیم خر یباردار یروزا نیم رو برداشتم.واسه هم یتونیز یمانتو

 

 یکردم.روشنا هم خوشگل شده بود.مانتو یمیمال شی.آرامیمشک فیو ک یمشک یو شلوار راحت ریس یتونیشال ز با

 دیسف یو کفش عروسک فیروشن و ست شال و شلوار و ک یآب
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 ها یراحت تر یبپوش یگم کتون ی:م-

 

 پوشه؟ یم یمانتو آخه کتون نیبا ا ی:وا؟کروشنا

 

 اونجا یش تیاذ دیبه مانتوش کردم و گفتم:آخه شا ینگاه

 

 گهیپارکه د میر یکوه که نم الیخی:بروشنا

 

 یهام رو انداختم باال وگفتم:هر جور راحت شونه

 

حبت ص دوریبا سرگرد داشت تو کر ی.از شانس بد بنده انصاررونیب میرو پام کردم و از خونه زد میلژدار مشک یکتون

 به دماغم دادم. ینیکرد.چ یم

 

 گهید ؟برویر یاز پشت بهم زد وگفت:چرا نم روشنا

 

با سر سالم کرد.من  نیبودن.آر دهیسمت ما چرخ گهیروشنا حاال د یاشاره کردم.هردوشون با صدا یبه انصار باسر

 هم با همون سر جوابش رو دادم.
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 گند زدن تو روزمون یاول صبح نیمن برم سرگرد جون که از هم گهی:دیانصار

 

 کنم به سالمت یتکون داد وگفت:خواهش م یسر نیآر

 

 .نییپا میکه زحمتش رو کم کرد ما از پله ها رفت یانصار

 

 :سالم خانوم هانیآر

 

 :سالم سرگرد-

 

 حالمون گرفته شه مینیمردک رو بب نیا دیبا یاز اول صبح ـــشی:اروشنا

 

 شنون زشته... یخانوم.م سیو گفت:ه شینیب غهیرو ت دیانگشتش رو کش تیبا جد نیآر

 

 م؟یترس ی:بشنون مگه مروشنا

 

عواها د نیا یگیتو همسا ستیخوب ن یول یترس یکه نم یکیروشنا انداخت وگفت:نه!شما  یبه سرتاپا ینگاه نیآر

 مرده شما دوتا زن تنها نیبه هر حال ا رهیباال بگ
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 یم یتونه بکنه مملکتم که شهر هرته...پس شما به چه درد یدلش بخواد م یچون مرده هر غلط گهی:آره دروشنا

 سرگرد جون؟ دیخور

 

 .دمیترس نیآر ییوالیبه روشنا زدم.چون واقعا از اخم ه یا سقلمه

 

 گهیگم د یگفت:خب راست م نهیدست به س روشنا

 

 ادیم ایاالن ارم نییپا میبهش رفت و رو به من گفت:بر یچشم غره ا نیآر

 

 نازک کرد یپشت چشم یی.روشنا با تمام پررومیاحترام به سمت راهرو دراز کرد که اول ما بر یرو به نشونه  دستش

 .نییپا میسرش رفت باال و پشت مینامحسوس انداخت یلیو جلوتر رفت.هردو ابروهامون رو خ

 

 .میبود ایدر ساختمون منتظر ارم یجلو یا قهیده دق هی

 

 میادسیجا.واال از بس وا نیهم ارهیبگو زحمت بکشه بچه ها رو ب تیزنگ بزن به دوست گرام هیبابا سرگرد  ی:اروشنا

 میبر یپامون پارک سبز شد اردو واسه چ ریز

 

الن بذار ا گریدندون رو ج یستادینشده ا قهیدست به کمر برگشت سمت روشنا و با توپ پر گفت:خانوم ده دق نیآر

 ادیم
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 کین کیپ میر یدارم م یشه اه...ما رو باش با ک یساکت نم قهیلب گفت:غرغرو دو دق ریز بعد

 

 دهنش مشت کرد و گفت:اِ..اِ یکردم خنده ام رو قورت بدم.روشنا دستش رو جلو یسع

 

 گفتن غرغرو؟ یآقا به ک یساور نمیبب سایحرکت دستم خواستم روشنا رو آروم کنم که گفت:وا با

 

 نبود گفت:به شما سرکار خانوم متیومال یتوش شوخ یکه ذره ا یتیبا جذبه اش برگشت سمت روشنا و با جد نیآر

 

پر بود. ینطوریهم شهی.همرهیگ یلوسه و االن بغضش م کمیدونستم  یشده بود.م یچشم هاش اندازه نعلبک روشنا

 سر و صدا و دل نازک.

 

 نیماش ایب میقراضه شون نیماش یفکر کردن کشته مرده  یساور ایآقا.ب ستمایدستتون ن ریز ی:من مامورهاروشنا

 یخودمون بر

 

 ادیرو گرفتم وگفتم:آروم باش االن م دستش

 

 گه... یم طونهیگه آخه؟ش یم ی:نگاش کن به من چروشنا

 

 اومد ایواسه بعد ارم دیرو بذار طونهیش ی:نطق هانیآر
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 آوردن فیبله آقا باالخره تشر میدیکه د میسر کوچه نگاه کرد به

 

 ریشرمنده د یگفت:سالم وا یشد و هول هولک ادهیپ یجلو تند یپامون نگه داشت.تبسم از صندل یرو جلو نیماش

 شد

 

 ا؟یتو ارم ییوگفت:کجا دیتوموهاش کش یدست نیآر

 

 خانومه نیا ریساعته حاضرم همش تقص هی:سالم.به خدا من ایارم

 

 گهیشد د ریداشتم د یبر م دیبا لیوسا یکار کنم کل ی:وا خوب من چتبسم

 

 فقط میکرد ریربع د هی.نینشده ها آر ریهم د یلیبه ساعتش انداخت وگفت:خ ینگاه ایارم

 

 ربع مخم خورده شد هی نیتو هم ی.تو همون حال گفت:آره ولنهیجلو بش یرفت صندل نیآر

 

 گفت:خانوم دکتر؟ نیبه ما انداخت و با تعجب رو به آر ینگاه ایمثل کوه آتش فشان بود.ارم روشنا

 

 لب گفت:جوجه غرغرو... ریز نیآر
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 دیسوار ش دییبا خنده گفت:زشته پسر...بفرما ایارم

 

 .نیبعد من آخرم روشنا پشت سر آر ایتبسم نشست پشت ارم اول

 

پچ پچ کرد و راه افتاد.تو تموم راه روشنا دست  یزیچ هی نیگوش آر ریپرخنده به ما انداخت و ز یدوباره نگاه ایارم

ت زد ساک یحرف م یکل نیکه تو ماش شهیکرد و برخالف هم ینگاه م رونیبه ب شهیاز ش دهیبرچ یبالبا نهیبه س

 ساکت بود.

 

 دکتر؟پس بچه ها؟ میر یخودتون م نی:با ماش-

 

 پارک انیم اریرو.آخه بچه ها از شهر یرفتن میر یخودمون م نیصاف کرد وگفت:آره با ماش کمیرو  نیماش نهیآ ایارم

 میقراره شب اونجا بمون یشب کلبه آسمون دیایبا ما ب دیتون یم دیتره.البته اگه دوست داشته باش کیبه ما نزد

 

 گذره یخوش م یلیخ ایجون ب نایساور ی:واتبسم

 

 ن؟یفرما یامر م یروشنا خانوم چ مینیبب دیدونم با ی:واال نم-

 

 نگاهش کرد زیزد و روشنا ت یپوزخند نیآر
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 رمیگ یم میتصم میدونم حاال بر ی:نمروشنا

 

 که ستین یکبر می:تصمنیآر

 

 :شما فکر کن هستروشنا

 

 شده؟ یچ دیبه پشت انداخت و با حرکت سر ازم پرس ینگاه ایارم

 

 .ستین یزیبا حرکت سر بهش گفتم چ منم

 

 بود. یو قشنگ کیکوچ ی.پارک جنگلیپارک طالقان میدیرس باالخره

 

 

 

 

 

 میدیکه رس نییپا دییبفرما زیعز ی:مسافراایارم

 

 شد. ادهیبه دست پ یگوش تبسم
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 ...چشم چشم...فعال...خدانگهداردیتا شما برس میهست .پس ما فعالی:باشه باشه خانوم ثامنتبسم

 

 سمت ما. اومد

 

 شد؟ ی:چایارم

 

 فعال تو راهن یچی:هتبسم

 

 پس میاندازیبساط کباب رو راه ب می:برنیآر

 

 بهشون؟ نیکباب بد نیخوا یهمه بچه م نی:ا-

 

 د؟یکه شما دوست ندار دهی.آره مزه ممینفر یسرجمع س ستنین ادمی:زایارم

 

 چرا اتفاقا :چرا-

 

 دوست دار یلیکه خ میزن ی:اتفاقا کباب جوجه متبسم
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 باال.باال بهتره میوجه از دستش بدم بر چیبه ه دیچشمک زد وگفتم:پس نبا هی بعد

 

 سبد از تو صندوق عقب برداشتن و راه افتادن. هیها هرکدوم  بچه

 

 نشست روش.هر دوتا دستش سبد بود. ایاومدم سبد رو بردارم دست ارم تا

 

 ارمیرو من م شیکی نی:بد-

 

 ارمیجلو.خودم م دیافتی:نه شما بایارم

 

 بابا بچه ها همشون دستشون پره فقط من... ی:ا-

 

 باال؟ یایب یتون ی...میکن یکرد وگفت:شما فرق م یاخم جذاب ایارم

 

 و تکون دادم وگفتم:اونقدر ها هم چاق نشدم هنوز سرم

 

 کردم بانو؟ یجسارت نیمن همچ یوا ی:اایارم

 

 ...یگفت:مراقب باش ســــاور ایخورد که ارم یم چیپام داشت پ کمیخنده. ریز میدو زد هر
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 ؟؟؟ی؟ســـاوریسمتش.چشم هام گرد شده بود.ساور برگشتم

 

 نشد تونیزیوگفت:شرمنده...چ نییو سرش رو انداخت پا دیرس بهم

 

 مرد! نیاسمم از زبون ا دنیداشت شن یحس خوب هیدونم  یهام رو انداختم باال.زبونم بند اومده بود. نم شونه

 

 د؟یناراحت شد دی:ببخشایارم

 

 :به خاطر؟-

 

 نداشتم. یقصد دیکه اسمتون رو...باورکن نی:از اایارم

 

 سمتش و گفتم:وا؟مگه اسم آدم ناراحت کننده اس؟ برگشتم

 

 :نه آخه...ایارم

 

 ندارم یکنه مگرنه من مشکل یدکتر دکتر گفتنه اس که من رو ناراحت م نیا ایوسط حرفش و گفتم:نه آقا ارم دمیپر
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 :جدا؟ایارم

 

 :اوهوم-

 

 خانوم نایساور دی:پس شما هم راحت باشایارم

 

 مکث... یخنده دار شده بود.با خجالت و کم یلیخ"خانوم نایساور"اش موقع گفتن افهیق

 

 واستون آسونتر باشه ها یخنده گفتم:فکر کنم همون ساور با

 

 شرمنده دیمنم از دهنم پر یساور گهیکنه و م یتبسم از بس درمورد شما صحبت م نیوگفت:از دست ا دیخند ایارم

 

 هم شیپ دیذار یمن و بار م یخنده گفتم:پس خوب کله پاچه  با

 

کنم  اشاره کرد وگفت:فکر میشد یم کیبهش نزد میبه تبسم که داشت.با سر رتونهیذکر خ یادی:نه بابا اتفاقا زایارم

 یشده حساب دتونیمر

 

 خنده تون پرکرده پارک و؟هان؟ یشما دوتا به هم صدا دیگ یم یگم چ ی:متبسم
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 یکن یمن و م بتیگفتن هر روز غ یداشتن م ایتبسم جون آقا ارم یچی:ه-

 

 ا؟یکارها؟آره ارم نیمن؟من و ا یوا ی:اتبسم

 

 شونه هاش رو داد باال طونیو ش دیخند ایارم

 

 بذار منم بگم که... هینطوریپس حاال که ا نطوری:که اتبسم

 

 یخود دان گهیکنم حاال د یم زونتیاز برج پرچم آو یکلمه حرف بزن هی:ایارم

 

 نمی:نه جالب شد برام بگو بب-

 

 :عرضم به حضورتون که...تبسم

 

 :تبســــم...خونت حالله هاایارم

 

 یر مکنه توش کاه پ یشه پوستم رو م یم یشکل نیا یکه...وقت ینیب یشرک نگاهم کرد وگفت:م یمثل گربه  تبسم

 نیع رهیگ یداره که...کمربند دستش م یدست بزن هی یدون یکنه...نم یم میبه جونم خط خط افتهیکنه.با اسکالپل م

 همون... کوینانچ کویالنچ
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 ...شد یچشم هاش گشادتر م هیبه ثان هیهم ثان ایو ارم دمیخند یهاش م یباز بمیتبسم و به ننه من غر یحرف ها به

 

 به سمت روشنا.. میدیروشنا سبدها رو گذاشتن کنار درخت و دو غیج یصدا با

 

 بود. دهیجلوتر ازما بهش رس نیآر

 

 شده؟ ی:چایارم

 

 خورده چیتعادلش رو ازدست داده پاش پ ستین یزیتکون داد وگفت:چ یبهمون انداخت و سر یبا اخم نگاه نیآر

 

رو تو دستش گرفت.روشنا از درد لبش رو گاز گرفته  دشیآروم کفش روشنا رو از تو پاش در آورد و مچ سف نیآر

 .نییخورد پا یگونه اش سر م یبود.چندتا قطره اشکم از رو

 

 یا یبه مچ پاش انداختم.فکر نکنم مشکل جد یکنارش دو زانو نشستم و دستش رو تو دستم گرفتم و نگاه آروم

 باشه

 

 شده یچ نمیپاشو جاتو با من عوض کن بب نی:آرایارم
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هم نشست کنارمون و مچ  ایداد و نظاره گر شد.ارم هیبه درخت کنارمون تک نهیبا اخم بلند شد و دست به س نیآر

 اونورش کرد. نوریا یروشنا رو تو دستش گرفت و کم

 

 :در رفته دکتر؟-

 

 اندازم یکه االن جاش م کهیکوچ یدر رفتگ هی:آره ایارم

 

 دستم و محکم فشار داد. روشنا

 

اندازم  یدر رفته االن جاش م کمیخورده و  چیفقط پ ستین یزی؟چیدکتر رضو ینگاهش کرد وگفت:خوب ایارم

 یکن یدرد داره تحمل م کمی یدون یخودت م

 

.روشنا ختیر یصدا اشک م ی.اروم و بدییهم سا یپلک هاش رو محکم فشار داد و دندون هاش رو محکم رو روشنا

 نازنازو بودها... یادیهم ز

 

 کنه... یدر رفته االن درستش م کمی یکه نخورد رینداره که...ت هیخب حاال گر یلیبا تشر گفت:خ نیآر

 

درد داره؟شما فقط درد  ریگفت:جناب سرگرد مگه فقط ت تیبا اون حال بدش چشم هاش رو باز کرد و با عصبان روشنا

 درده یلیخ فمیواسه من که ظر ستین یچیدرد ها واستون ه نیا لوههیک 100 کلتونیه د؟شمایدون یرو درد م ریت
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با خشم نگاهش  نیخنده.آر ری.منم زدم زدیگرد شده نگاهم کرد و ابروهاش رو انداخت باال و خند یبا چشم ها ایارم

 کرد. یم

 

 د؟یخند یم ی:شما واسه چروشنا

 

 .اندازهیداد تا جاش ب یگفت و مچ روشنا رو مالش م یدیزودتر خنده اش رو جمع کرد و ببخش ایارم

 

ر از کا گهید اندازی...دِ جاش بفیخانوم ظر یرو پا افتهیوقت خط ن هیمراقب باش  ایگفت:ارم یبا لحن مسخره ا نیآر

 ...نیما رو انداخت یوزندگ

 

 نیکرد خنده اش رو بخوره گفت:زشته آر یم یکه سع یدرحال ایپر از خشم بهش انداخت و ارم ینگاه روشنا

 

 نشون داد و روش رو اونور کرد. ییکالفه با دستش برو بابا نیآر

 

 ریخانوم دستش رو بگ نایکتر؟ساورد ی:حاضرایارم

 

هم مچش رو جا  ایدستش رو گرفتم و ارم الیخیانداخت.منم ب یابرو باال م یول کن نبود و ه تمیتو اون موقع روشنا

 انداخت.

 

 ــــــــــــیی:آروشنا
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 درد سر بدم. یبود باهاش همصدا ندا کیمحکم دستم رو چنگ انداخته بود که منم نزد یحد به

 

 خب تموم شد یلی:خایارم

 

 گفت:مردم و تموم شد دهیبر دهیبر یبا صدا روشنا

 

 ستیراه رفتن براتون خوب ن دینیجا بش هیامروز  دی:دور از جون...خب باایارم

 

 خواستم همه جاش رو بگردم یبه پارک نگاه کرد وگفت:تازه م دهیبرچ یبا لبا روشنا

 

 ازت بمونه یزیفکر نکنم چ یهمه جا رو بگرد یپات رو ناقص کرد یزد دهینرس قهیدق 5:نه تو رو خدا هنوز به نیآر

 

 نیبابا.زشته کل کل نکن آر یوگفت:ا نیبلند شد و دستش رو زد به شونه آر ایارم

 

 ...شیی:خدانیآر

 

 !ــــنیو گفت:آر نیوسط حرف آر دیبا تشر پر ایارم
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 باال انداخت و رفت سمت سبدها... یشونه ا نیآر

 

 ...میکن دایمناسب پ یجا هیتا  نهیها بش مکتیاز ن یکیروشنا بلند شه رو  میو تبسم هم کمک کرد من

 

به آبشار و  هم افتنیبچه ها ب میبترس ستیبلند ن ادیهم ز کهیبهتره.هم به بوفه نزد میبمون نییپا نیگم هم ی:مایارم

 ...میدار یدسترس یبهداشت سیسرو

 

 متفکر گفت:من موافقم یا افهیباال انداخت و با ق یشونه ا نیآر

 

 جا... نیهم میکرد یدوباره بر م میگرد یم میر یم میبگرد می...خواستنجای:آره خوبه همتبسم

 

 گه؟ید میجا بذار نیو هم لی:پس وساایارم

 

 خوب قیآالچ نیا ای:بنیآر

 

 انداز تو اونه ریز اریسبد رو هم ب یکی:تبسم اون ایارم

 

ز کار ا تمونیگذاشتن.من و روشنا هم که به خاطر وضع قیرو تو آالچ لیوسا ییغر غر کردن سه تا یبعد از کل باالخره

 کرد. یبه پاش نگاه م دهیبرچ یبا لبا نهی.روشنا تمام مدت ساکت و دست به سمیمعاف بود
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 نشده که حاال... یزیبهش زدم وگفتم:بس کن بابا چ یا سقلمه

 

 شد ینجوریجا رو نگشتم ا چیهنوز ه خوام ی:نمروشنا

 

 ...میگرد یم میایم یبعدا که خوب شد ومدهیکه به آسمون ن نی:باشه حاال زم-

 

 :برو بابا...روشنا

 

 اعصاب نداره گفتم بهتره سر به سرش نذارم. دمید

 

 :اِ بچه ها اومدنتبسم

 

به همراه  یتا هم مرب 3هم دختر بودن.تا  12-10پسر و  12-10.حدودا میکرد برگشت یکه تبسم اشاره م یسمت به

 خانوم ثامن

 

 یاحوال پرس یاومدن سمتمون و سالم کردن.بعد از کل یما با خوشحال دنی.بچه ها با دمیدور به خاطرشون بلندشد از

 .ایدور و بر ارم ختنیرد و بدل شد پسرها باز ر نمونیو تعارفات که ب
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 یشد با خنده وشوخ یکرد و حضور بچه ها دور وبرش مانع کار کردنش م یکه داشت کار م نیبا وجود ا ایارم

اما بداخالق هم  دیخند ینم ادیاز جلد بداخالقش در اومده بود.ز کمیهم  نیشد.آر یباهاشون هم صحبت م

 بود. ینبود.معمول

 

 مخصوص کباب بود. یزدن تو جا شیهم مشغول ذغال آت نیکرد و آر یم خیداشت کباب س ایارم

 

کنن.دخترا هم که از  یباز یمیت بالیدادن که برن وال تیرضا نیو آر ایسر به سر گذاشتن ارم یهم بعد از کم پسرها

 یکنم. روشنا هم داره واسه خانوم ثامن یدرست م اریها رفتن بگردن.منم دارم ماست و خ یاول با تبسم و دوتا از مرب

 کنه... یم فیپاش رو تعر خوردن چیپ یها ماجرا یاز مرب یکی یو خانوم ارشاد

 

 :روشنا خانوم اون نمکدون رو بده به من-

 

 میرفت کمک کن ادمونی میسرگرم صحبت شد نقدریا زمیعز دی:ببخشیثامن

 

 خواد یدرست کردن که کمک نم اریماست و خ هی یخانوم ثامن دیدار اری:اخت-

 

شد نبود و هر  یو روشنا رد و بدل م یخانوم ثامن نیکه ب ییاز اول هم معلوم بود حواسش به صحبت ها یارشاد

 داد.اما تموم هوش و حواسش سمت پسرها بود. یفقط سرتکون م یازگاه

 

 شیحاال هر دوشون سرپا کنار هم پ نیو آر ایکنه.چون ارم ینگاه م یکیبه کدوم  نمینگاهش رو گرفتم که بب رد

 باال انداختم و مشغول کارم شدم. ییبودن درست متوجه نشدم.ابرو ستادهیا شیات
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 نور؟یا دیرسون یفلفل نمک م کمی:خانوما ایارم

 

و نمکدون و فلفل رو از کنار دست من  دیمثل فشنگ از جاش پر یدستم رو گذاشتم رو زانوم که بلند شم ارشاد تا

 برداشت و چادرش رو صاف کرد و با لبخند رفت سمت پسرها.

 

بود بهم نگاه کرد و با ابروهاش به  یبود.روشنا هم که سرگرم صحبت با خانوم ثامنحد گشاد شده  نیتا آخر چشام

هم عکس  یکرد انگار جاسوس گرفته.ثامن ینگاهش م یجور هیاشاره کرد.منم سرم رو تکون دادم. روشنا  یارشاد

 شده بوده... یبراش عاد ایمتوجه نشده بود  اینداشت  یالعمل

 

 دیخوا یکمک نم ونیآقا دی:خسته نباشیارشاد

 

 دییشما بفرما ونهیکه اونم تخصص آقا هیتخصص زیچ هی:نه ممنون کباب نیآر

 

چادرش رو سفت تر گرفت و انگار بهش برخورده بود دستش رو دراز کرد و نمکدون فلفل رو داد به  کمی یارشاد

 .ایارم

 

 مدینظر داشتم.اما بازهم نفهم ریهم برگشت سمت ما.تمام حرکاتش رو ز یازش تشکر کرد.ارشاد ریهم سر به ز ایارم

زدم خب باشه به  یخودم تشر م ؟بهیباشه چ ایگفت اگه منظورش ارم یته قلبم م یزیچ هی...هیکیمنظورش کدوم 

و سرم رو تکون  دمیکش یقیعم ه؟نفسندار یبه تو ربط یگفت مطمئن یمن چه؟اما دوباره همون صداهه م

 آب دستم رو بشورم. ریاست و کنار گذاشتم و رفتم کنار شدادم.م



 ییدایش ینیریش

 
310 

 

 

 ریدرخت بود که دو طرفش ش یکنده ها هیاونجا شب یآب ها ریآب.ش ریهم اومد سمت ش ایموقع ارم همون

 .میومشغول شستن دست هامون شد سادیداشت.رو به روم وا

 

 گذره؟ ی:خوش مایارم

 

 :اوهوم-

 

 ست؟ی:گشنه تون نایارم

 

 ادی:نه ز-

 

 زد؟ بشی:تبسم مهمونش رو تنها گذاشت خودش کجا غایارم

 

 مهمون یاخم نگاهش کردم وگفتم:بازکه گفت با

 

 شرمنده میتسل میبا خنده دست هاش رو برد باال و گفت:تسل ایارم
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داره  رهیوخ زیت یارشاد دمیرو خودم شدم.سرم رو برگردوندم و د ینیتکون دادم.متوجه نگاه سنگ یو سر دمیخند

شدم.برگشتم سمت  یعصبان کمی یدونم چرا ول ینظر داره.نم ایمطمئن شدم که به ارم گهیکنه.د ینگاهمون م

 تکوند تو هوا تا خشک شن. ی.داشت دست هاش رو مایارم

 

ماهرانه بادبزن مخصوص دستش گرفته بود  یلیخ نی.آرنیکنار آر یاونم رفت سمت کباب پز چوب قیسمت آالچ رفتم

 زد. یکرد و بادشون م یبود به کباب ها نگاه م قشیاز تمرکز دق یکه حاک یشونیاخم رو پ هیو با 

 

 یزدن و م یحرف م ی.گاهدمیشن یکردن صداشون رو نم یدور بودن و نسبتا آروم صحبت م کمی چون

هم لبش از لبخند  نیبود.آر نیخنده اش با صدا اما آروم و دلنش دیخند یزد نه آروم م ینه قهقهه م ای.ارمدنیخند

 رفت. یاونورتر نم

 

 به خودم اومدم و برگشتم. یارشاد یسرفه  یشده بودم که با صدا رهیدونم چقدر بود که بهشون خ ینم

 

 شده بود. رهیاخم نامحسوس بهم خ هیبا  یارشاد

 

 خانوم دکتر وهیم دیی:بفرمایارشاد

 

 . میباش بیباهم رق دیکردم شا یفکر م یدونم ول یقدم جلوترم.نم هیکردم من از اون  یزدم.احساس م یلبخند

 

 برداشتم و مشغول پوست کندن شدم. اریدونه خ هی
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 وهیم ونیبلند شد و از همون جا گفت:آقا یارشاد

 

 :نوش جانایارم

 

 گهید دیی:بفرمایارشاد

 

 شه کباب و تنها گذاشت آخه ی:نمنیآر

 

نگاه  هی یو بردم براشون.ارشاد ینیبا دوتا چاقو گذاشتم تو س وهیبکنه چندتا م یکار یارشاد نکهیبار قبل از ا نیا

 .دمیتو دلم خند ثانهیچپ چپ بهم انداخت و منم خب

 

 ونیآقا وهیم دیی.بفرمادیراه انداخت یی:به به چه بو-

 

 کنارش یرو از دستم گرفت و گذاشت رو سکو ینیس ایارم

 

 :ممنوننیآر

 

 کنم ی:خواهش م-
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 کباب گذاشت توش و لقمه گرفت و گرفت سمت من. کهیت هیکنارشون برداشت و  ینیس ینون از تو کهیت هی ایارم

 

 دیی:بفرماایارم

 

 گهید میخور یبا بچه ها م دیبابا خودتون هنوز نخورد ی:ا-

 

 یکن یخانوم شما فرق م ری:بگایارم

 

 گهید ریانداختم که گفت:دستم خسته شد بگ نییو پا سرم

 

 شن ها یم یشاک هیرو ازدستش گرفتم وگفتم:االن بق لقمه

 

انداخت  هیبه سمت بق یهم انگار خود متوجه بود نگاه ایشده بود.ارم یبود که نگاهش برزخ یبه ارشاد منظورم

 نداره تیجرئت شکا یوگفت:شما نترس کس

 

 اش اندازه اس هیدکتر ادو نی:ببنیآر
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 یگرفته بود.نم ایکه اون لقمه رو ارم نیخوشمزه بود.خصوصا ا یلیم.خکرد دایپ یگذاشتن لقمه تو دهنم حس خوب با

 کردم یهم خودم رو دعوا م یشده بود.هر چ شتریکششم نسبت بهش ب نقدریگذشته اش ا دنیدونم چرا بعد از فهم

 کارساز نبود.

 

 هیعال هی:اومــــ عال-

 

 انداختن.از حرکاتشون خنده ام گرفته بود. یواسه هم ابرو باال م جفتشون

 

اد ها است ستین یها و مزه هاش رو به اندازه زدم البته کار هر کس هیگفت:بله چون بنده تمام ادو یبا ژست خاص ایارم

 خواد یم

 

 کرد.خنده ام گرفته بود. یبا ابرو به خودش اشاره م بعد

 

زدم که االن همون  یدوساعت مرتب بادش نم نجایاگه بنده ا با چشم غره نگاهش کرد وگفت:اوهو آقا رو باش نیآر

 جزغاله شده بودن... یجنابعال یخام خوشمزه  یمرغ ها کهیت

 

 نداره ی:باد زدن که کارایارم

 

 یداد یخودت انجام م یگ ی:راست منیآر
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انداخت وگفت:پس تو رو  نیآر یبه سرتا پا ینشست رو سکو و دست هاش رو گذاشت رو سکو پشتش و نگاه ایارم

 واسه کل کل با... یآرودم واسه چ

 

 خنده. ریزد ز ایمن.ارم یادامه نده جلو گهیباال انداخت که د ییابرو نیآر

 

 میاندازیحاضر نشد ما سفره ب دیدعوا نکن ونی:آقا-

 

 نون ها رو بده ایحاضره ارم گهیبه کباب ها انداخت وگفت:چرا چرا د ینگاه نیآر

 

آب  ینون.دهنم حساب یها رو گذاشت ال خیاونم س نینون ها رو که الشون پره کباب بود روداد دست آر ینیس ایارم

 شد. ینکرده چشم بچه ام لوچ م یداد خدا یلقمه رو هم بهم نم هیاون  ایافتاده بود.اگر ارم

 

 دیاندازیتموم شد سفره رو ب گهیداد زد:خانوما د نیآر

 

 رو گرفت دم گوشش و مشغول صحبت شد. شیگوش ایارم

 

 تا سرد نشده دییبدو میناهار بخور میخوا یم دیایب دی:الو تبسم با بچه ها برگرد-

 

 کرد. یاز اونور پسرها رو صدا م نیآر
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 دیینجایبشمار سه ا عیناهار.زود تند سر دیایب دی:پسرها دست هاتون رو بشورنیآر

 

 زد.محکم و رسا و شمرده... یداشت تو پادگان حرف م انگار

 

آکنده از خشم نامحسوس  یبشقاب ها بود.نگاه دنیمشغول چ ی.ارشادیو ارشاد یهم رفتم سمت خانوم ثامن من

 بهم انداخت و دوباره مشغول کارش شد.

 

هم  یتو سفره.خانوم ثامن دشونیچ یکردم و روشنا نشسته نشسته م یرو پر از ماست م کیکوچ یکاسه ها منم

 تو سفره... دیچ یو سنگک رو م ینون بربر یاتکه ه

 

نفرن  11بودم  دهیاالن فهم قای...دخترها که دقدیدخترا کمک کن دیی.تبسم:بدودنیها رس یو بچه ها و مرب تبسم

 اومدن کمک.

 

 جون تنهات گذاشتما نایساور دی:ببخشتبسم

 

 همه آدم دور وبرم بود نیلبخند گفتم:قربونت برم تنها نبودم که ا با

 

 یناراحت شده باش دمی...ترسیگل یلیوگفت:خ دیلپم رو بوس تبسم
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 زحمت یب نیها رو بچ وانیل ؟اونیا یچه ناراحت زمی:نه عز-

 

 درکل. میشد یم ینفر 29نفر بودن.حدودا  9هم اومدن.اونا هم  پسرها

 

 بودن....همه ساکت منتظر کباب گهیسمت د هیسمت نشستن و دختراهم  هیسفره پسرها  دنیاز چ بعد

 

 صلوات فرستادن طنتیبه دست وارد شدن.بچه ها با ش ینیس نیو آر ایارم

 

 دیجاوا کن دیها هم اومدن.جا وا کن ی:بابا آشپزباشایارم

 

جا واسه  گهیباال.د میفرستاد یو م میکرد یها رو پراز کباب م سیها رو گذاشتن کنار من و تبسم.ما هم د ینیس

 از سفره نشستن. رونینبود.به ناچار پشت ما ب نیو آر اینشستن ارم

 

 .ینیبشقاب و نونشون رو گذاشتن تو س و

 

 شکونن یم ازیپ ینجوریا یآق دک ریبگ ادیرو با مشتش شکوند وگقت: ازیپ نیآر

 

 م.کن یم شیبچه ها.بعد رو به ما گفت:شرمنده االن شطرنج یکارها جلو نیداره ا ی:نچ نچ نکن سرگرد بد آموزایارم
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هم کنار  نیپشت به من کنارمن نشسته بود و آر بایتقر ایبود که ارم نین،ای.جالب تر از ادنیخند یها هم م بچه

 شه. یدر خونه اش سبز م ادیروشنا.مار از پونه بدش م

 

 به دماغش انداخت وگفت:من بال دوست ندارم... ینیچ روشنا

 

 یندار ی:بده من شما دندون استخوون خورنیآر

 

 دوست ندارم... نایبخور من از ا یوگفت:شما که دندون دار نیبا دست بال رو داد دست آر روشنا

 

 نایمامانم یآروم ابروهاش رو انداخت باال وگفت:ا وا نیآر

 

 لبخند زد. نیبا اخم نگاش کرد و آر روشنا

 

و  مکتیرو ن میشسته بودآب ظرف ها رو بشورن.من و روشنا هم ن یرهایها رفتن که دم ش یاز خوردن ناهار مرب بعد

 یشده بودن و واسه هم رجز م میت هیهرکدوم سرگروه  ایو ارم نی.آرمیکرد یکردن پسرها نگاه م یباز بالیبه وال

 کرد. یرو نگاه م ونامن و ا یخوندن.روشنا هم ساکت سرش رو گذاشته بود رو شونه 

 

با  ایاومد.اما ارم یپسرها در م یرو قطع کنن.صدا یشدن باز یشد و بچه ها مجبور م یرهگذر رد م هی یاز گاه هر

 کرد. یدعواشون م نیریاخم ش
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 مییبچه ها ما جلو دییبدو نی:آفرایارم

 

 مگه نه بچه ها؟ متونیجون.بچه هام اراده کنن برد یکه دک ستین یزی:دوتا دونه اختالف چنیآر

 

 روشنا. یکردن.توپ با سرعت قل خورد اومد سمت ما و محکم خورد به پا دییحرفش رو تا همه

 

 متوجه نشدن. هیو بق ومدیمانتو و ساعدم رو چنگ زد و چهره اش در هم شد.از زور درد صداش در ن نیآست روشنا

 

 درهم روشنا شد. افهیروشنا برداره متوجه ق یپا ریاومد دنبال توپ.خم شد که توپ رو از ز نیآر

 

 ؟یوشنا خوب:ر-

 

 شده؟ ی:چنیآر

 

 شد؟ ی؟چی:روشنا...روشنا خوبدمیپرس یاز روشنا جدا کردم و بازوهاش رو گرفتم.و با نگران یو کم خودم

 

 گفت:پ..ا..م دهیبر دهیبر روشنا

 

 توپ خورد به پات؟ یوا ی:انیآر



 ییدایش ینیریش

 
320 

 

 

 ن؟یشده آر ی:چایارم

 

 پاش ورم کرده ایتوپ خورد به پاش...ارم ایب ای:ارمنیآر

 

 تاسف تکون داد. یاز رو یروشنا انداخت سر یبه پا یاومد سمتمون.خم شد و نگاه ایارم

 

 دکتر؟ ی:درد دارایارم

 

 درد داره به پاش ضربه خورد بدتر شد یلی:آره خ-

 

 دکتر مشیببر دیوگفت:با دیکش یپوف نیآر

 

ه چ یشما دست خال یهست ول نجایدونم دو تا دکتر ا یخب بابا م یلیکه گفت:خ میچپ چپ نگاهش کرد ایو ارم من

 شه یکشه پاش بدتر م یداره درد م مارستانیب مشیاد؟ببریاز دستتون برم یکار

 

به بچه ها انداخت و گفت:آخه بچه ها...تازه قراره شب با  یفرو کرد و کالفه نگاه شیمشک یتو موها یدست ایارم

 کنم؟ کارشونی...بچه ها رو چیآسمون یکلبه  میاتوبوس بر
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 ادیبرمش خونه اگرم خواست ب یم ادیبرمش.بعدشم اگه حالش خوب نبود نخواست ب یمن م یایخواد تو ب ی:نمنیآر

 کلبه... میایکه م

 

 امیبه روشنا انداختم وگفتم:پس منم م ینگاه

 

 یخواد لشگرکش یشه نم یزود تموم م ستین یزیبرم چ ی...خودم مستیبهم انداخت وگفت:الزم ن ینگاه نیآر

 میکن

 

 ازش نداره. یکه اصال دل خوش نیتنهاش بذارم اونم با آر تیموقع نیبه روشنا انداختم.درست نبود تو ا ینگاه

 

 :روشنا...-

 

 میگرد یزود بر م میر یم ستین یزی...چیایتو ب یخواد ساور ی:نمروشنا

 

 آخه... ستیخوب ن ؟حالتی:مطمئن-

 

کار؟تو که از من  یچ یایحالت ب نیبا ا یبهم انداخت و گفت:مگه من با تو تعارف دارم؟پاش یبا اخم نگاه روشنا

 ...یبدتر

 

 دیکردم بهش وگفتم:باشه پس سرگرد مراقبش باش اخم
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 نمک یخودم و م یسع یول هیسخت یلیکار خ شونیکه مراقبت از ا نیوگفت:با ا بشیدستش رو فرو کرد تو ج نیآر

 

 گه... یم طونهیآروم دم گوشم گفت:ش روشنا

 

 کنه... یبگو بعدا نطق کنه فعال که داره در حقت لطف م طونهیخنده آروم گفتم:به ش با

 

 ...فشهینازک کرد وگفت:وظ یپشت چشم روشنا

 

 ییو گفتم:رو تو برم خدا دمیخند

 

 ییو گفتم:رو تو برم خدا دمیخند

 

 :تبسم تبسمایارم

 

 :بلــه؟تبسم

 

 نـــجایا ای:بایارم
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 شده؟ یو گفت:جانم؟چ نییخبر از باال اومد پا یب تبسم

 

 ببرشون نیکمک کن تا دم ماش مارستانیخواد ببرتش ب یم نیآر ستی:روشنا خانوم حالشون خوب نایارم

 

 باهات امیب یخوا ی؟میبازم درد دار رمیبم یآروم زد تو صورتش وگفت:وا تبسم

 

 ...نیتو ماش نشیاریب دیفقط کمک کن یوگفت:نه مرس دیکش یپوف نیآر

 

 هواش و داشته باش ستیها...حالش خوب ن یگوشش گفت:باهاش کل کل نکن ریو ز نیو داد دست آر چیسوئ ایارم

 

 خب... یلیو گفت:خ رونینفسش رو فوت کرد ب نیآر

 

 .ارتشیبه تبسم انداخت و اشاره کرد ب ینگاه بعد

 

عقب و  یصندل مشیرو تبسم بود.با کمک نشوند شینیسنگ شتری.بنییپا مشیو برد میدست روشنا رو گرفت اروم

 .یرو صندل میپاش رو دراز گذاشت

 

 و راه ایارم نینشست پشت فرمون ماش نیکه برن.آر میداد تیو تبسم رضا ایسفارش از طرف من و ارم یاز کل بعد

 افتاد.
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 رفتم باهاشون یذاشتن منم م ی:کاش م-

 

 اومد یاز دستتون بر نم یکار دمیرفت یم ستیحالتون خوب ن:شما خودتون ایارم

 

 مارستانیاز ب یفکر مرخص دیگم.کم کم با یاخم نگاهش کردم که شونه هاش رو باال انداخت وگفت:خب راست م با

 ...دیحالتون کار کن نیتونم بذارم با ا ی.من نمیچندماه هیواسه  دیباش

 

 من که حالم خوبه دیذار یم بیع ی:دکتر واسه چ-

 

که اگه  دینک یکار م یطی...تو محستیبد ن دیبه اون بچه فکر کن کمی یخوبم ول دیگ یم شهی:بله به شما باشه همایارم

 وضعتون... نی.با ادیش ضیممکنه خودتونم مر دیاشتباه کن هی

 

روشنا هم ناراحت  یشده بودم.به خاطر پا ینازک نارنج کمیدونم چرا  یرو تو هوا تکون دادم تا ادامه نده.نم دستم

 ...حتیافتاده رو دنده نص نمیبودم.ا

 

 شد؟ ی:دکتر...دکتر چایارم

 

 .مدیشن یدنبالم بود رو م دنیاز دو ینفس هاش که حاک یبهم.صدا دیاز پشت رس ایو گرفتم سمت سبزه ها.ارم راهم
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 خوره؟بابا من فکر خودتونم ی:چه زود بهتون بر مایارم

 

خدا که  بنده نیدونم چرا توپم پر بود.ا یو بهش نگاه کردم و خواستم دهنم رو باز کنم که دوباره بستمش.نم برگشتم

 کنم. یدعوا م نیبا ا ینگفته بود واسه چ یزیچ

 

 ندارم یمن حرف دیش یها.اگه سبک م دیکن یبا لبخند گفت:خانوم دلتون پره اشکال نداره سر من خال ایارم

 

 گهیگم د یو گفت:خب راست م دیکه خندکردم  نگاهش

 

 اومد. یآروم رو سبزه ها قدم زدم و اونم همگام باهام م آروم

 

رو هم  یاون انصار ختیر دیپوسم تازه با یخب من بمونم خونه م ی...ولنی:بله صحبت شما درست حرف شما هم مت-

 .نمیهر روز بب

 

 شیپ دی...خب برلیبود اسمشون؟آها آها تمنا خانوم زن آقا سه یچ دی:خب شما که تو ساختمون دوست دارایارم

 شتونهیپ ستین مارستانیکه ب یی.تازه روشنا خانوم هم که هست وقت هاشونیا

 

 ییمونم تنها یخونه منم م یداره درس م ایدانشگاه  ای مارستانهیب ای...رهی:روشنا که درگ-
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 نیکردن من داشت.منم ع یدر راض یسع یکنه با لحن مهربون یانگار که داره دختر بچه اش رو متقاعد م ایارم

 چوقتینکردم.ه یبچگ چوقتیکردم من ه یاوقات فکر م یبودم.گاه دهیآوردم و لبامو بر چ یدختربچه ها بهونه م

 ناز نکردم.

 

 هیبود که من و  نیا شیتمام سع یپدر!مادرم از بچگ یناز کردن برا یشد تو چندبار یناز و اداهام خالصه م تمام

 .ارهیخانوم متشخص بار ب

 

 می...در کنار رژیسیانگل لیاص یچطور با عشوه صحبت کنم.مثل خانواده ها رمیراه برم چطور چنگال دست بگ چطور

 داشته باشم. یکرد تا اندام خوب یم نییتع یو ورزش ییغذا میمنم رژ یخودش برا یها

 

کرد تا همشون  یمن توجه م یو روان یروح یازهایبه باطن و ن کمیمن همه فکر کردن به ظاهر  نیا یمامان جا کاش

 کنم. یخال گهید یکیو سر  میعقده نشه تو بزرگ سال

 

 سر کار... نیاینم گهیهفته د نی:از اخر اایارم

 

 دم یدارم کارم رو انجام م شهیداشتم؟من که مثل هم ادی:کارم بد شده؟اشتباه ز-

 

شه...همش  یم تیدارم من فکر شمام.اون بچه اذ مانیمن واقعا به کارتون ا دینکرد یاشتباه چی:نه به خدا هایارم

 دکتر؟ یستین یده آخه؟چرا منطق یچطور به شما اجازه م انیمن موندم دکتر ک دیسیم یسرپا وا

 

 تونم خونه بمونم ی:من نم-
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 مارستانیب نیایتونم اجازه بدم ب ی:منم نمایارم

 

 نیشلوارش.ا بیو دستش رو فروکرد تو ج ستادیگره خورده نگاهم کرد.جلوم ا یا ابروهااخم نگاهش کردم.اونم ب با

 یخواست ابهتش رو به رخم بکشه.نم یم دیبود.شا بهیبرام غر ییجورا هیشد  یم یجد یشناختم.وقت یرو نم ایارم

 لجبازم یدونست من از اون آدم ها

 

 رم؟یتونم در مورد بخشم بگ یهم م یمیبخشم و هر تصم سیرفته من رئ ادتونی:دکتر ایارم

 

خش. تو ب نیاگه شما من و نخوا یسرکار حت امیمن م دیرو به رخ من نکش استتونیر دیگفتم:لطف کن تیعصبان با

 گهیبخش د هیدم واسه  یدرخواست م رمیم

 

خواستم  یلجباز م یبچه ها نیپرس بزنمش.ع هیخواست  یبا سرعت از کنارش رد بشم بهش تنه زدم.دلم م اومدم

 دست هاش رو دور مچم حس کردم.سرم و بلند کردم وبا خشم نگاهش کردم. ی.گرمنیپام رو بکوبونم زم

 

 به دستم دادم و از دستش درش آوردم. یهاش رو بسته بود.تکون چشم

 

 دنده کی...لجباز و یمیآروم زمزمه کرد:درست مثل مر ایارم
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کرد.عاشق کارش  یهم مثل تو حرف من و گوش نم میتعجب نگاهش کردم.چشم هاش رو باز کرد وگفت:مر با

 اومد.دکترش ایزود به دن یاما تا ماه هشتم رفت سرکار.آخرشم حالش بد شد و عل رهیبگ یبود.خودم و کشتم مرخص

سرکار.چرا به حرف هامون گوش  هسرزنشش کرد که چرا رفت یشده کل نطوریا ادشیگفت به خاطر سرپا بودن ز یم

 نکرده...

 

رفته گ یافسردگ میماه تو دستگاه بود...مر هیاومد  ایبه دن فیضع یلیمن خ یسخت...عل یلیداشت خ یسخت مانیزا

 ما گوش نکرده و اونقدر به خودش فشار آورده... یکرد که چرا به حرف ها یبود...همش خودش رو سرزنش م

 

 براش زجر آور بود. یلینگاهش رو دوخت تو چشم هام.حالش خوب نبود.انگار خاطرات گذشته اش خ عمق

 

 یم.باور کنم نادیب شیبرات پ یخوام مشکل یکنم الاقل تو گوش کن.نم یرو به دندون گرفت و گفت:خواهش م لبش

 طر خودت..فقط به خامارستانیب یایتونم اجازه بدم ب ینم یو به رخ بکشم ول استمیخوام ر

 

 من از پشت دنبالش رفتم. نباریو راه افتاد.ا رونیرو فوت کرد ب نفسش

 

 تو وجودم نبود. تیاز اون عصبان ینشونه ا چیگرفته بود.بغض تو گلوم جاخوش کرده بود.ه صدام

 

 :دکتر...-

 

گفت صالح من رو  یزدم.اون راست م یباهاش حرف م یاونطور دیازم دلخور شده بود.نبا دیاما برنگشت.شا ستادیا

 خواست. یم
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 شم... وونهیترسم خونه بمونم د یم هییمشکل من تنها دیدون ی...آخه...خودتو ن که مدی:متاسفم...ببخش-

 

...دوستات میما هست یهمه  یستیگفت:به خدا تنها ن یپر از مهربون ییسمتم.دوباره مهربون شد.با صدا برگشت

 نکرده... یترسم خدا ی.به خدا مشتیپ ادیهستن.تبسمم هر وقت کار نداشت م

 

 امینم گهیسرکار د امیب گهیماه د هیو غنچه کردم و گفتم:باشه  لبام

 

 :قولدیکرد و موشکافانه پرس یاخم ایارم

 

 رو کج کردم و گفتم:قولِ قول سرم

 

 گرفت سمتم. دیتهد یانگشتش رو به نشونه  ایارم

 

 ...یقولت بزن ری:اگه زایارم

 

 گفتم:اِ دکتر... یشاک

 

 ...گهیکار کنم اعتماد ندارم بهتون د یشونه هاش رو انداخت باال وگفت:چ ایارم
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 :دست شما درد نکنه-

 

ماه حالتون بد شه زودتر  هی نیماه اگرم وسط ا هیباشه ها فقط  ادتونیکنم سر شما درد نکنه... ی:خواهش مایارم

 دیخونه بمون دیکنم.سه ماه آخر با یمرخصتون م

 

 گهیره دکنه و نذا یو دکتر صدر رو راض ارهیتونست بهونه ب یمجبور بودم قبول کنم.م یبود ول لمیبر خالف م نکهیا با

 بود متیخودش غن یماه هم برا هی نی.هممارستانیبرم ب

 

**** 

 

 :نیآر

 

 

 

 

 

سر به هوا  ی.آخه بگو دختره دیترک یکرد.سرم از دستش درد گرفته بود و داشت م یم یآ یطول راه داشت آ تمام

 ؟یپات و ناقص کن یبزن دیبا دهینرس قهیدق 5حواست کجاست هنوز به 
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 تونستم سرش غر بزنم و بگم ساکت شه. ینم نیباد کرده بود.واسه هم یسوخت.پاش حساب یبراش م دلم

 

 یشده بود.از درد لبش رو به دندون گرفته بود و چشماش رو بسته بود.م دیبهش انداختم.رنگش سف نهیاز تو آ ینگاه

 ادیسرش ب ییبال دمیترس

 

 ؟ی:خوب-

 

-... 

 

 ؟یا ؟زندهیگم خوب ی:م-

 

 آره زنده ام دیش ی:اگه ناراحت نمروشنا

 

 جون به لب شدم دختر ید ی:خب چرا جواب نم-

 

 گه؟ید یرو انداخت باال وگفت:از خوشحال ابروهاش

 

 حالش هم زبونش باز درازه. نینثارش کردم.تو ا"ییپررو"لب: ریکردم و ز یاخم
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 بود. مارستانیکه همون دور وبرها ب نیخودشون با ا مارستانیب ارمشونیامر فرموده بودن ب خانوم

 

 میدی:رس-

 

 دونم ی:مروشنا

 

 گهیشو د ادهی:خب پ-

 

 شم ادهیتونم پ یگفت:آخه پام...نم دهیبرچ یبه پاش انداخت و با لبا ینگاه

 

 شد تحملت کرد؟هوم؟ یم یشد یمظلوم م نقدریا شهیشد هم یم یبه صورتش کردم.چ یسمتش.نگاه برگشتم

 

 واست ارمیب لچریبرم و نیگفتم:بش آروم

 

 م.که عمرا بهش دست بزن لچر؟منمیو بذاره رو و نیتونه ا یم یگرفتم.حاال ک لچریو هیاز پرستارها و  یکیسمت  رفتم

 

 روش؟ ینیخودت بش یتون ی:م-

 

 که صداش رفت رو هوا. نیجلو. خواست پاش رو بذاره رو زم دیخودش رو کش کمیدست هاش  با
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 کمکت کنم؟ یذار یخب آروم باش.م یلی:خ-

 

 ینکنه اما نم یاش واونجور افهیخواست بهش تشر بزنم که ق یبود.گونه هاش رد اشک داشتن.دلم م دهیرو برچ لبش

 خواستم حساسش کنم.

 

رو اونورتر پارک کردم.اومدم  نی.بعد هم در و بستم وماشرهیجا بگ لچریو یدستش رو گرفتم و کمک کردم رو اروم

 رو هل دادم. لچرشیسراغش و و

 

 :بخش اورژانستون کدوم وره؟-

 

 :سمت چپروشنا

 

 تکون دادم و بهمون طرف بردمش. یسر

 

 شده؟ یچ یبدنده دکتر رضو اومد سمتمون وگفت:خدا لچریو یروشنا رو دنیباد یپرستار

 

 هم درد داره کدوم ور ببرمش؟ یلی:پاش در رفته خ-
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 ادیگم دکتر ب یاالن م 3تو اتاقک شماره  دشیموشکافانه بهم کرد وگفت:ببر ینگاه هی زن

 

 به همون اتاقک. بردمش

 

 :بذارمت رو تخت؟-

 

 ستی:نه الزم نروشنا

 

 ؟ی:هنوز درد دار-

 

 ...دردش خوب شده بودها...یلیتکون داد وگفت:آره خ یسر

 

 بهش... دیزد یبا اخم گفت:اگه شما توپتون رو نم بعد

 

دتر موند ب یم ینجوریکه.هم میشد یخورد به پات متوجه ورمش نم یتر.اگه نم واشیرو گرفتم سمتش وگفتم: دستم

 که... یدون یبهتر از من م ی...خودت دکتریشد یم

 

 یدلم م یلیخ یدونستم چرا ول یکرد.نم یمظلومش بامزه ترش م ی افهیشد.ق رهیرو تکون داد و باز به پاش خ سرش

 دختر بذارم. نیخواست سر به سر ا
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 هیرابطه با  جادیبه ا یلیم چیجنس رو نداشتم.ه نیا یشدم.حوصله  یبا دختر جماعت هم کالم نم ادیز چوقتیه

 .رمیزن بگ دیداده که با ریچندمدته گ نیدختر نداشتم.مامان ا

 

که دلش رو نشکنم باهاش رفتم  نیا یبرا یکنه.دوبار یمناسب به قول خودش برام جور م سیک هیروز هم  هر

شن و  دیبودن...خودم رو کشتم تا ازم نا ام یدختر ها راض یبدتره...هر دوتا یلیخ یاونطور دمی...اما دیخواستگار

ازدواجم خوشم  وهیش نی.از اامیگفتم من نم انبه مام گهیاومد.د یم شیپ یهم دلخور یبتونم ردشون کنم.تازه کل

 .ادینم

 

 مییدادختر ؟بهیده اونم به ک یکنم مگرنه به زور زنم م دایمناسب خودم پ سیک هی گهیتا چندماه د دیگفت با مامانم

 ها هینچسب یغویج غیج هی ی...واادیکه ازش بدم م

 

 کردم. یم زیدور وبرم رو آنال یادم ها ینبودم اما همه  یزینگاه بهش انداختم.آدم ه هیاومدن پرستار  با

 

 کرده بود شیبود و آرا ختهیر شیشونیپ یرنگ شده اش رو کج رو یقهوه ا یموها

 

کر بهشون ف یکن یم ینگاه هی...نیاز ا نمیا ایزد.ب یمتوجه نگاه کوتاه من به خودش شد برگشت سمتم و لبخند تا

 کنن چه خبره یم

 

 تو دام؟ یافتاد ؟خودتیشده دکتر رضو ی:چپرستار
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 کرد.و به من اشاره کرد و گفت:برادرتونه؟ یپر عشوه ا یاز حرفش خنده  بعد

 

 ریبهم انداخت و تا اومد جواب بده گفتم:نخ ینگاه روشنا

 

 .ومدیبهم انداخت و شونه هاش رو انداخت باال.اصال از نگاهش خوشم ن ینگاه دختره

 

 که دکتر بود وارد اتاقک شد. هم سن و سال خودم یپسر

 

 شده؟ یجا کجا؟چ نیشما کجا ا یدکتر رضو یوا ی:ادکتر

 

 :پاش در رفته-

 

نل پرس نیو نگاهش کردم.انگار کال ا ستادمیا نهیبهم انداخت و موشکافانه براندازم کرد.دست به س ینگاه دکتر

 .ستیمحترم نگاه هاشون خوب ن

 

.آروم مچ روشنا رو گرفت هیجور هیکردم نگاهش نسبت به روشنا  یحس م یدونم چرا ول یروشنا.نم یزد کنار پا زانو

 تر کردم. کیتو دستش.خودم رو بهشون نزد

 

 نشکسته که نی:دکتر امروشنا
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که جاش انداختن و خوب هم جاش  نیمثل ا دیمتورم شده و کبود...البته شانس آورد کمی:نه خانوم دکتر...فقط دکتر

 ادیسر پاتون ب ییمعلوم نبود چه بال انداختن مگرنه

 

سر  ییشد.باخنده گفت:حواست کجا بوده دکتر سر به هوا؟نگاه چه بال رهیروشنا خ یرو بلند کرد و تو چشم ها سرش

 ؟یآورد نتینازن یپا

 

ر دکت دمیروشنا فهم یاخم ها دنی.اما با دنشونهیب یارتباط ای لشونهیفام ایرو دادم باال.اولش فکر کردم  ابروهام

 جنبه. یسروگوشش م یادیز

 

 کنم. تشیو حما نمیدکتره رو بچ نیخواد دم ا یحس کردم با نگاهش ازم م یدونم ول یکرد.نم یبهم نگاه روشنا

 

 درد داره یلی.خدیشه زودتر درمانش کن یرو صاف کردم وگفتم:دکتر م صدام

 

 د؟یشد و روپوشش رو صاف کرد و گفت:شما برادرشون بلند

 

 خواستن من و بردارش بدونن؟ یبه روشنا انداختم.چرا همه م ینگاه

 

 ها. ابیزدم.از اون کم یژکوند لبخند
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 :نه از دوستانش هستم-

 

 .رمیپاش رو گچ بگ دیتخت با یرو انیب لچریو یاز رو دیکمکشون کن یخب خانم تقو یلیکرد وگفت:خ یاخم نگاه با

 

 گچ... ی:واروشنا

 

 هم نخوره نیتو گچ باشه و زم دیبا دهید بی:بله گچ...پاتون آسدکتر

 

 :چه مدت؟-

 

 ماه هی بای:تقردکتر

 

 مــــاه؟؟؟ هی:دیبلند نال یبا صدا روشنا

 

 روز 20 دنی: حاال چون خوب جا خورده و زود به دادتون رسدکتر

 

 وگفتم:دکتر سعادت جاش انداختن بمیج یرو گذاشتم تو دستام

 

 زمزمه کرد. "یعجب"باال و  دیبه طور واضح پر ابروهاش
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که اون داشت قدرتش رو نداشت.رفتم کنارش و دستش  یخواست بذارتش رو تخت.مطمئنا با اون عشوه ا پرستاره

 تخت.نشسته بود. یرو تخت.پاهاش رو گذاشتم رو نهیرو گرفتم و کمک کردم بش

 

 غیه جدفع هی.که نهیرو بب بشیصد آسو در اندازهیبهش ب یرفت سراغ پاش.گرفتش تو دستش تا دوباره نگاه دکتر

 روشنا رفت رو هوا.

 

 ــــــــــــــــیی:آروشنا

 

 لچریرو و ننیبش دیکمکشون کن ی:خانوم تقودکتر

 

 :باشه دکتریتقو

 

تپل تر و زبر و  نیزدم.از ا ی.پوزخنددیرس یم جهیکرد کمتر به نت یتالش م شتریب یهر چ یسمت روشنا ول اومد

 زرنگ تر نداشتن؟

 

داد.مستاصل نگاهش کردم.خودش هم  ی.اما اونم جواب نملچریجلو.دست روشنا رو گرفتم که بذارمش رو و رفتم

 جلو و کمک کنه. ادیداشت ب یسع

 

 .لچریحرکت بلندش کردم و گذاشتمش رو و هیبغلش و با  ریرو گذاشتم ز دستام
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که من بهش دست زدم تعجب کرده بود.اونم به  نیاز ا دیشده بود.شا یرفته بود باال.چشم هاش اندازه نعلبک ابروهاش

 کرد. ینم یفرق چیواسه من ه یاون صورت.ول

 

داشته باشه.بگم اون لحظه  تیدختر برام جذاب هینبودم که بخواد دست زدن به  یو بند دخترباز دیوقت توق چیه

 کرد دروغ نگفتم. ینم یبرام فرق ایروشنا با ارم

 

 یالبافیخودش خ یدختر ها برا یاونم داره مثل بعض دی.ساکت بود شانیماشو بردمش سمت  لچرشیپشت و رفتم

 تکون دادم. یزدم و سر یدونه.پوزخند یم یاحساس خاص یحرکت من و نشونه  نیکنه و ا یم

 

داقل .حادیدادم تبسم باهامون ب ی.کاش اجازه منیبودم االنم البد انتظار داره من بغلش کنم و بذارمش تو ماش مطمئن

 کارها نبود. نیبه ا یازین

 

باال و  دیو با زحمت خودش رو کش یدست هاش رو گذاشت رو صندل عیرو باز کردم.برخالف انتظارم سر نیماش در

 نقدریا نیبه خاطر ا دیدردش گرفته چون چشم هاش رو بست و لبش رو گاز گرفت.شا دمی.فهمینشست رو صندل

 اشتباه از آب در اومد. یمحاسباتم کم دیدونم شا یعمل کرده که من بغلش نکنم.نم عیسر

 

 هیو سوار شدم.سرش رو تک نیرو پس دادم وداروهاش رو گرفتم. برگشتم سمت ماش لچریباال انداختم و و یا شونه

پاش.چشم هاش رو باز  یداروهاش روگذاشتم رو ی سهیداده بود به پنجره و چشم هاش رو بسته بود.خم شدم وک

 گفت. "یممنون"کرد و 
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 که نیمثل ا ستیخوب ن ادیا برم؟برم خونه؟حالت ز:کج-

 

 یآسمون یکلبه  می:نه برروشنا

 

 ست؟ین نطوریدکتر.ا یدار اجی:فکر کنم به استراحت احت-

 

 اونجا میخب...خونه تنهام بر یبهم انداخت وگفت:آره ول یمغموم نگاه

 

 ؟یترس یم ییزدم وگفتم:ازتنها یپوزخند

 

 یم هاترسناک...آد یلیترسناکه خ ییاما بر خالف انتظارم گفت:آره...تنها"نه"کنه و بگه یداشتم بلبل زبون انتظار

 د؟یکن یم یتنها زندگ یشن.شما چه جور یتنها افسرده م

 

 ادیم ایاوقات ارم یراحت ترم...البته گاه ییراحت...تنها یلیشن.خ یباال انداختم وگفتم:نه همه افسرده نم یا شونه

 شکنه یرو م مییوتنها

 

 ترسم یم یی...نه از خود تنهاادهایب یزیچ یدزد یکه بترسم روح نیترسم.نه ا یم یی:اما من از تنهاروشنا

 

 ؟یکنیم یکه با دکتر زندگ ستنی:خانواده ات ن-
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 ناهمیساور ی:بودن تازه رفتن.پدرم منتقل شده اصفهان من نتونستم به خاطر کارودرسم باهاشون برم.از طرفروشنا

 ؟ی.شما چمیکن یم یتنها بود باهم زندگ

 

دادن.اما  یخواستن هم نم یدادن نم یخواستن جواب م ی.مدمیپرس یسوال م شهیبه درد ودل نداشتم.هم عادت

 نداشتم. ییعادت به پاسخگو

 

پاکش و  یهست رفتن.واسه هوا یدوسال هی.البته اوناهم بودن اما نجامی:خانواده ام شمالن من هم به خاطر کارم ا-

 البته اقواممون هم اونجان

 

 ن؟کجاش؟یهست ی:شمالدیپرس یخوشحال با

 

 .چطور مگه؟لکیباال انداختم وگفتم:پدرم ترک مادرم گ ییابرو

 

 من عاشقه شمالم ینطوریهم یچی:آها هروشنا

 

اصال خواست حرف بزنه منم  یم یخواستم حرف بزنم ه یبود.اگر م یادیوقت ز میساعت و ن 1تکون دادم. یسر

 نیبهش انداختم.چشم هاش بسته بود.فکر کنم خواب بود.ا ینگاه نهیکه سکوت برقرار شد از آ کمیحوصله نداشتم.

 .دمیو شمرده اش فهم قیعم یو از نفس ها
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 خوش یعمل کرده با لب ها یقلم ینیبرجسته.ب ی.صورت الغر با گونه هادیصورتش چرخ یتک تک اجزا یرو نگاهم

 یبود اما لوند نم یاش بود.در کل دختر جذاب دهیکش یطوس یوبزرگ.از همه قشنگ تر چشم ها دهیکش یفرم و کم

کس ها  یلینه.اما مطمئنم که خ ایشه  ینبودم که بدونم لوندو دلبرحساب م زایچ نیدنبال ا چوقتیدونم؟ه

.کل کل کردن غوههیج غیغروغرو و ج یلیدونم خ یشم اما م یدنبالشن.چون واقعا جذاب و خوشگله.منکرش نم

گم جوجه  ی.بهش ممیزن یدرموردش حرف م ایشده.تو خلوتمون با ارم میسرگرم ییجورا هیباهاش رو دوست دارم 

 غرغرو...

 

مامان رو اعصابم  ی.زنگ هایهم جوجه نبود.حواسم و دادم به رانندگ یلیبلندش و اندام الغرش خ یلیاون قد خ با

خوام ازدواج کنم اما چه کنم  یباور کنه من نم خوادی؟نمیکرد دایدختر پشد؟ یگفت چ یزد م یبود.هربار زنگ م

 بشکنم. وتونم دلش ر ینم رهیاونم مادره.آرزو داره پسرش سر وسامون بگ

 

زدم.معلومه که  یرو رد کردم.اما چه کنم که دوست ندارم ازدواج کنم مگه زوره؟پوزخند 30ره باال  یداره م سنمم

نکنم قسم خورده دختر  یرو بهش معرف یچندماه اگه کس نیزوره.مامان خانوم فقط چندماه بهم فرصت داده بعد ا

به خودم بدم  یزدن تو سر من تا تکون یچماغ برا دهکر نیواسه هم ادیدونه من ازش بدم م ی.مرهیرو برام بگ مییدا

 .افتمیدختره ن نیکه دست ا

 

 هیدختره روشنا.اون  نی.صد رحمت به انییپا ادیمرد سقفش م هیها که بره تو خونه  کهی.از اون تیا کهیبدت مهرناز

عمرا به من  دنشی...تازه با اون سر و وضع لباس پوشی...از خود راضغویج غیلنگه نداره.ج هیاعجوبه ا

 اون...نه مثل  دهیوشپ کمیحاال  یگم چادر ول ی...درسته نمسمیمن پل یبخوره...ناسالمت

 

مثال از اون روشن  میی...داگهیتا گونه و لب و پوست...به مادرش رفته د ری...ازدماغ بگهیهم عمل شیچ همه

به شه... ینم یعمل کنن و باز بگردن روشنفکر یکه زن و دخترت ه نی.استین یروشنفکر نیدونه ا یفکراست.نم

 شه یخدا نم
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 نیدونم مامان فقط به خاطر ا ی.مادیکه مهرناز عروسمون بشه خوششون نم نیکوگوش شنوا؟مامان و بابا هم از ا اما

 من روهم رو دوش اونا بذاره... یجنازه  ستیدونم حاضر ن یم یاون قسم رو خورده ول رمیکه من و مجبور کنه زن بگ

 

 کردم. یرانندگ یتا کلبه چه جور دمیتو مشکالتم بودم که نفهم اونقدرغرق

 

 ؟ی:دکتر...دکتر رضو-

 

 !ــــنی...سنگیدارن اونم چه خواب فیخانوم خواب تشر رینخ

 

 ونهطیبود.ش دهیپارکش کردم.برگشتم سمتش.آروم خواب اطیح یرو بردم تو.گوشه  نینگهبان بوق زدم و ماش واسه

 سرجاش... نهیبش خیداد بزنم س هیگه  یم

 

 ...میدیرس گهید دارشویبابا ب ی...خانوم دکتر...روشنا خانوم...ای:دکتر رضو-

 

 چشم هاش رو باز کرد. هیتکون خورد.بعد از چندثان یهاش کم پلک

 

 م؟یدی:رسروشنا
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 گهیخوش گذشته بهش د یکشه حساب یهم م یا ازهیخم چه

 

 ها یخوش خواب یلیخ میدیشدم گفتم:آره رس یم ادهیکه پ یتکون دادم و درحال یسر

 

 کمکم؟ ادیب دیو صدا بزن یکی نیشه بر ی:مروشنا

 

 تو سالن بود. ایتکون دادم و رفتم تو ساختمون.ارم ی.سرنیچه مودب شده ا اوه

 

 ن؟یآر ی:اِ اومدایارم

 

 باال ارتشیکمک ب ادی:نه هنوز تو راهم.برو دخترعموت رو صدا کن ب-

 

 کمک ای:باشه باشه...تبسم تبسم بایارم

 

ار .من هم کنهیبق شیاش کردن و با زور وزحمت بردنش طبقه دوم پ ادهیپ نیها از ماش یاز مرب یکیکمک تبسم و  با

 بودم. سادهیوا اطیتو ح ایارم

 

 گفت؟ ی:دکتره چایارم
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 پاش تو گچ بمونه یروز 20 دی:گفت با-

 

 کنم بمونه خونه یرد م یسرکار..فردا براش مرخص ادیتونه ب یروز...پس نم 20تکون داد وگفت: یسر ایارم

 

 ن؟یدکتره هست...دکتر ام نی:ا-

 

 :خب؟ایارم

 

 زد یمشکوک م ییجورا هی:خواستگارشه؟-

 

 .چطور مگه؟دونمینم ن؟ی.اما بعدش با تعجب گفت:دکتر امدیخند ایارم

 

 ینطوریهم یچیباال انداختم وگفتم:ه یا شونه

 

 هریگ ششیتابلوهه گلوت پ نی...بابا آریچیرو برانداز کرد وگفت:آره ه کلمیه یهیبا نگاه عاقل اندرسف ایارم

 

 که یزیاز چ یدون یکه م ؟من؟تویام و گفتم:من؟ک نهیباال انداختم و انگشت اشاره ام رو گرفتم سمت س ییابرو

 رهیدختره؟من حاضرم مهرناز رو بگ نی؟ایکنه.اونم ک ریاز همجنساشون گ یکی شیدختره...حاال گلوم پ ادیخوشم نم

 نشم... نیعاشق ا یول
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فقط  یکه وقت داشت ی...چون مدت زمانیریرو بگ نیگم به نفعته هم ی....البته ممینیب یزد تو کمرم و گفت:م ایارم

 جون ها...ازما گفتن بود آقا ییداماد دا یبش یش یچندماهش مونده.مجبور م

 

م ه تیاز زرنگ که برن تو کار دوتا دوتا...البته ستنیهام ننداز من و.همه مثل تو زرنگ ن یبدبخت ادیخب  یلی:خ-

 یریزن بگ یخوا یکه دوباره م یا وانهیها د ستین

 

 رم؟یخوام زن بگ یگفته من م ی:کایارم

 

که  تابلو؟تو یگ یمن تا ته بسم اهلل رو رفتم.به من م "بـ" یتو بگ یزن یبا سرگرد جامعه حرف م ی:برو پسر دار-

 اریدرن یباز زیه نقدری.زشته برادر من ایخور یخودت با نگاهت طرف رو درسته م

 

 گه؟ید هیک ن؟طرفیواسه خودت آر یباف یم یکرد وگفت:چ یاخم ایارم

 

 گهیجونت د یزدم و گفتم:ساور یچشمک

 

 من و عتیوض یدون یکه م ؟تویشد وونهیبهم کرد وگفت:د ینگاه ایارم

 

 یشوهر کرده هم تو زن داشت باری.هم اون گهیگم د یم نمی:واسه هم-
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 مشکل نبود:منظورمن اون ایارم

 

 گهی:خب اون مشکلت هم حله د-

 

 اون مشکل حله؟ یچطور دییشه بفرما یدستاش رو زد به کمرش وگفت:م ایارم

 

 هی...مورد مناسبیبه نظر من ضرر نداره باهاش در مورد خودت حرف بزن وونهید ارهی:خب اون داره بچه م-

 

 بفهم نیتونم ازدواج کنم آر ی:من نمایارم

 

 چشم هات رو خوب باز کن از دستش نده از من گفتن بود. وونهید یبفهم یخوا یمکه ن ییتو نی:ا-

 

 یروشن وماه درخشنده  یشدم.به ستاره ها رهیشب خ یاهیگفت و از پله ها رفت باال.به س ییبرو بابا ایارم

 صالحه همون بشه یخودت کمکمون کن هر چ ایآسمون...دست هام رو بردم باال وگفتم:خدا

 

*** 

 

 :نایساور
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 فیعررو برام ت یگچ گرفته بود.روشنا همه چ نیروشنا رو دکتر ام یبرگشتن.پا نیبعد چند ساعت روشنا و آر باالخره

 گرفته شده و و و... نیچندجا بغلش کرده و حال دکتر ام نیکه آر نیکرد.از ا

 

د ر یتو گچ باشه...دکتر سعادت مطمئنا براش مرخص دیتونه سرکار بره و پاش با ینم یروز 20ناراحته  یلیخ چارهیب

 تونه عذر من رو بخواد. یدکتر سعادت فعال نم ادیتونه سرکار ب یگچ و نم یروشنا پاش تو نکهیکنه.به خاطر ا یم

 

 .افتهیخواد عقب ب ی.نمامیرم وم ی.باعصا مرمیگ ینم یگه از دانشگاه مرخص یم روشنا

 

.با میبود قراره امشب اونجا بمون یچندتا تخت خال هی.تو اتاق بچه ها یآسمون یکلبه  میرگشتیشه  یم یدوساعت

 ده یرو دوست دارم بهم آرامش م نجایا یلیدوست شدم.خ شترشونیب

 

 پسر؟ ای اد؟دخترهیم ایبه دن یک ین ین نای:خاله ساورکایمل

 

 ...دخترهگهید میماه ون3وگفتم:حدودا  دمیبه روش پاش یلبخند

 

 واسه دختر کوچولو رمیم یگفت:آخ جون دختر.من م یبا خوشحال یشاد

 

 که سالم باشه نهی:دختر و پسر نداره که مهم اتبسم

 

 دوست داشتم بشه مونس مامانش شتریمن دختر ب ی:آره ول-
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 کنه یدونستم حرفم ناراحتشون م یبچه ها اومد.نم یتو چشم ها یغم هی

 

 یو بچه دارت یکه سررشته دار نیکمکم.مثه ا ادیب دیبا یبزرگش کنم تبسمتونم  ینم ییگفتم:البته من تنها عیسر

 

 اتاق کوچولوها رو خاله تبسم بزرگ کرده واال ی:اوه چه جورم...بچه هاکایمل

 

 بشه خاله یخاله تبسم.چه مامان ی:خوش بحال بچه یشاد

 

 ها یفکر ازدواج باش دیخنده وگفتم:تبسم جون کم کم با ریز میزد همه

 

 هی:نه بابا من هنوز خودم بچه ام ازدواج چتبسم

 

 یباش یفکر دبه ترش دیبا یدور و زمونه دست نجنبون نیبابا خاله تو ا ی:اکایمل

 

 ؟یزن یم هیحرف ها چ نیکرد و گفت:خوشم باشه خوشم باشه...جوجه ا یاخم تبسم

 

 !قتیبا خنده گفت:حق نسترن
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 دیامشب من و شوهر بد دیکرد یکیکه دست به  نی:نه مثل اتبسم

 

 قای:دقیشاد

 

 که تو... یندار ی:نه بابا زوده به خدا سن-

 

 بود. یجورخاص هی.نگاهش نسبت به من میو به طرفش برگشت میساکت شد یاومدن ارشاد با

 

 اطیها جمع شدن تو ح اط؟بچهیتو ح نیای:نمیارشاد

 

 :مگه چه خبره؟تبسم

 

 ان. یپشت اطیکنن تو ح یخوان فوتبال باز یدکتر و سرگرد و پسرها م یچی:هیارشاد

 

 .میریم یم میدار یدارن؟بابا ما که از خستگ یهنوز هم انرژ نای:اوه اوه اکایمل

 

 شه یبامزه م یلیخ شونیباز می:نه بریشاد

 

 نیو عمو آر ایخوندنه عمو ارم ی:مخصوصا کرکرسارا
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 کنن یبامزه کل کل م یلی:آره خنسترن

 

 کردن. یقند آب م لویک لویک ایکه تو دلش داشتن واسه ارم نیزد.مثل ا یلبخند یارشاد

 

 بود. دهیآروم رو تخت دراز کش روشنا

 

 ؟یای:روشنا نم-

 

 پا نی:با اروشنا

 

 تو خط حمله؟ یسیصحبت کنم وا ایبا ارم یخوا یبا خنده گفت:وا کن اون اخم هات و.پات مگه چشه؟م تبسم

 

 ینیبب تیاز جوون ریدست من شو جوون خ یعصا ایخنده وروشنا هم گفت:نه فعال تا عصا نگرفتم ب ریها زدن ز بچه

 

 بغلش رو گرفت. ریبا خنده رفت سمتش و بلندش کرد و ز تبسم

 

.چمن نبود اما یپشت اطیح یتو میشد.همه رفت ی.اواخر مهر بود و هوا داشت کم کم سرد منییپا میرفت گهیهمد با

بودن و  ستادهیا یباز نیهم کنارش اونطرف تر داشت.بچه ها دور تا دور زم بالیبسکت و تور وال نیدروازه داشت زم
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دسته با  هیشده بودن.طبق معمول  میدو دسته تقس بهبودن و  15تا  12بودن.پسرها از  یبا ذوق منتظر شروع باز

 .نیدسته با آر هی ایارم

 

دختر ها و پسرها رو از هم جدا کنن تا راحت تر  دیشن با یکه بچه ها دارن بزرگ تر م نیگفت واسه ا یم ایارم

جا  نیبه ا کیساختمون هستن که نزد هیجا ببرن.دنبال  نیمجبورا پسرها رو از ا ادهیباشن.چون تعدا دخترها ز

 نیکمک کنن تا ا دیدستشون تنگه و همه با کمیاش رو بدن اما هنوز  نهیهز رهاشونیباشه.قراره چندتا از خ

 گسترده تر بشه. یستیبهز

 

دار پول مق هیبتونم  دیزنم.شا یساورا برگشت با بابا و ساورا حرف م یتونستم من هم بهشون کمک کنم.وقت یم کاش

 شه فکر کنم... یم یباهاش حرف بزنم راض کمی.بابا دلش مهربونه رمیازشون بگ

 

و  ینیروش بش یتونست یسکو بود که م هی یباز نیسکوو من هم نشستم کنارش.دورتا دور زم ینشست رو روشنا

 .ینیرو بب یباز

 

باس رو با ل ایهم قرمز.تا حاال ارم نیآر میپررنگ بود و ت یلباسشون آب ایارم میداشتن.ت یبچه ها چقدر انرژ نیا واقعا

شروع شد.کنارم تبسم و  ی.بازیآب یکوتاه با شلوارک و جوراب بلند و کفش ورزش نیآست هیبودم. دهیند یورزش

 نشسته بود. یاونورترش هم ارشاد

 

 غیج غیج نیهمچ یزد.ارشاد ای.گل اول رو ارماستیکه نگاهش کردم متوجه شدم نگاهش فقط سمت ارم یچندبار

 نسبت یتوجه ا چیه ایچرا ارم اس؟پسیعاشق ارم نقدریا یعنیرو فراموش کرده. تشیکرد که مطمئن بودم موقع یم

 ده؟ یبهش نشون نم
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...باالخره ادیکه حرف هام روش اثر کرده ها...داره سر عقل م نیزد.لبخند روشنا پر رنگ شد.مثل ا نیرو آر یبعد گل

 یکردن که مساو یکار هیمخصوصا  نیو آر ایدونستم ارم یبودن.اما م ی...بچه ها شاکیمساو 3-3تموم شد. یباز

 بشن و دل بچه ها نشکنه...

 

 شما رو کم داره ها یمل میگم ت ی.مدیخسته نباش ونی:آقا-

 

 میما قبول نکرد یدرخواست دادن ول یچندبار هیرو گردنش وگفت:بله  دیحوله رو کش ایارم

 

 .دیدادم باال.خند ییابرو

 

 ؟ینگ یقرار نبود به کس ا؟مگهیگفت:اِ ارم یبا ژست خاص نیآر

 

 :چرا؟روشنا

 

 ها نمک داره یچشم بعض ستین میترسم چشم بخور یانداخت باال وگفت:آخه م ییابرو نیآر

 

 سربه سر گذاشتن هاش رو... نیشد اخم و جذبه اش رو باور کرد نه ا ی.نه منیآر یها طنتیدست ش از

 

شما  یانداخت وگفت:ول نیآر یبه سرتا پا یشما...نگاه یچشم بخوره ول دیباال انداخت وگفت:دکتر شا ییابرو روشنا

 دونم.. یم دیرو بع
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برتتون  ینم یکس گهینشه چون د شیزیپاتون چ دیدفعه حواستون رو جمع کن نیگم ا یاس؟مینطوری:اِ انیآر

 مارستانیب

 

 تونستم زنگ بزنم به آمبوالنس ین؟میذار ی:چرامنت مروشنا

 

 یزد یبه روشنا کرد وگفت:خب زنگ م ینینگاه خشمگ نیآر

 

 زدم آمبوالنس؟ یزنگ م یراننده بود واسه چ یگفت:وقت یبا بدجنس روشنا

 

 زد. یکیهم لبخند کوچ یو تبسم بلند شد.ارشاد ایمن و ارم یخنده  یصدا

 

 ا؟یارم ینیب ی:گربه رو منیآر

 

 تاسف تکون داد و از کنارمون رد شد. یاز رو یسر

 

 گرد شده گفت:وا؟ناراحت شد؟ یبا چشم ها روشنا

 

 باال انداخت و گفت:واال چه عرض کنم؟ یشونه ا ایارم
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 کنه یکل کل نداره چرا کل کل م یجنبه  ی:خب وقتروشنا

 

 تکون داد ورفت. یو سر دیخند ایارم

 

 بابا به هارت و پورت سرگرد نگاه نکن زودرنجه... الیخی:بتبسم

 

 مارستانیبردتت ب ی:انتظار داشت ازش تشکر کن-

 

 :خودش توپ زد به پام دردش رو در آورد خبروشنا

 

 یدونیشدها.خودت خوب م یپات بدتر م مارستانیب یرفت ی:اگه نم-

 

 کار کنم االن؟برم نازش و بکشم یگفت:خب چ دهیبرچ یباال انداخت وبا لب ها یشونه ا روشنا

 

 خنده ریز میزد ییدوتا

 

 نیخند یم ی:واسه چروشنا
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 خنده داره یلیخ یناز سرگرد رو بکش یکه تو بر نی:تصور ا-

 

 :کوفت عمرا نازش و بکشم منروشنا

 

 ها صدامون زد. یاز مرب یکی

 

 شام... دیی:خانوما بفرما-

 

 یمن مردم از گشنگ یوا یشام ه دییبفرما گرمیشام ج دییبفرما زمی:عزروشنا

 

 رفت یمون کرد ی:پاشو مادرجون امروز کمرتبسم

 

 :از خداتم باشه.روشنا

 

سمت  می.ما هم رفتگهیطرف د هیها هم  یطرف.مرب هیطرف بودن پسراهم  هی.دخترها یتو سالن غذا خور میرفت

 و میغذامون رو گرفت میهم اونطرفش.رفت یکیبود. یخال یچهارتا جا ایهم اونجا بودن.کنار ارم ایو ارم نیها.آر یمرب

 .مینشست میاومد

 

 و شروع کردن به خوردن غذاش. ایاومد و نشست اونطرف ارم یهم بعد از مدت نیآر
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گوش روشنا گفتم:اوه چه نازک  ریبهش انداخت و ز یخورد.نگاه یغذاش رو م تیتو هم بود.باجد یهاش حساب اخم

 هم هست ینارنج

 

 و بگو. نی:همروشنا

 

 کن ازش یعذرخواه هی.در گوش روشنا گفتم:میبلند ش میاز خوردن غذا اومد بعد

 

 گفتم؟ ی:مگه من چروشنا

 

 گهیراننده بهش برخورده د یبهش گفت مارستانیبردت ب دیهمه زحمت کش نی:به هر حال ا-

 

 خدا... ی:اروشنا

 

** 

 

 :روشنا
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اومده بود و غذاش کم مونده  هیتر از بق رید کمیخورد. یداشت غذا م نیبلند شده بودن.فقط آر زیاز سر م همه

.آخه دیچیپ یپام م یتو یخوردم.درد بد یآروم تر غذا م کمیکنم  یکه بتونم ازش عذرخواه نیبود.منم به خاطر ا

 ؟یانداز یبا من کل م یمرض دار یجنبه ا یآدم عاقل تو که ب

 

 یدار یچه اصرار یآدم مغرور؟اه لعنت به من.آخه ساور نیا ؟ازیاونش به کنار از ک ؟حاالیمن و عذرخواه ایخدا

 کنم به جهنم که ناراحت شده... یعذرخواه

 

 .داره.. نیکه ا یجذبه ا نیکنم گردنمم بشکنه با ا یترسم معذرت خواه یهم کرده.م ینگاه بهش انداختم.چه اخم هی

 

 .ایخودت کمکم کن.دلم و زدم به در ایخدا

 

 :جناب...سرگرد..-

 

.... 

 

 :جناب سرگرد؟-

 

 کوتاه بهم انداخت وگفت:هوم؟ ینگاه

 

 بگو جان دلم. تیترب یهوم ب کوفت
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 ...زهیگم چ ی:م-

 

 هیگره خورده بود. یحساب شیمشک یجذبه داشت.اون ابروها یادیاش ز رهیت یقهوه ا یاخم نگاهم کرد.چشم ها با

 کور. یگره 

 

 زه؟ی:چنیآر

 

 خوام... یدهنم رو قورت و گفتم:من...من...چشم هام رو بستم وگفتم:من معذرت م آب

 

لوسم ها با  یادی...منم زگهیغرورم شکست د ایکنم.ب یانتظار نداشت من ازش معذرت خواه دیرو داد باال.شا ابروش

 شه که یغرور آدم شکسته نم یمعذرت خواه هی

 

 و ترسناک بود. یاخمش باز شد اما هنوز هم فوق العاده جد گره

 

 د؟یمعذرت بخوا دیکه بعدش مجبور بش دیاونطور صحبت کن دی:مجبورنیآر

 

 کوچولو اخم کردم. هی
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 بشقابش رو برداشت و از پشت سرم رد شد. نیآر

 

برگشت و سرش رو خم کرد طرفم.نفسش خورد به  ستادیا میقدم هیکرد.تو  عمیضا ایرونم.ب یمشت زدم رو هی

 کردن. یم زیرو تم زهایبود و فقط چندنفر داشتن م یخال بایصورتم.سالن تقر

 

 .ادیکه گربه صفتن خوشم نم ییبدون از اونا یبخشم.ول یو م باری نی:انیآر

 

 .میکرد قراره هم و ببوس یشناخت فکر م یمارو نم یرو برگردوندم طرفش.هر ک سرم

 

 یمراقب حرف زدنت باش دیبا هیبق یجلو یکن یکل کل م ی:وقتنیآر

 

 گفتم:چشم پدربزرگ یکردم و با لحن مسخره ا یاخم

 

 رونیبه خودت تا دوکلمه از دهنت بپره ب یآورد یدونم چه فشار یزد وگفت:پاشو خانوم کوچولو.م یپوزخند

 

 مکیخواستم  یگفتن.م یو همه بهم م نیشدم.ا یناز م یلیشدم خ یمظلوم م یشرک نگاهش کردم.وقت یگربه  مثل

 که نداره قلب و احساسه. یزیبشر چ نینه که نه انگار ا دمید یقرارش بدم ول ریتحت تاث
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 یگرفتم و اروم اروم راه اومدم.تبسم جلو زهایم یتکون داد و رفت.منم با اخم پاشدم.دستم رو به لبه  یسر

خودش رو بهم رسوند و دستم رو  یتبسم زود نیاز جلوش رد شد و رفت.با رفتن آر نیبود.آر ستادهیا یغذاخور

 گرفت.

 

 شد؟ ی:چتبسم

 

رد نکرد نطق ک یواسش فرق ارویبرو برو معذرت بخواه  نیگفت یبشه؟ه یچ یخواست یاخم نگاهش کردم وگفتم:م با

 شدم. عیوسط من ضا نیو رفت.فقط ا

 

 روشنا گهید الیخیبابا ب ی:انایساور

 

 ندارما ؟حوصلهیکجا بود گهی:تو د-

 

 .میدیاونجا خواب میتو اتاق بود که ما رفت یبود سه تا تخت خال یخاموش گهیباال.د میتکون دادن و رفت یسر ییدوتا

 

** 

 

 :نایساور
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 یم دیکه امروز با نی.خصوصا ادیشد خواب یاما خب نم ومدیخوابم م یبود.حساب 7زود برپا بود.فکر کنم ساعت  صبح

 .مارستانیرفتم ب

 

 .میو صبحونه خورد یسالن غذاخور میکردن.دوباره رفت یم داریرو ب گهیبچه ها دونه دونه همد همه

 

 گه؟ید نیای.با من ممارستانیخوام برم ب یرم خونه بعدش م یتموم شد.من دارم م ی:خانوما مهمونایارم

 

 مارستانیب امیب دی:آره دکتر منم با-

 

 20 هیتونست بکنه.خصوصا که روشنا  ینم ی.اما خب کارهیناراض یلیبهم انداخت.از نگاهش معلوم بود خ ینگاه ایارم

 شده بود. نیهم خونه نش یروز

 

 تکون داد. یسر

 

 گرفتم.بجنب پس یروزم به زور مرخص هیبرم اداره.همون  دیلطفا زودتر با ای:ارمنیآر

 

 گهید میر یم می:باشه صبحونه بخورایارم

 

 ده شده که میبابا تا برس یفرو کرد و گفت:ا شیمشک یتو موها یدست نیآر
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 یایم ری:زنگ بزن بگو دایارم

 

 شم. یممنون م نیبجنب کمیفقط  ستی:الزم ننیآر

 

 یتنمون بود.فقط موقع خواب مانتوم رو در آوردم.حساب یروزید یهمون لباس ها میغرغر سوار شد یبا کل باالخره

 به عوض کردن لباس و حموم داشتم. ازین

 

 یم نگاهش ای.ارمدیکش یم یانداخت و پوف یم یبه ساعتش نگاه یگاه نی.آرمینشسته بود ایارم نیتو ماش ییتا 5

بود.تبسمم داشت آروم با من در مورد  دهیمن و خواب یداده بود رو شونه  هیزد.روشنا سرش رو تک یکرد و لبخند م

 کرد. ینه صحبت م ایکه خوش گذشته  نیا

 

مهر سرد  یصبح آخرا یکه داشت بهم خوش گذشت.هوا یا یشب کنار بچه ها بهم مزه داده بود.با هر سخت هی

 یزییاو پ یچندتا زمستون میحاملگ یلباس ها یجلو.خوشبختانه قاط اوردمیرو م میزییپا یلباس ها دیبود.کم کم با

 بودم. دهیهم خر

 

 ما. یدر خونه  یجلو میدیرس

 

 ؟یای:ممنون باال نمنیآر
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 یکن یسرکار مهمون دعوت م یر یم ی:برو تو خودت که دارایارم

 

 .دست تکون داد و گفت:خداحافظرونیب دیپر نیاز ماش یزد و عجله ا یلبخند نیآر

 

 باال دیی:ممنون دکتر بفرما-

 

 نمتونیب یوگفت:م دیکش یتکون داد و پوف ی.سرمارستانیسر خونه.بعد برم ب هی:نه ممنون. برم ایارم

 

 زدم و گفتم:با اجازه روشنا پاشو. یلبخند

 

 .میشد و کمک کرد تا دم آسانسور روشنا رو ببر ادهیهم پ تبسم

 

 باال ای:تبسم ب-

 

 ها یبهم زنگ بزن یداشت یروشنا جون کار دیمنم برسونه.مراقب خودتون باش ای:نه قربونت برم که ارمتبسم

 

 یدو روزه زحمتت دادم حساب نیجان.ا:دستت درد نکنه تبسم روشنا

 

 .خداحافظیهر چه زودتر خوب ش دورامیه؟امیحرف ها چ نی:برو بابا دختر اتبسم
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تو.روشنا رو مبل خودش رو پرت  میدر رو انداختم و رفت دیتو آسانسور.کل میو رفت میرو داد شیخداحافظ جواب

 زدم. یگچ گرفته اش انداختم.لبخند یبه پا یکرد.نگاه

 

 ؟یخند یه؟می:چناروش

 

 سمیبنو یادگاریروش  اندازیب ادمی.یگچ ها با مزه شد نی:با ا-

 

 نره تمیثیرم آبرو و ح یم رونی:نه نه تو رو خدا.بذار بروشنا

 

 که عقده نشه واسم سمیروش بنو یکل دیباشه روز آخر با ادتیفقط  سیخب باشه بابا خس یلی:خ-

 

 خب بابا یلی:خروشنا

 

 رمیدوش بگ رمی:من م-

 

 بعد من برم. ای:باشه بروشنا

 

 ببرمت حموم؟ یخوا یبکش دور پات.م کیپالست هی:-
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 یکن یشاهکار م یبر یرو م ین یرم تو همون ن ی:نه بابا خودم مروشنا

 

برآمده شده  ی.حسابدمیشکمم کش یرو یبود.دست یآب.آخ چه حس خوب ریز دمیاتاقم.پر یو رفتم تو دمیخند

 شد. یماهم تموم م 5ماه و  6رفتم تو  یم گهیبود.تا چند روز د

 

 شوهر که سر دختر و پسر بودنش بحث هیکنارم بود. یکس هیشد منم  یم ی.بغضم گرفته بود.چدمیکش یقیعم نفس

که  فی! حفیشد.اما ح یبهتر م مونیبچه زندگ نیاومدن ا ایبا به دن دیکرد.شا یاون کار رو نم ریشد ام یم ی.چمیکن

 خواستم... ینبود که من م یروزگار اون طور

 

 یشلوار پارچه ا هیو  دیتاپ سف هیکشوم  ی.حوله ام رو دور خودم گرفتم و از تورونیرو شستم و اومدم ب خودم

 یروشنم رو تنم کردم.لباس ها یطوس ینداشتم مانتو یادی.وقت زدمیدر آوردم و پوش یمخصوص حاملگ یمشک

 ...یزیکنم نه چ ینه لباس ست م گهیشلخته شدم.د یلیخ دایکردم جد یاومد.احساس م یگشاد بهم نم

 

با مداد و فر مژه.مژه هام بلند  کیکرم و پنک کمیدوشم. یرو انداختم رو میمشک فیرو سرم کردم و ک میمشک مقنعه

 .دمیلبام کش یبراق رو یرژصورت هیو  میمال یرژگونه  کمیفر خورده نبود. ادیبود اما ز

 

ونده پوش کیبا پالست یتو حموم.دور گچ پاش رو حساب ادیروشنا منتظر بود.کمکش کردم که ب رونیاتاق اومدم ب از

 بود و سرش هم کش بسته بود.خنده دار شده بود.

 

 ؟یخوا یبمونم؟کمک م یخوا یم یی:روشنا-
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 .کارتمم با خودت ببرریواسم عصا بگ ستین ی.فقط اگه زحمتی:نه مرسروشنا

 

 واست گهید رمیگ یم وونهی:برو د-

 

 .برش داریونیبه خدا مد یبرندار فمهیگم کارتم تو ک ی:مروشنا

 

 کمکت؟ ادیبه تمنا زنگ بزنم ب یخوا یخب م یلی:خ-

 

 :خودم زنگ زدم.برو به کارت برسروشنا

 

 .رونیکارت عابرش رو برداشتم و ازخونه زدم ب فشیک یو از تو دمیاش رو بوس گونه

 

 یدر آرودم و به سو نگیرو از پارک نمیچندتا پله هم برام مالل آور شده بود.ماش نیهم گهیآسانسور شدم.د سوار

 حرکت کردم. مارستانیب

 

 لباس و بعدش هم کار. ضیو تعو ونیپاو شهیرو پارک کردم و رفتم داخل سالن.مثل هم نیماش

 

 :سالم خانوم دکترنیام دکتر



 ییدایش ینیریش

 
369 

 

 

 ریروزتون بخ نی:سالم دکتر ام-

 

 خواستم... یدکتر...من ...م:ممنون...خانوم نیام

 

 تونه. یخواد بگه نم یم یزیچ هی دمیکنه فهم یداره دست دست م دمید

 

 دیبگ دیخواست یم یزیدکتر.چ دییزدم وگفتم:بفرما یلبخند

 

 یپرستار م هی یانداختم.راهرو خلوت بود.هر از گاه ینگاه یکنجکاو یدور و برمون رو نگاه کرد.منم از رو کمی نیام

 رفت. یتو راهرو راه م یضیمر هی ایو  یپرستار ستگاهیرفت سمت ا

 

 ازدواج کردن؟ یخواستم بپرسم دکتر رضو ی:راستش منیام

 

 نتونستم. یکردم خنده ام رو بخورم ول یرو دادم باال.سع ابروهام

 

 :چطور مگه؟-

 

 نیاومدن من فکر کردم نامزدشون هستن واسه هم ییآقا هی:آخه اونروز با نیام
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 به شما داره؟ ینباشنش شرمنده ام چه ربط ایخب باشن  ی:نه ول-

 

 ...میمزاحم ش ریشه واسه امر خ یخانوم دکتر...اگه م دیدون یو گفت:شما که م نییسرش رو انداخت پا نیام

 

 نگاهش پر از سوال بود. ستادیماا یتو چند قدم ایارم

 

 زودتر به خودش اومد و سالم کرد. نیام

 

 دکتر یآقا:سالم نیام

 

 :سالم مجدد دکتر-

 

 افتاده؟ ی:سالم اتفاقایارم

 

 پر از شک بود. نگاهش

 

 ...شنهادمیکنم در مورد اون پ ی:نه دکتر با اجازه تون.رو به من گفت:خانوم دکتر خواهش منیام
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 :باشه باشه-

 

 لوش ندادم و رفت. ایارم یکه جلو نیزد از ا یلبخند

 

 باال انداخت وگفت:مبارکه ییابرو ایارم

 

 مبارکه دکتر یگرد شده گاهش کردم وگفتم:چ یچشم ها با

 

 نیکرد مثل ا یباهاتون صحبت م نیدکتر ام ریکه در مورد امر خ دمیشن دیانگار که دلخور باشه گفت:ببخش ایارم

 که...

 

 د؟یاندازیبه من بنگاه  هی گه؟یمبارکه د دیگ یچپ چپ نگاهش کردم وگفتم:آها واسه همون م باخنده

 

 نگاهم کرد. جیبهم کرد وگ ینگاه

 

 کنه؟ یم یاز زن باردار خواستگار یک-

 

 :آخه...آخه...ایارم
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 :واسه من نبود دکتر-

 

 بود؟ یگفت:پس واسه ک یلبخند کمرنگ هیباال انداخت و با  ییابرو ایارم

 

تم گف دیکنه سرگرد نامزد روشناست.اومد پرس یفکر م نیدکتر ام مارستانیب ادی:اونروز که سرگرد با روشنا م-

 .انیب یراحت شد.گفت واسه خواستگار الشینه.خ

 

 شون؟ هیقض یگفت.حاال جد یم ییزایچ هی نیوگفت:آها آر دیخند ایارم

 

 سمجه یلیخ ستیول کن ن یخودمون بمونه.روشنا قبال هم بهش جواب رد داده ول نیزدم و گفتم:ب یچشمک

 

 که هی:پسر خوبایارم

 

 خب ادیدونم روشنا ازش خوشش نم ی:نم-

 

ندا هم به  هی یخواستگار انیزد وگفت:جالب شد.اگه قرار شد ب یخسروان دانند.چشمک شی:صالح مملکت خوایارم

 من بده

 

 ؟ی:واسه چ-
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 ...ینجوری:همایارم

 

 یخواستگار ادیدونم روشنا بذاره ب یم دیبع ی:باشه ول-

 

 آروم گفت:چه خوب ایارم

 

 باال انداختم وگفتم:چرا خوب؟ ییابرو

 

 ...با اجازهینجوریهم یچی...هیزیت یدستپاچه شد وگفت:چه گوش ها ایارم

 

.آخه ستیواسه من ن دیخوشحال شده بود بعدش که فهم کمیفکر نکنم. یخواد؟ول یکردم.نکنه واه خودش م یاخم

 کنه من شوهر دارم. یفکر م نیزن حامله.تازه دکتر ام یخواستگار رهیم یک وونهید

 

 گه.من که دلم روشنه. یم نیواسه آر البد

 

 پر شده. گهیماهه کار هر روزم شده نوشتن خاطرات روزانه .دفتر اسرارم د هی نیا تو

 



 ییدایش ینیریش

 
374 

 

بمونم  دیو کار کنم.از امروز با مارستانیکه قرار بود برم ب یماه هیماه معروف هم تموم شد.همون  هیاون  باالخره

 هی.دیرس یشد بهم م یبد م کمیکار کنم.تا حالم  ادیذاشت ز یهمه جوره هوام رو داشت.نم ایماه ارم هی نیخونه.تو ا

ه و وقته شکل گرفت یلی.البته شکل هم که...راستش خرهیگ یداره شکل م یحس هیکنم ته قلبم  یاحساس م ییجورا

 شه... یاالن داره پر رنگ تر م

 

هم هست که پاش رو  یروز 10 هی.گهیاومد د یو محترمانه ردش کرد.خب ازش خوشش نم یرو تلفن نیدکتر ام روشنا

رو  یخال یجا هیبا مزه شده بود. یلی.خمینوشت یادگاریبداخالق هم رو گچ پاش  نیآر یهمه مون حت یباز کرده.وا

 گچش نبود.

 

 یوجه اجازه نم چیبه ه ایدونم ارم یم.اما مارستانیتونستم برم ب ی.کاش مرهیگ یدونستم از امروز به بعد دلم م یم

 ینگ مت ایارم یتنگ بشه دلم برا مارستانیکار کردن تو ب یکه دلم برا نیاز ا شتریکنم ب یحس م یدونم ول یده.نم

 شه.

 

.شش ماهم تموم شده و نمشیبب شتریب یبهونه ا هیو بودن هر روزه اش عادت کرده بودم.کاش بشه به  دنیبه د گهید

 نیکه الغر بودم به ا یخب من یول ستیگنده ن یلیشدم.شکمم خ نیسنگ یادیز گهیتو هفت ماه.د دو روزه رفتم

بچه ام رو  شتریکشم.هر روز ب یام دست م آمدهشم و به شکم بر  یم رهیبه خودم خ نهیتپل بودن عادت ندارم.تو آ

 شم. یقرار تر م یب دنشیدر آغوش کش یکنم و برا یحس م

 

بعد از ظهر بود.چه  5نگاه کردم.ساعت  میزی.به ساعت رومدمیاسرارم رو بستم و با پشت دست چشمم رو مال دفترچه

 .کمیشه و هوا هم سرد شده  یکه زود شب م نی.مخصوصا ارهیدلگ یادیآبان ز ی...غروب هایریغروب دلگ

 

هال  یرو که تو یناهارم رو شستم و چندتا لباس یآشزخونه.ظرف ها یکنم.رفتم تو زیخونه رو تم کمیگرفتم  میتصم

 .دمیرو دستمال کش زیم یافتاده بود رو برداشتم و انداختم تو سبد رخت چرک ها.رو
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 آب بشه. خشونیتا  رونیپخته شده گذاشتم ب ایقرمه و لوب یبسته هم سبز هیو  یبسته گوشت خورشت هی

 

 .ادیفشار ن. البته خم نشدم تا به شکمم دمیهم کش یبرق جارو

 

اش رو  هیتو قابلمه.گوشت رو بهش اضافه کردم و ادو ختمیها رو خورد کردم و ر ازیرفتم تو آشپزخونه.پ دوباره

 .گهید یو رفتم سراغ کارها ختمی.البته نمکش رو گذاشتم واسه آخر سر.تو قابلمه آب رختمیر

 

تم و گذاش ختمشونی.تو دوتا ظرف خوشگل ربرداشتم ومشغول درست کردن ژله شدم نتیتا بسته ژله از تو کاب دو

 .خچالیتو 

 

هم بهش اضافه کردم.بعد از  مویخوش رنگ تر شدنش و آبل یرب برا یرو هم به غذام اضافه کردم و کم ایو لوب یسبز

د رو .هورهیغذا بگ یخواستم خونه بو ینم یکل خونه رو برداشته بود.عاشق بوش بودم ول یقرمه سبز یبو قهیده دق

 زدم.

 

و چوچاق و  زی.دالرم رو خودم درست کرده بودم.با نعناع و گشنختمیتوش دالر ر یرو برداشتم و کم ماست

 خوشمزه و معطر بود. یلینمک.خ

 

 رو که جمع شده بود رو شستم. ییو ضرف ها خچالی یرو گذاشتم تو ماست
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 شیآرا کمی.دمیپوش دیو سف یصورت یکم رنگ با گل ها یگلبه رهنیپ هیدوش گرفتم و  هیغذام رو کم کردم. ریز

سر خودم رو گرم  دنیخواست کسل نباشم و با کارکردن و به خودم وخونم رس یکردم و عطر و ادکلن زدم.دلم م

 کنم.

 

 رو گذاشتم. برنجم

 

 بود که روشنا برگشته خونه. نیاز ا یحاک دیباز شدن در با کل یصدا

 

 یراه انداخت ییچه بو ی:سالم...واروشنا

 

 ی:سالم خسته نباش-

 

 .ی:ممنون شما هم خسته نباشروشنا

 

 شام ای:برو لباستو عوض کن ب-

 

 به چشم ی:اروشنا

 

بود.بعد هم  ایارم نیانداختم.ماش ینگاه سرسر هیاومد.پرده رو کنار زدم و  نیماش یصدا اطیح ی.از تودمیرو کش غذا

 زدم. یلبخند اریاخت یشد.ب ادهیپ نیخودش از ماش
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 غذا هم واسه اونا بکشم. کمیگرفتم  میتصم

 

 یاز کاسه ها یکیو  ختمیبزرگ ماست ر یکاسه  هیو دمیکاسه پر گوشت،خورشت واسشون کش هیبرنج و  سید هی

 گذاشتم. ینیس هیخوشگلم رو براشون تو  یژله 

 

 با تعجب نگاهم کرد. روشنا

 

 ه؟یواسه ک نای:اروشنا

 

 رو برداشتم. ینیرو سرم کردم و س میسرمه ا یگل گل چادر

 

 نجایکه دکتر اومد ا نیبرم واسه سرگرد آذرخش.مثل ا ی:م-

 

 میباال با هم شام بخور انیدعوتشون کن ب هیباال انداخت و گفت:آها پس بگو... خب چه کار ییابرو روشنا

 

 الیخیمگه ب یشناس یرو نم ی:انصار-

 

 نهیسنگ ینیکمک س امی:بذار بروشنا
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 طبقه رو هیبرم  یزدم وگفتم با آسانسور م یچشمک

 

 تکون داد و گفت:باشه یسر روشنا

 

 رو ازدستم گرفت و تا دم آسانسور آورد. ینیس

 

 آپارتمانشون رو زدم. زنگ

 

 تنش بود. دیسف یبا خط ها یبا شلوار مشک یشرت جذب مشک یت هیدر رو باز کرد. نیآر

 

 تو دییخانوم.بفرما نای:سالم ساورنیآر

 

 دیی:ممنون سرگرد بفرما-

 

 د؟یدیبابا چرا زحمت کش ی:انیآر

 

 سمتمون. ومدیداشت م ایارم
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 ن؟یآر هی:کایارم

 

 لمیخوشگلش رو تحو یاز اون لبخندها یکیباال انداخت و ییبهمون ابرو دیجواب بده رس نیکه آر نیاز ا قبل

 زود لباسش رو عوض کرده؟ نقدریا یعنیشد. یقشنگ تر م کلشیداد.چقدر با لباس خونه ه

 

ه ک نیبرخالف آر کلشی.هیورزش رهیت یبود با شلوار سورمه ا دهیپوش یکوتاه سرمه ا نیدارآست قهی شرتیت هی

 .دیرس یبه نظر م یمردونه و قو یلیقلمبه ها نبود اما خ نیاز ا یعنیبود. کیفابر یلیداشت خ یکلفت یبازوها

 

 شما خانوم؟:به خانوم دکتر خودمون.احوال ایارم

 

 گهیرفت د دیکرد نمونیدکتر.خونه نش ستمی:بدن-

 

 دیایبهتره همون سرکار ن دیخوشمزه درست کن یو غذا دی:اگه قراره خونه بمونایارم

 

 دیزن یحرف م یمیقد یمردا نیکردم وگفتم:ع یجذاب اخم

 

 از خونه کار کنه؟ رونیده زن ب یم یچه معن گهیگم د یوصداش رو کلفت تر کرد وگفت:خب راست م دیخند ایارم

 

 رو گرفتم جلو. ینیزدم و س یلبخند



 ییدایش ینیریش

 
380 

 

 

 رو ازدستم گرفت. ینیبا لبخند س نیآر

 

 .ستمیجور غذاها رو هم بلد ن نیکرده بود.متاسفانه ا یوقت بود هوس قرمه سبز یلی:واقعا ممنون خنیآر

 

 ...نیآر یاز شر غذاها یدکتر...دستت درد نکنه نجاتم داد یچه کرد ی:واایارم

 

 .یما رو فروخت یدیغذا د هی گهیرفت و گفت:خوبه د یچشم غره ا نیآر

 

 گسید یچیغذا  نیخب ا یداداش ول میگرفت و گفت:ما چاکر شما هم هست نیرو از دست آر ینیس ایارم

 

 تکون داد. یسر نیآر

 

 :نوش جان با اجازه-

 

 تو دییدکتر؟بفرما ی:بودایارم

 

 کرد.برم تا روشنا همه رو نخورده خیخودمون  ینه ممنون.غذا-
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 دکتر... ی:راستایارم

 

 :بله-

 

قدر  نیکه فردا شب تاسوعاست...ا دیدون یپزونه...مادرم گفت شما رو هم دعوت کنم.م یما نذر ی:فردا خونه ایارم

 .نتتونیمشتاقه بب یلیما خ یهست تو خونه  رتونیذکر خ

 

 ...چه زود محرم اومد...تاسوعا

 

 ...امی..چشم حتما منطوریگفتم:من هم همزدم و یلبخند

 

 دی:به روشنا خانوم هم بگنیآر

 

 :چشم با اجازه...-

 

 ی.دلم مادیلبخند زدن و تشکر کردن.لبم رو گاز گرفتم و از پله ها رفتم باال.خدا کنه خوششون ب نیو آر ایارم

 دارم. یچه دستپخت نهیبب ایخواست ارم

 

 اش چطورن؟مادرش؟ ه؟خانوادهیچطور یعنی.ایارم یطرف دلشوره داشتم فردا قرار بود برم خونه  هی از
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 ؟یپرس باهاشون خورد هی ید؟نشستیآورد فی:به خانوم تشرروشنا

 

 .یرو در آوردم و گذاشتم رو چوب لباس چادرم

 

 ییپزون دارن شب تاسوعا ینذر نایی ایارم یخونه  میبر دی:فردا با-

 

 .ادیدسته نم ادیز نجایا فی...حمینیدسته بب رونیب میدوست داشتم شب ها بر نقدریا یخوب...وا :چهروشنا

 

 برم که... رونیتونم ب ینم ادیوضعم ز نی:منم با ا-

 

 میشام بخور ایب یگ ی:آره راست مروشنا

 

 یبرنامه ها یداد.حت یمحرم م یبو یروزها همه چ نی.اونیزیتلو یپا میاز خوردن شام و ژله نشست بعد

 کرده بودم. دایاعتقاد پ ییزهایچ هیبه  دایمعتقد نبودن خصوصا مامان...اما من جد ادیکه ز نای.مامان اونیزیتلو

 

تر بود و اونم همه  یقو کمی.خوشبختانه اعتقادات روشنا از من یو یجم ت یها الیسر یبود.حت لیکامال تعط ماهواره

 کرد. یم تیرو رعا یچ
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 کشه... یانتظارم رو م یکردم که فردا چ یفکر م نیتخت خوابم فقط به ا یتو شب

 

*** 

 

 ایارم

 

 کارت رو راحت کردها... نایساور نی:آر-

 

 ذاشتم جلوت یکرد تخم مرغ م ینم ی:نه بابا واسه من که فرقنیآر

 

 چپ چپ بهش کردم وگفتم:انگار نه انگار مهمونتم ینگاه

 

 .زیم یرو گذاشت رو وانیبهم رفت و بشقاب و ل یچشم غره ا نیآر

 

ن تو هم با م ایمثل روشنا ب ایکن ارم یکار هی ایگم ب ی...میمن یو چهار ساعته خونه  ستیکه ب ؟توی:تو مهموننیآر

 گهیخواد د یبه خدا...رفت وآمد هم نم یکن...راحت تر یزندگ

 

 یزنه به مادرت م یزنگ م نطورهی...حاال که اارمیدرت م ییاز تنها امیکنم م یدارم در حقت لطف م زی:کم نمک بر-

 االن زنش بده نیپسرت تنهاست هم نیگم ا
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 و نشست روش. دیرو عقب کش شی.صندلزیبرداشت و گذاشت رو م ینیس یغذا ها رو از تو نیآر

 

...انگار تو انهی یکرد دایپرسن عروس پ یزنن م یهر روز زنگ م یجور نیاخم گفت:نکن تو رو خدا...هم با

 برم انتخاب کنم دیمن با ختهیشهرعروس ر

 

رو  شونیکیهمه دختر خب برو  نیخته؟ایگفتم:خب مگه نر دمیکش یکه برنج م یرو دادم باال و در حال ابروهام

 گهیکن د یخواستگار

 

ا چر یبلد ییالال یلی...تو اگه خهیآسون نیگند من انگار زن گرفتن به هم ی قهیسل نی:دلت خوشه ها...با انیآر

 بره؟ یخودت خوابت نم

 

 چرا؟ گهیتو د یدون یداداش تو که درد من و م ی:ه-

 

من...داداش من قربونت برم...بابا  زیگفت:آخه عز ومدیم شیکم پ یلیکه خ یو با لحن مهربون زیم یخم شد رو نیآر

 ؟یتنها بمون یخوا یم ی...تا کریاز همون ها رو بگ یکیها هستن مشکل تو رو دارن خب  یلیخ

 

 پر کردم و بردم سمت دهانم. یغذام.قاشق یرو ختمیرو ر خورشت

 

 هی:اووووم فوق العاده س...دستپختش عال-
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 ؟یخواستگار میبر یوگفت:خب دستپختش هم که مورد پسندتون واقع شد ک دیخودش غذا کش یبرا نیآر

 

 گهیشو د الیخیب نی:آر-

 

...دوستش هم که ادیتو کنار ب طیتونه با شرا یکه م هیکس نیبهتر نایساور یفهم یچرا نم وونهی:دِ دنیآر

 ؟ی...نداریدار

 

کردم  یفکر م نیبه ا یتلخ...وقت ینیریش هیداشت برام. ینیریهم حس ش نایهام رو بستم.فکر کردن به ساور چشم

 ...ختیر یاعصابم به هم م ارمیتونم به دستش ب یکه نم

 

و مادرم و  یکلبه آسمون یکردم جز بچه ها یفکر نم یچیآرامش گرفته بود...به ه میبود که زندگ یمدت

 ...یو عل میمر ادیافراد و  نیشد...هم یافراد خالصه م نیتو هم میتبسم...زندگ

 

 یشم...فکر م یکنم باهاشون و سبک م یرم سرخاکشون و درد و دل م یخوش بود که هر پنج شنبه م نیبه ا دلم

 .اما...هم بود.. نطوریکنم...هم یمشترک به ازدواج فکر نم یبه زندگ گهیکردم د ینداره...فکر م یکمبود میکردم زندگ

 

همکار که  هیهمکار بود... هیفقط برام  لشی...اواختیبهم ر میتمام محاسبات زندگ دمیرو د نایکه ساور یاز وقت اما

که مشکل  دمیفهم ینسبت بهش نداشتم.حق هم نداشتم داشته باشم.اما وقت یحس چیشوهر داره و بارداره...ه

 بارداره... یزن تنها هیطالق گرفته و  دمیداره.فهم

 



 ییدایش ینیریش

 
386 

 

.اون هم دیزنم نه به موال...اما دلم لرز یکه هر شب صداش م ینیداشتم نه به خدا...نه به اون حس یگم نظر بد ینم

 .میبشه مال هم بش دی...شادیحس کردم شا ییجورا هیمشکل داره شوهر نداره بارداره 

 

 ی فهیوظ نایاز ساور تیکردم حما یبهش کمک کردم...حس م یچشم داشت چیه یمدت ب نیمشکل من!تو ا نیا اما

ه ک نیترسم از عاشق شدن.از ا یم یدلبستگ نیترسم از ا یکه خدا به من داده...م یناشناخته ا تیمسئول هیمنه...

 رسم. یعاشق بشم و بدونم بهش نم

 

خوام هر جا که اون هست منم  یخوام هر جا که هستم اونم باشه.م یتونم.م یخوام ازش دور شم نم یم هربار

که با دوتا ناز و عشوه  ستمی...پسر چشم و گوش بسته نمیعاشق شدم...عاشق مر باریعشقه...من  نیدونم ا یباشم.م

 دل از کف بدم...

 

 یتا آسمون فرق م نیاون زم یمن با خانواده  یکه اهل ناز و عشوه باشه...درسته خانواده  ستین یهم کس نایساور

 شه. یداره م یعنیتونه از جنس من بشه. یاس...م گهیجنس د هیکنن.اما خودش نه...خودش از 

 

 کار کنم... یدونم چ یشده...نم ضیاحساساتم ضد و نق تموم

 

 ؟یتو فکر هیداداش ما...چ ی:هنیآر

 

 یچی:ه-
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بهتره.بگو بهش..بذار اون  یلیخ یکن یازش خواستگار ینکن.به نظر من بهش بگ تیداداش خودت رو اذ ای:ارمنیآر

 .یستیخودت و وجدانت شرمنده ن شیپ ینطوری.ارهیبگ میتصم

 

 سر در گمم نیکار کنم آر یدوم چ ی:نم-

 

 هیخودش  زیعز یشب ها نیبخواه کمکت کنه...ازش بخواه به حرمت هم نیدستم رو گرفت و گفت:از امام حس نیآر

 فهیخوشمزس ح یلیشه...حاال هم بخور غذات رو خ یپات بذاره...مطمئن باش آقا خودش راهنمات م یجلو یراه

 ها یخانومتون رو ازدست بد نایدستپخت ساور

 

 خنده ریبهش رفتم که زد ز یغره ا چشم

 

 یرو برات خواستگار زتیعز ییمهلت مادرت تموم شد و خودش رفت دختر دا یوقت نمیبخان بخند...ب نی:بخندآر-

 انهی یخند یم نطوریکرد اون وقت هم هم

 

 رمیرو نگ وونهیاون مهرناز د یزنم شه ول یپول بدم صور یکیحاضرم برم به  نی:ببنیآر

 

 گهیکن د یروشنا رو خواستگار نیاهمیب ؟خبی:چرا صور-

 

 ره ینم یجو هیتو  نیجنگ هر روز...من آبم با ا دونیخونمونم بشه م گهیبهم انداخت وگفت:آره د ینگاه نیآر
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...اگر یستین لیم یدونم بهش ب یبهش انداختم وگفتم:برو خودت رو رنگ کن داداش من که م یهیعاقل اندر سف نگاه

 ؟یلی...چرا ظرف مرا بشکست لیلیم چیبا من نبودش ه

 

 بهم؟ میپر یسگ و گربه م نیو چهار ساعته ع ستیما ب ینیب ی:بابا تو نمنیآر

 

 کنن یبعد باهم ازدواج م یها هستن اولش باهم لجن ول یلی:چرا...خب خ-

 

 مینرفت هیامشب که تک میبخواب می.زود بخور برمیستیها ن یلی:ما جزو اون خنیآر

 

 میکار دار ی:آره فردا کل-

 

 ییو ظرف ها رو گذاشتم تو ظرف شو پاشدم

 

 یخواد بشور ی:نمنیآر

 

 میبخواب میبابا بشورم بر اری:ب-

 

 نشه سیبزن لباست خ شبندمی:پس اون پنیآر
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 دهیتکون دادم وگفتم:نگاه کن تو رو خدا کار ما به کجا رس یسر

 

 با خنده ظرف ها رو جمع کرد نیآر

 

 خوره ها یبر نم ییبه جا یایخنده ها واسه روشنا خانوم ب نیگما دو تا از ا ی:م-

 

 اریاسم اون جوجه غرغرو رو جلو من ن نقدریحرف ها رو ا نیجان حاج خانوم بس کن ا ای:ارمنیآر

 

رو هم دعوت کرده  نایکه ساور نی.از امیکار داشت یموندم.فردا صبح کل نیآر شیتکون دادم.شب پ یسر باخنده

...خودمم نتشیکرده بود مامان مشتاق بود بب فیمامان ازش تعر یجلو نقدریخوشحال بودم.تبسم ا یلیبودم خ

 یثیدم...لبخند خب یمن عادتش م یول رهجور جاها عادت ندا نیبه ا ادیدونم ز یدوست داشتم فردا کنارم باشه.م

 زدم و چشم هام رو بستم.

 

** 

 

 نایساور

 

 تو یبعد از صبحونه گرفتم و موهام رو با سشوار خشک کردم.نگاه کیدوش کوچ هیرو روشنا درست کرد. صبحونه

 یتونیسانت در اومده بود.خوشبختانه رنگ موهام روشن بود و با رنگ ز 3موهام تا  شهیبه خودم انداختم.ر نهیآ

 تو چشم نبود که رنگ نشده. یلیخ یعنینداشت. یفرق یلیخ
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خوام رنگ  یم ندفعهیتو هچل...ا یانگار افتاد یکن یمو رنگ م یخودم تنگ شده بود.وقت یرنگ موها یبرا دلم

 شگاهیرم آرا یچند روز بگذره م نیخودم رنگ کنم.ا یموها

 

 یساور گهیبدو د یتو که هنوز حاضر نشد یکرد گفت:وا یکه با کاله حموم موهاش رو خشک م یدر حال روشنا

 

 بپوشم؟ یمستاصل بهش انداختم و گفتم:چ ینگاه

 

 گهیتنت کن د رهیلباس ت هی...خب معلومه ین:گوروشنا

 

قه حل نیکه آست یسارافون مشک هیسمت کمدم.لبم رو به دندون گرفتم و مشغول جست و جو تو کمدم شدم. رفتم

 یبرام آزاد بود.مخصوص ماه ها کمی.دمیخورده بود رو پوش یقشنگ یمخمل طرح ها یداشت و روش با پارچه  یا

که  رو می.شلوار نوک مداددمیپوش رشیز هم میضخ ینوک مداد یرسارافونیز هیزانوم بود. یآخرم گرفته بودم.تا باال

 بود تنم کردم. میمخصوص حاملگ

 

 هیآزاد عادت کرده بودم. یها یشلوار پارچه ا نیرنگارنگ و تنگم،تنگ شده بود.اما به ا یها نیج یدلم برا چقدر

بلندم رو با دست جمع کردم و با کش محکم  یتنم کردم.موها یبادمجون یها هیبا حاش یمشک یخفاش یمانتو

 نبود.همه شون رو باال جمع کردم. یاز چتر یبستم.خبر
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و در آخر رژلب همرنگ  دمیمداد چشم کش کمیرو گونه هام. دمیکم رنگ کش یلیپودرم رو زدم.رژگونه ام رو خ کرم

طرف  هیروح باشه.اما از  یخواستم صورتم ب یده بودم.نمرو کم زده بودم اما ز زمی.همه چدمیلب هام کش یلبم رو رو

 ببرم. نیروز ها رو از ب نیخواست حرمت ا یدلم نم

 

رو برداشتم و بعد از  میمشک یدست فینشه.ک دهید ادیکه موهام ز یرو گذاشتم.طور رمیس یبادمجون یزییپا شال

 هال نشستم تا روشنا آماده شه. یمبل ها یرو نکمیپول و ع فیچک کردن ک

 

 زی.از همه چیمشک نیبا ج یمشک یزییبا شال پا یبلند مشک یساده  یزدم.مانتو یلبخند دنشیاومد.با د روشنا

 بود که سر کرده بود. یجالب تر چادر

 

 زد وگفت:چطور شدم؟ یچشمک روشنا

 

 ادی...چقدر چادر بهت میرو پر رنگ تر کردم وگفتم:عال لبخندم

 

 عادت به چادر ندارم ادیخوب شدم؟ز یخودش انداخت و گفت:جد یبه سرتا پا ینگاه روشنا

 

 ادیبهت م یلیوگفتم:اتفاقا خ یشدم و رفتم سمت جا کفش بلند

 

 ؟یکن ی:تو چادر سر نمروشنا
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بودم با بچه ها رفته  یرستانیدب یوقت باریروزها...فقط  نیتو ا ی.من؟من تا حاال چادر سر نکرده بودم.حتستادمیا

 ادمهیبودم. هیدادن تو تموم اردوها پا یبهم کار نداشتن و اجازه م یلیهم که مادر پدرم خ ییمشهد.از اونجا میبود

 رو جمع کنم آخرش هم موفق نشدم.اما حاال... ادرمباهام کار کرد تا بتونم چ یهمون موقع هم روشنا کل

 

 بدم؟ ینطوریش گفتم:من که چادر ندارم.ابه فیلبخند بالتک هیطرفش و با  برگشتم

 

 میبر یهم خوشگل یلیخ یزد وگفت:نه خانوم یلبخند روشنا

 

 .نییپا میرفت دیرو پوش شی.روشنا هم کالج مشکدمیرو پوش میمشک یها اسپرت

 

 نیخنده ام گرفت.ع اریاخت ی.بدیکش یلنگه پا پشت کفشش رو م هیداشت  ایبودن.ارم دوریتو کر نیو آر ایارم

 کرد. یهم داشت در رو قفل م نیپسربچه ها شده بود.آر

 

 زد.به روشنا نگاه کردم وچشمک زدم. نیسقلمه به آر هیباال انداخت و  ییروشنا ابرو دنیبا د ایارم

 

 ری:سالم خانوما صبحتون بخایارم

 

 ریصبح شما هم بخ ونی:سالم آقا-

 

 دییزد و گفت:بفرما یروشنا موند.بعد لبخند کج یرو هیاش چندثان رهیهم سالم کرد.نگاه خ نیآر
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 .میشکمم مزاحمم بود.از خدا خواسته بودم که با پسرها بر ییجورا هیکنم. یتونستم رانندگ ینم گهیحالم د نیا با

 

 بهم زد و من هم لبخند زدم. یکرد.روشنا چشمک میروتنظ نهییشد و آ نهییدست به آ ای.ارممیشد ایارم نیماش سوار

 

باال انداخت.واسه من مهم  ییشهر دور شد.روشنا ابرو نِییاز طرف خودمون به سمت پا کمیگذشت. یساعت مین هی

که تونسته  هیکه ک نی.مادرش رو انمیخواست خونشون رو بب یبود که دلم م نینبود خونه شون کجاست مهم ا

 کنه تیرو ترب یپسر نیهمچ

 

 ینوساز یکوچه...پر بود از ساختمون ها هیتو  دیچیمهرآباد بود...پ ی.خونشون طرفامیدیرس قهیدق 45بعد از  باالخره

 ...یشمال گهیبود و طرف د یطرف کوچه خونه ها جنوب هیکه تازه قد برافراشته بودن.

 

کرد تا شکل  یم یکه داشت خونه هاش رو آپارتمان یمحله بود.محله ا یمیساخت نشان از بافت قد میقد یها خونه

 .رهیبه خودش بگ یتازه ا

 

 خونه نگه داشت.برگشت طرف ما. هیدر  یجلو ایارم

 

 د؟یبود خسته که نشد یطوالن کمیراه  دیخانوما ببخش دیی:بفرماایارم

 

 شه یخوبه که ادم خسته نم نقدریا تونی:نه دکتر اتفاقا رانندگ-
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 نیرو با وجودم حس کردم.بهش لبخند زدم.اونم با لبخند چشم هاش رو بست.از ماش شیزد که تلخ یلبخند ایارم

 شدم. ادهیپ

 

 .ومدیم رونیخونه ب یصلوات از تو یصدا

 

کم رنگ که باالش پرچم  یدر طوس هیداشت. ی.در بزرگزیبود اما پا برجا و تم یمیدار بود. قد اطیو ح یشمال خونه

گفت و با دست بهمون تعارف کرد.من و روشنا از  یا اهللیدر رو باز کرد و  ایداده بود.ارم نتشیز نیامام حس یعذادار

 خونه شلوغ بود. یلیبود اما خ 11ساعت  هک نیتو واوناهم پشت سرمون اومدن تو.با ا میدر رفت

 

 مشغول کار بودن. وونیا یکردن.زن ها هم رو یبودن و کار م ستادهیبزرگ ا یکناردوتا قابلمه  مردها

 

 .یحوض متوسط بود و تو حوض هم چندتا ماه هیداشت که وسطش  یبزرگ اطیح

 

 بزرگش وونی.ایقهوه ا یسه سانت ینییتز یشده بود از آجرها دهیشد.پوش یجدا م اطیبا چندتا پله از ح ساختمون

تخت کنار  یها رو لیدور تر از پات اطیح یکه درحال کار کردن بودن.چندتا بچه هم تو یچادر یپر بود از خانوم ها

 زد. یم موجشده بودم که تو اون خونه  یتیمیکردن.محو صم یم یحوض باز

 

 .میدیو جواب شن میمسن بود.سالم کرد کمیدست داد. نیو آر ایاز مردها اومد جلو و با ارم یکی
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 مومن میوقته منتظرت بود یلیگل پسر.خ یآورد فیتشر ای:به آقا ارم-

 

 و سرش رو خم کرد. یشرمندگ یبه نشونه  نشیدستش رو گذاشت رو س ایارم

 

 :شرمنده ام حاج صادقایارم

 

 وگفت:دشمنت شرمنده پسرم. ایارم یصادق دستش رو گذاشت رو شونه  حاج

 

 خدمتتون امیرو بزنم الساعه م میبکنم و حاضر یسالم هی:حاج صادق من برم خدمت حاج خانوم ایارم

 

 صادق با خنده گفت:برو پسر برو که حاج خانوم بد از دستت شکاره حاج

 

 بود. دهیهنوز مارو ند تبسم

 

 ؟یها روخالل کرد ازی:نرگس خانوم قربون دستت.اون پتبسم

 

 ها تموم شد نیا زیآره عز-

 

 اون آبکش رو ببرم لب حوض بشورمشون. نی:دستتون درد نکنه بدتبسم
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 ره یم تشیها خاص شینشور ادیمادر ز-

 

 :چشم.تبسم

 

 که چشمش افتاد به ما نییپا ومدیآبکش به دست داشت از پله ها م تبسم

 

 رو آورد فشیچشمت روشن شازده پسرت تشر ایسرش رو برد عقب و گفت:حاج خانوم ب تبسم

 

تا  ایکه از همون اول رفته بود کمک مردها.ارم نیسمتش.آر میباهمون آبکش اومد سمت ما.ما هم با لبخند رفت بعد

 حاج خانوم واسه من سر نذاره؟ یکن یکار هی یخوا یدختر ناقال م یگفت:ا طنتیبهش با تشر و ش دیرس

 

 تا االن؟ یبا خنده گفت:اوال سالم به همتون دوما کجا بود تبسم

 

ون باهاش میلطف کردن صبر کردن تا ما حاضر ش ایآقا ارم میشرمنده ما راه رو بلد نبود دیخسته نباش زمی:سالم عز-

 شرمنده میکرد ریماشد ما د ری.تقصمیایب

 

 .دیبهش زدم.اونم گرفت و خند یبا تعجب نگاهم کرد که چشمک نامحسوس ایارم
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 یبین؟غریسادیوا نجاینداره.چرا ا یکه مورد ینطوری.خب اگه ازمیخدا مرگم بده دشمنت شرمنده عز یوا ی:اتبسم

 ...شتونیپ امیرو بشورم م نایباال من ا دیدخترها بر دینکن

 

ار ک یگفت چ یخانوم ها م هیداشت به بق ییبا خوشرو یانسالیخانوم م هیما رو برد جلوتر. ایسمت حوض و ارم رفت

 کنن.

 

 .میستادیا وونیا نییهم پا ما

 

 سرش رو بلند کرد وگفت:سالم عرض شد حاج خانوم ایارم

 

بود و  دهیپوش یدامن مشک زیساله بود.بل 50.حدودا مشینیبب میتونست یبرگشت سمتمون.حاال بهتر م خانومه

 درشت سرش کرده بود. یکم رنگ با گلها یمحکم کرده بود.چادر طوس کیکوچ ی رهیگ هیرو با  شیمشک یروسر

 

 یو لب و دهان متوسط.چندتا چروک هم رو رهیت یبود.چشم ها یداشت.انگار که نوران یو مهربون دیسف صورت

 صورتش بود که نشون از گذشت سنش داشت.

 

 گه؟ید نیاریم فیکرد وگفت:سالم آقا...االن تشر یجذاب اخم

 

 دونم... یم رکارمیحاج خانوم گل خودمم هستم...بنده تقص یتا کمر خم شد وگفت:شرمنده  ایارم
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و ر شیشده بودن و حکم ر ادیهاش که حاال ز شیبه ته ر یو دستسرش رو کج کرد  طنتیرو بلند کرد و با ش سرش

 دییمهمون هام مؤاخذه ام نفرما یجلو رتنیو گفت:باال غ دیداشتن کش

 

 .میو روشنا هر دو با لبخند سالم کرد من

 

 بهیغر یشکیمادر تو مجلس آقا ه دینکن یبیباال غر دییبفرما دیماهتون خوش اومد یخانوم:سالم به رو حاج

 دی...قدم سرچشم ما گذاشتستین

 

 :ممنون حاج خانوم...خدا قبول کنهروشنا

 

 حاج خانوم؟ ستیبا من ن ی.امرادیباال خانوم دکترها االن تبسم هم م دی:برایارم

 

 نیا نیآقا ناصر بب شیمادربرو پپ ایخانوم:دست حاج صادق درد نکنه همه کارها رو خودش انجام داد.ارم حاج

 ...می.مادر شرمنده خلق اهلل نشانهیگوسفندها واسه فردا و پس فردا حاضره 

 

 .دییدستش رو گذاشت رو چشم هاش و گفت:چشم حاج خانوم.شما امر بفرما ایارم

 

 رو به ما گفت:با اجازه من برم بعد

 

 ها متونیانداخت یاز کار و زندگ یکنم دکتر.کل ی:خواهش م-
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 تون باورتون شده ها یغ مصلحتآروم گفت:خودتونم درو ایارم

 

 و لبم رو گاز گرفتم. دمیخند آروم

 

 گهیباال د دیبر دیینجایبابا شما که هنوز ا ی:اتبسم

 

 کنار خانم ها... میو نشست می.سالم کردمیبود بیغر کمیباال. میپله ها رفت از

 

 هم نشست کنارمون. تبسم

 

 نیخوش اومد یلیخ یلی:ختبسم

 

 شلوغ باشه نقدریکردم ا ی.خدا قبول کنه فکر نمزمی:قربونت برم عز-

 

 شه.امشب تازه شب تاسوعاست... یشلوغ تر م نمیکه تازه اولشه فردا و پس فردا از ا نی:اتبسم

 

 :نذر زن عموتونه؟روشنا

 



 ییدایش ینیریش

 
400 

 

نذر زن عموهه.اما خب کل خرجش با ما  ئتیو پخت و پز ه یکه خونه بشه محل عذادار نی:راستش اتبسم

 هم هستن... ئتیه یاز بزرگ ها گهیو چندتا د .حاج صادقستین

 

 کجاست؟ ئتی:پس خود هروشنا

 

 اطشی...چون حکهیجاس نزد نیسرکوچه اس...هم هینی.توحسدیدیرو ند ئتیه دیاومد نوری:فکر کنم شما از اتبسم

 ...میکن یجا درست م نیغذا رو ا ومدیکم م یو جا واسه دسته عذادار ستیبزرگ ن یلیخ

 

 م؟یرو سرخ کن رهایاز اونطرف گفت:تبسم خانوم س ییآشنا یصدا هیبگم  یزیاومدم چ تا

 

 گه یزود باشه حاج خانوم وقتش شد بهمون م کمیفکر کنم  زی:نه عزتبسم

 

 جا خوردم. ایپر دنیسمت صاحب صدا.با د برگشت

 

 ا؟ی:پر-

 

 د؟یینجای:خانوم دکتر شما هم اایپر

 

 رو باز کردم و اونم با خوشحالم اومد تو بغلم. دستم
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 :دلم برات تنگ شده بود دختر.-

 

 جداش کردم.برق اشک تو چشم هاش بود. ازخودم

 

 که یبابا باز چشم هاتو پر کرد یکردم وگفتم:ا یساختگ اخم

 

 .دیزود با پشت دست پاکش کرد وخند دیچشمشچک یاز گوشه  یاشک قطره

 

 شمام ونیبده من هنوزم مد رتونی.خدا خنمتونیب یخوشحالم م یلی:خایپر

 

 یم کاریچ نجایا نمش؟تویب یما چطوره؟کجاست؟نم یکوچولو ایحرف ها رو زد.وان نیبه شونه اش و گفتم:باز ا زدم

 ؟یکن

 

دوباره دادن به  یبده...زندگ ریخ ایکنه.خدا به حاج صادق و آقا ارم یم یتو اتاق داره بادخترها باز نجاستی:همایپر

 کمک. نجایاومدم ا گهید کردمیبچه...تو کارگاه حاج صادق کارم نیمن و ا

 

 شد؟ ی:شوهرت چدمینبود.آروم تر پرس ادمی یگ ی:راست م-
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کنه تو  ی...داره ترک ممونهیخودش پش یگه از کرده  یرفتم مالقاتش م باری.ادیاز زندون در م گهی:دوماهه دایپر

اش بر یکار هی.حاج صادقم گفته اگه قول بده سر به راه بشه خودش یبچسبه به زندگ رونیب ادیزندون.قول داده ب

 دیدادرو نجات  میبده که زندگ ریدست و پا کنه.خدا به همه تون خ

 

 دوارمیان از جانب خدا.خدا رو شکر ام لهیهم وس ایهمون حاج صادق و آقا ارم یاز من.ول نینکردم ا ی:من که کار-

 به کامت بشه تیزندگ

 

 ات چطوره؟شوهرت کجاست؟ ؟بچهیکار کرد ی.شما چنیآم ی:الهایپر

 

 ناراحت شد. یلیکردم.بنده خدا خ فیتعر ایطالقم رو واسه پر هیآروم و سربسته قض یلیخ

 

 یپس شما هم مثل من زخم خورده ا ی:آخایپر

 

 من گذشتم و رفتم یکن یدفاع م یدار تیو از زندگ یفرق که تو موند نی:آره با ا-

 

 ادآخهیکس با هوو کنار نم چی.هیکاردرست رو شما کرد دی:شاایپر

 

 دلتنگشم. یکوچولومون رو صدا کن که حساب ایمن که االن راحتم.برو وان الیخیبه شونه اش و گفتم:ب زدم
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 از کنارم بلند شد و رفت داخل اتاق. ایپر

 

 اومده نایخاله ساور ای...بایمامان ب ای...وانای:وانایپر

 

با جوراب  یمشک یلباس دخترونه  هیبسته بود و  یرو دو گوش شیمشک ی.موهارونیاز اتاق اومد ب یبا تند ایوان

 بود. دهیپوش دیسف یشلوار

 

 شد خوند که نگران شکممه. یم ایپر یتو بغلم.از چهره  دیبغل کردنش باز کردم.پر یهام رو برا دست

 

 شم؟یپ یومدین ایبا عمو ارم گهیجون...دلم برات تنگ شده بود.پس چرا د:سالم خاله ایوان

 

د . قرار نبوگهید استیعمو ارم ریوگفتم:قربونت برم منم دلم برات تنگ شده بود.تقص دمیرو موهاش کش یدست

 رفته ادشی.قرار بود به منم بگه.فکر کنم شتیپ ادیب ییتنها

 

 کنن ینم یهات بدون تو باز یکه هم باز نیکن وروجک مثل ا یو گفتم:برو باز دمیو بوس صورتش
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ه ها به سمت بچ ایبودن.وان ستادهیا ایدر اتاق منتظر وان یاشاره کردم که جلو ییکوچولو یباسر به دختر بچه ها بعد

 رفت کمک خانوم ها. یعذرخواه هیهم با  ای.پردیدو

 

هام اسم ساورا ابرو دنیرو برداشتم.باد میبرد.گوش یکالم بود و آبروم رو نم یزنگ خورد.خوشبختانه آهنگ ب میگوش

 فراموشش کرده بودم. یتنگ شده بود.حساب میداداش ی.چقدر دلم برادیپر

 

 ی:الو سالم داداش-

 

 ها یریاز ما نگ یوقت خبر هیمعرفت خودم. یسالم به خواهر ب-

 

 تو؟ یی:شرمنده ام داداش کجا-

 

 نمتیببخونه  ایپاشو ب-

 

 ؟ی:مگه برگشت-

 

 ریبگ ایهات رو ب یدلم تنگ شد برات...سوغات ایبرگشتم.پاشو ب شبیآره د-

 

 ؟ی:قربونت برم داداش.پس چرا زودتر نگفت-
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 ها ییفرودگاه استقبالم.بدو امشب شام خونه ما دیایب دیخواست یگفتم م یکه م ستین-

 

 تونم. ی:ساورا به خدا شرمنده ام نم-

 

 ؟ینکن.نکنه هنوز با مامان قهر خودت و لوس-

 

 امیشه ب یام نم یی.جاگستید زیچ هی لمی.راستش دلمیسرد شهیخب مثل هم یول میستی:نه نه قهر که ن-

 

 :مثال کجا؟دیرس یبا لحن مشکوکانه ا ساورا

 

 :خونه دکتر سعادت-

 

 ؟یکن یکار م یاونجا چ-

 

 پزون دارن دکتر من و روشنا رو هم دعوت کرده. ی:راستش نذر-

 

 ه؟یک دیبا تکون دادن سرش ازم پرس تبسم
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 رو از دهنم فاصله دادم و گفتم:داداشمه یگوش

 

 ا؟یتالی:اِ مگه برگشت از اروشنا

 

 رو دوباره گذاشتم دم گوشم. یمثبت تکون دادم و گوش یو به نشونه  سرم

 

 تو؟ یزن یحرف م یبا ک-

 

 دوستم :روشنا و-

 

 میش یخوشحال م ارنیب فیتشر شونمیجان دعوتشون کن ا نای:خب ساورتبسم

 

 ؟یای.منجایا ایگه تو هم پاشو ب یدکتر م ی:ساورا دخترعمو-

 

 امیچرا که نه م یآدرس بد-

 

 ها یمعطل قند یی:چا-

 

 خداحافظ امیخب پس نم یلیگفت:خ یبا لحن دلخور ساورا
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 سایلحظه وا هیکردم... یشوخ وونهی:لوس نشو د-

 

 ید یرو گرفتم سمت تبسم و گفتم:قربون دستت بهش آدرس م یگوش

 

 خجالت حرف زد. یرو ازم گرفت و با کم یگوش دیترد یبا کم تبسم

 

 الو سالم-

 

 د؟یسالم خانوم.حال شما؟خوب هست-

 

 دییبفرما ادداشتیآدرس رو  دیممنون متشکر.لطف کن-

 

 دییچشم بفرما-

 

 د؟ی..نوشت56...پالک وریشهر 17 ابانیخ-یمهرآباد جنوب-

 

 شم پس یبله ممنون مزاحم م-
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 خدانگه دار. میمنزل خودتونه منتظر هست دیاریب فیکنم تشر یخواهش م-

 

 خدانگه دار شما-

 

 رو دادم دستش. یدفعه گوش هیکه  نیاز ا دهیخجالت کش کمیرو از تبسم گرفتم.معلوم بود  یگوش

 

 گه؟ید یایساورا م-

 

 قربانت خداحافظ یآبجآره -

 

 داداش نمتیبیمراقب خودت باش.م یایم یقربونت دار-

 

 کل خونه رو پر کرده بود.چشم هام و بستم و با لذت استشمام کردم. یآش نذر یرو قطع کردم.بو یگوش

 

 یجا انجام م نیرو هم هم ئتیه یکارها هینبود.بق یبود.راستش فقط آش نذر یولوله ا اطیگذشت.تو ح یسات مین

 کار داشتن. یامشب و فردا و پس فردا هم کل یدادن.واسه غذا

 

کارها نامفهوم بود.بابا طبق معمول  نیمن ا یداد.تو خانواده  یبهم م یبیحس غر یتکاپو واسه عذادار نیا یتماشا

 کرد. یجور آدم ها رو نقد م نیرفت نه ا یکارها م نینه سمت ا یعنیبود. یخنث
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 ریتقص یعنیدونست. یرو امل م دیمق یکرد بلکه آدم ها یمراسم ها شرکت نم نیمامان!نه تنها خودش تو ا اما

بزرگ کرده  ییارهایمع نیبود بچه هاش رو با همچ یزمان شاه یمسارهایخودش هم نبود پدربزرگم که از اون ت

 اشتباه بود. تیترب نیبود.وچقدر هم به نظر من ا

 

 میلنگه اما ته دلمون ما هم دوست دار یم دمونیو عقا میکارها نبود نیدور وبر ا ادیهم ز لیمن و ساورا و سو دیشا

 .میبزن نهی)ع( سنیو واسه حس میبه تن کن اهیروزها س نیو توا میهمرنگ مردم ش

 

و کرد.اما ت یکار م عیبود از بس سر شیآت یاسفند رو نیداد.ع یتند تند کارها رو انجام م یبدون توجه به کس ایارم

زل زده بودم  ایلبخند محو به ارم هیدونم چقدر بود که با  یشد از وجودش گرفت.نم یهمون حالت هم آرامش رو م

 روشنا به خودم اومدم. یکه با سقلمه 

 

 شه یم یرتیجوون مردم و...االن داداشت غ ی:خوردروشنا

 

 :داداشم؟-

 

 آوردن. فیاشاره کرد و گفت:شازده تون تشر اطیبا سر به ح روشنا

 

 یکرد.هردوشون لب هاشون م یخوش و بش م نیو آر ایچرخوندم.ساورا دم در داشت با ارم اطیرو تو ح نگاهم

خوشش اومده.به قول خودش  ایدونستم از ارم یعمرا باهاش حرف بزنه.م ادیبدش ب یکیدونستم ساورا از  ی.مدیخند

 .هیدگفت پسر قابل اعتما یم
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شکم برامده.خنده دار  نیو با ا بهیهمه غر نیا یجلو یهامون.ول یداشتم از دور بدوام برم تو بغلش مثل بچگ دوست

 بود.

 

سرگرم حرف شده بودن که انگار خان  نقدریبود.ا دهی.هنوز من رو نددمیو کفشم رو پوش نییاز پله ها رفتم پا اروم

 من اومده. دنیرفته واسه خاطر د ادشیداداش ما 

 

 شیته ر هیپررنگ. یطوس یبا چهارخونه ها ینوک مداد یمردونه  راهنیبا پ یوشلوار خوش دوخت مشک کت

 دستش گرفته بود. یتو یرو با ژست خاص فشیخوشگل رو صورتش بود و طبق معمول ک

 

 شه یخوش به حالش م یعنیهست کوفتش...نه نه  یقراره زنش بشه؟هر ک یک یعنیبراش ضعف رفت. دلم

 

 بودن. ونیآقا اطیجلوتر.اون سمت ح رفتم

 

 :سالم عرض شد آقا ساورا-

 

 اومد سمتم. قیلبخند عم هیزد و ساورا هم با  یلبخند قشنگ ایطرف من.ارم برگشتن

 

 ؟یخواهر یمن.چطور ی:به خانوم خانوماساورا
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 .دیرو گرفت و صورتم رو آروم بوس دستم

 

 ؟خوبه خانوم خوشگله ین یگوشم گفت:ن دم

 

 و آروم تکون دادم و ازم جدا شد. سرم

 

 :دلم برات تنگ شده بود-

 

 سرش. یرو برداشت و دوباره گذاشت رو شیالیکرد و کاله خ یمیتعظ ساورا

 

 .شترخانــــومی:من بساورا

 

جازه ا یخانوم دکتر به کس یعنیمدت. نینکردم تو ا یکار چیتون.البته من ه یامانت نمیآقا ساورا ا گهی:خب دایارم

 شدم من وونهیکنه که.د یدن کار ینم

 

سرکار  مایقرارها نداشت نی:ما از ادیشده پرس کیبار یاخم جذاب کرد و با چشم ها هیزد و  یلبخند ساورا

 وونهیجوون مردم و د یزد گهید چ،چرایدکتر هم کمکت کنه ه ینذاشت چیه یخانوم.حرف من و گوش نکرد

 بدم هان؟ یجواب خانواده اش رو چ ؟منیکرد

 

 خنده.که تبسم از پشت با خنده آروم اومد کنارمون. ریز میزد همه
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 کنه ها یدعوامون م ادی...االن حاج صادق مواشتری:تبسم

 

 رونمونیآش نخورده ب ادی...االن صاحبش مگهیو تشر رو به ما گفت:آرومتر د یخانوم.بعدبا شوخ می:شرمنده اساورا

 کنه یم

 

 توروخدا من فکر کردم فقط بچه هان دیگفت:سالم ببخش یلبش رو گاز گرفت و با شرمندگ تبسم

 

 ها بچه ترم نیعرض کنم من از همه ا دیگفت:سالم از ماست خانوم.اگر به بچه بودنه که با یطونیبا ش ساورا

 

به خدا. بعد دستم و دراز کردم سمت ساورا  میریتقص یخان داداش بنده س ما ب نیخنده ها هم هم نی:تازه مسبب ا-

 شونمیدوسش دارم.ساورا جان ا ایدونه داداش منه که فد دن هیساورا  ینیبیآقا رو که م نیو ادامه دادم.:تبسم جون ا

 گل من یااز دوست یکیو  ایآقا ارم یتبسم خانوم هستن.دخترعمو

 

 مارو دیها هم ببخش طنتی:خوشبختم خانوم.بابت شساورا

 

 باال دییبفرما دیستادیدر ا یکنم.جلو ی.خواهش منطوری:منم همسمتب

 

 داد دست من. فشیکتش رو در آورد و همراه باک ساورا
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 زحمت یببر باال ب نارویجان ا نای:نه ممنون.ساورساورا

 

 ام. هیپا یکه من حساب میانجامش بد میهست بر یگفت:آقا کار نیوآر ایرو به ارم بعد

 

کت که تو شر یباز استیکه با اون غرور و ر نیباشه.از ا ییکارها نیچیهم هیکردم ساورا پا ی.فکر نمدیباال پر ابروهام

قدم از  هی شهیکردم ساورا هم یخوشحال بودم.حس م یلیکنه خ یبرخورد م یمیو صم یخاک نقدریا نجایا ارهیدرم

 کرد. یجاها خوب نقدشون م یکرد بعض یمامان بابا ونم دیرعقایمن جلوتره.چون خودش ودرگ

 

 خوشحاله. یلیخ میکن یرو تجربه م دیجد یجاها هی میکه دار نیکردم ساورا هم از ا یم حس

 

 میدیخودمون انجام م ستین ی:نه ساورا جان کارایارم

 

 یراحت کار کنم ها اگه گذاشت الیخوام با خ یم باریگفت: یبا دلخور ساورا

 

 یمن یمیزود صم نقدریا چکسیدوتا برخورد ه ی.توایبرام جالب بود.خصوصا با ارم نیو آر ایساورا با ارم یمیصم لحن

 باال انداختم. یشه.شونه ا

 

 برنجه یتا گون ستی.بریسفارشات برنج رو بگ یسماوات یگفت:برو از آقا نیو رو به آر دیخند ایارم

 

 شه؟ ی:بس منیآر
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 ریقدر و بگ نی.حاال هممیریگ یم میر یشه نشد باز م یکه بس م شاهللی:آره اایارم

 

 من نرم تا اون سر شهر دنبال برن یداد یسفارش م نجاهایشد حاال هم ی:نمنیآر

 

 کرد وگفت:غر نزن پسر... یاخم جذاب ایارم

 

 که ارمیب نیمن ماش یذار یو بده.نم نتیماش چیی:ال اقل سونیآر

 

 ...دیخوام...شا یدست دست کرد وگفت:آخه...منم م یکم ایارم

 

 میخب بابا نخواست یلی:خنیآر

 

 داداش... گهید لیخوام برم دنبال وسا یبه خدا آخه منم م نی:آرایارم

 

 جان نیآر میرو دوباره از دست من گرفت وگفت:بر فشیکت و ک ساورا

 

 :کجا؟نیآر
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 .مییشما اریدربست من و رخش دراخت می:برساورا

 

 شه یبا ذوق گفت:آخه زحمت م ایارم

 

 .نه؟میهم ما ببر یصواب هی یناراحت :آقا کال شماساورا

 

 نیماش نمیداداش ا ایگفت:ب نیبعد با لبخند رو به آر هیحرف ها چ نی:نه آقا اایارم

 

ه کنم.رو ب یخفت م ارین نیبه من بگو ماش یجرئت دار گهید یتو دفعه  یعنیبهش رفت و گفت: یچشم غره ا نیآر

 آقا ساورا میساورا گفت:بر

 

تکون داد.منم رفتم سمت تبسم و روشنا.راستش با  یبا خنده سر ای.ارمرونیکرد و رفتند ب یبا سر خداحافظ ساورا

 ینبودم و دختر کوچولوها.حت یگرفتم.تو اون جمع فقط من چادر یعذاب وجدان م کمی یچادر یخانوما دنید

 گذاشته بودند. درروزها چا نینه به احترام ا ایبودند  ینوجوون هم اگر چادر یدخترها

 

ورفتم سمتشون.کاش  دمیاز ته دل کش یکرد امروز چادر گذاشته بود.آه یبود و چادر سر نم ییهم که مانتو روشنا

رم خب درست  یواونور م نورینسبتا کوتاه ا یمردها با مانتو یشکم برآمده جلو نیکردم.با ا یمنم چادر سرم

 چادر سر کنم. ستمیمن که اصال بلد ن ی.ولستین

 

 گلم؟داداشت رفت؟ یفت:چرا ناراحتگ دنمیبا د تبسم
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 آره رفت.-

 

 ؟یشده پکر یزی:چروشنا

 

 ام یجور هیان  یکردم.همه چادر یخودم انداختم و گفتم:کاش منم چادر سر م یبه سرتا پا ینگاه

 

 چادر اضافه داشتم دادم به دخترخالم.اونم چادر گلدارم بود. هیبه خدا  زی:شرمندتم عزتبسم

 

 ستین یزدم وگفتم:نه قربونت برم مورد یتلخ لبخند

 

 م؟یریبگ رونیب میبر یخوا یگفت:م یبا لبخند مهربون روشنا

 

طرفم من اصال تا  هیشم از  یچطور م نمیطرف شوق داشتم بب هیو خودمم متوجه شدم.از  نیزد.ا یهام برق چشم

 ...ستیحاال چادر سر نکرده بودم.مطمئنا برام راحت ن

 

 اشیهمه دور و بر دمیو د نجایاومدم ا ی.از وقتنهیمن و با چادر بب ایذوق داشتم چادر سر کنم ارم کمی دیشا راستش

 برام. ستین یحس خوب دونمیم یول یدونم چه جور یشدم.نم یجور هیان  یچادر
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 دور و برها بازار هست؟ نی:ا-

 

ا ب دیخب با یول کهیامام زاده حسن بهتره...نزد یبر یچادر خوب بخر هی یخوا یاگه م ی:بازار و مغازه که آره.ولتبسم

 یبر نیماش

 

 اومد سمتمون. ایارم

 

 غذا.روغن لیرم دنبال وسا یپرم.تبسم برو باال به حاج خانوم بگو من دارم م ی:شرمنده خانوما وسط حرفتون مایارم

 برام اریکنه زود ب ستیخواد ل یم ی.بهش بگو هر چرمیبگ زایجور چ نیو رب ولپه و ا هیوادو

 

 گم ی:چشم داداش االن متبسم

 

 امام زاده حسن هست؟ یبرا نیجا ماش نیا ای:آقا ارمروشنا

 

کوتاه کوتاه سوار  نیدو تا ماش هیکه نه  میاونجا؟مستق نیبر نیخوا یابروهاش رو انداخت باال وگفت:م ایارم

 ؟ی.واسه چنیش

 

 .رمیخوام چادر بگ یوگفتم:م نییرو انداختم پا سرم

 

 .نمیخواستم عکس العملش رو بب یم یچشم ریو آروم بلند کردم و ز سرم
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 تو چشم هاش نگاهم کرد. نیزد و با برق تحس قیلبخند عم هیهاش برق زد. چشم

 

 برم ی.شما رو مرونیرم ب یمن دارم م نیای:چقدر خوب.بایارم

 

 میش ی:نه مزاحم نم-

 

 میبا من بر نیایتونم بدم ها ب یجواب ساورا رو نم نیش یجاهارو؟گم م نیا نیبابا باز تعارف.مگه بلد ی:اایارم

 دیاریب فی.روشنا خانوم شماهم تشرگهید

 

 مالیخ گهید یتنها نباشه حاال که شما هست نایکه ساور امیخواستم ب یگفت:نه ممنون.من م یبا بدجنس روشنا

 به سالمت دیراحته.بر

 

 زد و ابروهاش رو داد باال. ضیعر یاخم نگاهش کردم که لبخند با

 

بدرقه  نیخانوم ها با نگاه سنگ ی.بعضرونیرفتم ب ایرو برداشتم و با ارم فمی. به ناچار کایرو داد دست ارم ستیل تبسم

 ام کردن.

 

 سراغ چادر شما؟ میبعد بر میریرو بگ لیوسا میاول بر دیگم موافق ی:مایارم
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 و گفتم:شرمنده مزاحم شدم نییرو انداختم ا سرم

 

 تکون داد و گفت:باز شروع کرد. یسر ایارم

 

 ه؟یمن با شما چ یتونم بپرسم رابطه  یزد وگفت:خانوم دکتر.م یو چپ چپ نگاش کردم.لبخند قشنگ دمیخند

 

 رو دادم باال و با تعجب نگاهش کردم. ابروهام

 

 فهمم؟ یمنظورتون رو نم دی:ببخش-

 

 .درسته؟مینه؟دوتا همکار که خدا رو شکر دوست شد گهید می:ما دوستایارم

 

 بار نیکنار.واسه هزارم دیتعارفات رو بذار نیرو تکون دادم و گفت:پس خواهشا ا سرم

 

 داره؟ ه؟خندهیو چپ چپ نگاهم کرد و گفت:چ دمیخند

 

 خورد. یبد حرص م شیی.خداادیدهنم تا خنده ام بند ب یرو گرفتم جلو دستم

 

 نیخور یخنده دار حرص م یلیخ یول دی:ببخش-
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 خانووووم مینیبیخوردن شما رو هم م ن؟حرصیخند ی...به حرص خوردن من منطوریباال انداخت وگفت:که ا ییابرو

 

اوقات که  یمودب بود.بداخالق نبود اما گاه شهیادامه داشته باشه.هم ایارم یها طنتیخواست ش یدلم م چقدر

 .ومدیم ینیریحس ش هیشد ته دلم  یم لیپر سر و صدا تبد یبه خنده  شیشگیشد و لبخند هم یم طونیش

 

 .باشه یخورد عمده فروش یاش م افهیفروشگاه بزرگ که به ق هیدم  میدیکه رس نیرد و بدل نشد.تا ا یحرف گهید

 

 امیمن االن م دینیشد و اومد سمت در من.خم شد و از پنجره گفت:شما بش ادهیپ نیاز ماش ایارم

 

 :چشم-

 

 اومد. رونیداشت ب دیکه موهاو محاسن سف یمسن یآقا هیبا  قهیدق 20داخل مغازه بعد از  رفت

 

 برم. یرو م نایا امیدارم م گهید دیخر هیمن برم  دیپس حاضر کن ی:حاجایارم

 

 کمکت انیحاضره.بچه هام م گهیساعت د میراحت.تا ن التیباشه پسرم.تو برو خ-

 

 .با اجازتونی:ممنون حاجایارم
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 کنم خداخافظ یخواهش م-

 

 رو روشن کرد و راه افتاد. نیهم رفت تو.منتظر نگاهش کردم که ماش یشد و حاج نیسوار ماش ایارم

 

 ست؟یکه مدنظرتون ن یخاص یکرد وگفت:خب جا نگاهم

 

 ؟ی:واسه چ-

 

 کهینگاهم کرد وگفت:واسه چادر د یچشم گوشه

 

 من چقدر خنگم. یوا

 

 خوبه یکجا خوبه اصال چه جنس دونمی.نمدمی:نه...راستش تا حاال نخر-

 

 .میپرس یم میزن یخوبه بهش زنگ م یچ نیبرمتون.تبسم سر رشته داره ندونست ی:خب اشکال نداره من مایارم

 

دونستم که قراره  یشم؟خودم م یم یکردم که من با چادر چه شکل یفکر م نیبه امام زاده حسن تنها به ا دنیرس تا

 حس خوب داشتم. هی یدو روز رو بذارم مگرنه من اهل چادر نبودم ول نیفقط هم
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 یدرس م یرانتفاعیمدرسه غ هیگفتن حجاب برتر.من تو  یکردن و م یم فیاز چادر تو مدرسه تعر شهیهم

ازما  لیدستم بود.همه شون فک و فام یانگشتا یاندازه  دیشا شیچادر یو بچه ها دیمق یخوندم.تعداد خانواده ها

 بهترون بودن.

 

مطمئن  نینبود.واسه هم ینفر هم چادر هی یخانواده ام حت هیتو  یبودم ول دهیند یخب تو جامعه کم آدم چادر یول

 ذارم. یبودم من چادر نم

 

 خانوم نیی:بفرماایارم

 

که زود از دستش  فیداشت.ح یشوهر نیکه همچ مینشست.خوش به حال مر یخانوم گفتن هاش به دلم م بیعج

 داد.

 

 پاساز بزرگ که فقط مانتو و شلوار و چادر بود. هیرفت سراغ  ایشدم.ارم ادهیلبخند پ با

 

کردم.اسماشون رو  یچادرها رو نگاه م میشد یبه دنبال مادر.از کنار مغازه ها که رد م یشده بودم جوجه اردک باز

 یی،دانشجوی،عربیروشون نوشته بودن.مل

 

بود  ی.فروشنده اش مرد جوونمیمغازه شد هیبود.داخل  ادیجور بودن.اما تنوع چادرهاشون ز هیاکثر مغازه ها  بایتقر

 .ادیشغل بهش م نیبود که چقدر ا نیاز ا یاش حاک رهیت یو محاسن قهوه ا پلماتید قهی رهنیکه پ
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 باهاش دست داد. ایزدم به خودم.ارم یلبخند

 

 ؟ییدایپ ؟کمیاخو یدکتر.چطور ی:به اقافروشنده

 

 رمیجان به خدا درگ یاندخت و گفت:شرمنده مرتض نییسرش رو پا ایارم

 

 مونه که.چه خبر از کلبه؟ یوقت واسه ما نم یو کلبه ا مارستانیب ریدرگ گهی:بله دفروشنده

 

 .میهم بزن گهید گاهیپا هیها  یکی.قراره همون نزدمیکن یپسرها رو جدا م می:همه خوبن خدا رو شکر.دارایارم

 

 طرف ها؟ نی.از ایاخو نیکرد شی:به شما هم که شعبه ایمرتض

 

 بودم.برگشتم سمتشون. ستادهیچادرها بودم و دور تر از اون ها ا یسرگرم تماشا من

 

 هم جوابم رو داد. یبا دست من و نشون داد و منم با سر سالم کردم و آقا مرتض ایارم

 

 واسه خانوم میخوا یچادر خوب م هی:ایارم

 

 ه؟یی...خبراشونیا یپراز سوال بهم انداخت و گفت:حتما ول ینگاه کوتاه ول هی یمرتض
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 همکار ما نیچادر خوب بده به ا هیفقط  ستین ی:نه داداش خبرایارم

 

 باال انداخت وگفت:چشم. ییابرو یمرتض

 

 چادر ها شد. ی.مشغول معرفیمتر هی یفاصله  هیکنار من البته با  اومد

 

 راحت تره مخصوصا واسه شما که... یریبگ یمل ای ی:به نظرم عربایارم

 

 شه هر دوش رو امتحان کنم؟ یو تکون دادم.ورو به فروشنده گفتم:م سرم

 

 :بله چرا که نه.اتاق پرو اونجاستیمرتض

 

 رفت سراغ قفسه هاش و دوتا چادر داد دستم. بعد

 

 ستیتو بازار فعال ن یعنی ستیجنس باالتر ن نیاز ا گهید فیمان.نانو وکن کن نرم و لط یجنسا نیبهتر نای:ایمرتض

 

 و تکون دادم و رفتم داخل اتاق پرو. سرم
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 عرب شده بودم با مزه بود. یزنا هیبود.شب یعرب شیرو سرم کردم.اول چادر

 

 ها دینظر بدم تعارف نکن نیخوا ی:خانوم دکتر مایارم

 

 شدم.در و باز کردم. یچه شکل نهیبب یاز فضول رهیم یمام گرفت.داره  خنده

 

 لبخند نشست رو لباش. هیرو داد باال و  ابروهاش

 

 :چطوره؟-

 

 :خوبهایارم

 

 رو هم سر کنم؟ یکینه؟اون  ادی:بهم نم-

 

 نیاونم سر کن نیخوا ی.منیخوب شد یلی:نه اتفاقا خایارم

 

مدل جالب و ساده بود.خوشم اومد ازش.پارچه اش هم نه  هیرو سر کردم. یکیتکون دادم و در رو بستم و اون  یسر

 داشت. یشمیابر یحالت ها هیساده بود نه براق.

 



 ییدایش ینیریش

 
426 

 

 زد و گفتم:خوبه؟ یبار چشم هاش برق زد.لبخند نیو باز کردم.ا در

 

 انداختم. نییهاش رو باز و بسته کرد.سرم و پا چشم

 

 خوبه نی:پس هم-

 

 ...شخوانیچادر رو هم دستم گرفتم و گذاشتم رو پ یکیبرداشتمش و اون  ازسرم

 

 شد خواهرم؟ نی:همیمرتض

 

 :بله ممنون-

 

 .زیگذاشت رو م یتومن 50از پشت سه تا تراول  ایپولم رو باز کنم ارم فیاومدم ک تا

 

 جان ی:ممنون مرتضایارم

 

 کنم یاخم نگاش کردم گفتم:خودم حساب م با

 

 کرد وگفت:الزم نکرده یاخم ایارم
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 .رونیب میرو دستش گرفت و اومد دمیخر کیپالست

 

 :مبارکتون باشهایارم

 

 خودم حساب کنم بهتر بود نیذاشت یاگه م یننر گفتم:ممنون ول یبچه ها مثل

 

 تو ذوقم ها دیبزن هینامرد یلیهمکار لجبازم چادر بخرم.خ ی:دوست داشتم من براایارم

 

 ارهیآدم در مقابلتون کم م دیکن یرفتار م یجور هی شهی:هم-

 

 گهیمنه د یاز زرنگ نمیزد وگفت:ا یچشمک

 

 تونهیاز بدجنس ستیتون ن یاز زرنگ ریزدم وگفتم:نخ یثیخب لبخند

 

 ادیشد وگفت:چادر بهتون م رهیآره؟با لبخند بهم خ گهی:بدجنسم شدم دایارم

 

 نگاهش کردم و گفتم:جدا؟ یچشم ریو ز نییو انداختم پا سرم
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 ن؟یندار دیخر گهی:اوهوم جدا؟دایارم

 

 :نه!-

 

 کمیو  انیتا ب ارنیشاگرداش رفته بودن جنس ب یحاج میبا ساعتش انداخت وگفت:هنوز وقت دار ینگاه ایارم

 ن؟یایجا باهام ب هی نیکشه.وقت دار یسرشون خلوت شه طول م

 

 :کجا؟-

 

 دیکه واجبه چادرتون رو سرتون کن ییرو داد دستم و مهربون گفت:جا کمیپالست ایارم

 

 باالتر و دوباره پارک کرد. میرفت کمیو  میشد نیشدم دنبالش برم.سوار ماش مشتاق

 

ود نب یبزرگ یتو.امام زاده  میشدم.رفت ادهیشد.منم پ ادهیزد و پ ی.نگاهش کردم که لبخندمیدر امام زاده بود یجلو

سالم  ایشن.چادرم رو سر کردم و کنار ارم یروزها امام زاده ها شلوغ تر هم م نیشلوغ بود.خصوصا تو ا یلیاما خ

 دادم.

 

 کردم. یاون گفت منم تکرار م یهر چ البته
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 گهیبه هر حال امام زاده اس د دیمراقب خودتون باش ارتیز دیبر دیرم تو قسمت مردونه.اگه خواست ی:من مایارم

 دیشلوغه جلو نر دیدیتونم جواب ساورا رو بدم.د یبشه من نم تونیزیچ هینکرده  یدن.خدا یشلوغه هل م

 

 شلواغ بود. بایو وارد امام زاده شدم.تقر یلبخند سر تکون دادم و رفتم قسمت زنونه.کفش هام رو دادم کفش دار با

 

 ریقبت بخداشت.از ته دلم دعا کردم که خدا من و بچه ام رو عا یبی.آرامش عجحیبه زور خودم رو رسوندم به ضر کمی

 کنه.

 

 نیکردم.ا یتجربه م یتازه ا یزهایچ ایبود.من با ارم ی.حس خوبرونیکردن از امام زاده اومدم ب ازیراز و ن کمیاز  بعد

 چادر... نی...همای هیخوب یشروع جا یامام زاده هم برا نیزد.هم یم ادیحس خوب تو وجودم فر هیرو 

 

 رهیمردونه خ یچرخوندم نبود.به ورود اطی.نگاهم رو تو حاطیگرفتم و اومدم تو ح یهام رو از کفش دار کفش

 اومد. قهیشدم.بعد از حدودا دو دق

 

 جا. نیحس آرامش رو تجربه کرده تو ا نیآرامش بخش تر شده بودن معلوم بود اونم ا لبخندهاش

 

 رون؟یب نیوقته اومد یلی:چطور بود؟خایارم

 

 ستین شتریب قهیشلوغ بود نه دودق کمیخوب بود فقط  یلی:خ-

 



 ییدایش ینیریش

 
430 

 

 د؟یکه نشد تی:اذایارم

 

 ...ادیزدم و گفتم:نه ز یخجالت یلبخند

 

 رو آماده کرده یهمه چ یحاج گهیکنم د م؟فکری:برایارم

 

 یبرام نگه داشتنش سخت بود اما خوب به خاطر مل کمی.چادر سرم بود.نیسمت ماش میتکون دادم و هردو رفت سر

 کرد. ینم ریپام گ ریافتاد و ز یبودن چادر خدا رو شکر از سرم نم

 

رو  نیشد و ماش رهیچادرم انداخت و دوباره به رو به روش خ نییبه پا یهم نشست.نگاه ای.ارمنیماش یتو نشستم

 روشن کرد.

 

 در. ی:در و باز کن دوباره ببند چادرت مونده الایارم

 

 داخل. دمیباز کردم و چادرم رو کش درو

 

 کنن یچطور چادر سر م رمیبگ ادیمونده  یلیهنوز خ دی:ببخش-

 

 خانوم نگران نباش یریگ یم ادیزد وگفت: یلبخند مهربون ایارم
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 این کرد یبه تن داشتن از کنار هم عبور م اهیلباس س شتریکه ب یشدم.مردم رهیخ ابونیزدم و به خ یهم لبخند من

 .دمید یفقط آرامش رو م ایبود.اما من کنار ارم جانیکردن.شهر درتکاپو و ه یها رو تماشا م نیتریمغازه ها و یجلو

 

تمام خواربار ها رو گذاشت صندوق  یحاج یبا کمک دو نفر از شاگردها ایبه مغازه حاج آقا ناصر.ارم میدیرس

 .نیکرد و نشست تو ماش یعقب.بعد از حساب کردن پول خداحافظ

 

 منتظره یکه حاج خانوم حساب میبر گهی:خب دایارم

 

 دهایبر یو گفتم:دکتر خوب از مادرتون حساب م سمتش برگشتم

 

 مادر هی نیجرئت داره رو حرف حاج خانوم حرف بزنه؟منم و هم یو گفت:ک دیخند ایارم

 

 سوال؟ هی ی:راست-

 

 :جانم؟ایارم

 

 امروز.کجا بودن؟ دمیتبسم رو ند یزدم وگفتم:خانواده  یکردم.لبخند نگاهش
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سالش بود فوت  12 یپدرش رو از دست داد.مادرش هم وقت شیزد وگفت:تبسم چندساله پ یلبخند تلخ ایارم

 کرده. یمادرم درحقش مادر ییجورا هیکرد.تک فرزند بود و عموم هم بعد از زن عموم ازدواج نکرد.

 

 می.مثل خواهرمه.با هم بزرگ شدمیکیبه هم نزد نقدریا نیبهم انداخت وگفت:واسه هم ینگاه

 

کردم تبسم هم  یکردن.فکر نم رمیداشتن وهردوشون غافلگ یبیعج یدوتا چقدر زندگ نی.ادمیکش یقیعم نفس

 باشه. دهیکش یسخت نقدریا ایمثل ارم

 

ر زج یلیحتما تبسم خ امرزتشونیکردم پدر ومادرش رو از دست داداه باشه.خدا ب یگفتم:فکر نم یلحن ناراحت با

 براش رمیبم دهیکش

 

زد و  ی...پوزخند تلخمیبعدشم که مر میاما خب من و حاج خانوم کنارش بود دیزجر کش یلی:خدا نکنه.آره خایارم

 گفت:مثل دوتا خواهر بودن نه دوتا دختر عمو...

 

روزگار باهاتون بدتا کرده باشه.تبسم  نقدریا نیمهربون و شاد و سرزنده ا نقدریکردم شما دوتا که ا ی:واقعا فکر نم-

 نگفت یزیبهم چ

 

هست که  یدل هیشهر  نیشاد ا یاز چهره ها یلیگه.پشت خ ینم یزینپرسه اونم چ یزیازش چ یاصوال کس:تا ایارم

 غمه یتنها خونه 
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ه ب ی.اگه بخوایو بخند یبه نفهم یشه بهتره خودت رو بزن یم ادیغم هات ز یبهم انداخت و گفت:وقت یمحزون نگاه

 باشه هیشب و روزت گر دیبا یفکر کن تیمشکالت زندگ

 

 دیکردم خودم مشکل دارم فقط شما دست منم از پشت بست ی:فکر م-

 

 گهید میشد ریخ یکنه بان یخداشو شکر م نهیب یمارو م یو گفت:آره واال هر ک دیخند ایارم

 

 نبود نیاخم نگاهش کردم وگفتم:منظورم ا با

 

 .دمیفهم ینطوریمن که منظورت و ا رمیگفت:نخ یبا لحن بچگونه ا ایارم

 

 یزدم و سرم رو تکون دادم وگفتم:هر جور که راحت یلبخند

 

 شلوغ بود. یدر خونه.حساب یجلو میدیرس

 

 شدم و سالم کردم. ادهیپ نیدر بودن.از ماش یجلو نیو آر ساورا

 

قعا وا ناینگاش کردم که گفت:ساور یرچشمی.زنییشده بود.با خجالت سرم و انداختم پا رهیبهم خ یبا ناباور ساورا

 یشه چقدر با چادر خانوم شد یباورم نم ی؟وایخودت
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 تا االن نبودم؟ یعنی:-

 

 یابج یخوب شد یلینشو خ وونهی:دساورا

 

 برم تو گهیمن د ی:مرس-

 

ذوق کردن.خودم هم اونقدر خوشم اومده بود که وسوسه شده  یکل یتو اون چادر مشک دنمیو تبسم هم با د روشنا

 شه. یداره بزرگ م یادیشکمم ز نیحامله ام.اخه ا یچادر سر کنم.حداقل تا وقت شهیبودم هم

 

 یم نشونییشدن و ما خانوما هم تز یم ختهیمصرف بزرگ ر باری یتو کاسه ها یغروب شد.آش نذر باالخره

 خواست همش یبود.دلم م گهیداغش هم با دو سه نفرد ازی.پریتبسم کشک و روشنا هم س ختمیر ی.من نعنا ممیکرد

 دهیکوچولو قبلش برام کش اسهک هیکه بشه بهش ناخونک زد.تازه تبسم هم  ستین یزیناخونک بزنم.اما آش چ

 خواست. یچه کنم از بس خوشمزه بود بازم دلم م یبود.ول

 

آش بخورن و  وونیتمام آش ها رو مردها پخش کرده بودن.خانوما هم سفره انداخته بودن که خانوم ها رو ا بایتقر

 ئتیه یمردها هم که تو

 

 یاز خانوم ها چادرها یاومد تو.بعض ایباز شد.ارم اطی.درحمیمردها رفته بودن و زن ها مشغول خورن آش بود ی همه

 .نییسرش رو انداخت پا عیسر ایافتاده شون رو سرشون کردن.ارم
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 .حاج خانوم؟نیینجایا دونستمیخانوم ها شرمنده نم دی:ببخشایارم

 

 خانوم:جانم مادر؟ حاج

 

 کم اومده ئتیاگر هست.تو ه زهیسطل آش بر هی دیگ یکجاست؟بهش م:تبسم ایارم

 

 آش ببره یخانم مراد یخانوم:مادر تبسم رفت خونه  حاج

 

 .نییو کشک رو برداشتم و رفتم پا ریو س ازیپ ینیبلند شدم و س من

 

 دخترم تو چرا؟با اون وضعت یوا یخانوم:ا حاج

 

کردم  یزی.ناخود آگاه اخم رومدیکنه بدم م یادآوریدائم بهم وضعم رو  یکیکه  نینداره اما از ا یدونستم منظور یم

 حاج خانوم ستین یزیوگفتم:چ

 

 من. یاز سطل ها شد.گذاشت جلو یکیآش تو  ختنیخودش مشغول ر ایرو گذاشتم لب تخت.ارم ینیس

 

 :آشت سرد نشهایارم
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 خوردم ادی:نه ز-

 

 یخب شما دو نفر ی:حقم دارایارم

 

 زد. یاخم نگاش کردم و چشمک نامحسوس با

 

 آش شدم. یکشک رو ختنیتکون دادم و مشغول ر یسر

 

 .ستین ختنیوقت دونه دونه ر گهید زیبر ادی:زایارم

 

 ؟ی:باشه.خودت خورد-

 

 خورم ی:راستش وقت نکردم هنوز اضافه اومد مایارم

 

 .ختمیونعنا و کشک ر ازیو پ ریروش س یمصرف بزرگ رو پراز آش کردم.کل باری یاز کاسه ها یکیکردم و  یاخم

 

 زمیو تا من مخلفات اون و بر نیا یخور یم ینیش یگفتم:م یلحن دستور هیرو دادم دستش و با  کاسه

 

 روداد باال وگفت:چشم ابروهاش
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حرف گوش کن نشست رو  یبه فکر همه هست جز خودش.مثل پسرها ادیتند رفتم.آخه حرصم درم یادیکنم ز فکر

بگن و  یزیچ هیخواستن  یم میگفت یم یمگرنه هرچ میاز خانوم ها دور بود کمیتخت و آشش رو خورد.خدا رو شکر 

 .ارنیحرف در ب

 

 خورد. یبست و با لذت م یدهنش چشم هاش رو م یبرد تو یقاشق م هی تا

 

 تموم شد دییزدم و گفتم:بفرما یمحو لبخند

 

 سطل آش رو گرفت و گفت:ممنون یکاسه اش رو با دست هل داد عقب وبلند شد و دسته  اونم

 

 چهارم آش رو خورده بود. کیانداختم کمتر از  یکاسه اش نگاه به

 

 که ینخورد یزی:چ-

 

 آش رو بنده خداها منتظرن نی.ببرم ای:چرا خوردم مرسایارم

 

 :پس الاقل اونجا بخور-
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 خورم.با اجازه یزد وگفت:چشم اگر موند م یلبخند ایارم

 

 تکون دادم وگفتم:خداحافظ یسر

 

 نقدریشناسمش ا ی.مختمیپر کردم و روش مخلفات ر گهید یکاسه  هیته قابلمه بود. گهید کمیسراغ آش.هنوز  رفتم

 .رهیم ادشیشه که شکم خودش و  یم هیسرگرم کار بق

 

تمام سفره رو جمع کرده بودن و آش من هم  بایخودم.شروع کردم به خوردن.تقر یجلو دمیرو کش ایآش ارم ی کاسه

 سرنگون شده بود.

 

 لحظه تبسم از در اومد تو.چادرش افتاد رو شونه هاش.تبسم اومد کنارم نشست همون

 

 بغل دستت زاپاس؟ یذاریم یکی یخور یم یکی گهیگفت:خوبه د یلحن شوخ با

 

 ام. ی.حداقل من به دو سه تا کاسه راضیبود نصف قابلمه رو قورت بد کیخنده گفتم:واال از تو که بهترم نزد با

 

 ؟یبخور یخوا یهمه اش رو م نایساور ی:واوستیهم بهمون پ روشنا

 

رو هم  یکی نینخورده ا یچیه ایواسه ارم خچالیکاسه رو بذار تو  نینه.تبسم ا ای دیکوفتم کن دیبابا اگه تونست ی:ا-

 ذره خورد. هی ختمیکه براش ر
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 نگاهم کردن. یجور خاص هی هردوشون

 

 :وا تبسم با تو ام ها-

 

 تکون داد وگفت:االن االن یبا خنده سر تبسم

 

 آش رو ازدستم گرفت و رفت. کاسه

 

 یر یاز دست م یدار یجد یجد گهینشست کنارم و گفت:نه د روشنا

 

 خانوم گهید یخور یآش م اری یتر دم گوشم ادامه داد:تو کاسه  آروم

 

پنهان  ایتونستم حسم رو نسبت به ارم ی.خودمم خنده ام گرفت.حداقل از روشنا نمدیبهش کردم که ند یاخم

 .هیدونستم نشدن یرو که خودمم م یحس نیکنم.ا

 

 رونیب میبر نیحاضرش نیبر نیایب نیخوا ی:دخترها اگه متبسم

 

 ؟9به ساعتش انداخت و گفت:االن؟ساعت  ینگاه روشنا
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 ن؟یایچسبه.شما نم یمحرم م یشب ها یلیافته خ یراه م نایاایارم یدسته  گهیساعت د مین هی گهی:آره دتبسم

 

 نایساور میحاضر ش می.پاشو برمیای:چرا چرا مروشنا

 

 گهید می:حاضر-

 

 یروح شد هیپاک شده شب شتی:پاشو دختر تمام اراروشنا

 

 که یمون یروحه؟تو مثل روح م هیچپ نگاهش کردم و گفتم:من که برنزه ام کجام شب چپ

 

 .دیدستم رو گرفت و کش روشنا

 

 .میبابا حوصله ندار ای:بروشنا

 

کرم  یمتر 9که دوتا فرش  یمتر 24اتاق حدودا  هیدر سوا داشت. وونیا یما رو برد تو اتاقش.اتاق تبسم از تو تبسم

که شامل تخت و کمد و دراور و  یچوب قهوه ا سیسرو هیو  یشکالت ی.موکت هایکاناپه قهوه ا هیداشت و 

 شده بود. دهیچ قهیتو اون اتاق با سل زیبودهمه چ ونیزیزتلویم
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 کاناپه. یچادرش رو برداشت و گذاشت رو دسته  تبسم

 

 به اتاق بنده نیخوش اومد یلی:ختبسم

 

 ؟یکن یم یجا زندگ نی:تو اروشنا

 

 باال انداخت و گفت:آره خب؟چطور مگه؟ ییابرو تبسم

 

 :پس پدر و مادرت؟روشنا

 

 زد وگفت:هر دوشون رو ازدست دادم یلبخند تلخ تبسم

 

 امرزتشونیخدا ب یاله رمی:آخ بمروشنا

 

 پدر ومادرت امرزهی:خدا ب-

 

هر زن و شو هیبود که تو اون  یمیعکس قد هیشد. رهیزده شده بود خ واریکه به د یزد و به قاب عکس یلبخند تبسم

 پدرش نشسته بود. یساله رو پا 5 یدختر کوچولو هینشسته بودن و  یرو صندل
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 پاک بودن... یلیپدر و مادر منم خ نهیآمرزتشون.خدا ارحم الراحم ی:خدا متبسم

 

 دیر شگفت:خب حاض یمصنوع یبود و با پشت دست پاک کرد و با خنده  دهیکه رو گونه اش چک یاشک ی قطره

 دیش یم زیمطمئنم امشب سوپرا گهید

 

 ؟یواسه چ زیز؟سوپرای:سوپرا-

 

 دیفهم یخودتون م میر یزد و گفت:حاال م یچشمک تبسم

 

رو صورتم نمونده بود  یشیآرا چیگفت ه یبه خودم انداختم روشنا راست م نهیتو ا یرو درآوردم نگاه شمیآرا لوازم

 به شتریب دیشه با یبدنم پف داره و رنگم زرد تر م یروح شده بودم.خصوصا حاال هم که واسه حاملگ یب یلیو خ

 خودم برسم.

 

رو  دمیرژ رنگ لب هم کش هیتو چشم و مژه هام.در آخر  دمیهم کش ملیمداد و ر هیزدم  کیکرم پودر پنک کمی

 اما کامل. میمال شهیلبام.مثل هم

 

 کمی.روشنا اما دیکش یبرق لب و مداد چشم م هیفقط  شهیرو کردن.تبسم که هم ششونیو تبسم هم آرا روشنا

 کرد.تبسم لباسش رو عوض کرد. یم شیاز من آرا شتریب

 

 شم.وقت دوش گرفتنم ندارم. یگرفتم دارم خفه م رداغیداغ و س ازیپ یخدا از صبح بو ی:واتبسم
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.مقنعه زد و چادر سر دیهم پوش یکتان مشک هیعوض کرد و  یطوس-یمشک یمانتو هیرو با  شیشلوار مشک مانتو

 .میکرد.ماهم که کال لباس عوض نکرد

 

 ؟ی:پس مهموناتون چروشنا

 

 :کدوم مهمون ها؟تبسم

 

 همه مهمون خونتون بود خب نی:اروشنا

 

 یدن.تو خونه  یرو همه انجام م ئتیه یمهمان.کارا ینه کس زبانهیم یجا نه کس نی:اونا که مهمون نبودن.اتبسم

 که میهمه کاراهاش رو ما بکن ستیماست قرار ن

 

 .میستین لیزد وگفت:همه ثواب ببرن ما که بخ یچشمک

 

 آدم زرنگ ی:اروشنا

 

 شد دسته حر کت کرده رید گهید می؟بریفکر کرد ی:پس چتبسم
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 هم اومدن طرفمون. گهید یسه تا از دخترا وونیتوا میرفت تا

 

 رون؟یب نیبر نیخوا یتبسم م-

 

 ن؟یای:آره متبسم

 

 میبر میحاضر میایآره ما هم م-

 

 یاش.دخترها ییهم دختر دا سایبودن و پر ایآشنا شدم.زهره و زهرا دخترخاله ارم گهیراه با سه تا دختر د یتو

 ایارم ستیحرصم رو در آورده بود.ن کمیکرد و  یم ایارم ایارم یادیز کمیبودن هر سه شون دانشجر بودن.زهرا  یخوب

 خب! چهرو سندش رو زدن به نام من منم دور برداشتم.واال به من 

 

 ازیچ نیبودن.برام جالب بود طرف ما ا ستادهیعالمه زن و دختر و مرد و پسر ا هیشلوغ بود. یلیسرچهارراه.خ میرفت

 آوردن اون هم فقط روز تاسوعا و عاشورا. یم رونیدسته ب ونیدرم یکیها و مسجدها هم  هینیحس ینبود.حت

 

 نیهوا سرد بود.عاشق ا کمیکنن. یکارا رو ترک نم نیروزها هم ا نیداشتن.تو ا یپسرها چشم از دخترها بر نم یبعض

تا  ستادمیزنم کنار دخترها ا یقدم بزنم.االن هم هوا خنکه اما من قدم نم ابونیخنک شب تو خ یبودم که تو هوا

 نظرمون رد بشه.مورد  یدسته 

 

 ماست یگفت:اِ اومدن.دسته  یداشت تبسم با خوشحال یروشن یکه فانوس ها یکیچلچراغ کوچ دنید با
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که دوتا دسته به هم  نیو سر چهارراه به خاطر ا ومدینشست.دسته مرتب جلو م یبه دل م بیمداح دسته عج یصدا

 یب هیگذاشته بود و  یمشک هیچف نیرد بشه.آر گهید یتا دسته  ستادیما درست مقابل ما ا یبرخورد نکنن دسته 

 گشتم. یو ساورا م ایمکرد.با چشم دنبال ار یهم دستش گرفته بود و دسته رو منظم م میس

 

 نیمادرها ارزوش ا یزد.قربون داداش خوشگلم برم.کاش مامان منم مثل همه  یم ریکردم.داشت زنج دایرو پ ساورا

 !فیبودنش افتخار کنه اما ح ینیو به حس نهیبب یعذادار یدسته ها نیبود که پسرش رو تو همچ

 

 دله. کیمامان و بابا رو نداره و اونم با من  دیخوشحال بودم که ساورا عقا یلیخ

 

 ه؟یروشنا دست از نگاه کردن ساورا برداشتم و گفتم:چ یسقلمه  با

 

 شده بود. رهیخ یبا تعجب به نقطه ا روشنا

 

 نایساور نی:اونجا رو ببروشنا

 

آرامش  یصدا نیشد ا یکم تعجب نکردم.باورم نم دنشی.اما من هم با ددمیرس اینگاهش رو دنبال کردم و به ارم رد

 باشه. ایخوند مال ارم یقشنگ نوحه م یکه با نوا ییبایبخش و ز

 

 رفت. یم ایمقابل رد شد و دسته حر کت کرد.نگاهم دنبال ارم یشده بودم.همون لحظه دسته  محوش
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 باره ازش. یما هزارتا هنر م ی:خوشتون اومد آق دکتبسم

 

قالب کنن شروع کرد به حرف زدن:ماشاهلل هزار ماشاهلل  یکیخوان دخترشون رو به  یمادرزن ها که م نیا نیع بعد

که هست.مهربون وآقا  ستین پیکه هست.خوشگل و خوشت ستی.دکتر نکلشیباره ازه یداداشم هزار تا هنر م

م خونه ه یقربونش برم هم پاپ م هو سربه راهم که هست.صداشم ک یئتیبچه ه رهیکه هست.دستش که به خ ستین

 نوحه

 

 یواسه داداشم م دیکه فکر کرد نیاگر ا داینگام نکن یبه ما دخترها انداخت و گفت:اون طور ینگاه یبا شوخ بعد

 ستیکه ن یالک دینیدم منو بب دیاول با دیسخت در اشتباه رمتونیگ

 

م و به تبسم زد یباز نثار کردم و لبخند شیبه اون ن یکوفت هیشد.تو دلم  یزهرا باز تر م شیتبسم ن یهر شوخ با

 ید یتا تو رو داره غم نداره.زود زنش م ایگفتم:ارم

 

 یرواگه من قرار بود زن بدم که تا االن گرفته بود.تا خودش کس ایباطل.ارم الیخ یو گفت:زه دیخند طونیش تبسم

 بود نیا رشیدوست داشت تقد یلیرو خ میمر یگفت:طفل ی.بعد با لحن محزونرتشیگ یرو نخواد نم

 

که زنده اس.تا آخر  ایارم یرو ول میمر امرزهی...نرو تو فاز غم.خدابگهیتبسم و گفت:خب حاال د یزد به شونه  زهرا

 یگ یدروغ م دیگم بگ یکنه.دروغ م یتونه با خاطرات اون مرحوم زندگ یعمرش که نم

 

 خب... یول یگ یناراحت گفت:نه زهرا جان دروغ نم تبسم
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 ؟ی:خب چ-

 

 وانیل هیبچه ها با  دی.ولش کنادیخودش نم گهید استیمن من گفت:خب ارم یرو لبش و با کم دیزبونش رو کش تبسم

 د؟یداغ چطور یصلوات ینیدارچ ییچا

 

 خوب بود. یلیخنک خ یداغ تو اون هوا ینیدارچ یچا تصور

 

 :من که موافقم-

 

 .میبرداشت ییچا هیو  یصلوات ستگاهیسمت ا میرفت همه

 

 کرد. یشد و داغمون م یبخار ازش بلند م یحساب

 

ت تبسم نذاش میکرد یراه هر کار یخونه.تو میکه بر میگرفت میمختلف تصم یدسته ها دنید یبعد از کل باالخره

 .میاون بمون شیدو روز تاسوعا و عاشورا رو پ نیا دیخونه امون و گفت که با میبرگرد

 

 کنه یپخش م یما چ ئتیه مینیبب می:بچه ها از اون طرف کوچه برتبسم
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 ...یی:جون به جونت کنن شکموزهره

 

 شلوغ بود؟ نقدریا ابونیبود و خ 12شب.ساعت  مهین 12خنده وجلوتر از ما راه افتاد.به ساعتم نگاه کردم ریزد ز تبسم

 

استگاه  هیخوشگل بود. یلیبزرگ زده بودن. خ ییصلوا ستگاهیا هیمسجد  ی.جلوومدینوحه م یصدا ییهرجا از

هم  رو کهیت هیقرمز بود. یآب ها ونیهم م نیمشک خون هیروشن کردن شمع بود. یبود و جا یکه نصفش گل ییصلوا

ون هم یاما من صدا دیچیپ یتو فضا م تضبط صو ینوحه از تو یکار کرده بودن.صدا نیزم یکربال رو نیماکت سرزم

 آرامشم بود. لیروزها تنها دل نیخواستم که ا یرو م ینوحه خون

 

 رکاکائوههی:آخ بچه ها شتبسم

 

خب حاال  یول میومدیواسه خوردن که ن میکن ارتیخود برادرها رو ز میگفت:واال ماکه اومد یبا حالت بامزه ا روشنا

 .میخور یم یوانیدوسه تا ل هی میکن یدستشون رو رد نم

 

 تو اتاقم دیکن یشب خرابکار دینخور ادیآروم گفت:نه تو رو خدا ز تبسم

 

 ادب ی:بروشنا

 

 اومد سمتمون. ایکه ارم میتماشا کردن بحث تبسم و روشنا بود مشغول
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 خونه؟ دیبر ینم فیوقته تشر ری:خانوما دایارم

 

 انداخت و جواب سالممون رو داد. نییاحترام پا ی.سرش رو به نشونه میطرفش و سالم کرد میبرگشت همه

 

 داداش میر ی:متبسم

 

 ؟یو کجا گذاشت نیرزمیز دیگه کل یم یحاج ایو گفت:ارم ایارم یاومد جلو و زد رو شونه  نیآر

 

 و دادم دست رضا دیبلند گفت:حاج صادق کل یبرگشت و با صدا ایارم

 

 هم برگشت طرف ما. ایتکون داد وارم یصادق سر حاج

 

 کارهست ها یوقته فردا هم کل ریخونه د دیخب بر یلی:خایارم

 

 وگفت:تازه بهمون خوش گذشته حاال که زوده دیلب برچ روشنا

 

روهم رد کرده.از زمان خوابتون سه ساعته  12خانوم کجا زوده؟ساعت  ریبه ساعتش انداخت و گفت:نخ ینگاه نیار

 گذشته
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 دعواتون نکنه ؟مادرتونیداریبا اخم نگاش کرد و گفت:جناب سرگرد پس شما چرا ب روشنا

 

 دوتا نیکرد وگفت:باز شروع کردن ا یاخم ایارم

 

 زد و روشنا هم اخم کرد. یلبخند کج نیآر

 

 دیکردم اهل نوحه خوندن هم باش یفکر نم ای:آقا ارم-

 

 بد؟ ای:حاال خوب خوندم ایارم

 

 فوق العاده چکدومیزدم وگفتم:ه یلبخند

 

 دو برابر شد. نیآر یزد که خنده  یآروم بهش سقلمه ا ایزد.ارم ییابروهاش رو انداخت باال و لبخند دندون نما نیآر

 

 ستمیممنون در اون حدهم ن یلی.روبه من گفت:خدیکش یبا نگاه براش خط و نشون م ایارم

 

 اومد سمتمون. رکاکائویپراز ش ینیس هیرو بدم ساورا با  ایخواستم جواب ارم تا

 

 ـــــــدیی:بفرماساورا
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 .دستت درد نکنهیداداش ی:مرس-

 

 یزده باال ه رتشونیخان داداش ما که االن فقط رگ غ نیا دیکه شما به فکر ماباش نی:ممنون آقا ساورا.مگر اتبسم

 .میینجایخوشمزه اس که ا رکاکائویش نیدونه که ما واسه ا یخونه.اصال نم دیگه بر یم

 

 خانوم؟ گهید می:داشتایارم

 

 رو خورد. رکاکائوشیجرعه از ش هیزد و  یلبخند تبسم

 

 خونه؟ یر ینم نایکنم نوش جان.ساور ی:خواهش مساورا

 

 میمون یتبسم جون م شی:شب پ-

 

 کارهست یلیمونم فردا خ یم نجای:خوبه منم اساورا

 

و  کنه یکارها رو م نیکه سال هاست که ا نیکنار اومده بود.مثل ا طیمح نیباال انداختم.ساورا چقدر خوب با ا ییابرو

 شناسهیرو م ایوقته ارم یلیخ
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کمک دستمون  یکرده کل ییآقا یلیدستش رو گذاشت پشت کمر ساورا و گفت:خانوم دکتر امروز آقا ساورا خ ایارم

 نیبود دستش درد نکنه اجرت با آقا امام حس

 

 گهید دیاس.سرش رو باال انداخت و گفت:شما بر فهیجان وظ ایو گفت:شرمنده نکن ارم نییسرش رو انداخت پا ساورا

 

 وقته رید

 

 کردن. یو زهره دست دادن و باما خداحافظ زهرا

 

 ها دیایلنگ ظهر ب دینذار نیای:زهره فردا زود بتبسم

 

 ری:باشه چشم شب بخزهره

 

 .میکرد یو از پسرها هم خداحافظ میرو داد رشونیشب بخ جواب

 

 جاست؟ نی:خونشون هم-

 

 دوتا کوچه اونطرف تره هی:آره تبسم
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رو  ایمن هم هر روز ارم دمیکه فکر کردم د گهید کمی.اما استیارم کینزد نقدریشد که ا میآن به زهرا حسود کی

 نداره که یحسود نمیب یم

 

مهمون ها به جز دوتا  یما موند.همه  شیدور تر بود شب پ کمیچون خونه شون  سایدم در خونه.پر میدیرس باالخره

 تو اتاق تبسم میآروم رفت یلیهمه خواب بودن.خ نکهیرفته بودن.برق ها خاموش بود مثل ا ایارم یاز خاله ها

 

 خونه و چنددست رخت خواب آورد و پهن کرد. یرفت تو تبسم

 

 تو برو رو تخت بخواب نای:ساورتبسم

 

 میچقدر خسته شد هیچه حس خوب شیراحتم آخ نجایتره؟من ا نیپتو و گفتم:چرا خونم رنگ ریز رفتم

 

 شه ها یم شیزیچ هی:پاشو برو باال بخواب شکمت تبسم

 

 ریشب بخ دمینداره که.من که خواب نیبابا تخت و زم الیخیتکون دادم و گفتم:ب یهوا دست تو

 

 .دنیکنارم خواب بیرو خودم و بچه ها هم به ترت دمیگلبافت رو کش یپتو

 

قدم بردارم.اون قدم  هیتونم واسه امام خودم  یکه من هم م نیبود امشب.حس ا یهام رو بستم چه حس خوب چشم

 باشه شیچادر سر کردن تو مراسم عذادار خوادیم ایباشه  یکاسه آش نذر هی ختنیتونه ر یم
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 ...شکرت!!!ای...خداهیشم برام کاف یتر م کیکنم دارم به خدا نزد یکه حس م نیهم

 

 گهید دیدخترها پاش سای...پرنای:روشنا...ساورتبسم

 

 .دیچسب یم یپتو حساب ریسرد بود و خواب دم صبح ز کمیپلکم رو باز کردم.هوا اروم

 

 میشو بذار بخواب الیخیب یدوست دار یسرش و با غر غر گفت:تبسم جون هر ک یرو دیپتو روکش روشنا

 

 دیها اومدن شما هنوز خواب هیدخترها همسا دیبابا پاش ی:اتبسم

 

بود و عکس  دهیمجسمه خواب نیهم که ع سایبلند شد و نشست.منم چشم هام باز بود اما هنوز هنگ بودم.پر روشنا

 نداشت. یالعمل

 

 امینم گهیها.به جون خودم د میخونتون بخواب میروز اومد هیبابا  ی:اروشنا

 

 چشمهاش رو گرفته بود.با حرص موهاش رو با کش جمع کرد و باال بست. یلختش جلو یموها
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و خانوم پاش سایکنم.پر دارتونیبا خنده گفت:قربون اون صورت نشسته ات.چه کنم؟دستور خاله خانومه ب تبسم

 فرستم ها یخودش رو م ینش داریبدو که االن ب دیدارشیمامان خانومت دستور داده ب

 

 شد. داریبا غرولند ب سایپر

 

 یمامان و صدا کن ستیشدم الزم ن داری:نه تو رو خدا بسایپر

 

 ؟یداری:مامان خانوم بتبسم

 

 :اوهوم-

 

 :پاشو گلمتبسم

 

 .دمیپاشدم و موهام رو بستم و لباسم و پوش آروم

 

 کجاست؟ یی:تبسم دستشو-

 

 راهرو گلم ی:انتهاتبسم
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 که ومدهین یشکیتبسم بچه پورو ه یو گفت:ا اطیرفت تو ح سایپر

 

 موقع؟ نیا ادیب خوادیم یصبحه ک 7کرد گفت:خب معلومه ساعت  یرو عوض م زشیکه داشت بل روشنا

 

 و دست و صورتم رو شستم. ییکرد.منم رفتم تو دست شو یو رخت خواب ها رو جمع م دیخند یم زیر زیر تبسم

 

 صورتم رو خشک کردم. زمیبل نیستهم که عمرا استفاده کنم.به ناچار با ا گرانیکه نداشتم از حوله د حوله

 

 کردم. شیآرا کمیمشغول درست کردن سر و وضعم شدم. نهیآ یتو اتاق جلو رفتم

 

 صبحانه نیای.دخترا بیخانوم ی:خوشگلتبسم

 

 یم یلیخنک صبح خ یبکشم.هوا قیآزاد و نفس عم یخواست برم تو هوا یباهاش رفتن.دلم م سایو پر روشنا

 چسبه.

 

خوابالو رو که سر جاشون نشسته بودن  نیو بعد هم ساورا و آر دمیپهن شده رو د یرخت خواب ها وونیرفتم تو ا تا

 و مشغول بستن ساعت هاشون و مرتب کردن لباسشون بودن.

 

 ونیآقا ری:صبح بخ-
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 برگشتن سمتم. دوتاشون

 

 یآبج ری:صبح بخساورا

 

 خب دیخور یم د؟سرمایدیجا خواب نیا یسرد نی:هوا به ا-

 

 میدوتا پتو انداخت ی:نه بابا نفرنیآر

 

 دیچسب یلی:اتفاقا خساورا

 

 داخل صبحونه دییبفرما ریصبحتون بخ ونیدر اتاق و گفت:آقا یچادر گلدارش رو سر کرد و اومد جلو تبسم

 

 :چشم تبسم خانوم االنساورا

 

و  وونیهم بلند شدن و رخت خواب هاشون رو تا کردن و گذاشتن کنار ا نیزد و رفت تو.ساورا و آر یلبخند تبسم

 .اطیح ییهم رفت سمت دستشو نیساورا رفت تو و آر
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به اطرافم  یزنگ در اومد.نگاه ی.صدادمیکش یم قیعم یداده بودم و نفس ها هیهمچنان به نرده ها تک من

 نبود خودم رفتم در و باز کنم. یانداختم.خب کس

 

در  یباز بود جلو پشیاش ز نهیس یکه تا رو دیسف یمشک شرتیسو هیو  یمشک نیو شلوار ج شرتیت هیبا  ایارم

 شد. انینما

 

نگ و بود و از ر کیپالست یکه تو یمصرف بزرگ باریدستش هم ظرف  هیدستش نون سنگک و  هیدستش پر بود. دوتا

 خوشمزه اس. میحل هی دیشد فهم یم رشینظ یب یروش و بو

 

 تو دییدکتر بفرما:سالم -

 

 .با لبخند نون رو داد دستم و اومد تو.رمیدراز کردم که نون رو از دستش بگ دست

 

 دارن؟ی.همه بریخانوم.صبحتون بخ نای:سالم ساورایارم

 

 دییبفرما دارنی:بله ب-

 

 دیگفت:به آقا شرمنده کرد ایارم دنیدر اومد و با د ییاز دستشو نیآر

 

 ...ااهللیتو. میبر هینذر می:حلایارم
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 نشست. ایساورا روبه رومم ارم نورممیبودن.نشستم بغل روشنا ا دهیجلوتر رفتم تو.همه سفره رو چ من

 

 .ختیر یم ییواسه همه مون چا یخانوم با مهربون حاج

 

فرسته  ی.مادر واسه شام امشب حاج صادق گفت خودش بچه ها رو مدهایبچه ها تعارف نکن دیخانوم:بخور حاج

 رهیگ یمشب رو خودش به عهده ما یعدس پلو

 

 

 

 

 

 نداره حاج خانوم ی:موردایارم

 

 سرکار؟ میپس بر ای:ارمنیآر

 

 مگه؟ ی:کار دارایارم

 

 ستین یرم اداره اگه فعال کار یسر م هیتکون داد وگفت: یسر نیآر
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 ؟ی.ساورا جان شما چی:هر جور راحتایارم

 

 دییشما امر بفرما ی.هر چمیی:آقا ما دربست خدمت شماساورا؟

 

 داداش یی:آقاایارم

 

 خونه؟ یبر ی:ساورا ما رو م-

 

دارم  ینگهتون م بانیشام غر ؟تایذارم بر یمگه من م گهید نجایهم یدخترم؟هست یبر یخوا یخانوم:کجا م حاج

 نجایهم

 

ون مزاحمت نقدریدونستم قراره ا یبهتر؟من نم نجایبه صورت مهربونش زدم وگفتم:قربونتون برم کجا از ا یلبخند

 آوردم با خودم یدست لباس اضافه م هیمگرنه  میبش

 

 یذارم بر یم یو زود برگرد یبر ید یخانوم:اگه قول م حاج

 

 ؟یایراحت.روشنا تو نم التونی:چشم خ-
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 زحمت واسه منم لباس بردار ی:نه حوصله ندارم بروشنا

 

 :باشه-

 

 میبرگرد می:پس زود صبحونت رو بخور برساورا

 

خونه و من لباس هام رو  میکه بر میمفصل کنار اون جمع مهربون با ساورا حاضرشد یصبحونه  هیاز خوردن  بعد

 بردارم.

 

پزون  ینذر اطیهم تو ح نایا ی.حاج انصاراطیتو ح میو رفت میشد ادهیرو پارک کرد.پ نیدر خونه ماش یجلو ساورا

 داشتن.

 

 خواست االن. یخوردما مگرنه دلم م روزیساختمون رو برداشته بود.خوب شد د یهمه  یآش نذر یبو

 

 کرد سمت آسانسور. تیکرد و من رو هدا یظیاستغفراهلل ش بلند شد.ساورا اخم غل یندا دیمن رو د تا

 

 خونه رو باز کردم. در

 

 نه. یگ یکن م یبا خودمون زندگ ایگم ب یم ینشست رو مبل و گفت:ه ساورا
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 لمی.روشنا هست.تمنا و آقا سهستمیتنها هم ن گهیساورا د میبهم ندار یکار گهیزدم وگفتم:ما که د یلبخند

 کنن. یم تمیهستن.سرگرد و دکتر هم که همه جوره حما

 

 کرده؟ یچه گناه ؟بابایدی:چندوقته مامان رو ندساورا

 

 رن؟یگ یاز دختر حامله شون م ی:خب اونا مگه سراغ-

 

بهشون  یاز تو که دم گوششون نمیا ادینم بارمی یکه سال لینکن بابا دلش برات تنگ شده.اون از سو یانصاف ی:بساورا

 برمت خونه خودمونا یم یکارارو کن نیا یبه خدا بخوا نای.ساوریزن یسر نم

 

 .زیم یآب پرتقال براش گذاشتم رو وانیل هیساورا و  یزدم به حرص خوردنا یلبخند

 

 رمیگ یدوش م هی:حرص نخور داداش گلم بجاش آب رتقال بخور تا من -

 

 خوام برم خونه ی:زود لطفا منم مساورا

 

 یزمشکیبل هیدوش کوتاه موهام رو خشک کردم و  هی.بعد از گرفتن رمیتکون دادم و رفتم دوش بگ یسر

 ریز رمای.مجبور بودم کشش رو بدمیجذبم روپوش یبلند تا سر زانوم.شلوار مشک یمشک راهنیپ هی.روش هم دمیپوش

 رو سر کردم. میکردم و شال مشک شیآرا کمیکنه. تمیشکمم تا کمتر اذ
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 شد. یکه نسبتا بزرگ بود و ساک محسوب م فمیخودم و روشنا رو گذاشتم تو ک یدست ازلباس ها دو

 

و که ر یینایساور نیشدم.ا رهیبه خودم خ نهیبه چادرم افتاد. دست دراز کردم و برش داشتم.سرم کردم و تو آ نگاهم

 کنه. یبود فرق م ریکه زن ام یینایبه رومه چقدر با اون ساور

 

 .استیاحساس خوب به خاطر ارم نیگه تمام ا یدارم.و حسم م یحس تازه ا هیشم  یکنم دارم عوض م یحس م چرا

 

 ساورا؟ می:بر-

 

 .زمیعز می:برساورا

 

که سر  هیچادر نیدونستم حتما به خاطر ا یکردم.م یروخودم حس م یانصار یخانواده  نیرفتن نگاه سنگ موقع

 کردم.

 

م بود دهیخونه بر نیوقت بود که از ا یلیاسترس داشتم.ساورا حق داشت. من خ کمیدر خونه نگه داشت. یجلو ساورا

 یانیکرد.ساور یچادر قبول نم نیانداختم.مطمئنا مامان من و با ا پمیبه ت ینگرفته بودم.نگاه شیاز اهال یو خبر

 یکن یزندگ یواخ یهر جور م یزد:قبول نکنه تو راحت یلجباز درونم داد م

 

 گذاشت. نگیرو تو پارک نیباز کرد و ماش موتیدر و با ر ساورا
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 شدم. ادهیزدم و پ یبهم نداختم.لبخند ر استرس ینگاه

 

 یبه در ورود میدیکه رس نیداشتم تا ا یبهش داد.آروم ونامطمئن قدم بر م یفیدستم رو گرفت و فشار خف ساورا

 آروم بود. شهیخونه.ساورا در و باز کرد.خونه مثل هم

 

 هم از بابا نبود. یبود و خبر یو یمورد عالقه اش از جم ت الیسر دنیکاناپه مشغول د یرو مامان

 

 ؟ی:ساورا اومدمامان

 

 :سالم مامانساورا

 

 کرد. یمن داشت از تعجب سکته م دنیگرفت و برگشت سمت ما.با د ونیزیرو از تلو نگاهش مامان

 

 :سل..ام-

 

 ؟یواسه خودت درست کرد هیختیچه ر نیا نای:سالم چه عجب...ساورمامان
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امان مگه م هیبه سرتا پام انداختم و با لبخند گفتم:چ ینگاه ارهیکه مطمئن بودم لجش رو در م یاعتماد به نقس با

 گهیچادره د

 

 کنه؟ یم کاریگم سرتو چ یدونم چادره م یکرد و گفت:م یاخم مامان

 

امروز تاسوعاست دوست  د؟خبیکن یم چشیسوال پ دیدار یدیبابا مادر من بعد از مدت ها دخترتون رو د ی:ا-

 داشتم چادر سرم کنم

 

 کرد. یراحت شده باشه اومد جلو و باهام دست داد و روبوس الشیکه انگار خ مامان

 

 یپشت سرتم نگاه نم یر یها...م یریاز ما نگ ی.خبری.خوش اومدیمدت کامل عوض شد نی:فکر کردم تو امامان

 ؟یکن

 

 دیشرمنده بودم.آروم زمزمه کردم:ببخش کمی نییرو انداختم پا سرم

 

 .نمی.دستش رو گذاشت رو شونه ام که بشادیم شیکم پ یلیکه خ ییزد.از اون لبخندها یلبخند مهربون مامان

 

 اومده یک نیبب ای...بـــاوشی...ساوشی:سمامان

 

 میبر رمیدوش بگ هی:من برم ساورا
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 که؟ دیاومد د؟تازهی:کجا برمامان

 

 د؟یایاونجا.شما نم میر یدارن دو سه روزه م یاز همکارامون مراسم نذر یکیزدم وگفتم: یلبخند

 

 جورجاها رفتم بار دومم باشه نیا ی:نه دخترم.من کمامان

 

 ستاین ری:مامان واسه تجربه کردن هنوز هم د-

 

 به اومدن ندارم. یزد وگفت:نه عالقه ا یلبخند تلخ مامان

 

 اومد. نییباصالبتش از پله ها پا یشگیآروم با همون ژست هم بابا

 

 بلند شدم و با لبخند سالم کردم.نگاهش به من افتاد اولش مثل مامان تعجب کرد. تا

 

 :سالم بابا-

 

 اتوندیپ نجایخانوم.آفتاب از کجا در اومده شما ا نایزد و گفت:سالم ساور ی.لبخند محونییاز پله ها کامل اومد پا بابا

 شده؟
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 طور صحبت کردن رو نداشتم.حداقل از بابا... نیا انتظار

 

 دیو گفتم:ببخش نییرو انداختم پا سرم

 

پدر  نیسر به ا هی یگ یچونه ام و صورتم رو بلند کرد.لبخندش پر رنگ تر شد و گفت:نم ریدستش رو گذاشت ز بابا

 بزنم؟هوم؟ رمیومادر پ

 

 د؟یریخنده گفتم:اِ بابا شما کجا پ با

 

 ندارم یدونن سن یاز طرف خودت حرف بزن من که همه م اوشی:سمامان

 

 ا اونم به زور ساورا؟.حتمی:بله بر منکرش لعنت.چه عجب اومدبابا

 

 ستینبودنم مهم ن ایمنم فکر کردم بودن  دیریگ یازم نم یسراغ چیگفتم:خب شما ه یرو گاز گرفتم و با دلخور لبم

 

..حقمون بود؟حق اون بچه یدیبعد از طالقت از ما بر نا؟تویساور یزن یکه م هیچه حرف نیکرد وگفت:ا یظیاخم غل بابا

 .میدیپرس یسرکار خانوم هر روز از ساورا حالت رو م ری.نخیلجباز بود شهی.همیکن یبه بچه تم فکر نم ؟تویچ
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اورا ازت .البته سیبکن یخوا یچه م ییتنها مینیبب میبه کارت نداشته باش یمدت کار هی.گفتم یکه لجباز میکن چه

 ؟اونیثابت کن یخوا یرو م یچ یلجباز نیدختر...با ا میما کنارت باش یذار یاما تو نم میغافل نبود.ما هم نبود

 یذارم بر ینم گهید یبچه...حاال که اومد نیو ا یمون یرفت لندن.تو م شیهوس باز که با سوگول کهیمرت

 

ا روشن ستمینبودمن خودم خونه دارم در ضمن تنهاهم ن نیبابا نگاه کردم و گفتم:بابا قرارمون ا یتو چشم ها زیت

 کنارمه

 

 یکرد ینم یلجباز نقدریاگه اون دختره نبود تو االن ا گهی:همون دمامان

 

 امیبه روشنا داره.من با اون راحت تر کنار م ی:مادر من چه ربط-

 

 .بود؟یپشت سرت رو نگاه نکن یهم نبود که بر نی:قرامون ابابا

 

 دیراحت تر ینطوریکشرمنده ام فکر کردم شما ا-

 

 کشه یلجبازشه چقدر عذاب م یجگرگوشه  شیآدم دلش پ یوقت یبفهم یستی:پدر ومادر نبابا

 

 خوام ی:معذرت م-

 

 کنه؟ یمامانت سکته م یگ ی؟نمیخانواده توسل ؟تویشد یزد وگفت:چادر یلبخند بابا
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 بودم بابا اونقدر تند هم برخورد نکرد. خوشحال

 

 گذاشتم نیزدم وگفتم:امروز تاسوعاست واسه هم یلبخند

 

 یگرفت ادی دیجد یزهایچ هی یدور نیتکون داد وگفت:نه خوبه...حداقل تو ا یسر بابا

 

 :بده؟-

 

ده بلکه  ینم تیاهم زایچ نیبه ا چکسیمالک نبوده.نه تنها ه چوقتیما حجاب ه یتو خانواده  یدون ی:خودت مبابا

 یرفح یچادر سر کن ستیبد ن تیباردار تیوضع نیاونم با ا یکن یم یتنها زندگ یکنن.اما تو که دار یمسخره هم م

 پشتت نباشه

 

 یزییهفت پا قهیوریپل هی.موهاش نم دار بود و لباسش رو با نییبهم انداخت و از پله ها اومد پا ینگاه چپ چپ ساورا

که  یو کت اسپرت مشک یشلوار کتان مشک هیزده بود. رونیب شیمشک زیبل قهیهم  رشیعوض کرده بود و ز یطوس

 بود. رهیت یهاش طوس نیو سر آست قهی

 

 کنم بابا. یطور فکر م نی:من هم همساورا

 

 بشم ها یچادر ستیمن قرار ن ونیباال انداختم وگفتم:آقا ییابرو
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 تو رو چه به چادر یزد وگفت:معلومه دخترم.تو دختر من یلبخند مامان

 

 .زمیعز ی:هر جور راحتبابا

 

 میبر دی:خب خانوم بلند شساورا

 

 :کجا؟بابا

 

 ن؟یایاز دوستامون مراسم دارن نم یکی ی:خونه ساورا

 

 :نه به سالمتبابا

 

بر خ یب گهیگلم باش.د یو دم گوشم گفت:مراقب خودت و نوه  دیرو بوس میشونیبلند شد و باهام دست داد.پ بابا

 رسم یما رو حسابت رو م یبذار

 

 زردم وگفتم:چشم بابا یلبخند
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مصداق همون  دیکردم مامان مهربون تر شده.شا یدست دادم.احساس مو از خودش جدا کرد.رفتم با مامان هم  من

 یم رو سفارش تیسمونیوگفت:س دیبزنه.مامان هم صورتم رو بوس ینتونسته حرف ادیبابا ز یو جلو هیو دوست یدور

 ارنیدم ب

 

 :شما که...-

 

.اگرم میکنیرو حاضر م لشیوسا .تمامادیب ایبه دن ینطورینوه اش ا نیذاره اول یم یتوسل اوشی؟سیفکر کرد ی:چبابا

 رمیبزرگترش رو بگ هی کهیاون خونه برات کوچ

 

 زدم وگفتم:نه بابا من راحتم یلبخند

 

 کنه؟ یم تتیکه اذ جهیهو یگفت:آره پس اون انصار یبا نگاهش داشت بهم م ساورا

 

 یمدت که خبر نیکردم تو ا یرفت.فکر م شیخوب پ یکه همه چ دمیکش ی.نفس راحترونیب میساورا از خونه زد با

 شکرت. ایطور نشد.خدا نیخدا رو شکر ا یشه ول یازشون نداشتم رابطه ام باهاشون بدتر م

 

 رنیگ یازت خبر م ناییبابا ی:نگفته بود-

 

 فکره؟ یب نقدریبابا ا یعنی؟یفکر کرد یبهم انداخت وگفتکتو واقعا چ یهینگاه عاقل اندرسف ساورا

 



 ییدایش ینیریش

 
472 

 

 تو دهنم و گفتم:نه... دمیو کش لبم

 

سرانجامم قراره  ای...خدانجایبچه ا نیبا هورسا رفته لندن.من و ا ریکردم.ام یفکر م میطول راه داشتم به زندگ تمام

 بشه؟ یچ

 

 .میدیپاشو رس یخواب نای:ساورساورا

 

ود اما نب اطیتو ح یشدم.خونه امروز خلوت تر بود رفتم تو.کس ادهیپ عینبودم فقط چشم هام رو بسته بودم.سر خواب

 .ومدیدعا خوندن م یاز داخل صدا

 

 سمتش. میاز پشتمون اومد تو.برگشت ایارم

 

 زنونه اس نجایمسجد؟ا یایتو شما روضه اس.ساورا جان م دییخانوم بفرما نای:سالم سالم...ساورایارم

 

 ...زمی:چشم آقا...برو عزساورا

 

پوش که اکثرشون  یمشک یو ساورا رفتن و منم کفش هام رو در آوردم و رفتم تو.دورتا دور سالن خانوم ها ایارم

 کمیخودش و روشنا  نی.بنمیبش ششیکردم.تبسم بهم اشاره کرد برم پ یلب ریز یبودن نشسته بودن.سالم یچادر

 جا بود.جمع و جور نشستن که منم جا بشم.
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 ؟یش و آروم گفت:لباس برام آورددهن یرو گرفت جلو روشنادستش

 

 ه؟یچ ی:آره.دعا-

 

 .میاز روش بخون میگرفت که جفتمون بتون یدعاش رو طور کیکوچ یکتابچه  روشنا

 

 عاشوراس... ارتی:زروشنا

 

 ارم؟یبرم ب یخور یو خرما م ییجان چا نای:ساورتبسم

 

 راحت باش نی.بشزمیعز ی:نه مرس-

 

 یم نیعاشورا روضه خوندن شروع شد.روضه خون از بس غمگ ارتیشدم به خوندن دعا.بعد از تمام شدن ز مشغول

 .وونیکردن حالم بد شد و اومدم تو ا یم هیخوند و همه گر

 

 یاجاق بزرگ قابلمه رو م یها باشه داشتن رو یجیخورد از اون بچه بس یاش م افهیاز دوستاش که به ق یکیو  ایارم

 کردن. یبرنج رو جا به جا م یها یگون کمیذاشتن و 

 

 افتاده خانوم دکتر؟ یمن سرش رو بلند کرد وگفت:اتفاق دنیبا د ایارم
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 زدم وگفتم:نه یلبخندمصنوع

 

 کنم. یاالن درک م ستیجور جاها واسه آدم حامله خوب ن نیگفتن ا یواقعا گر گرفته بودم.م راستش

 

 رون؟یب دی:پس چرا اومدایارم

 

 نتونستم بمونم. نهیتو غمگ یفضا کمی:راستش...راستش -

 

 ستیمکان ها مناسب ن نیشما واسشون ا تیخانوما تو وضع دیباش رونیب نیبهتره هم یوا ی:اایارم

 

 .وونیتکون دادم و نشستم رو ا یسر

 

 خوبه؟ 7گه؟یکنه د یپخش م م؟غروبیبرو به حاج صادق بگو ساعت چند غذا رو بار بذار ی:مصطفایارم

 

 :چشم-

 

 همچنان مشغول ور رفتن با قابلمه و اجاق گازه بود. ای.ارمرونیرفت ب یمصطف
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لبم نقش بست.لبم رو گاز  یرو ی.ناخود آگاه لبخندومدیاسپرت هم بهش م پیشده بودم.ت رهیبهش خ ینطوریهم

 کن دختر. شیگرفتم.چشم هاتو درو

 

 خورد و افتاد رو پاش. زیکرد که از دستش ل یروغن رو جا به جا م یها یاز قوط یکی داشت

 

 ای:مراقب باش ارم-

 

 :آخ آخ...ایارم

 

 شد؟ یو هول گفت:چ رونیاز تو خونه اومد ب تبسم

 

 رو تخت. نهیو دستش رو گرفتم و کمکمش کردم بش ایسمت ارم رفتم

 

 پاش رو گرفته بود و با درد چشم هاش رو بسته بود. ایارم

 

 شده یچ نمیبب:دستت رو بردار بذار -

 

 بود. دهیضرب د کمیو کفش و جورابش رو آروم در آورد. دیرو کش دستش
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 یکرد کاریچ نیداداش بب یوا ی:اتبسم

 

 دهیضرب د کمی اریب خی کمیبرو  ستین یزی:چ-

 

 که مامان بزرگ منم بلده؟ نویارم؟ایب خیها. دی:مثال دکترتبسم

 

 ستین یزیم؟چیعملش کن یخوا یم زمی:عز-

 

 دهیفقط ضرب د اریب خی:آره تبسم برو ایارم

 

 با سرعت رفت تو خونه. تبسم

 

 اطیح گهیتخت.د یباند گرفتم و بردم رو کمیکردم.از تبسم هم  یزرده تخم مرغ و زرد چوبه رو تو کاسه قاط دوتا

 ...یئتیه ونیاز خانوم ها بود نه آقا یخلوت شده بود.نه خبر

 

و پاچه  نیشستن.آست یهم داشتن قابلمه رو م یو ساورا و مصطف نیو زهرا و زهره...آر سایو خاله و پر میما بود فقط

 کردن. یهم م یشستن آب باز نیشلوارشون رو باال زده بودن و در ح ی

 

 تخت. یکنارش رو نشستم
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 :پاتو بذار روتخت-

 

 تخت. یگذاشت رو  اطیرو با احت پاش

 

 شهیخوب م ستی:الزم نایارم

 

 کارمو انجام بدم دی.لطفا بذاردیخدا رو شکر کن مارستانیکه نبردمتون ب نیتم:همکردم و گف یاخم

 

 آخه؟ هیچ گهید یسنت یروش ها نیا دیگفت:شما که دکتر اطیاز اون ور ح ساورا

 

 واال دهیجواب م شتریها ب یسنت نیزد وگفت:ا یلبخند ایارم

 

 ندارن نانیخودشون اطم یهم به داروها و کارها ؟خودشونینیب ی:منیآر

 

 کرد. یبود و داشت به کار من نگاه م ستادهیاومد اون سمت تخت نشست و تبسم هم باال سرمون ا روشنا

 

 که میاندازیهمه جا خودمون رو به زحمت ب ستیالزم ن یول میماکارمون رو خوب بلد ستین نطوریا ری:نخروشنا
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 وقتی دی:اخ خسته نشنیآر

 

 شد. رهیخ ایارم یتر کرد و به پا کینازک کرد و خودش رو به من نزد یپشت چشم روشنا

 

 که یدکتر!داغونش کرد ی:چه کردروشنا

 

 رفته؟ ادتیخودت رو  ی:پانیآر

 

 دکتر؟ ی.درد دارادینفسم بند م ادیم ادمیوگفت:آخ نگو دردش رو که  دیکش یآه کوتاه روشنا

 

 ادیشد و گفت:نه ز لیتخت و به عقب متما یدست هاش رو گذاشت رو ایارم

 

 رنیال بستم که تخم مرغش ب نیرو پاش و روش رو با باند چند ختمیآروم مخلوط زردچوبه و تخم مرغ رو ر یلیخ

 نزنه

 

 ده؟ یم ییچه بو ی:واتبسم

 

 بده یلی:آره خایارم
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 که دیخور یتخم مرغ و م نیاستفاده کردما.هم ییرو انداختم باال و گفتم:خوبه از مواد غذا ابروهام

 

تخم مرغ  نیا میتنهش مونده بود انداخت وگفت:ما غلط کن کمیتخم مرغ که  یو کاسه  ایارم یبه پا ینگاه نیآر

 میرو بخور ییپا

 

 !نی:اه آرایارم

 

 خنده ریز میزد همه

 

 جازهبا ا دیبهتر ش شاهللیتموم شد من برم با اجازه ا ایزد و گفت:آقا ارم یبود لبخند یریکه پسر سر به ز یمصطف

 

سالم برسون بگو شرمنده اش شدم  ی.به حاجنیجان دستت درد نکنه اجرت با آقا امام حس ی:قربانت مصطفایارم

 کنم یفردا جبران م شاهللیامشب ا

 

 ریبخ یتکون داد و گفت:چشم شب همگ یسر یمصطف

 

 دستشون رو خشک کردن و نشستن لب تخت. نیو آر ساورا

 

 شلوارش بود. یآوردن پاچه ها نییمشغول پا نیآر
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 شی:آخساورا

 

 یکارو م نیشد ا یهر وقت خسته م یداد به من.شونه اش رو گرفتم و ماساژش دادم.از بچگ هیو تک دیرو کش بدنش

 کردم.

 

 شده بود. رهیبهمون خ ینگاه جالب هیبا  ایارم

 

 .دستت طالیخواهر یمرس شی:آخساورا

 

 امروز ساورا جان یخشته شد ی:شرمنده حسابایارم

 

 جان ایارم نهیریش یلیها خ یخستگ نیها.ا یخستگ نی:تا باشه از اساورا

 

 زد.من که متوجه منظورش نشدم یهم لبخند ایانداخت و ارم ایبه ارم ییپرمعنا نگاه

 

 ساورا یزن یم دیجد ی:حرف ها-

 

 ها ستین دیهم جد ادیباال انداخت وگفت:ز ییابرو نیآر
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 و ساورا بهش چشم غره رفتن و اونم ساکت شد. ایارم همزمان

 

 هیشناسن و  یرو م گهیوقته هم د یلیکردم خ ی.حس مایبود.خصوصا ساورا و ارم بیسه تا برام عج نیا یرفتارها

 کنن. یرو ازم پنهون م یزیچ

 

 حاال سای.واارمیکه از کارشون سر در م من

 

 در صدامون کرد:شام حاضره ها یازجلو سایپر

 

 تو ومدنیبهم زدن وپشت سر ما داشتن م یگرسنه ام بود.پسرها چشمک یپاشدن برن داخل.منم حساب همه

 

 در پاشدن داشت یهمچنان رو تخت نشسته بود وسع ایارم

 

 گهیکمکش د دی:بر-

 

 چالق یبا پا یحت ادیخودش ب رهیبگ ادی دی:بانیآر

 

 خنده ریدو زدن ز هر
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 نمیب یلب گفت:کوفت چالق شدن تو رو هم م ریز ایارم

 

بدنم سد  یتکون دادم و خواستم خودم برم سمتش که ساورا دستش رو جلو یخنده.سر ریو ساورا زدن ز نیآر

 ارتشیم رهیدااشت م رهیشوما همش سایگفت:وا یمنشانه ا یکرد.نگاش کردم که با لحن لوت

 

 نیبدستت ها ب یروغن گرفت یقوط هی باری.یکن یو گفت:پاشو برادر.خوبه تو آشپزخونه کار نم ایرفت سمت ارم بعد

 یسر پات آورد ییچه بال

 

راحت شد رفتم داخل.غذا همون عدس پلو بود که برامون نگه داشته  ایاز بابت ارم المیکه خ یزدم و وقت یلبخند

 بودن.

 

 .میدیو شب هم کنار هم خواب میغذا رو خورد باالخره

 

.سفره تو سالن میو رفت میحاضر شد عیبودن.سر داریهم ب هیبه صداکردن تبسم نبود.بق یازیشدم ن داریب امروزخودم

 .میصبحونه رو خورد عیرو پهن کرده بودن.سر

 

 .اطیجلوتر از ما بلند شد و رفت تو ح ایارم
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 میو رفت میکنن.سفره رو جمع کرد یبود که دوباره دارن بساط غذا رو آماده م نیاز ا یحاک اطیتو ح یهمهمه  یصدا

 اتاق تبسم. یتو

 

بزرگ شده بود رو  یلیکنم.شکمم که خ شیآرا ادیخواست ز یکرم پودر و برق لب زدم.امروز عاشورا بود ودلم نم کمی

 .ارمشیب ایخودت کمکم کن که سالم به دن ایاد؟خدایم ایمن به دن یجوجه  نیا ینوازش کردم.ک

 

پوش حاضر و  یو چادرم رو سر کردم.دخترها هم مشک دمیرو پوش میو شلوار مشک یمشک یو مانتو یمشک شال

 .دیرس یبه گوش م کیاز دور و نزد یعذادار یدسته ها یبود.صدا 10آماده بودن.ساعت حدود 

 

 .اطیتو ح میرفت

 

 کجا خاله سوسکه ها؟ ی:به سالمتساروا

 

 رونیب میر یم می:دار-

 

بهتون  دایشلوغه مراقب پرچم ها و علم ها هم باش یلیخ دیبهمون انداخت و گفت:مراقب خودتون باش ینگاه ایارم

 نخوره

 

 شروع شد حتاشینص نی:چشم باز اتبسم
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 به سالمت دیکرد وگفت:بر یاخم جذاب ایارم

 

 اد؟یم رونیدسته تون ب ی:شما ک-

 

 گهیساعت د مین هی:ایارم

 

نوحه  ی.صداینذر یغذاها ی.بوومدیعطر و گالب م ی.همه جا بورونیب میرفت یتکون دادم و بعد از خداحافظ یسر

 رو تو فضا بوجود آورده بود. یقشنگ یقیخون ها موس

 

 شناختم. یشد رو م کیکه بهمون نزد یشلوغ بود.چندتا دسته رد شدن...پرچم دسته ا یبه چهار راه.حساب میدیرس

 

 اومدن. نای:اِ بچه ها دکتر-

 

 گه ی:آره راست متبسم

 

 .دیلنگ یم کمی ایفرق که ارم نیبود.با ا شبیمثل پر زیچ همه

 

 امون گرفته بود. خنده
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 ره یراه م یچه جور نیبب رمیبم ی:آخزهرا

 

 زدم و شونه ام رو انداختم باال. یبه دماغش انداخت و من و نگاه کرد.لبخند کج ینیچ روشنا

 

 یصدا نیهمچ ایکردم ارم ی.فکر نمیکه فکرش رو بکن یزیتر از اون چ نیبود.دلنش نیدلنش یلیخ ایارم یصدا

 شد، شدم. یخونده م ایارم یکه با صدا یداشته باشه.چشم هام رو بستم و با لذت غرق نوحه ا یخوب

 

 یگونه ام باز کردن.چشم هام رو باز کردم و با پشت دست اشک هام رو پاک کردم.وقت یهام راه شون رو رو اشک

 هیکنه.آرامش اون چشم ها لبخند رو به لبم هد ینگاهم م رهیکه خ دمیرو د یمشک ی لهیسرم رو بلند کردم دوتا ت

 کرد.اروم چشم هاش رو بست و به خودنش ادامه داد.

 

 زود از جلومون رد شد. یلیخ دسته

 

 دنبالشون؟ میر ی:نمزهرا

 

 .گهید هینیرن حس یدنبال دسته.نه باباآخرش م میافتیب ادیبدم م نقدریا یکرد وگفت:وا یاخم تبسم

 

 رمیخواستم خودش کمکم کنه و عاقبت به خ یبسته خرما گرفتم و پخش کردم.از خدا م هی.میدور زد گهید کمی

 رو... ایبچه ها رو...خصوصا ارم یکنه.هم من و هم باق
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 .هینیدم حس میبر 12ربع به  هیبچه ها  یبه ساعتش انداخت و گفت:وا ینگاه تبسم

 

 یم ییسبز رنگ کنارش خودنما کیکوچ مهیو دوتا خ دیبزرگ سف ی مهی.از دور خهینیسمت حس میافتاد راه

 شد. یافزوده م تیکردن.مردم دورش حلقه زده بودن و هر لحظه به جمع

 

 میو رفت میجاباز کرد کمیخوند.تبسم دستم رو گرفت و برد سمت خانوما.بادستش  یقشنگ نوحه م یاون صدا باز

 هم اومدن کنارمون. سای.روشنا و زهرا و زهره و پرمیستادیجلو ا

 

فضا  نیبار بود تو ا نیکردن.اول یم هیروز عاشورا رو خوند.همه گر یحاج صادق برامون روضه  ایارم ینوحه  بعداز

عاشورا بود و  یقبل روز ها یسال ها یآسمون بودم وقت نیهم ی هیسا ریشهر بودم.ز نیقرار گرفته بودم.منم از هم

 درست درکش نکردم. چوقتیگذشت.اما ه یم

 

 یم شتریخودم ب یکردن.دلم برا یتر م دیگذشتن و هق هقم رو شد یگونه ام م یهام تند تند و از رو اشک

 هدر نکردم. هودهیاز عمرم رو که ب ییسوخت.چه سال ها

 

 یزندگ شیحاج صادق و دلم پ یبود و گوشم به صدا نیی.سرم پاختیر یخوند و اشک م یحاج صادق روضه م هنوزم

 خودم...
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لگدش کرده بودن رد خاک روش  یشلوغ نیکه از بس تو ا یرو کنارم حس کردم.دوتا کفش مشک یکی حضور

 ود.به سمتم دراز شد.آب ب یبود.دست

 

 داشت. یبیدورش تضاد عج یمردمک چشماش با قرمز یاهیشدم.س رهیرو بلند کردم.توچشم هاش خ سرم

 

 شه ها ینکن حالت بد م تیخش دارش و لبخند محوش گفت:آب بخور خودت و اذ یصدا با

 

 یم هیگر یکه واسه چ یدون یآب رو ازدستش گرفتم.از شدت هق هق به سکسکه افتاده بودم.آخه تو چه م آروم

 نیتازه طعم اول تیسالگ 25داره تو  یچه درد یدون یخوب خدا؟نم یو بنده  یپاک بود شهیکه هم ییا؟تویکنم ارم

 ؟من رو یهدر رفته  یروزها یفهم ی...توچه میرو بچش تیزندگ یعاشورا

 

 خونه؟ ؟ببرمتی:خوبایارم

 

 خوام بمونم ی:ممنون خوبم.نه م-

 

 آخه ستیبرات خوب ن ییوقته سرپا یلی:خایارم

 

 خوام بمونم ی:خوبم م-
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 امیاالن م سایجا وا نی:باشه همایارم

 

م که روم بود.برگشت ینیعقب تر.نگاه سنگ کمیبرداشت و اومد سمتم.گذاشت پشتم، ئتیوانت ه یاز تو یصندل هی

 یزدم و تودلم گفتم:چقدر خاطر خواه دار یبود.لبخند یارشاد هیکنه.نگاهش شب ینگاهم م یزهرا جور بد دمید

 ...ایآخه تو ارم

 

 شهیاالن تموم م نی:بشایارم

 

 یم شیرو آت مهیاالن خ نیو گفت:نه همون عقب تر بش یرو بکشم جلو.دستش رو گذاشت رو صندل یاومدم صندل تا

 یش یم تیزنن اذ

 

 کردن. یهاش قند آب م یمهربون نیدلم واسه ا تو

 

 عقب تر خطرناکه نیبر ی:تبسم آبجایارم

 

خم شد  یطونیکنه اما برخالف انتظارم تبسم با لبخند ش زیو زیهم اومدن کنارم.انتظار داشتم روشنا دم گوشم و هیبق

 کارا بلده؟خوب هواتو داره ها خانوم خانوما نیطرفم و گفت:نه بابا خان داداش منم از ا

 

کنه  یکارها رو براتون م نیخان داداشتون ا یباردار شدکردم وگفتم:تبسم خانوم شما هم هر وقت  یمصنوع اخم

 دینگران نباش
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کارو  نیشوهرم واسه عشقش ا دیدونم.شا یم دیشونه هاش رو باال انداخت وگفت:بع طنتیو با ش ستادیراست ا تبسم

 دونم یبرادرم؟نم یبکنه ول

 

وسط فقط نگاه زهرا دوستانه نبود.دوستانه که چه عرض کنم.نگاهش  نی.ادینگاهم کرد و خند طونیهم ش روشنا

با صورت  یانداختم.دختر یسرش محکم تر کرد.بهش نگاه ی...چادرش رو رویجور خشم درون هیداشت. نهیتوش ک

. و یدرشت مشک ینازک.چشم ها یاو لبه ی.دماغ استخووندینه برنزه نه سف یالغر و رنگ پوست معمول بایتقر

 کرده بود و حجابش کامل بود. یمختصر شیو دخترونه.آرا زیکه کلفت بودن اما تم ییابروها

 

 ...گهید تهیگم ها خب واقع ینم یکنم بد نبود اما خب من خوشگل تر بودم.از حسود ینم یانصاف یب

 

 یمردم بلند شد و بعد از اون هم شعله ها"کشته شد نیحس یوا" یخودم و زهرا بودم که صدا زیفکر آنال تو

 موند. ینم یزیخاکستر ازشون چ یسوختن و جز تکه ها یها م مهیگلوم روگرفت.خ ی.بغض بدشیآت

 

 .میبردار مهیپارچه خ کهیت هیکاش بشه  ی:واتبسم

 

 زیبل یدود گرفته و سوخته دستش بود.رو یبزرگ پارچه  یکه به سمتمون اومد.چندتا تکه  دمیرو از دور د ساورا

پله  هیکه داداشم  نیها ساده بود.نه مثل ا یلیافتاده بودو کتش هم تنش نبود.موهاش برخالف خ ریرد زنج شیمشک

 .ستمیزدم خدا رو شکر تنها ن یدفضا رو درک کرده.لبخن نیزودتر ازمن ا یلیاز من جلوتره...خ

 

 خودت نگه دار شیپ نایساور ایخانوما.ب دیی:بفرماساورا
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 ده؟ ی:شفا مدمیتعجب پرس با

 

 ؟یخوا یمگه شفا م هیگفت:چ طنتیبا ش ساورا

 

 زدم به بازوش و پارچه رو ازش گرفتم. یمشت

 

 میداریبرم ینجوریده.هم یشفا نم زمی:نه عزتبسم

 

 پارچه رو از وسط چندتکه کرد و به همه دخترها داد. ساورا

 

 اومد کنارمون ریش ینیبا س نیآر

 

 دی:خسته نباشنیآر

 

 جناب سرگرد دستتون درد نکنه دی:شما هم خسته نباش-

 

 داغ بود. کمیتعارف کرد. ریگفت و به همه ش یکنم یخواهش م نیآر
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 سوختم ی:آروشنا

 

 شد؟ یدختر.چ گهیتکون داد و گفت:مواظب باش د یسر نیآر

 

 ستین یزی:چروشنا

 

 یگه مشکوک م یاونوقت روشنا به من م رهیرو به دندون گرفتم که خنده ام نگ گفت و رفت.لبم"یی:سربه هوانیآر

 .یزن

 

 واسه ناهار هینیحس می:خانوما برایارم

 

 .ونیهم آقا نییدو طبقه بود.طبقه باال خانوم ها طبقه پا هینیداخل حس میرفت همه

 

 پله ها شلوغه هلتون ندن.مواظب باش دکتر دیکن طی:احتایارم

 

 زدم و گفتم:چشم یلبخند

 

 که نسبت بهم داشت خوشم اومده بود. یتیاحساس مسئول نیتکون داد و رفت دنبال کارهاش.از ا یسر
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 شلوغ بود. یادیگفت ز یبه راه پله انداختم.راست م ینگاه

 

 باال دیخلوت شه بعد بر دیبذار نوریا نیای:خانوما بنیآر

 

 دارن؟ نقدرعجلهیچرا ا نای:اروشنا

 

 ترسن غذا بهشون نرسه یزد و گفت:م یپوزخند نیآر

 

 رسه یاالن به ما نم گهید میو گفت:خب بر دیلباش رو برچ روشنا

 

 .میدیمون آروم خند همه

 

 شلوارش و با خنده سر تکون داد. بیدست هاش رو کرد تو ج نیآر

 

 رسه یم دی:نترسنیآر

 

 یچ دی:اگه نرسروشنا

 

 دم به شما خوبه؟ یخورم م یمن خودم به شخصه غذا نم دی:اگه نرسنیآر
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 ممنون ریباال انداخت و گفت:نخ ییابرو روشنا

 

 کشه تا اونجا غذا بدن یطول م کمیباال دینر گهید ارمیغذاتون و ب رمیمن م دی:صبر کننیآر

 

 نیآم یاله ریمحترم رو از ما نگ یها یپارت نیا ایدست هاش رو سمت آسمون بلند کرد و گفت:خدا یبا شوخ روشنا

 

 مصرف غذا برگشت باریبا چندتا ظرف  قهیدق 10.بعد از ارهیبهش کرد و رفت که برامون غذا ب ینگاه پرجذبه ا نیآر

 

 د؟یخور ینجامیهم ایخونه  دیر ی:منیآر

 

 خونه بچه ها می:برتبسم

 

و  نییپا میشلوغ بود.سرمون رو انداخت یادی.زدنیکش یغذا م ونیآقا اطیخونه.تو ح میو رفت میتشکر کرد نیآر از

 تو اتاق تبسم. میرفت

 

 خوشمزه و خوش عطر شده بود. یبود.حساب مهیق غذاش

 

 شکرت ای.خدانیآقا امام حس مهیاز ق نمیپهن کرد و گفت:ا یکیسفره کوچ تبسم



 ییدایش ینیریش

 
494 

 

 

و دراز  میبالش انداخت هی ی.نفرمیکه خورده بود یچرب و خوشمزه ا مهیخوابم گرفته بود.خصوصا با اون ق یحساب

 بود که خوابم برد. یدونم ک ی.نممیحرف زد کمی.میدیکش

 

 دهیخواب یبود.سه ساعت 6به ساعت انداختم ساعت  یبود.اما بچه ها هنوز خواب بودن.نگاه کیشدم.هوا تار بلند

بودن.ساورا هم  اطیکردن ح زیدرحال تم نیو آر ای.ارموونیبه بدنم دادم و بلند شدم.رفتم تو ا یبودم.کش و قوس

 هاشونم تا آرنج تا نیشلواراشون باال بود و آست یپاچه ها شبیذاشت کنار.مثل د یقابلمه رو شسته بود و داشت م

 خورده.

 

 دی:خسته نباش-

 

 چسبه نه؟خوشبحالتون یخواب م گمی.مدیکمرش و خم کرد و گفت:سالمت باش یو کم ستادیراست ا ساورا

 

 کجان؟ هی:بقایارم

 

 :خوابن-

 

 :خدا بده شانسساورا

 

 د؟ی:شما استراحت نکرد-
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 زد وگفت:نه تازه کارها تموم شده یلبخند خسته ا ایارم

 

 تخت. یسه تاشون ولو شدن رو هر

 

 اجرتون با خود آقا دی:خسته نباش-

 

آشپزخونه.حاج خانوم .همه رفتن خونه خودشون.رفتن سمت گهیخونه نبود.بعد از ظهر عاشورا د یتو سالن.کس رفتم

 شست. یداشت ظرف هاش رو م

 

 نترسه. رزنیپ وقتیصداش کردم که  آروم

 

 :حاج خانوم؟-

 

 بود. یزن دوست داشتن نیزد.چقدر ا یطرفم لبخند مهربون برگشت

 

 بود. یزن دوست داشتن نیزد.چقدر ا یطرفم لبخند مهربون برگشت

 

 دختر خوشگلم؟ یخوا یم یزیخانوم:جانم مادر؟چ حاج
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 دم کنم؟ ییزدم و گفتم:اجازه هست چا یلبخند

 

 زم؟یمادر برات بر یخور یگذاشتم م ییخانوم:قربونت بشم چا حاج

 

 خسته شدن. یلیببرم.بنده خداها خ ونیآقا یخواستم برا ی:ممنون حاج خانوم.م-

 

 خطرناکهدخترم خونه خودته.فقط مواظب خودت باش سماور  زیو گفت:بر دیخانوم آروم سرم رو بوس حاج

 

 دیتوروخدا استراحت کن دیخسته شد یلی:چشم ممنون.شما هم خ-

 

 چشم دییفرما یحاال که شما م یول ستمیخسته ن زمیخانوم:نه عز حاج

 

 که داره یمادر فرشته ا نیبا ا ای.خوشبحال ارمرونیزدم و حاج خانوم رفت از آشپزخونه ب یلبخند

 

 برداشتم. کمی.دوتا قندون کوچ ختمیرو خرما ر کیکوچ ینعلبک.دوتا ینیو گذاشتم تو س ختمیر ییتا چا 5

 

 رو بردم و بهش تعارف کردم. ییخانوم تو حال نشسته بود. چا حاج
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 چسبه. یباشه م ختهیر یدختر خوشگل نیکه همچ ییچا نیخانوم:دستت درد نکنه.ا حاج

 

 .دی:نوش جان خودتون دم کرد-

 

 خرما گذاشتم کنارش. یقندون و نعلبک هیخودم و با  استکان

 

 گردم. ی:االن بر م-

 

سرش  ریتخت و دستش ز یبود رو دهیبود.ساورا هم خواب دهیو دراز کش نیآر یسرش رو گذاشته بود رو پا ایارم

 رو ازم گرفت. ینیمن بلند شد و س دنیباد ایبود.ارم

 

 :دستتون درد نکنهایارم

 

 :نوش جان.-

 

 تو اتاق تبسم و سه تا بالش رو به زور برداشتم و بردم رو تخت. رفتم

 

 :آخ دستت درد نکنه.ساورا
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 .دیبار یاز سر و روشون م یگرفت و گذاشت پشتش.خستگ ازم

 

 دی.رنگ به رو نداردیاستراحت کن کمی:-

 

 :چشم خانوم دکتر.ایارم

 

 بنخسته بودن که تا االن خوا یلیگم فکر کنم دوستاتون خ ی:منیآر

 

 زدم و گفتم:حتما با اجازه. یلبخند

 

 آرامش بخش بود. ایاز ارم شتریب دمیشا ایحاج خانوم.مثل ارم شیداخل و نشستم پ رفتم

 

 نم.ک ییرایازت پذ یقشیچند روزه از بس سرمون شلوغ بود نشد اونطور که ال نیدخترم.شرمنده ا نیخانوم:بش حاج

 

 نذرتونم قبول باشه شاهللی.ادیچند روز واقعا درحقم لطف کرد نیحاج خانوم.ا دیدار اری:اخت-

 

 .شاهللیخانوم:ا حاج

 

 معذب شدم.آروم سرم و بلند کردم و نگاهش کردم. کمیلبش بود. یرو یبهم انداخت.لبخند محو ینگاه بعد
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 خانوم خوشگله. ییزنن شما یازش حرف م ایتبسم و ارم نقدریکه ا یخانوم گل نایزد وگفت:پس اون ساور یلبخند

 

 درمورد من؟ ایزنن؟ارم یدرمورد من توخونه حرف م ایو ارم تبسم

 

 تعجب گفتم:درمورد من؟ با

 

 فیعرازش ت نقدریکه تبسم ا یگل دختر نیا نمی.ببنمتیدوست داشتم بب یلیخانوم:بله دخترم در مورد شما.خ حاج

 گفته تیهم کم از خوب یلیتبسم خ دمیتازه فهم دمتی.االن که دهیکنه ک یم

 

 دی:شما و تبسم جون لطف دار-

 

من  ییجورا هیدخترم. یکن یخوشحالم م یلیخ یبهم سر بزن یخانوم:تو هم مثل دختر نداشته ام.اگه قابل بدون حاج

 رو باردار بود یکه عل یوقت یانداز یم میمر ادیو 

 

 دست بردم و اشکش رو پاک کردم. اریاخت ی.بدیگونه اش چک یرو یاشک قطره

 

 ایآقا ارم یناراحت شدم.طفل یلیخ دمیفهم ی:خدا رحمتشون کنه واقعا وقت-
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 تا حالش میدیکش یسخت یلی.خدیزجر کش یلیخ ایبچم ارم یگفت:طفل یتکون داد و با ناراحت یخانوم سر حاج

 و بچه هاش. یآسمون ی.االن همه وجودش شده اون کلبه ینیب یکه االن م ییایارم نیخوب شه و بشه ا

 

 پرکنه ایبنده هاش رو داره.خواسته خال وجود اون بچه هارو با وجود آقا ارم یسخته خدا خودش هوا یلی:خ-

 

 ؟ی.راسته از شوهرت جدا شددمیاز تبسم شن ییزایچ هیخانوم:آره دخترم. حاج

 

 کردم. یم یباز زمیبل یبالبه  نییرو انداختم پا سرم

 

 :بله...-

 

 بودن یفرشته ا نیشوهر همچ خوادیم اقتیخانوم:قربونت برم مادر ل حاج

 

 زدم. یتلخ لبخند

 

درد دل،من هستم دخترم.رومن حسب باز  یواسه  یخوا یدوتا گوش شنوا م یخانوم:هر وقت که حس کرد حاج

 ها مادر یکن

 

 ایام مادر ارم یمحبت مادر یکه تشنه  یمن یکس بودنم رو حس کرده.برا یو ب بیچطور غر رزنیپ نیدونم ا ینم

 درد دل کردن و آروم شدن یکسه برا نیبهتر
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 :چشم مادرجون-

 

بهم  یریگه حاج خانوم احساس پ یکه همش م ایارم نی.ایهمون مادرجون صدام کن دیبه بعد هم با نیخانوم:ازا حاج

 دهیدست م

 

 که دیندار یهزار ماشاهلل سن و گفتم:شما ماشاهلل دمیخند

 

فوت شده.فکرکنم اون  یچه طور ای.برام سوال شده پدر ارموارید یزد.نگاهم افتاد به عکس رو یلبخند مادرجون

 باشه. ایپدر ارم وارید یرو یمیقاب عکس قد

 

 :مادرجون اون عکس..-

 

و  دیکش ی...آهی.حاج علاستیزد و گفت:پدر ارم یبرگشت سمت همون عکسه.لبخند محو عیسر مادرجون

 کم نذاشت یزیچ چیبرام ه یتو زندگ امرزتشیگفت:خدا ب

 

 فوت شدن؟ یتونم بپرسم چطور یم دی:خدا رحمتشون کنه.ببخش-

 

 شیکرد و برد پ نشیدوستش داشت که گلچ یلیشد.خدا خ دیسالش بود که شه 4 ایشد دخترم.ارم دی:شهمادرجون

 ما هم نموند. یعل نی...اما ایاز پدرش به خاطر نداره.اسم پسرش رو هم گذاشت عل یادیز زیچ ایخودش.ارم
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 خواستم ناراحتتون کنم ینم دیو گفتم:ببخش نییو انداختم پا سرم

 

 هیچه حرف نیرو گرفت و گفت:نه دختر گلم ا دستم

 

 .رونیحاضر و آماده اومدن ب سایاتاق باز شد و زهرا و زهره و پر در

 

 .میبر گهیجون شرمنده ما د:خاله زهره

 

 دخترا گهید دی:بودمادرجون

 

 بانهیروضه شام غر نایاکرم خانوم د؟خونهیای:نه خاله جون.مامان زنگ زد احضارمون کرد.شما نمزهرا

 

 دیبعد بر دیشام بخور دیبمون امی:چرا دخترم ممادرجون

 

 خونه می:نه ممنون.مامان گفته زود برزهره

 

 .میبدرقه شون کرد وونیبلند شد و من هم بلند شدم.با هر سه تاشون دست دادم و تا دم ا مادرجون
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 د؟یبر یم فیدخترا بلند شد و گفت:تشر دنیبا د ایارم

 

 .میزحمت داد دیزد وگفت:بله پسرخاله.ببخش یلبخند زهرا

 

 رونیب میبر بانیشام غر دیداشته باش فیکنم زهرا خانوم تشر یو گفت:خواهش م نییسرش رو انداخت پا ایارم

 

 روضه میر یخونه شبم م میبر دی:نه متشکر بازهرا

 

 برسونمتون دی:پس صبر کنایارم

 

 بازتر شد و گفت:ممنون ششین زهرا

 

 با اجازه میر یخودمون م گهیدوتا کوچه اس د ایبه زهرا کرد وگفت:نه ممنون آقا ارم یاخم زهره

 

 صحبت کرد؟هوم؟ ینطوریبا زهرا ا ایکردن و رفتن.اخم هام تو هم گره خورده بود چرا ارم یسر خداحافظ با

 

زن حامله خوش و بش کنه؟اصال  هیبا تو  ادیب یدار ؟انتظاریکنیم یحسود یچ ه؟واسهیوجدان درونم گفت:چ یصدا

 .یکن یم ایارم ایارم نقدریکه ا رهیتو رو بگ ادیکه م یخودت فکر کرد شیپ یچ
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 خودش ازدواج نکرده ایانگار ارم یگ یم یجور هیجواب وجدانم رو دادم و گفتم: عیسر

 

 زن حامله هیدختر ازدواج کنه نه  هیخواد با  یهم باشه دلش م یاون پسره هر چ باشه

 

 بغضم گرفته بود. یبدجور

 

 میبر گهیداداش؟د میر یکردم صدام رو صاف کنم:ساورا جان نم یسع

 

 میشمع روشن کن رونیب میبر میخوا یم ؟تازهنی:نه بابا کجا برتبسم

 

 میمزاحمتون شد یادیز گهیکنه ممنون د-

 

 یخونه.اون پسر هم خسته است نم دیبر دیافتیذارم شب راه ب ی.من نمگهید دیگذره مادر؟بمون ی:بهت بد ممادرجون

 کنه یتونه رانندگ

 

 :آخه...-

 

 به ما؟ دید یآخه.حاج خانوم شام نم ی:آخه بایارم
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 ذارم داغ شه ی:چرا پسرم االن ممادرجون

 

 رم مادرجون ی:من متبسم

 

 .مینشست وونیا یرفت داخل.من و مادرجونم رو تبسم

 

 بهمون انداخت و گفت:زلزله تون هنوز خوابه؟ ینگاه نیآر

 

 خان. نیکرد و گفت:به دختر من نگو زلزله ها آر یاخم جذاب مادرجون

 

 د؟ی.مارو فروختگهیکه اومد به بازار کهنه شود دل آزار د:چشم حاج خانوم.حاج خانوم نو نیآر

 

 هم دخترام نایا یتو پسرم هیچه حرف نیو گفت:نه پسرم.ا دیاز ته دل خند مادرجون

 

 ام بهیوسط من غر نیفقط ا گهیگفت:آره د یبا لحن با مزه ا ایارم

 

 نداره یدونم چرا دلخور بودم ازش.آخه اون که به من تعهد ی.نمدمیخنده اما من نخند ریزدن ز همه

 

 رونیاز تو اتاق اومد ب روشنا
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 :ساعت خواب خانومنیآر

 

 ها ستیپادگان ن نجایجناب سرگرد ا دیما هم کار دار دنیچپ چپ نگاهش کرد و گفت:شما به خواب روشنا

 

 البد یخواب زمستون دیرفت یم دیما بود یامروز.جا دیبا جذبه گفت:بله کار دارم.خوب کوه نکند نیآر

 

 امروز. دیکنم شما هم کوه کنده باش ی:واال فکر نمروشنا

 

 کرد و نشست کنارم. اخم

 

 کمک؟ یای:روشنا جان متبسم

 

 زمی:چشم عزروشنا

 

 هم بلند شدم من
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 حالت؟ نی:تو کجا دخترم با امادرجون

 

 

 

 

 

 رم کمکشون حاج خانوم ی:م-

 

 خودت باش مادر:مراقب مادرجون

 

 :چشم-

 

 داخل آشپزخونه. میرفت

 

 :نه بابا حاج خانوم خوب هواتو داره هاروشنا

 

 و گفتم:حشود خان دمیبرچ لبامو
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 :خب من چه کنم تبسم خانومروشنا

 

 بردار یبشقاب و کاسه ماست خور هیدوم نتی:قربونت برم از اون کابتبسم

 

 .رونیسطل ماست رو آورد ب خچالیبشقاب و کاسه برداشت.تبسم هم از  نتیازتو کاب روشنا

 

 .زمیر ی:بده من م-

 

 ماست ها شدم. ختنیو مشغول ر یخور زناهاریم یصندل یرو نشستم

 

تو کاسه  دیکش یرو م مهیق یهم نشست کنارم.هردومون پشتمون به در آشپزخونه بود.روشنا خورشت ها روشنا

 یخوشت خور یها

 

 داره. ییچه عطر و بو ی:وا-

 

 خوشمزه و خوش عطر شهیهم نیامام حس یها مهی:قتبسم

 

 :آخ روشنا بدو دهنم آب افتاد-
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 .میخور یخاله جون االن غذا م سایبشم.وا ین یگفت:آخ قربون ن یطونیبا ش روشنا

 

 رو شکمم برآمده ام دیرو کش دستش

 

 کنه پدرسوخته یم یفکر کنم بچت از اون شکمو ها شه.نگاه چه ورجه وورجه ا نایساور ی:واروشنا

 

زن  دینیب یبابا نم دییبدو یدستش و گفتم:دست به بچه ام نزن.قربونش بره مامانش گشنش شده خب.وا یرو زدم

 گشنشه دیمن باش گناهیب یفکر بچه  دیستیکنن فکر خودتون ن یفس فس کار م ی...هنجاستیحامله ا

 

داشت قورتش بده گفت:خب شما زودتر شامتون رو  یکه سع یاز پشت سر صداش رو صاف کرد و با خنده ا ایارم

 خچالینوشابه ها رو بذار تو  نی.تبسم ادیبخور

 

 بانداز توش. خی خچالیاز تو  ایشه که.ب ینم ا؟خنکیارم ی:االن گرفتتبسم

 

 .دیخند یم زیر زیهم ر ای.ارمدمیفته بود هم خجالت کش.خودمم هم خنده ام گردنیخند یم زیر زیو تبسم ر روشنا

 

 ؟یخند یم یزدم به روشنا و گفتم:کوفت واسه چ یسر اعصابم خورد شد.سقلمه ا اخر
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 شکمو.مامانت یدکتر برد یکنه خدا آبرومون رو جلو کارتیخاله بگم چ یو آروم گفت:وا دهیبر دهیبا خنده بر روشنا

 رنگ لبو شد

 

 خنده شون بلند تر شد. یچون صدا دنیانگار شن ایو ارم تبسم

 

 زیر زیکه پشتش به من بود هنوز داشت ر ایکرد خنده اش رو بخوره.اما ارم یبه تبسم نگاه کردم که سع یچپ جپ هی

 کردن. یدوتا هم بس نم نیخورد.ا یچون شونه هاش تکون م دیخند یم

 

 مسخره ها گهید دیبابا بس کن ی:ا-

 

از ب لکسمیکامال ر دید ینه.اما وقت ایناراحت شدم  نهیخواست بب یبرگشت سمتم.خنده اش رو خورده بود.م ایارم

 خنده. ریبلند زدن ز یدوباره با صدا ایلبخند ارم دنی.روشنا و تبسم هم ساکت شده بودن.با ددیآروم خند

 

 آخه؟ یدر بزن یستیکنه بلد ن کارتی:خدا بگم چ-

 

 با انگشت به خودش اشاره کرد وگفت:من؟ ایارم

 

 شماست ریخنده ها تقص نیا یهمه  گهی:بله د-

 

 کشه یخجالتم نم یی:روتو برم خداروشنا
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 دیخنده کارتون رو بکن یکشم.به جا یهم خجالت نم یشکی.از هگهیآقا گشنمه د هیگفتم:چ ییپررو با

 

 هال. یسفره رو برد تو هال.روشنا هم بشقاب ها رو برداشت و برد تو تبسم

 

 ؟ی:ناراحت شدایارم

 

 و راه افتادم سمت هال. ینیس یتو دمیهام رو چ ماست

 

 نداشتم. ی...به خدا منظورنایاز پشت سر صدام کرد:ساور ایارم

 

 ..یایاز پشت سر ب گهید باریزدم و گفتم: یسمتش لبخند برگشتم

 

 دست هاش رو برد باال وگفت:شرمنده چشم چشمو  دیخند

 

 .دشونیتو هال.ماست ها رو گذاشتم کنار سفره.روشنا چ رفت

 

 .مینیچ یرو صدا کن ما سفره رو م هی:تو برو بقروشنا

 



 ییدایش ینیریش

 
512 

 

 شام. دییبفرما نی:مادرجون.ساورا جان.آقا آر-

 

 پام. یکنار سفره.ساورا نشست کنارم دستش رو گذاشت رو نشستم

 

 من چطوره؟ کهیکوچ ی:آبجساورا

 

 شونه اش و گفتم:خسته یرو گذاشتم رو سرم

 

 خستم بشم من یدستش و دور کمرم حلقه کرد و گفت:قربون آبج ساورا

 

 و لوس کردم وگفتم:خدا نکنه خودم

 

 نشستن سرسفره از بغل ساورا در اومدم. نیو آر ایارم تا

 

 دیبکش دییبرنج رو گرفت سمتم و گفت:بفرما سید ایارم

 

 گرسنه یخوردم.حساب ی.غذام رو با ولع مدمیخودم برنج کش یبهم انداخت.سرم رو تکون دادم و برا یدار یمعن نگاه

 مون بود هم من هم دخترم.
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معمول روشنا و تبسم نذاشتن من کار کنم و سفره رو جمع کردن و ظرف ها رو شستن.پسراهم دوباره رفتن تو  طبق

 شدم رهیخ اطیرفتم کنار پنجره و به ح.مادرجونم رفت نماز بخونه.وونیا

 

 .ومدیصحبت پسرا م یصدا

 

 ؟ی:ساورا جان با پدرت صحبت کردایارم

 

 :واال هنوز وقت نکردمساورا

 

 پسرونه یواسه کلبه آسمون میبعد چک دار ی:آقا هفته نیآر

 

 گم ی:چشم مساورا

 

 هستن. رایخ هیاهلل نشد هم خدا بزرگه.بق.شما صحبت کن اگه خواستن که بسم ستیکه ن ی:نه آقا جون زورایارم

 

 ؟یبه خواهرت بگ یخوا یتر و گفت:ساورا نم نییصداش رو آورد پا نیآر

 

 به من بگه؟ دیرو با یتر کردم.چ زیرو ت گوشم
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 گفتم دیدونم شا ی:نمساورا

 

 ؟یگه.تو به خواهرت نگفت یکنه از ذوق و شوقش به همه م یم ریکار خ ی.هر کیآخرش گهی:بابا تو دنیآر

 

 یاون بار اول که تو کالنتر یدون یبرادر من.نم ینوبرش گهیخودمون.بابا تو د می:تازه خواهرتم که اومده تو تایارم

رو  هگیماهم د یبگ یخوا یدونستم م یشناسمت تازه اولش که نم یکنم که نم یباز لمیکردم ف یچقدر سع دمتید

 نگفتم یزی.منم چگهیتو کار هست د یسر هیحتما  ینداد ییتو اشنا دمیخوب شد لو ندادم.د میشناس ینم

 

م بسپار قهینبودم که خواهر دسته گلم رو تو ده دق یگفت من کس یو گفت:آخرشم شک کرد.راست م دیخند ساورا

 یدست کس

 

 بود؟پس چرا به من نگفته بود؟ ریساورا هم خ یعنیشد. یبگو.من از همون اولم بهشون شک کرده بودم.باورم نم پس

 

 خورد شد.از ساورا انتظار نداشتم. اعصابم

 

 .ستادمیاخم وحشتناک ا هیبا  نهیتعجب کردن.دست به س کمیمن  دنی.با دوونیتو ا رفتم

 

 آره؟ گهیام د بهیبدونم شما هم دستتون تو کاره؟من غر دینبا یعنیآقا ساورا  گهی:خوبه د-

 

 هیچه حرف نیا زمی:نه عزساورا



 ییدایش ینیریش

 
515 

 

 

ار ازشما انتظ دیکن یباز لمیمن ف یجلو نقدریا دیتونست یدهنم:اِ اِ شما چطور یرو مشت کردم و گرفتم جلو دستم

 دکتر ینداشتم آقا

 

 به ساورا گفتم قبول نکرد یلیمن خ رمیتقص یخانوم به خدا من ب نای:ساورایارم

 

 :ساورا؟-

 

 به همه نگو یکن یگن کارخوب م یبا خنده گفت:جانم؟خب همه م ساورا

 

 که... ؟واقعایعنی یگفت یم دی:به منم نبا-

 

 یخواهر دی:ببخشساورا

 

 دونه؟ ی:تبسمم م-

 

 .یو خانوم ثامن نیو آر ای:نه فقط ارمساورا

 

 نام ونشون هاست. یب ری:بابا لنگ درازه.از اون خایارم
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 ساورا یکردم وگفتم:واقعا که مسخره ا یاخم

 

 دستش چونه مو گرفت. هیکردم.با  یشد و اومد سمتم.بازوهامو گرفت.سرم رو اونور ساورابلند

 

 من و نگاه کن. ناینفهمه منم بلدم کار خوب خوب بکنم.سا.ور یخواستم کس ی:خب مساوار

 

 نگاه نکردم. بهش

 

 کنه یناراحتت م نقدریکه ا رهی:ساورا بمساورا

 

 :دور از جون-

 

 گهیکن د یآشت ی:خانومساورا

 

 ینامرد یلیخوام خ ی:نم-

 

 یکی ستیوقت ن یلیکنه.به خدا منم خ یبرم شمع روشن کنم دعا کنم خانوم باهام آشت دیخدا...االن با ی:اساورا

 آشنا شدم.بعدشم که رفتم آلما یاتفاق یلیات با دکتر خ هیتو با همسا یدوماه قبل از اون دعوا
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 نیکرد یبدم اومد که واسم نقش باز نیازا-

 

 دیخواست شما بفهم یبه خدا.خب ساورا نم می:شرمنده اایارم

 

 دیشدم.خم شد و لپم رو بوس رهیخشم به ساورا خ با

 

 پرس بزنمت. هیخواد  ی:دلم م-

 

 ببخش زیشب عز نیبه خاطر ا یول ی:بزن آبجساورا

 

 .دیمشت محکم زدم تو بازوش فقط خند هی

 

 :آشساورا

 

 گذر ی:برو از گناهت م-

 

 باال آوردم. دیتهد یرو به نشونه  انگشتم
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 رسم به خدا یحسابت رو م یرو پنهون کن یزیازم چ گهید باریخواد  یساورا...فقط دلم م گهید باری:-

 

 :چشم چشمساورا

 

 دی:آقا حل شد صلوات بفرستایارم

 

 دیبود نیاز گناه شما گذشتما شما هم همدست ا دیفکر نکن ای:آقا ارم-

 

 اش رو مظلوم کرد وگفت:به خدا منو اغفال کردن افهیق ایارم

 

بگن خودشون رو راحت  یچ یعنیها  یبچه باز نیانداختم که اونم گفت:واال من از همون اول گفتم ا نیبه آر ینگاه

 کنن.

 

 بانیشام غر میبر دیحاضرش دیلباس عوض کنم شما هم بر رمی.من مگهید ضنیشد و ادامه داد:مر بلند

 

لوار پررنگ با ش یطوس زهییپا یمانتو هیزدم  یلب غر م ریکه ز یدر حال تیبودم.با عصبان یتو اتاق.هنوز عصب رفتم

 و سرم کردم. میطوس ی.شال پشمدمیپوش رهیت یطوس

 

هم  رهیت یبود.شال قهوه ا دهیپوش رهیت یکرم و شلوار کتان قهوه ا -یقهوه ا شرتیبا سو یشکالت یمانتو هی تبسم

 سرش کرد و چادرش رو گذاشت.



 ییدایش ینیریش

 
519 

 

 

 شال سرمه هیو  شیسرمه ا نیبا شلوار ج یمشک یمانتو هی.دیرو که براش آورده بودم پوش ییهم همون مانتو روشنا

 .دی.چادرش رو پوشیا

 

 .رونیب میچادرم رو سر کردم و رفت منم

 

 کو؟ ای:پس آقا ارم-

 

 .ادی:رفت حاج خانوم رو ببره روضه.االن منیآر

 

 شیو طوس یمشک پی.ساورا هم همون تیمشک شرتیو سو یخاکستر زیبود بابل دهیپوش یشلوار کتان مشک نیآر

 همرنگ یو کت اسپرت سرمه ا ینفت یآب زیو بل ریس یهم اومد.شلوار سرمه ا ایگذشت ارم یا قهیرو زده بود.چند دق

 .میدر آورد و گفت:بر کیپالست زبسته شمع ا هی یبهم انداخت و بعد نفر ینگاه هیبود. دهیشلوارش پوش

 

 :ایارم

 

تم ام انداخ افهیبه ق یچند بسته شمع گرفتم و رفتم خونه.نگاه هیکه حاج خانوم رو رسوندم روضه سر راه  نیا بعداز

 میکمش یتو موها یقابل استفاده نبودن.دست میمشک یبودم لباس ها دهیپوش یچند روزه از بس مشک نیبدنبودم.ا

 .دمید اطیح یتو ظرشدم.تادر و باز کردم همه رو منت ادهیپ نیو از ماش دمیکش
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 شه. یتر م یچادر سرش کنه چون دوست داشتن شهیهم نایبرام جالب بود.کاش ساور یچادر ینایساور یتماشا

 

 .میبسته شمع دادم دستشون و گفتم:بر هی ینفر کیپالست یازش گرفتم و از تو نگاهمو

 

 تو کوچه. میرفت

 

 م؟یر یم نیبا ماش ایبا تعجب گفت:ارم نیآر

 

 ارم؟یب نی:ماش-

 

 بهتره ادهی:نه داداش پتبسم

 

 شه تیاذ دیشا ادیب ادهیپ نایساور ومدیدلم نم یببرم ول نیماش خواستمیانداختم.نم نایبه ساور ینگاه

 

 ارمیب نیماش دیخوا ی:خانوم دکتر اگر مایارم

 

 خودم اعتراف کرده بودم عاشقشونم. شیمدت پ نیکه تو ا ییزد.از همون لبخندها یلبخند نایساور

 

 بهتره ادهی:نه دکتر پنایساور
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 ن؟یش ینم تی:اذایارم

 

 راحت التونی:نه من خوبم خنایساور

 

ه.من بگرد کمیو شمع روشن کنه و  ادیب بانیعادتش بود شام غر شهی.تبسم هممینداشت ی.هدف خاصمیراه افتاد همه

تاق مش یخانوما نیخونه.اما ا میو بر میشمع روشن کن هینیگفتم دم همون حس یبه من بود م.اگه ومدیخوشم نم ادیز

 کرد. شیشه کار یرو نم

 

نکرده  یگفتن.ساورا کار درست یبهم م یدونم چ ی.نمومدنیرو گرفته بود و عقب تر ما راه م نایدست ساور ساورا

 دینه.باک یمورد فرق م هی نیخب...ا یول یجار بزن یکن یم ریکارخ یوقت دیگن نبا یگفت.درسته م یبهش م دیبود.با

 .میشناخت یرو م گهیگفت که ما از قبال همد یبه خواهرش م

 

 کنم؟ساورا بهم گفت نگو کاریاز دستم ناراحته.خب من چ نایساور حتما

 

 یرفت.لبخند یومحکم استوار راه م بشیج یدست هاش رو برده بود تو شیانداختم.با وجود خستگ نیبه آر ینگاه

که مادرش بهش داده.آخ  یکنه.محکم و مغرور.حتما تو فکر فرجه ا یترک نم چوقتیرو ه شینظام هیروح نیزدم.ا

 پسره و بس! نیهم فیکه فقط همون مادرش حر

 

 بایرنگ بود.تقر یآب خون یمشک تو هیبزرگ درست کرده بودن.نور سبز داشت و  یگل یجا شمع هی ابونیخ یجا هی

 محل درست کرده بودن. یو بچه ها یبود که مصطف یصلوات ستگاهیا هیشب
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 انیساور یمدت باردار نیتو ا یدونم چرا ول ی؟نمیبشه چ شیزیچ هیاون دختر  م؟االنیایهمه راه ب نیالزم بود ا خب

 .افتهیافتاد ب یاومدن عل ایکه سر به دن یترسم اون اتفاق یم دیاز اون نگرانشم.شا شتریمن ب

 

 یکرد.سر برگردوندم طرفش رفته بود جلو و داشت شمع روشن م یرو م دنشید یکردم دلم هوا یبهش فکر م تا

 .دیگونه اش چک یقطره اشک رو هیکنج لبش بود.تا شمعش رو روشن کرد چشم هاش رو بست. یکرد.لبخند

 

 اما زن میتنها باشه.درسته ما همه کنارش نقدریحال و روزش ا نیبا ا ستیدختر حقش ن نیا ایفشرده شد.خدا قلبم

 همراه و براش پر کنن. هی یخال یتونن جا یبارداره دوست داره شوهرش کنارش باشه دوست و بردارم نم یوقت

 

و ازم  می.خدا چه زود مردمیچرخ یباردار بود مثل پروانه دورش م میمر یوقت ادمهیگلوم رو گرفت. بغض

ادم و فرست یسرم و بلند کردم و به آسمون نگاه کردم.فاتحه ا میشگیادت همبغضم بشکنه.طبق ع دمیگرفت.ترس

 آروم تر شدم.

 

 ؟یکن یزد به شونه مو گفت:تو شمع روشن نم نیآر

 

 ؟ی:روشن کرد-

 

 :نه هنوز تو برونیآر
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 نای.شمعمم روشن کردم و من مثل ساوردیلرز یدست هام م یجاش رو با من عوض کرد.شمع تو نایجلو ساور رفتم

 چشم هام رو بستم و حاجت دلم رو گفتم

 

 یم یخودت بهتر از هر کس ای.خداریزن و بچه مم رفتن،مادرم رو ازم نگ ایخوام.خدا یم یریازت عاقبت بخ ایخدا

 کمکم کن ایپام بذار.خدا شیپ یراه هیخودت  ایتونم بهش برسم،خدا ینم یدون یره،میروزها گ نیدلم ا یدون

 

 رفتم کنارو جام رو با روشنا خانوم عوض کردم. یلبخند مصنوع هیرو فرو خودم و با  بغضم

 

 :نایساور

 

 .چشم هام رو بستم و دعا کردم.گهید یدستام بود.آروم گذاشتمش کنار شمع ها یروشن تو شمع

 

کمک کن  ای.خدایچ یعنی یزندگ دمیتمام عمرم به هدر رفته و من تازه فهم دمیها فهم یخودت کمکم کن.تازگ خدا

خوام پس فردا که بزرگ شد شرمنده اش  یبزرگ کنم.نم یرو بتونم به خوب میدوست داشتن یموجود کوچولو نیا

 کیاومدنش نزد ایو به زمان به دن شه یبرام سخت تر شده.روز به روز داره بزرگ تر م یلیروزها خ نیبشم.ا

کمکم  ایبنده خوب باشم.خدا هیتونم  یمنم م دمیروزفهم.امروز آروم تر شدم.امریاسترس وجودم رو بگ ای.خداشهیم

 یول هیادیدونم خواسته ز یم ایمادرجون مهربون بشم.خدا هیخوام شب یمادر وخاله ام بشم م هیخوام شب یکن.من نم

 ...ایخوام ارم یخدا م

 

شدم.سر برگردوندم فکر کنم  ینی.متوجه نگاه سنگدمیدرخواست آخرم خجالت کش نیگونه ام.ازا یرو دیچک اشکم

کوچولوم روشن کردم و بازم خواستم  ین یشمع روشن از طرف ن هیکرد. یبود اما حاال داشت به آسمون نگاه م ایارم

 .ادیب ایسالم به دن
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داره.رفتم کنار تبسم و روشنا که اونور داشتن  یدوست داشتم بدونم اون چه حاجت یلیعوض کردم.خ ایو باارم جام

 کردن. یشمع روشن م

 

 دیگفتم:خب خانوما خواسته هاتون رو رو کن باخنده

 

روشنا خانوم فکر کنم  نیا یهمه ول یبرا یندارم جز سالمت یزد و آروئم گفت:واال من که خواسته ا یچشمک تبسم

 در سر داره ییهوس ها

 

 بدم لیخوام ادامه تحص یت:برو من مبهش زد وگف یسقلمه ا روشنا

 

 همراه با شوهر لیگفت:البته ادامه تحص یبا شوخ تبسم

 

 راحت التیرم خ یخودم عروس نکنم نم ی:من تا تو رو با دست هاروشنا

 

 ها یزودتر از من ازدواج کن ی.پس حق ندارای:قول دادتبسم

 

 شد..اونوقت... دایخواستگارخوب پ هی..یدید هویدستپاچه شد وگفت:خب...خب  یکم روشنا
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 گهید یکن یردش م ی.تو که قصد ازدواج ندارگهی:نه خانوم اونوقت اونوقت نداره دتبسم

 

 کنم یکه حرفش دوتا نشه گفت:باشه ردش م نیواسه ا روشنا

 

 ؟یکن یردش م ی:جدتبسم

 

 :اوهومروشنا

 

 باشه؟ نیاگه آر یاما آروم گفت:حت طنتیبا ش تبسم

 

 خنده ریز میچشم هاش رو درشت کرد و ما زد روشنا

 

 :کوفت اون و که اصال حرفش و نزنروشنا

 

 دمیگه اون و که اصال حرفش و نزن بدون شک جواب مثبت م یوگفت:راست م دیخند تبسم

 

 خورد. ی.روشنا حرص ممیدیخند بازم

 

 ره ینم یجو هی:آدم قحطه مگه؟من که با اون آبم توروشنا
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 رفت دیشد"یلیچرا ظرف مرا بشکست ل یلیم چیاگر با من نبودش ه "ا مصداق بارز:برو شما دوتتبسم

 

ن فقط م دیبرگشت اما د میدیام خند گهید یبا اخم بهمون نگاه کرد.دفعه ها نی.آررخندهیبار روشنا هم باما زد ز نیا

 بده. ریخواد به روشنا گ یدونم االن م ینکرد.م یکار میدیخند یوتبسم م

 

 وحشتناک بود. اخمش

 

 :اوه اوه آقاتون اخم کردهتبسم

 

 ؟یکن یآقاتون آقاتون م یه ادیازش خوشم م یلیکنم.خ یخفت م یحرف و بزن نیا گهید باری:کوفت تبسم روشنا

 

ت.پول که هس یبرادر یجا ستیو خوشگل ن پیکه هست خوشت ستیگفت:دلتم بخواد.سرگرد ن یبا لحن جالب تبسم

 یچ گهیکه هست.د ستیکه هست.عصاقورت داده و مغرور ن ستیکه داره.بداخالق و گند دماغ ن نمیو خونه و ماش

 ؟یخوا یم

 

 :فقط اون دو مورد آخرش رو هستم.موافقمروشنا

 

 خواهرم از ما پنهون نکن. ینگاه موشکافانه نگاهش کردم وگفتم:نه روشنا جون.شما تمام موردهاش رو موافق با
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 رو سرمن و تبسم. دیبود و کش یگل وارید یکه رو یپارچه سبز یرو دیدستش رو کش روشنا

 

 ... ایخوام.خدا یرو از خودت م نایا یشفا ایکه پر از التماس بود سرش رو گرفت سمت آسمون و گفت:خدا یلحن با

 

 اومد سمتمون. ساورا

 

 میما هم بخند دیهست بگ یجالب زیشما؟چ دیکن یم کاری:چساورا

 

 هیجالب زیچ یلیخ دیدون ینم ی:واتبسم

 

 تبسم یگرفت از بازو یزیر شگونین روشنا

 

 خانومانه ست یداداش صحبت ها یچی:ه-

 

 دییخانومــــانه تون تموم شد بفرما ی...اگر صحبت هانطوریاخم وحشتناک گفت:اِ؟پس ا هیاومد سمتمون.با  نیآر

 وقته ریخونه د میبر

 

 جلو راه افتادن و ما هم پشتشون مردا
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 عوض شه کمیگنده ها.بهش بگو  یادیاخالق آقاتون ز نیگم ا یآروم دم گوش روشنا گفت:م تبسم

 

 گه یم یزیچ هیگرده  یبا اخم گفت:ول کن تو رو خدا تبسم.االن دوباره برم روشنا

 

 :ایارم

 

 یبخندن.م بانیاونم شب شام غر ابونیبرام لذت بخش بود اما دوست نداشتم وسط خ نایساور یخنده ها یتماشا

لوتر ج نیبگم تا تمومش کنه که آر زیچ هیخواست برم به تبسم  یدوست نداشتم.دلم م ادیز یدونم از قصد نبود ول

 خونه. میاز من رفت و بهشون گفت بر

 

خواست بره اما  یداشت.دلم نم گهید یرنگ و بو هیبود خونه  نجایا نایکه ساور یچند روز نیخونه.ا میدیرس باالخره

 تونستم نگهش دارم. ینداشتم نم یا گهید یچاره 

 

 رو در آوردم و به مامان زنگ زدم. میاتاق.گوش یرفتن تو دخترا

 

 دنبالتون؟ امیالو حاج خانوم ب-

 

 .امیاالن م دیخدمتتون.شما حاضرش امیچشم الساعه م-
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عادت نداشتم  ادیداشت.ز تیامن یادیبود که ز نیمحله مون ا یرو روشن کردم.خوب نیو ماش رونیرفتم ب دوباره

فاطمه گوش  یبن یبود.ظبط رو روشن کردم به نوحه  اطیساورا تو ح نی.االنم که ماشاطیتو ح ارمیرو ب نیماش

 کردم. یم یرانندگ یدست هیدادم به پنجره و  هیسپردم.دستم رو تک

 

 یعادت که نه...آدم وقتبهش عدت کردم. یچند روزه بدجور نیبمونه.توا شمیپ شهیهم یبرا نایشد ساور یم کاش

گاه واسه  یگاه و ب دایکنارش باشه.جد شهیهم یدوست داره اون فرد برا نهیب یرو که دوسش داره کنارش م یکس

 .نیشم سر آر یخراب م نمیرو بب نایبشه چندلحظه ساور یکه حت نیا

 

مثل  شهیدونم عادت به تنها بودن نداره.مادرش هم یراحتم اما م ییگه تنها یهم از خدا خواسته اس.م نیآر

 رو داره... یپسر مامان هی یها یهم کنه اون لوس باز یخواد محکم باشه اما هر کار ی.مدهیرس یپسربچه ها بهش م

 

 یترسم بهش بگم.تازه برم چ ی.اما مرهیبگ میبگم تا اون تصم نایگه به ساور یتو گوشمه...دائما بهم م نیآر یها حرف

به کنار،اون بارداره بخوادم  نایکه من دارم؟حاال ا یخوام باهات ازدواج کنم؟تازه با اون مشکل یبهش بگم؟بگم من م

 کنم. یپام بذار...خواهش م شیپ یاهر هیخودت  ایتونه زن من بشه که...خدا یاالن نم

 

.باچشم دنبال حاج خانوم خوشگل رونیب انیاز در م یمشک یدارم.خانوم ها با چادرها یخاله نگه م یدر خونه  یجلو

 ده. یکنم و جوابم رو م یکنه.با سر به خاله سالم م یم یگردم.داره با خاله خداحافظ یخودم م

 

 کنارپنجره. ادیم زهرا

 

 تو پسرخاله دیی:بفرمازهرا
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 .شمیممنون م ارنیب فیتشر دی:ممنون زهرا خانوم.قبول باشه به حاج خانوم بگ-

 

 جون... :چشم چشم.خالهزهرا

 

 ریخانوم:اومدم مادر...خداحافظ شبتون بخ حاج

 

 کنم. یرو روشن م نی.ماشنهیشیکنم و م یحاج خانوم باز م یداخل در و برا از

 

 گهید دی:قبول باشه حاج خانوم.التماس دعا.انشاهلل ما رو هم دعا کرد-

 

 زم؟یشه تک پسرم رو دعا نکنم عز یخانوم:مگه م حاج

 

 ...یلیمحتاجم به دعا حاج خانوم خ یلیرو فوت کردم وگفتم:خ نفسم

 

 خانوم دکتره نه؟ شیبراندازم کرد وگفت:حواست پ رهیکه بخواد مچم رو بگ یخانوم با نگاه موشکافانه ا حاج

 

 د؟یزن یم هیچه حرف نیدستپاچه شدم و گفتم:نه...نه ا کمی
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 رمیبرم بم دیخانوم:برو مادر...من اگه پسرخودم رو نشناسم که با حاج

 

 کردم و گفتم:دور از جونتون یاخم

 

 ا؟یارم ی...دوسش دارهییسطح باال ی...معلومه از خانواده هیخانوم:دختر خوب حاج

 

 تونستم. یتونستم دروغ بگم به حاج خانوم نم یم یهر کس به

 

 یون نمبا ما فرق دارن.باورت یلیبکنم.اونا خ دیبا کاریدونم چ ینم جمیگ جیدونم مادر.گ یرو گاز گرفتم و گفتم:نم لبم

 دخترباردار دارن که شوهرم نداره ولش کردن به امون خدا هیشه پدر و مادرش انگار نه انگار 

 

 سوزه؟ یخانوم:دلت براش م حاج

 

 ه؟ی..منظورتون چیعنیکردم وگفتم:نه...خب  زنگاهشیت

 

 احساست فقط ترحمه؟ ای یکه دوسش دار نهیخانوم:منظورم ا حاج

 

خانومه  یلیوجه.مامان اون خودش خ چیاما ترحم نه به ه ستین یا یزندگ نیسوزه حقش همچ یدلم براش م کمی:-

 کنم که... یاحساس م
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 شه حرف زد یخونه نم میدور بزن باهم حرف بزن کمیخونه  یخواد بر یخانوم:از من خجالت نکش پسر.نم حاج

 

 باز کنم میموجود زندگ نیمحرم تر شی...عزمم رو جزم کردم که سفره دلم رو پیفرع ابونیخ یزدم و انداختم تو دور

 و ازش مشورت بخوام.

 

 خانوم:منتظرم مادر بگو حاج

 

 نی...اگهید زیچ چینه ترحم نه ه هیدلسوز یکردم.نه از رو داینسبت بهش پ یحس هی:از کجا شروع کنم مادر؟آره -

.درسته دمیازش ند یبد زیچ چیمدت که باهاش آشنا شدم ه نیدوست داشتنم فقط به خاطر وجود خودشه...تو ا

 یازش نم یادیز زیگذرونده و قبال چ نطوریباشه که ا ییعاشورا نیامسال اول دیکنه.شا یبا من فرق م تشیترب

 ادیکه بهش  یغلط دیرو عقا ستیسرسخت ندونم دلش پاکه. یبلد نباشه چادر سر کنه...اما م دیدونسته.شا

 بودن. یبزرگ شده که همه شون اونطور یهم نداشته تو خانواده ا یریدادن.تقص

 

 میدیخر یبراش چادر م یمونه.وقت یم نمیبوده هم نیهم تمیگه ترب یخواد عوض شه.نم یکه م ادیخوشم م نشیا از

دونه  ی...خودشم مستی.مامان سنگ ندمید یخوند اشکاش رو م یامروز حاج صادق روضه م یمشتاق بود.وقت یلیخ

 یراض رییتغ نیفرق داره اما خودشم از ا شیاصلبا راه  کمینه که کامال اشتباه باشه ها نه  شیتو زندگ ییزایچ هی

 خونم... یو تو چشمهاش م نی.استین

 

 فاصله اس یلیخ نمونیدونم ب یدارم مامان اما م دوسش
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 یکن یکمکش م یدار یگ یعوض نشه؟تو که م یترس یشه م یداره عوض م یگ یخانوم:خب پسرم تو که م حاج

 فاصله تون کم شه

 

که اون االن بارداره.خانواده اش هم مطمئنا با  نهیکه عوض نشه.مشکلم ا ستین نی:نه حاج خانوم.مشکلم ا-

 که من دارم... یمن و نخواد خصوصا با اون مشکل بزرگ دیکنن.خودشم شا یازدواجمون مخالفت م

 

 ؟یخانوم:تو که با اون مشکلت کنار اومده بود حاج

 

 نیدختر ا هیصالحه همون باشه اما به نظرتون  یعوض نشده هنوزم باهاش کنار اومدم.هر چ یزیاالنشم چ نی:هم-

تا  دیازدواج کنم که اونم مشکل من رو داشته باشه...اونوقت با یباکس دیبا نیبه قول آر ایکنه؟ یمشکل رو قبول م

 عمر دارم طعم پدر شدن رو نچشم...

 

رو  اقتشیل یعنیازم گرفتش...مامان  شهیهم یرو بهم داد و برا یزدم و ادامه دادم:خدا سه سال عل یپوزخند

 نداشتم؟

 

 کنم به گذشته فکر نکن مادر یمخواهش  ایبوده ارم نیمادر؟حکمت خدا ا هیچه حرف نیخانوم:ا حاج

 

 د؟یگ یم ینه؟شما چ ایبگم  نایکار کنم به ساور یدونم چ یشه مادر...گذشته همراه منه.نم ی:هر چقدرم بخوام نم-

 

 یش یم یدخترش پدر خوب ی.تو براادیتوکنار ب طیتونه با شرا یکه م هیکس نیبهتر نایگم ساور یخانوم:من م حاج

 کنه یتونه تا آخر عمرش مجرد بمونه؟به هر حال ازدواج م یاونا بذاره.اونم که نم یرو پا شیتونه زندگ یکه م یپدر
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اش مدت کنارش ب نیصبر کن مادر تو ا یسه ماه هی.ادیب ایدن هبهتر از تو؟بهش بگو اما نه االن.بذار بچه اش ب یچه کس

نبود دست  یبهش چشم داره دست دست نکن اما اگه خطر یا گهیکه کس د یاما بهش نگو.اگه احساس خطر کرد

 نگه دار مادر.

 

 :چشم حاج خانوم.ممنون سبک شدم-

 

من و.انگار  یمامان؟خب همون مامان بگو پسر آخر سر اگه آرزو به دل نکشت باریحاج خانومم  باری ایخانوم:ارم حاج

 گه حاج خانوم یچند سالمه م

 

 لم.خوب شد؟خنده گفتم:چشم مامان جون خوشگ با

 

 .یخانوم:برو خونه اون بنده خدا ها رو هم تنها گذاشت حاج

 

 نیآست هیخونه همه سرجاهاشون خواب بودن.حاج خانوم رفت تو.منم رفتم تو اتاقم و لباسم رو با  میدیرس یوقت

وساورا اصرار داشتن رو  نیکه هوا سرد بود آر نی.با اوونیعوض کردم و رفتم رو ا یتونیز یبلند سبز و شلوار ورزش

 داد. یمزه م بیبخوابن.الحق و االنصاف عج وونیا

 

 .دمیسرجام و پتو رو تا گردنم باال کش دمیخواب

 

 تکون خورد و برگشت سمتم. نیآر
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 ؟یداری:ب-

 

 ن؟یکرد ری:اوهوم.چقدر دنیآر

 

 .میها زد ابونیتو خ یدور هی:با حاج خانوم -

 

 شما نیدار یابروش رو انداخت باال و گفت:نه بابا؟چه دل خجسته ا هی

 

 میکرد یصحبت م میزدم و گفتم:داشت یلبخند

 

 :در مورد؟نیآر

 

 ن؟یدار فیبهش نگاه کردم.با خنده گفتم:فضول تشر یچپ چپ

 

 :در مورد دکتر؟نیآر

 

 .آرهسی:ه-
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 ه؟یگفت:نظر مادرت چ یآروم یتم و با صدانگاه به ساورا که غرق خواب بود انداخت و برگشت سم هی نیآر

 

 گه فعال دست نگه دارم یم یول هی:راض-

 

 یکرد یزد و گفت:بهتر بود از اول هم با مادرت صالح مشورت م یلبخند نیآر

 

 گرم نشد یوگفتم:آره بابا ازتو که واسه ما آب دمیو پشتم رو بهش کردم و پتوم رو سفت چسب برگشتم

 

 .دمیخند زینثار کمرم کرد و منم ر یمشت نیآر

 

 ری:شب بخایارم

 

 ری:کوفت.شب بخنیآر

 

 دهیکه چند قدم اونورتر از من خواب نی...با فکر اهیفکر کردم.خوبه که مامانم راض نایرو آروم بستم و به ساور چشمام

 دلم گرم شد.

 

* 
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 :نایساور

 

 بودن. اطیح یهم تو نیآماده شدم.روشنا هم حاضر بود.ساورا و آر عیسر

 

 حاال گهید نیموند ی:متبسم

 

 میزحمت داد یچند روزه هم حساب نی:نه قربونت هم-

 

جا رو هم مثل  نی.تو رو خدا امی.منتظرتون هستدهایاین گهید دیدخترم.قدمتون سر چشم.نر هیچه حرف نی:امادرجون

 .دیبه ما بزن یسر هی.هر وقت دلتون خواست دیخونه خودتون بدون

 

 .دمیمثل ماهش رو بوس یرو سرم کردم و رو چادرم

 

و تبسم جون  ایبا آقا ارم دی.شما هم افتخار بدمیبر ادیکه دلمون نم میشد رتونینمک گ نقدری:چشم مادرجون.ا-

 ما یخونه  دیاریب فیتشر

 

 به ما بگو باشه مادر؟ ی:قربونت برم دخترم.مراقب بچه ات باش مادر.هر وقت کمک خواستمادرجون

 

 زدم و گفتم:چشم مادر جون یلبخند
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 باهامون اومد. وونیو تا دم ا دیرو بوس میشونیپ اروم

 

 .خدا قبول کنهمیبهتون زحمت داد یلیسر خم کرد وگفت:شرمنده حاج خانوم خ اطیح یاز تو ساورا

 

 خودم دوست دارم. یبچه ها نیهمتون و ع دیمن رحمت یکنم پسرم شما بچه ها واسه  ی:خواهش ممادرجون

 

 خانوما؟ میحاج خانوم.بر دی:لطف دارنیآر

 

.روشنا هم اومد تو میشد نیسوار ماش یتعارف و خداحافظ یو بد از کل میکرد یهم با تبسم و حاج خانوم روبوس باز

 ما نیماش

 

 کنه ینگات م یجناب سرگرد نگاه کن چجور شیبرو پ یخوا یگم م یدم گوشش گفتم:م آروم

 

 شد. رهیخ نیعبوس آر افهیو به ق برگشت

 

 مزاحمتونم هیچ وونهیو گفت:برو بابا د دی:خندروشنا

 

 تو یا وونهی:د-
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اه نگ میعقب نشسته بود یسرش رو از پنجره آورد داخل و به من و روشنا که رو صندل ای.ارمنینشست تو ماش ساورا

 کرد.

 

 نیچند روزه رو بد گذروند نیخانوم دکترها شرمنده اگه ا گهید دی:ببخشایارم

 

بود که تا حاال داشتم.چشمهام رو بستم و دوباره با  یماه محرم نیازتون ممنونم بهتر یلیا؟خیآقا ارم هیچه حرف نی:ا-

 ممنون یلبخند نگاهش کردم و گفتم:بابت همه چ

 

 کلبه؟ یایکنم.ساورا جان فردا م یزد وگفت:خواهش م یهم لبخند ایارم

 

 کنم شیبتونم راض دوارمیکنم.ام یرو روشن کرد وگفت:اگه خدا بخواد آره.امشب با بابا صحبت م نیماش ساورا

 

 :انشاهلل خدا به همراهتونایارم

 

 .میو راه افتاد میکرد یزد ماهم خداحافظ یزودتر از ما حرکت کرد و تک بوق نیآر

 

 راننده تونم؟ هیمن شب دیکن یگم االن فکر نم ی:مساورا
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 :نهمیخنده وگفت ریز میو روشنا زد من

 

 داشته باشه؟ یخاص لیپکر بودنش دل نیا دی.شلمیدیپکرش خند افهیگفت و ما باز هم به ق یمظلوم آهان ساورا

 

 خونه.ساورا هم با ما اومد باال. میدیرس باالخره

 

 میاخم وحشتناک بهش کرد و اومد هیکرد.ساورا  یبراندازمون م شیکه با نگاه برزخ میدیرو د یراه پله انصار یتو

 باال.

 

 یعوض کهیلب گفت:مرت ریز ساورا

 

 یریگیخوب حالش رو م ادی:خوشم مروشنا

 

 یخونه تنها زندگ نیشه شما دوتا تو ا ینم یو گفت:به خدا دلم راض بشیبا همون اخم ها دستاش رو کرد تو ج ساورا

 ره که یدختره حرف تو گوشش نم نی.ادیکن

 

 داخل. میو باز کردم و رفت در

 

 گفت و رفت تو اتاقش. یبا اجازه ا روشنا
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 میرو جمع کن بر لتیوسا نایلم داد رو مبل وگفت:ساور ساورا

 

 درشت شده نگاهش کردم وگفتم:کجا؟ یچشم ها با

 

خونه خودمون.مامان صبح زنگ زد گفت  میر یگفت:م یاش و با لحن مقتدرانه ا گهید یپاش رو انداخت رو پا ساورا

 خونه یایب دیامروز با

 

 امیدو روز خونه خودم باشم چشم بعدش م دیتو رو خدا بذار یحال نشستم رو مبل و گفتم:وا یب

 

در  فمیرو از ک میخاموش بوده.گوش تیکه صبح بهت زنگ زده گوش نی.مامان امروز دعوتت کرده.مثل اری:نخساورا

 که شارژش تموم شده. دمیآوردم و د

 

 یگ ی:آره راست م-

 

خسته شدم به خدا.اون از  نیتو رو به امام حس دیخواد ناراحت شه.تمومش کن یمامان باز م یایاالن ن نای:ساورساورا

از تو که خونه ات رو سوا  نمیزنه ا یزنگ به ما نم هیور دل عمه که  یکن یم یاونجا چه غلط ستیکه معلوم ن لیسو

 هم باشن پدر ومادرمونن.احترامشون واجبه یهر چ ن.بابا او یزن یسر هم به مامان و بابا نم هیو  یکرد
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نه مو یکنم؟تنها م کاریجونم تو حرص نخور.فقط روشنا رو چ یزدم و دستش رو گرفتم .گفتم:چشم داداش یلبخند

 که؟

 

 ادیخب بگو اونم ب ادیگردونم به احتمال ز ی:فردا صبح برت مساورا

 

 ا؟:روشن-

 

 وگفت:جانم؟ رونیاز تو اتاق اومد ب روشنا

 

 باهام؟ یایشبم بر نگردم م دی:مامان امروز دعوتم کرده خونشون.شا-

 

 مونم ی.من خونه مزمی:نه عزروشنا

 

 دیتنها بمون ستیشب خوب ن دیای:روشنا خانوم شما هم مثه خواهر من بساورا

 

 راحت التونیترسم خ یخونم.نم یمونم خونه م ی:ممنون آقا ساورا فردا امتحان دارم مروشنا

 

 :آخه؟-

 



 ییدایش ینیریش

 
543 

 

 شرت کم گهی.برو دیذار یخوام از دستت راحت باشمم تو نم یروز م هیگفت: یبا شوخ روشنا

 

 میبرو حاضر شو بر نای:امان از دست شما.ساورساورا

 

 پس رمیدوش بگ هی سای:وا-

 

 :زودباش فقطساورا

 

تو  متونستینم یلی.خرونیدوش مختصر گرفتم و اومدم ب هیتو اتاقم و لباسام رو در آوردم و رفتم حموم. دمیپر عیسر

 گرفت. یشکمم.نفسم م نیحموم بمونم با ا

 

و مژه هام رو  دمیچشمهام کش یرو تو میبرنزه ام رو زدم.مداد مشک کیرو خشک کردم و کم کرم پودر و پنک موهام

 رنگم رو زدم. یرژگونه و رژلب کالباس کمی.دمیکش ملیر

 

 یسابداشت و ح ینقره ا یها نینگ ناشیو سر آست قهی یکه رو دمیخوش دوخت پوش ینفت یبلند آب نیبافت آست هی

هم  یسورمه ا یزییپا یپالتو هیدم پاگشادم رو تنم کردم که کمرش آزاد بود خدا رو شکر. ی.شلوار لدیدرخش یم

 .دمیپوش ینفت یست آب شو کف فیرو با ک مینفت یزانوم بود.شال آب یتنم کردم که تا باال

 

دونستم حاال که تاسوعا و  یخواست چادرمم بردارم.اما نم ی.دلم مفمیهم گذاشتم تو ک یو شلوار مشک زیبل هی

 .رونیو از دراتاق زدم ب دمیکش یقیخواد نشون بده.نفس عم یم یعاشورا گذشته مامان چه عکس العمل
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 خونه باشه/ امیبهم زنگ بزن ب ییتنها یترس یشب م یدیها د یمراقب خودت باش یساورا.روشنا جان آبج می:بر-

 

 تو ساختمون هست هیهمه همسا نیا وونهیترسم د ی:بابا نمروشنا

 

 شتی ادیگفتم تمنا ب یچندروزه رو برن مشهد.اگه بود م نیکه قرار بود ا لی:تمنا و آقا سه-

 

 دستش رو گذاشت شتم و من تا سمت در برد. روشنا

 

 یام کرد وونهیراحت د التیبابا برو خ ی:اروشنا

 

 خواهر من دل نگرون نشه نیا دیزد وگفت:خداحافظ مراقب خودتونم باش یلبخند ساورا

 

 :چشم خداحافظروشنا

 

 به سمت خونه می.راه افتادمیشد نی. سوار ماشرونیاز خونه زدم ب دیترد با

 

 تو. میباز کرد ورفت موتیدر خونه ساورا درو با ر یجلو میدیرس یوقت
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 ست؟ین ی:سالم کس-

 

 وارد نبود. یاشکال چیموردش ه هی نیبود.به ا پیخوشت شهی.هنوز هم مثل همرونیاز پله ها اومد ب مامان

 

بز با شلوار س یکوتاه سبز چمن نیداشت.آست یکامل شیسرش جمع کرده بود و آرا یباال رهیبلوندش رو با گ یموها

 .ومدیعطرش دومتر جلوتر از خودش م ی.بوریسبز س یجذب.با صندل ها ریس

 

 کرد. یزد و من و تو بغلش گرفت و باهام رو بوس یلبخند

 

 ی:سالم دخترم خوش اومدمامان

 

 ترالن جون ستیبد ن یریبگ لی:منم تحوساورا

 

رو تو دمیترس ی.اونروز که چادر سرت کردنیبش ایدخترم ب ایحسود خان.ب یوگفت:ا دیگونه ساورا رو هم بوس مامان

 یراحت شد هنوزم دختر ترالن المیاالن خدا رو شکر خ یهم از راه بدر کرده باشن.ول

 

 نیاستقبال گرمش هم هم لیزدم وتو دلم گفتم:چادر گذاشتن از راه بدرکردنه؟حتما دل یراه بدر کردن؟پوزخند از

 بوده

 

 کنه؟ ینم تتیاذ ؟بچهی:بهترمامان
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 آرومه وروجکم یلیوگفتم:نه خ دمیشکمم کش یرو یدست

 

 یکن یبچه م نیخودت و پاسوز ا یتو که دار فیوگفت:ح دیکش یآه مامان

 

 ها ومدمین نجایحرف ها ا نیا دنیکردم وگفتم:مامان من واسه شن یاخم

 

 ..بچه اون و. دیگذرونه اونوقت تو با یبا زنش خوش م ایاونور دن ریکرد.اما ام شیشه کار ینبود...نم نی:منظورم امامان

 

 د؟یندار ی:ازش خبر-

 

 ها؟ یقول بده ناراحت نش یگم ول یم یزیچ هی:مامان

 

 شده؟ یرو به دندون گرفتم وگفتم:چ لبم

 

واد خ یاونم گفت دلش برات تنگ شده م نجایامروز ا یایگفتم تو قراره ب دیزنگ زده بود از دهنم پر ای:امروز تانمامان

 نتتیبب ادیب

 

 نبوده. یبدتر زیراحت شد چ المیخاله نداشتم اما خ دنیبه د یلیکه م نی.با ادمیکش یراحت نفس
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 بابا شرکت.بااجازه شیسر پ هی:من برم ساورا

 

 پس؟اکرم خانوم ناهار درست کرده ی:ناهار چمامان

 

 خورم.با اجازه یرم شرکت م ی:مساورا

 

کرد و اومد تو.مامان  کیسالم و عل اطیزنگ در اومد.مامان درو باز کرد.خاله بود با ساورا تو ح یساورا رفت صدا تا

 .ستادمیخودم ا یرفت استقبالش اما من فقط سرجا

 

 شه ها یگناه نم یبه مابزن یسر هیخاله جون؟بابا  ی.خوبزمی:سالم عزخاله

 

 زدم و تو بغلش فشردتم. یمصنوع لبخند

 

 بودمش دهیوقته ند یلیدختر تازه امروز افتخار داده اومده به مادرش سر بزنه خودم خ نیا؟ایتان یگ یم ی:چمامان

 

 خاله؟خدا بگم یواست چقدرتو عوض شد رمیبم یگفت:اله یانداختم و خاله با لحن ناراحت نییلبخند سرم رو پا با

 بچه رو نداشت. نیتو و ا اقتیگفت:ل یوبا لبخند تلخ دیشکمم کش یرو یکنه.دست کاریچ رویام
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 جونش رو داشته باشه ریام یفکر نکنم بازم هوا داینداد.البته مامانم جد ریعجب خاله حق رو به ام چه

 

 ه؟یک زم؟وقتتی.چند ماهته عزنیبش یسادیسرپا وا ینجوریدخترم هم یوا ی:اخاله

 

 ماه.احتماال اواسط بهمن ماه 6:-

 

که دست اون دختره رو گرفت رفت  اقتمیل یها تعارف نکن.اون پسر ب یبهم بگ یخواست ی:خاله جون هر چخاله

 بچه.به خدا شرمندتم. نیو ا یالمان تو موند

 

 یو دارم زندگ ستادمیخودم ا یندارم خدا رو شکر رو پا یبد یمن زندگ دی:نه خاله جون شما چرا شرمنده باش-

 کنم یخودم رو م

 

 دختر یمحکم بود:تو از همون اولم خاله

 

 ر؟ی:چه خبر از اممامان

 

.هورسا ادی.از زنش که اصال خوشم نمقهیزنه در حد چند دق یزنگ م باری یبگم؟ماه یوگفت:واال چ دیکش یآه خاله

 خوره ینم ریبدرد ام

 

 بود نه من ریام قیال زیهمه چ یب یزدم و تو دلم گفتم:اتفاقا همون دختره  یپوزخند
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اتاق خواب  سیکاتولوگ سرو هی زی.مامان به عنوان سوپرامیو تا غروب با خاله و مامان حرف زد میهم ناهار خورد با

 یصورت سیسرو هیبودن. کیخوشگل و ش یلیمدل انتخاب کنم.الحق و االنصاف هم خ هیکودک بهم داد تا ازتوش 

فعال جا ندارم گفت توخونه  ده.چون من توخونه یسفارش م یرو انتخاب کردم.مامانم گفت که به زود دیپررنگ و سف

 دارن. یخودشون نگه م

 

و  یرفت اما دلتنگ یساعته قربون صدقم نم 24رو دوست داشتم درسته  یمهربون نیباهام بهتر شده بود.و ا مامان

 زد یهردومون موج م یتو چشما یمهربون

 

 اصرار کرد خاله شب نموند و رفت خونه. یهر چ مامان

 

 که بابا و ساورا هم اومدن. دمید یم لمیبامامان ف یساعت هی

 

 :سالم براهل خونهبابا

 

 سمتش. رفتم

 

 :سالم بابا جون-

 

 خوبه؟ ؟بچهیمعرفت.خوب یب یوگفت:سالم دختر گلم.خوش اومد دیبغلم کرد و صورتم رو بوس بابا
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 می:ممنون خوب-

 

 .دمید یتو چشماش هم م یرو حت یباز بود.برق خوشحال ششین یادیز ساورا

 

 شده؟ یدم گوشش گفتم:چ آروم

 

فعال به موسسه  ونیلیم 200بخواد مخالفت کنه.بابا قبول کرد  دیمامان شا یجلو اریدرن یباز عیگفت:ضا ساوراآروم

 کمک کنه

 

 ؟یکن یم ی:شوخ-

 

 ام ی:نه به خدا جدساورا

 

 شام حاضره دییخانوم:آقا .خانوم بفرما اکرم

 

 میای:غذارو بکش االن ممامان
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 ی.دروغ چرا دلم برامیشام جمع بود زی.همه سر منییو ساورا رفتن باال و لباس هاشون رو عوض کردن و اومدن پا بابا

بهتر بود.البته با  یو دوست یخونه.همون دور نیخواستم برگردم تو ا یتنگ شده بود.اما نم یجمع نیداشتن همچ

که از روشنا  نیدونستم اون به خاطر ا یبزنم.م هشونب یسر باریفرق که مامان ازم قول گرفته هر چند روز  نیا

 خونم. ادینم ادیز ادیخوشش نم

 

 از شام اکرم خانوم ودخترش ظرف ها رو جمع کردن. بعد

 

 خوشمزه بود یلی:ممنون اکرم خانوم خ-

 

 خانوم:نوش جانتون خانوم. اکرم

 

 چند روزه؟ نیخانوم؟خوش گذشت ا نای:خب چه خبر ساوربابا

 

 یشما خال یبود جا یزدم وگفتم:ممنون عال یبودم لبخند ایارم یکه تو خونه  یچندروز نیا یاوآوری با

 

 تکون داد و نفسش رو فوت کرد. یسر بابا

 

 مینیخوب بب لمیف هیخواست بحث رو عوض کنه کنترل رو گرفت دستش و گفت: مامان

 

 .مینیاجبار زدم و گفتم:آره بب یاز رو یلبخند
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 تلفن اومد. یصدا

 

 بلند شد و رفت سمت تلفن. ساورا

 

 بلند شد و رفت سمت تلفن. ساورا

 

 .دیی:بله بفرما-

 

عمه  یفرزند خونده  یرسما شد گهی.دنمیبب ایپاشو ب نجایا یهم دار یخانواده ا هی یگ ی:سالم و کوفت.تو نم-

 گه؟ید

 

 یبهتر ی.شما ولمیستی:ماهم بد ن-

 

 نایمن و بابا و ساور یشکی:ه-

 

 ...نجاستیهم ا نای:آره ساور-

 

 سایخب وا یلیخب خ یلی:خ-
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 هه لیسو ایب نای:ساورساورا

 

 یته تغار نیهم ا یسرش شلوغه.از همون بچگ یلیدونستم خ یم یزد ول یبه من زنگ م باریمعرفت دوماه  یب لیسو

 .مشیدید ینم ادیز نیدختر عمه بود.واسه هم

 

 رو از ساورا گرفتم. یگوش

 

 :الو سالم-

 

 تو؟ یخوب ی:سلـــــــام خواهر گلم.چطورلیسو

 

 نجا؟یخواهر تک و تنها دارم ا هی یگ یشما.نم یها ی:از احوال پرس-

 

 یگذره؟ن یتو؟خوش م ی.خوبیفهمم از زندگ ینم یچیسرگرم درسمم ه نقدریبه خدا ا دیببخش یساور ی:والیسو

 خاله خوبه؟ ین

 

 ست؟ین ی؟خبریرسونه.توچ یمعرفتش سالم م یب یما.به خاله  میخوب ی:مرس-
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 بچه؟ یگ یم یچ یساور ی:والیسو

 

 گم یشوهر رو م وونهی:نه بابا د-

 

 ؟یرو مدنظر ندارم.تو چ یفعال کس یول ادهی:خواستگار که زلیسو

 

 موندم دونشیتو همون  کاریخوام چ یشکم شوهر م نی:من...نه بابا با ا-

 

 آره؟ یتپل شد یلیحتما خ رمی:آخ بملیسو

 

 نجا؟یا یایتپل شدم.نم گهیوگفتم:آره د دمیشکمم کش یرو ی:دست-

 

 کسالت داره کمیشده عمه هم  نیدرسام سنگ دایدلم براتون تنگ شده.اما جد یلیگفت:خ یناراحت یبا صدا لیسو

 تهران امیم دیواسه ع شاهللیتونم تنهاش بذارم ا ینم

 

 گهید ایمن ب مانی:خب بذار واسه زا-

 

 هست؟ ی:کلیسو
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 :احتماال بهمن ماه-

 

جان  نایدربست هم مخلصت هستم.ساور امیهمون موقع م ی.باشه آبجگهیشم تا چندماه د ی:آخ جون خاله ملیسو

 ؟یآبج یندار یکنه کار یعمه صدام م

 

 :نه گلم.به عمه سالم برسون.مراقب خودتم باش.درساتم خوب بخون.خداحافظت-

 

 ریبوسمت شبت بخ یکوچولو هم باش.م ین یسالم برسون.مراقب خودت و ن.به مامان و بابا هم یتو آبج ی:فدالیسو

 

 .زمیعز ری:شب بخ-

 

 تنگ شده بود لیسو یگردم.دلم برا یکردم دوباره دارم به خانواده بر م یرو قطع کردم.احساس م یگوش

 

 .ستیمامان و ساورا نشستن رو مبل و بابا ن دمیکه د برگشتم

 

 سالم رسوند.بابا کجا رفت؟ لی:سو-

 

 رفت تو اتاق کارش یرسوند ی:سالمت باشه سالم ممامان
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 اوشیپله ها رفتم باال سمت اتاق کار بابا.دوتا تقه به در اتاقش زدم.سرم و از در بردم تو و گفتم:اجازه هست بابا س از

 

 تو دخترم. ایمطالعه اش رو در آورد و گفت:ب نکیع بابا

 

 نگاهم کرد. رهیکنارش نشستم.بابا خ رفتم

 

 شده بابا جون؟ یزی:چبابا

 

 ...ساورا باهاتون صحبت کرده؟زهی:راستش چ-

 

 موشکافانه نگاهم کرد وگفت:در مورد؟ بابا

 

 ی:در مورد کلبه آسمون-

 

 زدو گفت:آره دخترم صحبت کرد یلبخند بابا

 

 گه؟ید دینگاهش کردم و گفتم:قبول کرد طونیش
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ال راه آره بابا فع نیتو ا دیکه شما دوتا وروجک ها هلم بد نیمگرا مینبرد یصواب یزندگ نیماکه خودمون تو ا:واال بابا

 یدوستش دکتر سعادت.مرد خوب شیپ میکشم.امروز ساورا هم باهام صحبت کرد هم رفت یچک م یونیلیم 200 هی

 بده رشونیچک رو بهشون دادم.خدا خ دمیبود موسسه رو که د

 

 دکتر سعادت با موسسه آشنا کرد نی.من روهم همهیمرد خوب یلیزدم وگفتم:دکتر سعادت خ یلبخند

 

 ش؟یشناس یوقته م یلیکه خ نیابروش رو انداخت باال وگفت:مثل ا یتا هی بابا

 

 هم داره که نگو یمادر گل هی.میچند روز هم خونه اونا بود نی:همکارمه.با دخترعموش هم دوست شدم.ا-

 

 ها بهیخونه غر رهیزنه اونوقت م یدختر من به ما سر نم گهی:خوبه دبابا

 

 یرفدارط ریو باز مامان از ام نجایا امیب دمیترس یم دیباور کن یمن و ول دیو گفتم:بابا ببخش نییروانداختم پا سرم

 کنه.حوصله جنگ و دعوا رو نداشتم

 

 برده دلش برات تنگ شده بود درست مثل من. ی:مادرت هم به اشتباهش پبابا

 

 بغل گرفت.احساس آرامش تمام وجودم رو فرا گرفت. یکنارم نشست و سرم رو تو اومد

 

 بزرگ شه یذارم نوه ام تو سخت ی.نمیازمون دور ش یحق ندار گهی:دبابا
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راردور دو نکهیکم داشتم باا یزیچ هیمدت انگار  نی.چقدر خوب بود که بابا کنارم هست.تو ادیرو بوس میشونیپ اروم

 ارزه. یبرام م شتریب یحضور از همه چ نیمراقبم بود اما ا

 

*** 

 

 :روشنا

 

 یلنگ م کمیدرس خونده بودم.بلند شدم. یرفت.به اندازه کاف یم یاهیس گهیرو از کتاب برداشتم.چشمام د سرم

بود.از 9به ساعت انداختم ساعت  یآب پرتقالم رو برداشتم و بردم تو آشپزخونه.نگاه وانیو ل وهیم یدست شیزدم.پ

 رفت. یبس درس خونده بودم متوجه گذر زمان نشده بودم.دلم ضعف م

 

گرفته بود.ظهرم که  میرژ یحساب خچالی میچند روزه که تو خونه نبود نیرو باز کردم.خدا رو شکر تو ا خچالی

 انداختم و سرم رو خاروندم. خچالیبه  گهینگاه د هیمونده رو خوردم. یتخم مرغ باق نیآخر

 

 نیباال انداختم.ا ییبود.ابرو نینگاه کردم.آر یرو بستم و رفتم سمت در.از تو چشم خچالیزنگ در که اومد.در  یصدا

 وقت شب؟ نیخواد ا یم یچ گهید

 

خورد و پارچه  یم ریلخت بود و زنج یاش کمسرشونه ه یکه رو یخوشگل نارنج شرتیت هیبه لباسم کردم. ینگاه

 .یداشت با ساپورت جذب مشک یشل
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 زنه؟ یاعصابه چندبار زنگ م یکنار در برداشتم و سرم کردم.چقدرم ب یچوب لباس یرو از رو چادرم

 

من لبخندش محو شد و باز  دنیبرگشت سمتم.با د یباز کردم.پشتش به من بود.با باز شدن در با لبخند محو درو

 به خودش گرفت. یجد افهیق

 

 دیی:سالم بفرما-

 

 ستنی:سالم.خانوم دکتر ننیآر

 

 دشون؟ینیب یباال انداختم و به خودم اشاره کردم و گفتم:جلوتونن نم ییابرو

 

 هیزد وگفت:منظورم دکتر توسل یپوزخند نیآر

 

 ستنی:نه ن-

 

 موقع شب؟ نیموشکافانه نگاهم کرد وگفت:کجان ا نیآر

 

 گرد شده نگاهش کردم.وا به توچه که کجاست؟مردک فضول یچشم ها با
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 گم با شما هماهنگ کنن. یدفعه بعد م دی:رفتن خونه پدرشون.ببخش-

 

 با من. دی:آره حواست باشه حتما هماهنگ کننیآر

 

 یادیرو از دستش گرفتم.ز ینیبراشون غذا برده بود.س نایبود که ساور ییرو گرفت طرفم.همون ظرف ها ینیس

در نگه داشتن چادرم  یرفت عقب.به زور سع کمیچادرم  نینگهش دارم.واسه هم یبود و مجبور بودم دودست نیسنگ

 داشتم.

 

 متفاوت بود. یپر از شکالت ها ینیس یتو

 

دامه زد و ا ی.پوزخندهیخوشمزه بود.واقعا دستپختشون عال یلیدستشون درد نکنه خ دیخانوم بگ نای:به ساورنیآر

 داشته باشه یدستپخت نیهمچ شونیهم سن وسال ا یدور و زمونه دختر نیکنم توا یداد:فکر نم

 

 د؟ییگم.بفرما یکردم وبا حرص گفتم:چشم م یاندازه.اخم یم کهیبه من ت یداره علن شعوریب

 

 رم یکه از حرص خوردن من خوشش اومده بود گفت:نه ممنون من خونه خانوم تنها نم نیآر

 

 رو انداختم باال و گفتم:چرا؟ ابروهام

 

 گم؟ یم یکه چ یفهم ی.مییمن خطر داره تنها بره جا یپیبه خوشت یپسر دی:حق بدنیآر
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 نیچهارتا حرف بارمون کنه.واقعا آر ادیکه ب یخال یانصار یاره؟جایخواست حرص من و درب یم ایبود  حیواقعا وق نیا

 یو شلوار ورزش یطوس شرتیبه سرتا پاش کردم.ت یان.نگاه فتهیته اعتماد به سقف بود.آخه مردم چقدر خودش

 بود. ختهیر شیشونیرو ژل زده بود و روپ شیمشک ی.موهایمشک

 

 واموند. دهنم

 

 شده؟ ی:چنیآر

 

 دهنم وامونده یچی:هروشنا

 

 ادمهیز یپیزد وگفت:گفتم که از خوشت یپوزخند نیآر

 

 اعتماد به نفستون. نی.دهنم وامونده از اادتونهیز یفتگیاز خودش :نه-

 

 کرد.اخ جون حاال تو حرص بخور یاخم نیآر

 

.دوتا ستیچون مال شما ن دیآرودم بهشون دست نزن نایدرضمن اون شکالت ها رو واسه خانوم ساور ری:شب بخنیآر

 ینگهش دار یچادر سر نکن که نتون یستیو بعد برگشت وگفت:بلدم ن نییپله رفت پا
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 .نییزدو از پله ها رفت پا یپوزخند

 

تا رونم رو  زمی.خدارو شکر بلرونیاومده بود ب میلخت مشک یبه خودم انداختم.چادرم رفته بود عقب و موها ینگاه

خودش  شیپ هم از سرشونه هام معلوم بود.بغض گلوم رو گرفت.االن یکمیجذب بود. یادیگرفت.اما ساپورتم ز یم

م ه نایدم؟ساور یدارم بهش چراغ سبز نشون م هرو کردم.فکر کرد نکاریکنه من از قصد ا یکنه؟فکر م یفکر م یچ

 کنم. یگه دارم از فرصت استفاده م یخودش م شیالبد پ ستیکه خونه ن

 

گونه ام که با  یرو دیقطره اشک چک هیگوشه. هیرو کوبوندم رو اپن و چادرم رو پرت کردم  ینیرفتم تو و س عیسر

 هیکردم. نهیتو آ یبره هوا.نگاه غمیکه باعث شد ج دیفشار دست پاکش کردم.انگشترم کنار چشمم رو خط کش

 .زیسوخت انگشترم رو در آوردم و انداختم روم ینبود اما م قیعم یلیبود.خدارو شکر خ یخراش سه سنت

 

 یار دم پابا شلو دمیپوش یزانو مشک یتنگ تا باال یمانتو هی و قور شکم گرسنه ام بلند شده بود.رفتم تو اتاقم و قار

 یزیاز هر چ شتریپولم رو برداشتم.االن دلم ب فیوک دمیرو پوش دمیسف شرتیرو سرم کردم وسو دمی.شال سفیخی

 یرو ادهیپ کمیخواست و  یآزاد م یهوا

 

م رو قد ادهی.در ساختمون رو باز کردم و تو پنیی.از پله ها رفتم پارونیرو برداشتم و از خونه زدم ب لمیو موبا دیکل

 داد. یرو م یبارون یهوا هیسرم خبر از  یخورد هوا سرشده بود.آسمون قرمز باال یزدم.سوز سرما به صورتم م

 

کردم و اروم  میقا شرتمیسو بیراه بود.دست هام رو تو ج یا قهیدق 10 هیبود  یاصل ابونیکه سر خ یفروش تزایپ تا

 نداشتم. دنیرس یبرا یجله ازدم.ع یقدم م
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رنگ بود که دوتا پسر  یبادمجون یآزرا هی.نیکنارم باعث شدم سرم رو برگردونم طرف ماش نیبوق ماش یصدا

 .ومدنیکنارم م نیبه قدم هام سرعت دادم و اونا هم آروم با ماش کمیسوسول و بچه سن توش نشسته بودن.

 

 ها یخور یسوار شو سرما م ایخانوم خوشگله ب-

 

 کارت ی:برو پ-

 

 کنم یخودم گرمت م نیتوماش یایشه ب یسردت م گریبابا من فکر خودتم ج-

 

 خنده ریزدن ز هردوشون

 

 خلوت بود. یلیبود اما کوچه خ 10 کیکه ساعت نزد نیانداختم با ا ابونیبه خ ینگاه

 

 تو بغل ما یایم یدار نهیبب ستین یشکیبابا ه یا-

 

 شد. یم ادهیپ نیداشت از ماش شونیکیبه هم فشار دادم و خواستم تند تر برم که  لبامو

 

 هگید نیماش هیبوق  ی.صدادمیترس یشدن باهاشون م ری.از درگم؟یداشته باش تیامن دیخدا چرا ما دخترا نبا آخه

و  مدیکش یبشه و دربرن.نفس راحت نیمن بشه و سوار ماش الیخ یباعث شد پسره ب ومدیکه داشت به سمتمون م
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 افهیخدا بدتر شد که.تا برگشتم ق ایشد. دهیخدارو شکر کردم. هنوز تو حال خودم بودم که دستم از پشت کش

 .دمیرو د نیآر یبرزخ

 

 شده مزاحم بودن؟ ی:چنیآر

 

 و به صورت پر از اخمش نگاه کردم. رونیب دمیرو از دستش کش دستم

 

 :بله مزاحم بودن-

 

 سرما خلوته؟ نیکوچه تو ا ینیب ی؟نمیکن یکار م یچ رونیموقع شب ب نیگفت:ا تیبا عصبان نیآر

 

 رفتم مغازه ی:داشتم م-

 

 واسه روز دیرو بذار دتونیشد خر یو گفت:نم دییهم سا یدندون هاش رو رو نیآر

 

 .دیبر یم فیتشر ییشد.خودتونم انگار جا ینم رینگاهش کردم وگفتم:نخ پررو

 

 بخرم یزیچ هیرم  یمنم م:بله نیآر
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 واسه روز؟ دیرو بذار داتونیخر دیتون ی:شما هم نم-

 

 نده لی:من مردم حرف خودم رو به خودم تحونیآر

 

 گهیآره د"من مردم"معروف  یجمله  نیبه ا دیبر یپناه م دیاریهر وقت تو جواب دادن کم م گهیحرص گفتم:آره د با

 ما نه دیرو دار یحق هر کار دیچون مرد

 

 ناریسرت م ییبال هیموقع شب تنها  نیا یتو دختر ارهیسرم نم ییبال ی:آخه دختره حاضرجواب من مردم کسنیآر

 یروان

 

 ارهیسرتون ن ییبال یکه کس دیدیترس یم نیاز ا شیپ قهیزدم وگفتم:خوبه شما تا چند دق یپوزخند

 

 رسونمت یسوار شو م ایو گفت:ب نشیکرد خنده اش رو قورت بده رفت سمت ماش یسع یاش گرفت ول خنده

 

 :الزم نکرده-

 

 به زور سوارت کنم؟ ای یش ی:روشنا سوار منیآر

 

 دیزورتون و به کار ببر دیفقط بلد گهید هی:هم-
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 سوار شو ایکردن.پس غر نزن ب یم نتیبودم االن به زور سوار اون ماش دهی:من نرسنیآر

 

 شدم. نیاخم رفتم و سوار ماش با

 

 رو روشن کرد و راه افتاد. نیهم بود.ماش یتو یهاش حساب اخم

 

 موقع شب؟ نیا یرفت ی:کجا منیآر

 

 رمیبگ تزایرفتم پ ی:م-

 

 رون؟یب یایموقه شب م نیکه ا دیچپ چپ بهم انداخت و گفت:مگه اشتراک ندار ینگاه

 

 .ارمیخواست حرصش رو درب یم دلم

 

 قدم بزنم کمیدوست داشتم  ی.ولمی:دار-

 

 نه؟ یشام درست کن یستی.خودت بلد نستیخانوم ن نایشب ساور هی:نیآر
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 ؟یدار یکرده بود شما مشکل تزای:خوبشم بلدم دلم هوس پ-

 

 ؟یکن کاریچ یخواست یم ومدیسرت م ییسرکار خانوم.بال ستیقدم زدن ن یخلوت جا شهیکوچه هم نی:تو انیآر

 

به  می.بابا ما هم ادممیکرد مینرسونه تو خونه قا بیبهمون آس یکه مرد نی:خسته شدم از بس خودمون رو واسه ا-

 دینفس راحت کش هیشه  یمردها نم نیخدا از دست ا

 

 پره ها یلیزد وگفت:دلت خ یپوزخند

 

 میو قا میاز ترس شما مردها ما زن ها خودمون رو بپوشون دیبا یحرص نگاهش کردم وگفتم:نباشه؟تا ک با

 جناب سرگرد؟ ی.هان؟تا کمیکن

 

 بوده نیبوده هم:تا نیآر

 

 میمملکت ندار نیکه تو ا سمیپل گهیوگفتم:آره د یدادم به صندل هیهوا تکون دادم و تک یتو یدست

 

شه  یبرطرف نم میکن یهست هر چقدرم سع ایکه تو کل دن هیزیچ هی نیا یهست.خوبشم هست.ول سی:پلنیآر

 خانوم

 

 ایدن نیتو ا میزجر بکش دیرو به دندون گرفتم وگفتم:فقط ما با لبم
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 شو ادهیوگفت:حرص نخور.پ دیخند نیآر

 

 شدم وگفتم:ممنون ادهیفست فود مورد نظرم پ دنید با

 

رو قفل کرد.با تعجب نگاهش کردم و گفتم:شما هم  نیشد و ماش ادهیهم پ نیخودم برم سمت فست فود که آر اومدم

 تو؟ دیایم

 

 بودم شام بخورم برو تو:نه پس فقط اومدم راننده خانوم باشم.خودمم اومده نیآر

 

 و دیرو عقب کش یباال انداختم.صندل یا ؟شونهییدوتا ن؟اونمیرو باال انداختم و رفتم تو.شام خوردن با آر ابروم

 .میمخلوط داد تزاینشست.منم به ناچار روبه روش نشستم.گارسورن که اومد سفارش دوتا پ

 

 ضرب گرفته بودم. زیم یبودم.با انگشتام رو یعصبان هنوز

 

 :نکن...نیآر

 

 ضرب گرفتم. شتریبهش انداختم و با شدت ب یچپ نگاه
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 گم نکن سرم رفت ی:منیآر

 

 خواد ی:دلم م-

 

 کنن بچه ی:همه دارن نگاهت منیآر

 

 ی:بچه خودت-

 

زن و شوهرجوون و دوتا پسر  هیو  یخانواده سه نفر هی.دور و برم رو نگاه کردم.زیم یزدم رو یرو با حرص م انگشتام

 هم رو به رومون نشسته بودن.

 

 دستم. یاعصابش خورد شد و دستش رو گذاشت رو نیسر آر آخر

 

 بهش کردم. یظیغل اخم

 

 :بس کننیآر

 

 تر کردم. ظیو اخمم رو غل رونیب دمیرو از دستش کش دستم
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 ؟یدعوا دار هی:چنیآر

 

 شاهللیکوفتتون بشه ا دیازاد شهیشما مردها هم رهیگ ی:آره دعوا دارم.حرصم م-

 

 زد وگفت:تا چشمت دراد یلبخند نیآر

 

 مونه یم نیبوده تا آخرهم هم نیاول خلقت آدم هم ه؟ازیاخم کردم وگفت:خب چ بهش

 

 م؟یکرد یگفتم:چرا؟مگه ما زن ها چه گناه تیعصبان با

 

مراقب  دیکشن.با یمردها رو به سمت خودشون م یان که بعض یترن جنس فیخب دخترا ظر ی.ولیچی:هنیآر

 بدم حیمن برات توض ستیو الزم ن یدون یموضوع رو م نیخودشون باشن.مطمئنا خودت ا

 

و  میکه خوشگل هیزمخت و بدزده گناه ما دخترا چ یشما مردا ادینم یشکیدونم.ه یگفتم:آره م دهیبرچ یلبا با

 یدوست داشتن

 

 نگاه اطرافت هی.دارهیگفتم تو چرا دور برت م زیچ هینکنه.حاال من  تیسرد وقتیت:باال انداخت وگف ییابرو نیآر

 .میپسر خوشگلم کم ندار ینیب یم یاندازیب

 

 خوشگله یلیخ هیزدم وگفتم:آره اون پسر پشت یثی.لبخند خبیداد به صندل هیتک یبا ژست خاص بعد
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 کرد و گفت:کدوم؟ یاخم نیآر

 

 تو زوم کرده رومن میاومد:همون که از همون موقع که -

 

حرص بخور  شیکردن.آخ یخورد.تو دلم قند آب م یبرگشت و با اخم به اون دوتا پسر نگاه کرد.داشت حرص م نیآر

 جناب سرگرد.نوش جونت

 

 بلند شد و گفت:پاشو جاتو با من عوض کن...زود باش نیآر

 

 پشتم به اون پسرها بود. گهیباال انداختم و نشستم سرجاش.حاال د ییابرو

 

 گه بزنم فکش رو خورد کنم ها یم طونهیش زیه کهی:مرتنیآر

 

 ؟یشد یرتیغ هی:چ-

 

 زد. یبهم انداخت و پوزخند ینگاه
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 نیتو باشه هم یهم جا ی.هر کسسمیرفته من پل ادتیکه  نیتو دلت آب نکنن.مثل ا ؟قندیشد ه؟خوشحالی:چنیآر

 کنم یکار رو م

 

 تحفه اس. یلیخ ستیپرم.حاال ن!زد تو یعوض مردک

 

 زده بود بهم. زل

 

 ؟یدیخوشگل ند هی:چ-

 

 درتون رو صورتت نبود یشده؟اومدم جلو ی.کنارچشمت چنمیب یم نهیآ ی:چرا خودم رو هر روز جلونیآر

 

 انگشترم خورد بهش ستین یزیو گفتم:چ دمیصورتم کش یرو یدست

 

 گهید یدار یریتکون داد و گفت:خود درگ یسر نیآر

 

تموم  ی.بدون حرف مشغول خوردن شدم.وقتزیم یرو گذاشت رو تزاینزدم.گارسون پ یحرف چیه گهیکردم ود یاخم

پولم رو در آوردم و  فیجلوتر از من رفته بود صندوق.ک نیشد دستم و با دستمال پاک کردم و رفتم سمت صندوق.آر

 رو دادم به صندوق دار تزایمبلغ پ

 

 :حساب شدهنیآر
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 رو حساب کنم جناب سرگرد تزامیخودم پول پ لمیزدم وگفتم:ممنون ما یلبخند

 

 پول رو گرفتم سمت صندوق دار. دوباره

 

 دیهست با خودشون حساب کن یدار:آقا حساب کردن خانوم.مشکل صندوق

 

 و گفتم:ممنون دمییهم سا یهام رو رو دندون

 

و ر نیانداخت و ماش یشد.من هم نشستم.پول رو گرفتم سمتش.نگاه چ نیسوار ماش لکسیر یلی.خرونیب میرفت

 روشن کرد

 

 رشی:بگ-

 

 ستین یزیپول ها واسه من چ نی.اادشهی:بذار تو قلکت زنیآر

 

 نشیریآقا.بگ دیقرون از پولتون رو خرج کن هی یخواد حت ی.دلم نمستین یزی:واسه منم چ-

 

 خواد. ی:نمنیآر
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 ره ینم نییاز گلوم پا دیمن رو حساب کن یتزای:من دوست ندارم شما پول پ-

 

 هیاز مرد بودنم کم نشده هنوز که بذارم  نقدری.نوش جونت خانوم بداخالق ا یزد وگفت:چقدر تو لجباز یلبخند نیآر

 نشدم یتا عصبان فتیکنه.بذار تو ک بشیخانوم همراهم باشه و دست توج

 

لم رو هم پو فیپولم.ک فیباال انداختم و پولم رو گذاشتم تو ک یرو؟شونه ا شیبودنش رو باور کنم با بداخالق مهربون

 یو با لذت بو نییپا دمیکردم.نم نم بارون شروع شده بود.پنجره رو کش یباز یگذاشتم رو پام و با دسته اش باز

 خاک بارون خورده رو استشمام کردم.

 

 یخور ی:سرما منیآر

 

از  لذت بخش تر یزیچ چی.هنهیدستم بش یبارون رو یتا قطره قطره ها رونیتوجه بهش دستم رو از پنجره بردم ب یب

 نبود. یناگهان یسوز سرما نیا ینازکم جوابگو شرتی.سردم شده بود.سوستیبارون ن یبو

 

 باال؟ یدیباال.با اخم برگشتم طرفش و گفتم:پنجره رو چرا کش دیپنجره رو کش نیآر

 

 ؟یلرز یم یدار یچطور ینیب ی.نموونهید یخور ی:سرما منیآر

 

 :من بارون رو دوست دارم-
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 ؟یدوست دار ؟اونمی:آمپول رو چنیآر

 

 تو بارون قدم بزنم کمی خوامی:نگه دار.م-

 

 .یخور یسرما م ستیکه تنت ن یدرست حساب ؟لباسیشد وونهی:دنیآر

 

 .جناب سرگرد؟کمیکنم فقط  ی:خواهش م-

 

 جناب سرگرد جناب سرگرد نکن. نقدریکرد وگفت:ا یاخم

 

 پارک نگه داشت. هی یبا تعجب نگاهش کردم.جلو میکوچه خودمونم گذشت از

 

 ریشدم.چشم هام رو بستم و دستم رو ز یبارون مثل دختر بچه ها م دنیشدم.هنوزم با د ادهیپ نیذوق از ماش با

رو شونه هام  یزیچ هی.با احساس افتادن دمیلرز یم کمیبودم.سردم شده بود  یبارون یبارون گرفتم.عاشق شب ها

 برگشتم عقب.

 

 کت گرمش رو انداخته بود رو شونه هام. نیآر
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 یبود.شلوار کتان قهوه ا انینما رشیاز ز یقهوه ا رهنیپ قهیبود که  دهیرنگ پوش یریش وریپل هی خودش

 سوخته بود. یشونه ام انداخته بود کتان قهوه ا یرو هم که رو یسوخته.کت

 

 شد خانوم کوچولو؟ م؟تمامی:برنیآر

 

 شده سیهم لباسش خ یو کم نیآر یشده بود.موها سی.لباسم خمیشد نیلبخند سرم رو تکون دادم و سوار ماش با

 بود.

 

 گه؟ید میبر دید یم تیشه.رضا یخواد سردت م یکتش رو بدم بهش که گفت:نم خواستم

 

 :بله.ممنون-

 

 یکردم تشکر کردن هم بلد باش ی:نه بابا فکر نمنیار

 

 ادیکه.فقط از زورگفتن بدم م ستمین یوگفتم:من وحش دمیخند

 

 هم مهربون! یمرد مغرورو...کم نیبود کنار ا یسمت خونه.امشب در کل شب خوب میکرد حرکت

 

*** 
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 :نیآر

 

م رو شم.کت ادهی.خواستم از آسانسور پارهیدرب ینخواد حرف یارکه انص میبا آسانسور بر میداد حیخونه.ترج میدیرس

 داد دستم.

 

 کردم. تتونیاگه اذ دی.ببخشنی:ممنون آقا آرروشنا

 

 ریکنم شب بخ یباال انداختم و گفتم:خواهش م ییابرو

 

مبل و بدون عوض کردن  یدسته  یرو نداشتم.کتم رو انداختم رو یکار چیباز کردم.حوصله ه دیآپارتمانم رو با کل در

 کردم. یم نییلباسم خودم و پرت کردم رو کاناپه و کنترل رو دستم گرفتم.کانال ها رو بدون هدف باال و پا

 

 انتخاب یبرا یکرد که وقت چندان یم یاداوریاعصابم.دوباره زنگ زده بود و بهم  یسر شب مامان رفته بود رو تلفن

 گوش نکرد که نکرد. رمیخوام زن بگ یگفتم نم ینمونده.هر چ یاش برام باق ندهیعروس آ

 

ازش وقت خواستم.بازهم بهم  یسه ماه هی.ستیباباهم جلودارش ن یکنه حت دیتهد یمهربون بود اما وقت مامان

 .رهیگ یسه ماه تمومش شه مهرناز رو برام م نیگوشزد کرد که ا
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 یرسم از اخمو جذبه ام م یم ی.به هر کشهیم نییم باال و پادست ریاداره ز هیزدم به حال و روز خودم. یپوزخند

 مادرمه! شییشم.چه کنم با تمام اقتدار و زور گو یدرمقابل مادر خودم موش م یترسه ول

 

ود ب شمیپ ایهام رو آروم ماساژدادم.کاش حداقل ارم قهیدادم و شق هیکاناپه تک یهام رو بستم و سرم رو به پشت پلک

 گذاشت. یپام م یجلو یراه حل هی

 

ا کار که خودم رو ب نهیکار ا نیدارم.بهتر نیماش یپرونده خونده نشده تو هیاومد  ادمیبشم. الشیخیگرفتم ب میتصم

 سرگرم کنم.

 

 یرو یبه کتم انداختم.لبخند محو یاپن برداشتم.نگاه یو هم از رو چییکاناپه برداشتم و سو یدسته  یرو از رو کتم

با  ادیبخورم حالم سرجاش ب ییهوا هیکوچولو بود؟منو باش رفتم  یادیاون ز ایبراش بزرگ بود  یادیلبام نشست.ز

گه  یم راهیشه بدوب یم یعلت عصب یب هوی!هینیش بیپ رقابلیرفت.چقدر غ ادمی یوجود اون جوجه غرغرو همه چ

کدوم کاراش باهم جور در  چیخواد...ه یکنه معذرت م یچرخه...خواهش م یبارون مثل دختربچه ها م ریز رهیبعد م

 کنه... یم رمیکنم غافلگ ینیب شیرو پ شیخوام حرکت بعد یداره...هر دفعه م یا دهیچیپ تی.شخصادینم

 

 نیاومد.ا ادمیعقب پرونده رو بردارم.خوب شد  یصندل یرو باز کردم.خم شدم از رو نی.در ماشنییپله ها رفتم پا از

 .دمیجلو د یصندل نییرنگ و پا دیپول سف فیخواستم بلند شم برق ک.تا دهیها از من بع یسهل انگار

 

 حواس پرت یلب زمزمه کردم:دختره  ریز

 

پول رو برداشتم.از پله ها  فی.کدتشیو ند نییبارون افتاده پا ریکه بره ز رونیاومد ب نیاون موقع که از ماش حتما

رغر غ یخواست کل یم دیفهم یاگه م ی.ولیبکشم محض کنجکاو فشیتو ک یسرک هیخواست اول  یرفتم باال.دلم م
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 آن از زنگ زدن کیبود. میو ن ازدهی.ساعتم رو نگاه انداختم دمیدر آپارتمانش رس یکنه.دوباره رفتم باال تا به جلو

ره اجلدم.لبم رو گاز گرفتم و دوب یرفت تو طونیآخر زنگ و فشار دادم.دروبازنکرد.ش یتو لحظه  یشدم ول مونیپش

 و سه باره زنگ زدم.

 

کشه.با سکوت کردنش شک  یبنفش م غیدونستم االن ج ی.منییدرو باز کرد.سرم رو انداخته بودم پا قهیدق 5از  بعد

 باز بود. مهیدرشتش ن یداده بود و چشم ها هیحال به در تک یکردم و سرم رو آوردم باال.ب

 

 ؟ی:روشنا خوب-

 

 د؟یداشت یکنه.کار یسرم درد م کمی:نه روشنا

 

 سر خودش آورده یینگاه چه بال گهید یکن یحرف گوش نم یخور یگم سرما م یبهت م ی:وقت-

 

 داغ بود. یلی.خشیشونیرو گذاشتم روپ دستم

 

 دکتر میبپوش بر زیچ هی:برو -

 

 ستی:الزم نروشنا

 

 نکن یلجباز می:برو بپوش بر-
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 یزد.اصال حالش خوب نبود.رفتم داخل خونه.در هردوتا اتاق ها بسته بود.اول یداخل درو باز گذاشت.دلم شور م رفت

 رو در زدم. ی.دومومدین ییرو در زدم صدا

 

 .امی:االن مروشنا

 

 شبش تنش بود. یبود.همون لباس ها دهیپر ی.رنگش حسابرونیب اومد

 

 پالتو بپوش هی:برو -

 

خواست بدون کمک راه  یزد.اما م یلنگ م یلیعوض کرد.خ شرتشیتکون داد و پالتوش رو برداشت و با سو یسر

رو  از دست هاش یکی.نگیپارک میدیداده بود و چشم هاش رو بسته بود.رس هیتک واریداخل آسانسور.به د میرفت ادیب

پول و پرونده رو پرت کردم رو  فیو ک نیش.خودمم با سرعت نشستم تو مانیتو ماش نهیگرفتم و کمک کردم که بش

 عقب. یصندل

 

عرق  یداده بود.دونه ها هیتک یگفتم.چشماش رو بسته بود سرش رو به صندل یم راهیلب به لجباز بودنش بد و ب ریز

 خودشون. مارستانیصورتش نشسته بود.بردمش ب یرو

 

 ؟یایراه ب یتون ی:م-
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 میدی.رسرمشیبتونم بگشد.درو قفل کردم و کنارش راه رفتم تا اگه حالش بد شد  ادهیپ نیتکون داد و از ماش یسر

 اومد سمتمون. ی.همون پرستاره لوس اوندفعه ایصندل یداخل سمت اورژانس.نشوندمش رو می.رفتیدر ورود یجلو

 

 ؟یشده دکتر رضو ید؟چییبازم که شما ی:اپرستار

 

 ستی:سرما خورده حالشم اصال خوب ن-

 

 کنم. یرم دکتر رو صدا م ی:باشه االن مپرستار

 

با باشه. فتیش دیدکتره با نیا ضهیدختره مر نیبا همون پسره اومد.شانس گندماست هر دفعه ا قهیاز چند دق بعد

 دادم. لشیرو تحو ظمیغل یاز اون اخم ها یکیمن اخم کردو منم  دنید

 

 ؟یشده دکتر رضو ی:چنیام

 

 زدم وگفتم:سرما خورده یژکوند لبخند

 

 بهم انداخت و گفت:چرا؟ یچپ نگاه

 

نه هر بارون قدم بز ری.رفته زگهیگفتم:روشناست د ارمیکه کامال حرصش رو در ب نیا یتکون دادم و برا یلبخند سر با

 خوره گوش نکرد لجباز خانوم. یبهش گفتم سرما م یچ
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 رو تخت. ارشیلبش رو به دندون گرفت و با اخم به پرستاره گفت:ب دکتره

 

 تخت. یرو مشیرفتن دکتر تو اتاق با خباثت ابروهام رو باال انداختم.با کمک هم خوابوند با

 

 نسخه نوشت و داد دستم. هیاش کرد و  نهیمعا دکتر

 

 داروخونه اورژانس داره. نیهم

 

خنده ام گرفت.دکتر  اریاخت یب دمیداروهاش رو د کیپالست یتکون دادم و نسخه رو از دستش گرفتم.وقت یسر

 آمپول براش نوشته بود. یکرده بود و کل یام حرصش رو تو نسخه خالتم

 

کنارش.پرستاره  یبود.نشستم رو صندل میرو بردم و سرمش رو پرستاره وصل کرد.ساعت حدود دوازده و ن داروهاش

 انداخت. یبهم م ینگاه مین هیهم  یکرد.هر از گاه یم یدونه دونه آمپول ها رو با ناز تو سرم خال

 

 خوام بهش شماره بدم؟ یزد.نکنه فکر کرده م یرو در آوردم.برگشت سمتم و لبخند محو میگوش

 

 رو گرفتم.سه تا بوق خورد تا جواب داد. ایحوصله شماره ارم یباال انداختم و ب ییابرو
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 :الو؟-

 

 ختهیکار سرم ر یفردا کل میبذار بخواب ؟بابایدار یهم دست از سرما برنم یالو...پسر تو نصفه شب-

 

 .دیکش یا ازهیخم

 

 مارستانمیمن االن تو ب هی:بابا خواب چ-

 

 شده؟ یزی؟چیکن یکار م یچ مارستانی؟بی:چ-

 

 خودتون مارستانیجوجه سرما خورده حالش بده آوردمش ب نی:ا-

 

 .دمیخنده آرومش رو شن یصدا

 

 ؟یچ نایساور ؟پسیی:تنها-

 

 تنها بودن شونمیبردن خونه پدرشون.ا فی:خانومتون که تشر-

 

 مارستان؟یب شیآورد عیسر نقدریکه ا یبا جنابعال ای:راستش رو بگو ناقال تنها بودن -
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 یدختره رو؟حالش بد شه نصف شب نیکنم ا کارشیپام.چ یراهکار بذار جلو هیندارما.بابا  یوقت شوخ ای:کوفت.ارم-

 ؟یچ

 

 هم بمون ششیخودشون پ ایآخه؟ببرتش خونه خودت  یکرد یم کاریچ ی:تو منو نداشت-

 

 هم که بوق یباال سر دختره انصار نمیمونده مغز متفکر بش نمی:هم-

 

 ما یخونه  ارشیب یخوا یدونم داداش.م ینم گهی:واال من د-

 

 ساعت راهه که هی ارمشی:تا اونجا ب-

 

 بمون ششی:خب پس همون که گفتم.ببرش خونه شون پ-

 

 تنها نباشم؟ ایتو پاشو ب ؟حداقلیگ یچرا چرت م ای:ارم-

 

 گهیشه خودش د یکه.اصال ولش کن بذارخونشون خوب م یکن یکار یخوا ی:بابا نم-

 

 حالش بدتر شه دی:نه بابا گناه داره تنهاش بذارم شا-
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 شب خوش رومئو ادیهم نزن.من خوابم م گهیحرف د اری شیوگفت:بمون پ دیخند طونیش ایارم

 

 لعنت به... ی...اای...ارمای:ارم-

 

به روشنا انداختم غرق  یکنه.نگاه کارشیده.خدا بگم چ یتو عمل انجام شده من و قرار م شهیرو قطع کرد.هم یگوش

 کنم تو رو دختر؟ کاریخواب بود.آخه چ

 

داروهاش رو برداشتم و پول دکتر رو  سهیحالش بهتر بود.ک کمیشده بود و  داریساعت سرمش تموم شد.ب مین بعد

 .نیداخل ماش میحساب کردم و رفت

 

 رو روشن کردم. نیبهتر بود.با اخم نگاهش کردم و ماش کمیبه قبل  نسبت

 

 ؟یتا آدم ش یسرمابخور دیبارون حتما با ری:چقدر گفتم نرو ز-

 

و گرفته  ضیمر یو با صدا نییخسته اش رودوخت بهم.سرش رو انداخت پا ینگاهم کرد و چشما مظلوم

 دیگفت:ببخش
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 ینم یدکتر یسالته درس خوند 25کم کمش  یسرت بزرگ شد ریشه خانوم.خ ینم لیتو واسه من دل دی:ببخش-

 یخواست یدم درتون م ومدمیو نم نمیتو ماش موندیپولت جا نم فیکرد؟اگه ک یلجباز زایچ نیسر ا دینبا یفهم

 ؟یفهم یشد.م یهم بدتر م نیصبح حالت از ا ؟تایکارکنیچ

 

 یبودنش رو دوست نداشتم.دلم م ضیمر تیمظلوم نی.ادیرو گونه اش چک یپلک هاش رو بست و قطره اشک آروم

 نگاهم نکنه. ینطوریا یخواست به توچه ول یخواست جوابم رو بده داد بزنه بگه دلم م

 

 :ایارم

 

 .میاما من و تبسم سرگرم حساب کتاب کلبه بود دیخواب یبود.حاج خانوم که عادت داشت زود م 11حدود  ساعت

 

 .ونیلیم 367خودکار رو به دندون گرفتم وگفتم:خب تا االن شد  سر

 

 ست؟یوگفت:به نظرت بس ن دشونیکش یانگشت هاش رو تو هم قفل کرد و از خستگ تبسم

 

هم که خرج  دیجد یرویو ن زاتیشه.ساخت و تجه یچندم متیبرآورد ق مینیبب دیخب با ی:به نظر من که خوبه ول-

 خودش رو داره

 

 بسه؟ 400 ای:ارمتبسم
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ذارم  یانداختم وگفتم:به نظرم بس باشه.کم اومد خودم م نیریخ ستیمتفکر به خودم گرفتم و نگاه به ل افهیق یکم

 هستن نمیروش.ساورا و آر

 

دائم  نیریخ ستیتو ل ادیتومن داد اعتماد کنه و ب 200 یبزرگ رو...واسه دست گرم یبده توسل ریگم خدا خ ی:متبسم

 به نظرت؟ دهیچقدر م

 

 دادم بهشون. هیهام رو ستون کردم و تک دست

 

 20 10کنه  بشیدست تو ج یلیزدن من فکر کردم پدره خ یحرف م یجور هی نایزدم وگفتم:ساورا و ساور یلبخند

 خواد خانومش با خبر شه یکه نم نهیتومن باشه نه بابا دمش گرم...فقط جالبش ا

 

 با تعجب گفت:وا؟چرا؟ تبسم

 

 کاراست نیکه زنش مخالف ا نیدونم.مثل ا یرو تو هوا تکون دادم وگفتم:چه م دستم

 

رو قبول  دشیو عقا ستیگفت رابطه اش با مادرش خوب ن یم یساور یگ یتکون داد وگفت:راست م یسر تبسم

 نداره

 

 بده به ما ییچا هیگفت.خواهر دستت دردنکنه پاشو  یتکون دادم وگفتم:آره م یسر طنتیش با
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 بره ها یخوردنه دکتر؟خوابت نم ییاالن وقت چا ایپاشد و گفت:ارم تبسم

 

 چسبه یم بیعج یوگفتم:ول یدادم به پشت هیتک

 

 ییشکمو نقدریخانومت که تو ا چارهی:بتبسم

 

 وگفتم:خانومم کجا بود؟ دمیخند

 

 نه؟ هیخال یلیزد و گفت:جاش خ یچشمک تبسم

 

 زیکردم خنده ام رو قورت بدم و گفتم:برو دختر کم نمک بر یسع

 

 و قندون برگشت و نشست کنارم. ییرفت تو آشپزخونه وبا چا تبسم

 

 گفت؟ ی.مادرجون چیگ یگم بگو دروغ م ی:دروغ متبسم

 

 ل کنهدونم اون موقع هم قبو یم دیالبته من که بع ادیب ایگه صبرکن بچه اش به دن یرو به دندون گرفتم وگفتم:م لبم

 

 کنه یبه نظر من که قبول م ی:ولتبسم
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 .دونهیمشکل من رو نم ؟اونی:از کجا مطمئنایارم

 

داره  اجیشوهر احت هیبه  سمیخودم وا یخوام رو پا یکنم براش مهم باشه.اون هر چقدرهم که بگه م ی:فکر نمتبسم

 یجونتم واسشون بذار یتون یاز تو بهتر که م یکه هم همدمش باشه هم پدر بچه اش ک

 

 اون حق داره من و نخواد یزدم وگفتم:آره خب ول یلبخند

 

 نینگاهم کرد وگفت:واال هم طونی.شیتونه بگه تو مشکل دار ینم گهید یزد وگفت:عاشقش کن یچشمک تبسم

 چند روز تحت نظرش داشتم. نی.استین لیم یکه بهت اصال ب نیدونم به تو نه بگه.مثل ا یم دیاالنشم بع

 

 برق زد. چشمام

 

 ؟یگ ی:راست م-

 

خودت  یعنیگم  یوگفت:بله خان داداش راست م دیکش شیبه روسر یچشم هاش رو آروم بست و دست تبسم

 ؟یمتوجه نشد

 

چون  یکه دوسش ندار یانکار کن یتون ینم گهی.دیبش کینزد شتریکن بهش ب یباال انداختم وگفت:سع یا شونه

 یکن عاشقش کن یباش و سع یما.پس پسر خوب شیدستت رو شده پ
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 یزیچ یشوهر خوب که سرش خورده باشه به سنگ هیکنم  یجبران م شاهللیمادربزرگ.ا یوگفتم:مرس دمیخند

 کنم یعقلش رو از دست داده باشه برات جور م

 

 هیبرام  یخوا یکنم تو م یجور م یبهشت یبا بالش زد تو سرم وگفت:دستت درد نکنه.من دارم برات حور تبسم

 ؟یکن دایپ وونهیشوهر خل و د

 

که  یمرد زمنیکنه.خب عز یمن شوهر شوهر م یپررو جلو یکشه دختره  یکردم وگفتم:خجالتم نم یمصنوع اخم

 گهیکنم د دایپ وونهیخل و د هی دییبا رهیتورو بگ ادینباشه که نم وونهید

 

 کرد و با قهر پاشد. یاخم تبسم

 

من سروسامون گرفتن  یتنها آرزو یدون یکردم.تو که م یبابا شوخ دیببخش یخب خواهر یلیوگفتم:خ دمیخند

 یکنم که تو خوشبخت ش یم یتوهه.من هر کار

 

 خانوم. ی.ازدواج با ساورگستید زیچی:بله البته تنها آرزوتون تبسم

 

 قند پرت کردم طرفش که تو هوا گرفتش. دونهیباال انداخت و  ییابرو

 

 یدفتر و دستکت رو هم جمع کن اخو راونی:شب بختبسم
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 خب یلیخ ری:شب بخ-

 

ت رو از ساخ متیفرصت برآورد ق نیباشه تو اول ادمیکردم. نییرو باال و پا ستیل گهید کمیرفت بخوابه.منم  تبسم

 .رمیبگ رهیمد ئتیه

 

 یلبم نشست ول یرو یلبخند"نایساور"اسم  دنیزنگ خورد.با د میکردم که گوش یداشتم دفتر و جمع م گهید

 یرو برداشتم.صدا یاومده باشه بدون درنگ گوش شیپ یوقت شب براش مشکل نیبعدش دلشوره گرفتم.نکنه ا

 زدم. یلبخند دیچیپ یآرومش تو گوش

 

 ؟یوز پدرم اومده بود کلبه آسمونبدموقع مزاحم شدم.امر دی:الو سالم دکتر.ببخش-

 

 ده به آدم ی.چه تند تند مهلت هم نمدمیخند

 

 آورده فی.بله با آقا ساورا تشرکنمیخواهش م ی.سالمتدیمن خوبم.شما چطور یگفتم:سالم.ممنون مرس یشوخ با

 بودن کلبه

 

 شما؟ نیاصال حواسم نبود.خوب دیببخش یخجالت گفت:وا با
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انداختم باال و  طونیرو گاز گرفتم وابروهام رو ش ن؟لبمیشما.شما خوب یها یوگفتم:به لطف احوال پرس دمیخند

 خوبه؟ ین یگفتم:ن

 

 من من جواب داد. یسرخ شده برام خنده دار بود.با کم یاش با گونه ها افهیق تجسم

 

 .بابا اومده بود؟می:ممنون ما خوب-

 

 خجالتمون دادن. یبودن دستشون درد نکنه حساب ی:بله چقدر هم آدم خوب-

 

ما هم ش یگفت صحبت ها یکنه.البته بابا م یوگفت:خدا رو شکر.ساورا زود تونست بابا رو راض دیکش یقیعم نفس

تو  یلی.راستش پدر من خدیشده واعتماد کرده خود شما بود یکه زود راض نیا لیاز دال یکیگفت  یاثر نبوده.م یب

 شهیخوب م یلیراه خ نیتو ا مشیبکشون میقدم اولشه بتون نیداره.ا یدونم دل رئوف یمقوله ها نبود اما م نیا

 

 .میرو در کنار خودمون داشته باش شونیا می:بله من هم متوجه شدم.انشاهلل که بتون-

 

 :ممنونم ازتون-

 

 نکردم که خانوم ی:من کار-

 

 ریوقت مزاحمتون شدم.شبتون بخ رید دی:ببخش-
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 ریشب بخ دیباش ین یمن درخدمتم.مراقب خودتون و ن دیریکنم.شما هر ساعت از شبانه روز تماس بگ ی:خواهش م-

 

 ری.شب بخدیو با خجالت گفت:چشم شما هم مراقب خودتون باش دیکش ینفس

 

 یرو گذاشتم رو میشن.گوش یبارشونه عاشق م نینوجوون شده بودم که اول یپسرا نیا نیرو قطع کرد.ع یگوش

اسه و ایبه خواب رفتم.خدا نایساور ادیزدم و با  یتختم رو کنار یام.خنده ام گرفت.پاشدم و رفتم رو اتاقم.پتو نهیس

 داده ها و نداده هات شکر...

 

** 

 

 :روشنا

 

تا کامل لود بشم و بعد با زور بلند شدم.با دست چشم  دمیتو جام دراز کش کمیشدم. داریبا سر درد از خواب ب صبح

 ادیما موند.با  یتو خونه  نیآر شبیافتاد د ادمیافتاده که  یچه اتفاق شبید نمیفکر کردم بب کمیهام رو مالوندم.

 نجاست؟یهنوزم ا یعنیاز جام بلند شدم. عیموضوع سر نیا یآور

 

 واشیعوض کردم و شالم رو سرم کردم و  کیتون هیکوتاهم رو با  نیبه لباسام کردم.شلوارم خوب بود اما آست ینگاه

 تیاذ یلیخ شبید چارهی.پس هنوز نرفته بود.بدیکاناپه چرخ یبود.نگاهم رو 7به ساعت کردم. یرفتم تو هال.نگاه

 شد.
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ش به ینگاه یرفتم سمتش.دزدک نیپاورچ نی.پاورچرهیپذ تیاما مسئول هیکه آدم نچسب و مغرور نیبا ا خوبه

 بود. دهیانداختم.پتو از روش افتاده بود و مثل بچه ها تو حودش جمع شده بود و آروم خواب

 

 که... یداریشه مگرنه تو ب یزدم.فقط تو خواب مظلوم م یلبخند

 

شده بود.چون حاال چشم هاش رو باز کرده بود و داشت با چشم  رید یعقب تر رفتم که در برم ول کمیخورد. یتکون

 کرد. یبازش به من نگاه م مهین یمشک یها

 

 شده؟ یخوابالو گفت:چ یصدا با

 

 .دمیترس کمی

 

 کردم... دارتونیب دی...ببخشیچی:ه-

 

 :ساعت چنده؟نیآر

 

-:7 

 

 برداشت و مشغول بستن شد. شیزکناریم یشد نشست و ساعتش رو از رو پا
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 شد رمیلب زمزمه کرد:د ریز

 

 کنم یعجله گفتم:االن صبحونه رو آماده م با

 

 برم اداره دیشده با رمیخونه خودم د رمیبهم انداخت وگفت:الزم نکرده م ینگاه

 

 .ادیآشپزخونه و بدون توجه به حرفش اب رو گذاشتم جوش ب یتو رفتم

 

ز صبح ا نهیب یمنم االن من و م اوردهیکه براش حرف در ن ی. .تنها کسیشناس یرو نم یخواد.انصار ی:گفتم نمنیآر

 ارهیهزار تا حرف برام در م رونیتو اومدم ب یخونه 

 

 دنیحامله با پسر کامران اونقدر قشقرق به پا کرد با د نایساور دنیکه با د یگفت.کس یو راست م نیکردم.ا نگاهش

 شد. یمو به تنم راست م یحت ی...وارونیمن تنها صبح زود بزنه ب یاز خونه  نیکه آر نیا

 

 هیاوضاع چه جور نمیبب دی:بذار-

 

 برو نگاه کن ایب :ارهنیآر
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فاتحه جفتمون خونده شده  رونیزد ب یم ینجوریا نیمن آر ینور.اگه االن جا یدر رو باز کردم.اوه.نور عل یال آروم

 بود.

 

رفتن سرکار.رفتم تو و در و آروم  یکردن.فکر کنم داشتن م یو پسرهاش داشتن تو راهرو رفت و آمد م یانصار

 بستم.

 

 شد؟ ی:چنیآر

 

 و راهرون:همه شون ت-

 

 رن سرکار یتکون داد و گفت:دارن م یسر نیآر

 

 کنم. یتکون دادم وگفتم:من صبحونه رو آماده م یسر

 

رو  ری.شری.عسل و کره و پندمیچ یناهار خور زیرو گذاشتم تا دم بکشه و سفره رو م ییتو آشپزخونه وچا رفتم

 و نون رو داغ کردم. وانیتو ل ختمیر

 

 ادمیو من هم  شبینمک نشناس نبودم.اون در حقم لطف کرده بود د چوقتیاما ه میداشت یباهم سرلجباز درسته

 نرفته.
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 :آقا...-

 

 شیشناسیکه نم یکن یصدا م ابونیمرد رو تو خ هی یبهم کرد وگفت:آقا...؟انگار دار یتو آشپزخونه.نگاه اومد

 

 دییجناب سرگرد بفرما دیو گفتم:ببخش دمیخند

 

 یکالس م یادیخورد.نه ز یگرفت و م یلقمه م تیو مشغول لقمه گرفتن شد.نگاهش کردم.چقدر با شخص نشست

 خورد. یشدنش تند تند م ریذاشت نه به خاطر د

 

 کرد. نگاهم

 

 ؟یخور ی:خودت نمنیآر

 

 کردم و نشستم و مشغول صبحونه خوردن شدم. نگاهش

 

 نه؟ ایرفت  ینیبب یشه بر یممنون.م یلی:خنیآر

 

 شدم و نگاه کردم.شهر در امن و امان بود. بلند
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 ستین ی:کس-

 

 دی.کفشش رو برداشت و پوشیو پرونده اش رو برداشت و اومد سمت جاکفش کت

 

 :ممنون...-

 

 دیو ببخش دیبهم کرد شبیکه د ییکمک ها تیکرد که ادامه اش بدم.تو چشماش نگاه کردم و گفتم:ممنون با نگاهم

 که بهتون دادم ییبابت زحمت ها

 

 تکرار نشه گهیزد و گفت:خواهش...د یغرور پوزخند کج با

 

 زنه. یکنم و اون بهم پوزخند م یم یرو کردم تو هم.من ازش عذرخواه اخمام

 

 گهیچون من د یکار دست خودت ند گهی.مواظب باش دیدردسر هیما شهیرو پررنگ تر کرد وگفت:هم پوزخندش

 ندارم یحوصله بچه دار

 

 دینگاهش کردم وگفتم:مجبور نبود اخم با

 

 که مجبور بودم ینیب یبمونم م شتیبهم گفت پ ای:ارمنیآر
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 ذاره یبمونه که حاال منت م شمیذاره.مگه من مجبور کردم پ یمثل آدم رفتارکنما نم خوامیمن م باری یلعنت

 

 زد وگفت:مراقب خودت باش خانوم کوچولو یلبخند نیآر

 

 ستمیگفتم:من کوچولو ن تیعصبان با

 

 .خداحافظنمیب یبه سرتا پام انداخت وگفت:م ینگاه

 

 :به سالمت-

 

 لیرحمه...خ یب یلیو منم در رو بستم.سرخوردم پشت در.خ نییها رفت پا ازپله

 

لب به رگبار فحش بسته بودمش ظرف  ریکه ز یاعصابم خورد شده بود.سفره رو جمع کردم و با حرص درحال یحساب

 شستم. یها رو م

 

ه شکمش ب ینشدم.از پشت بغلم کرد.برجستگ نایاخالق گندش شده بود که متوجه اومدن ساور ریذهنم درگ اونقدر

 زدم. یکمرم خورد و لبخند محو
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 یکن یلب زمزمه م ریز یخودم.چ ی:سالم به خانوم اخمونایساور

 

 مامان کوچولو یخوب ستین یزیفتم:چوگ دمیاش رو آروم بوس گونه

 

 که بد نگذشت؟ شبیخاله روشنا.د میو گفت:بله که خوب دیرو شکمش کش یدست

 

 وگفتم ییتو صدام و برگشت به طرف ظرف شو ختمیرو ر میتمام ناراحت نیآر ضیضد و نق یرفتارها یآور ادیبا

 

 افتاین یاتفاق چیه ری:نخ-

 

 ؟ی:پس چرا ناراحتنایساور

 

از من نشست و  تیهم به تبع نای.ساوریزناهارخوریم یصندل ینشستم رو دمیتکون دادم و دستم رو اب کش یسر

 چونه اش. ریدستش رو زد ز

 

 :خب منتظرم؟نایساور

 

خوردن گرفته تا امروز صبح.بدون سانسور و با  تزایرفتن وپ رونیکردم.از اون ب فیرو براش تعر شبید یاتفاقا تمام

 اخالق گندش! اتییگفتن تمام جز
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رو  گهیهم د دنیبابا...همه فهم دیتحفه ا یلیخ گهیخدا نکشتتون...شما دوتا د یخنده و گفت:وا ریزد ز نایساور

 دیدوست دار

 

من اون گند دماغ رو دوست داشته  یچرت نگو ساور یانداختم وگفت:وا مینیبه ب ینیو گرد کردم و چ چشمام

 مغرور یتکرار نشه...از خودراض گهید شهیهم یدردسر هیما یگیم کنمیوتشکر م یباشم؟مردک رو ازش عذرخواه

 

 یاگه نشد یش یمغرور م یازخودراض نیآخر سر زن هم حتیازمن به تو نص یزدوگفت:ول یچشمک نایساور

 

 چطور بودن؟ نایمامانت ی!بال به دور.تو بگو چه کردشی:ا-

 

 دمیمهربونتر شده بود.خاله رو هم د کمیزدوگفت:خوب بودن مامان  یلبخند

 

 گفت؟ ی:چ-

 

 یکه پسرش پشت پا زده به همه چ نیخورد از ا یگفت.فقط حسرت م ینم یخاص زیوگفت:چ دیکش یپوف

 

 :بااون بچه بزرگ کردنش-
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 هشیخودش.باورت نم شیپ برهینشه منو م دامیکرده برم دوباره پ دمیبابا چقدر تهد یدونیزدوگفت:نم یپوزخند

 داده یساورا بهشون گزارش م

 

 کنن؟ یبه امون خدا ولت م یزدم وگفتم:خب پدرومادرن فکر کرد یلبخند

 

 دمیاستراحت کنم خسته ام درست نخواب کمیوگفت:نه من برم  پاشد

 

 .فتمیدرس دارم.شبم ش کمی:باشه منم -

 

 که نیتکون داد و رفت تو اتاقش.براش خوشحال بودم که دوباره رابطه اش رو با خانواده اش از سر گرفته.با ا یسر

 .ادیمادرش اصال ازمن خوشش نم دونمیم

 

 :نایساور

 

و  بلند شدم یکه اتاق خودم بود نتونستم راحت بخوابم.با خستگ نیچرا اونجا باا دونمی.نمدمیخواب یدوساعت هی

 موهام رو با کش بستم.

 

سرخ کرده  ی.مشغول درست کردن کتلت شدم.کتلت هاخونهیتو هال.روشنا نبود.حتما داره تو اتاقش درس م رفتم

 کردم. نشییتز ارشوریو خ ینیزم بیو با گوجه و س دمیرو تو بشقاب کش
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 گهیو شکمو شدنه د یاز اثرات حاملگ نمیزدم.ا یعادت کرده بودم سر گاز به غذا ناخونک م دایجد

 

 ناهار ای:روشنا...ب-

 

 رو زده بود و با کتاب اومد تو آشپزخونه شیدورمشک نکیع روشنا

 

 یزد یخرخون پیزدم وگفتم:اوه خانوم دکترمونو باش.چه ت یکردم.لبخند نگاهش

 

 یکرد وگفت:مردم از گشنگ یاخم

 

 .دمیچ زرویها رو دادم دستش.و م بشقاب

 

 ه بعدما کی

 

 رو گهیهمد شتریهم نه!رابطه ام با مامان و بابا بهتر شد و ب زهایچ یکرد بعض رییتغ زایچ یماه بعض هی نیا تو

 !ی.همونطور مهربون ودوست داشتندمیهم با تبسم رفتم خونشون و مادرجون رو د ی.دوبارمیدیدیم

 

 یم کنمی.فکر مادیب ایماهه به دن 8 دیمراقب خودم باشم.بچم نبا شتریب گهیم ایجلو اومده.ارم یلیخ گهید شکمم

 داشته باشم. یسخت مانیزا میترسه منم مثل مر
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.از دهیزنه که لوشون م یدودو م یزیچ هیجفتشون  یپرن.اما تو چشم ها یبه هم م شهیهم مثل هم نیو آر روشنا

 یم یا گهیساورا رنگ د یواقعا نگاه ها دمیمن اشتباه کنم شا دیشا دونمیبرادرم به تبسمه...نم یهمه مهم تر نگاه ها

 ؟ی...مامان و عروس چادررهیگ یسخت م یلیداشته باشه مامان خ تیاگه واقع دونمیده م

 

 خوام فقط و فقط تبسم زن داداشم بشه از بس که دوسش دارم. یمن باشه که م به

 

نکم تا هینگاه شب گهیخودتو جمع و جور کن د ی.مامانادیداره جلو م یادیز گهیشکم د نیبه بدنم دادم.ا یو قوس کش

 زنم. یم یتلخ ؟لبخندیکرد

 

.به حرف هاش خوب انیدکتر ک شیپ رمیحوصله ندارم.م ادیمدت فقط چندبار سراغ دفتر اسرارم اومدم.ز نیا تو

 یسخته.هر کدوم از بچه ها برسن منو دکتر م یلیرفتن برام خ رونیشدم.تنها ب نیخونه نش ییجورا هیکنم. یگوش م

 برن.

 

برتم  یدنبالمو م ادیداره م فتیکه ش ییرفتم.روزا ایبارهم با ارم 5بار تبسم سه بار ساورا و  هیروشنا  دوبار

 .مارستانیب

 

 تونم کامل بگم که بهش وابسته شدم...کاش اونم... یم گهی.دمیمستق ریچه غ میکنارم بود.چه مستق یلیمدت خ نیا

 

 ...میبگذر

 



 ییدایش ینیریش

 
605 

 

 نی...امیها ییشدن در تنها میسه یبرا خواهدیم هیتک کیارام شدن... یخواهد برا یاغوش م کیروزها دلم  نیا

 ...یخواهم...تنها کم یعشق م یکم زیاز همه چ شتریروزها ب

 

شب شد  10 یکنم.اوه ک ی.به ساعت نگاه مدهیامونم رو بر یحوصلگ ی.بزیذارم رو م یبندم و سرم رو م یرو م دفترم

 یدم.گوشه لبم رو از درد کمر گاز م یذارم رو کمرم و شکمم رو جلو م یشم.دستم رو م یپا م دم؟خستهیمن نفهم

 .رمیگ

 

 تنهام. یو من تنها فتهی...امشبم که شرهیحوصله ام سر م یحساب فتهیکه روشنا ش ییروزها

 

 زیچ هی...فقط دوست داشتم یچ دونمیخواست اما نم یم یچیمبل و کنترل رو گرفتم دستم.دلم  یرو نشستم

 خودم بغضم گرفت... یکس یغذا درست کردن هم نداشتم.واسه ب یحوصله  یول ارهیخوشمزه بخورم که سرحالم ب

 

 یدوست داشتم برام درست م یرفت هر چ یو م دیکش یزدم وگفتم:اگه االن شوهر داشتم نازم و م یپوزخند

ونن ت یشه؟اونا م یدوستام؟م ایناز کنم؟واسه برادرم  یک ؟واسهیخانوم پا به ماه بودم اما حاال...حاال چ یکرد.ناسالمت

بچه رو درک  نیاز وجود ا یناش یشاد نیتونه ا یم درپ هیرو درک کنن؟من مادرم...فقط  یشاد نیمن ا یبه اندازه 

 بمونه... داریمادر واسه بچه اش ب یتونه پا به پا یپدر م هیکنه...فقط 

 

داره مثل  ؟حتمایهمه عقده تو دلم بمونه...اگه االن هورسا باردار باشه چ نیا یکه باعث شد ریلعنتت کنه ام خدا

 تنها... نجایچرخه اون وقت من ا یپروانه دورش م
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 یخودم م یبیگونه هام.دلم واسه غر یموضوع بغضم شکست...شکست و اشک شد رو نیبار به خاطر ا نیاول یبرا

کانال ها رو باال و  نیکه سبک شدم با دستمال اشکام رو پاک کردم و اروم و غمگ یکردم.کم هیکه گر یسوخت...کم

 کردم. یم نییپا

 

ته .البخواستیداد دلم م یکه نشون م یزی.هر چومدیخوشم م یاز برنامه اشپز یبود.از بچگ یو یجم ت یاشپز برنامه

 ...ییایو خرچنگ صدف در گویبه جز م

 

ر که س یزیبا اون چ کمیخواست درسته  یکیذرت مکز کمیزد.دلم  یبهم چشمک م یلیکه درست کرده بودخ یذرت

 کردم.لبم رو به یکیذرت هوس ذرت مکز دنیبا د هویچرا  دونمیخب نم یکرد ول یآشپز درست کرده بود فرق م

 شب بود! میون 10دندون گرفتم و به ساعت نگاه کردم.

 

تفاده اس یبرا زریذاشتم تو فر یپختم و م یگرفتم و م یاوقات ذرت م یناچار بلندشدم و رفتم تو اشپزخونه.بعض به

دادم و فکر کردم اگه تا دوتا کوچه  هیتک خچالیرو گشتم نبود که نبود.مغموم به در  زریفر یغذا...تمام کشوها یتو

 شه؟ یم یباال تر برم چ

 

خواست  یکنم دلم م کاریچ یواسه خاطر شکم؟ول رونیب یشب بر نوقتیبه خودم تشر زدم خجالت بکش ا بعد

 .رمیموقع رو بگ یب اریو نیا یتونستم جلو یجوره نم چیوه

 

 ترسم چشم بچم لوچ شه ی.مامیرم و م یم یشلوغه زود رونیتو دهنم و گفتم:نه بابا االن ب دمیرو کش نمییپا لب

 

عوض کردم و  دیسف یاسک قهیبافت  هیرو با  زمیرو تنم کردم و بل میسرمه ا میسراغ لباس هام.شلوارضخ رفتم

 بهم دست داد. یپالتوم.حس خوب قهی یرو تنم کردم.صورتم رو مالوندم به خزها میسرمه ا یپالتو
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 ملیکوچولو ر هیلب هام. و  یرو دمیکش یرژبراق صورت هیرو سرم کردم و  رمیس یسرمه ا یو زمستون میضخ شال

 زدم.

 

شکم  نی.با ارونیبرداشتم و رفتم ب یبدون پاشنه ام رو از توجا کفش یسرمه ا یبوت ها میپولم رو برداشتم و ن فیک

 دست روشنا بود و شده بود رخش خانوم... نمیچند مدته ماش نیو ا نمیبش نیوجه پشت ماش چیبه ه تونستمینم

 

و  رمیصورتم بگ یخورد باعث شد دستم رو جلو یتو چشمم م مایکه مسق نی.نور چراغ ماشنییاسانسور رفتم پا با

 جا به جا بشم. یکم

 

 داخل. ومدیکه تازه داشت م نی.مثل ادمید نیرو تو ماش ایکه جلوتر رفتم ارم کمی

 

 خانوم ناینگه داشت و گفت:سالم عرض شد ساور نگیپارک یمن تو دنیباد

 

 ن؟یخوب ایزدم وگفتم:سالم اقا ارم یلبخند

 

 دیبر یم فیتشر ییتکون داد وگفت:ممنون.جا یسر ایارم

 

 کوچولو اخم کرد. هیرو گاز گرفتم که  لبم
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 کوچولو بکنم دیخر هیرم  ی:م-

 

 رو داد باال و به ساعتش نگاه کرد. ابروهاش

 

 دیشد زودتر بر یوضعتون؟نم نیموقع شب؟تنها؟اونم با ا نی:اایارم

 

 انداختم و گفتم:خب اخه نییرو پا سرم

 

 رمیگ یرم م یمن م دیخوا یم ی:هوا سرده چایارم

 

 :آخه-

 

 که نشده... یزینگاهم کرد و با ترس گفت:چ مشکوک

 

 ؟یخنگ ها گفتم:مثال چ نیکردم و ع نگاهش

 

 ..نکرده خو. یی:بچه سالمه؟خداایارم

 

 ستین یافتاد و گفتم:نه نه مشکل میدوهزار عیسر
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 نیتو ا رون؟اونمیب یبر یخوایموقع شب م نیا یگفت:خو واسه چ یو با نگاه چپ چپ رونیرو فوت کرد ب نفسش

 ..نیسرما با ا

 

 تکون داد. یبهم انداخت و سر ینگاه

 

 ؟یچ نیگفتم:باا سرتق

 

 برمت یسوار شو م ایشکم...ب نیوگفت:با ا دیخند طونیش

 

 .رمیشکم.قهر کردم وگفتم:ممنون خودم م نی.کوفت و با ادمیو برچ لبام

 

 دهیدونستم بحث باهاش فا یهمه مدت م نی.بعد انمیدر اون سمت رو باز کرد و بهم اشاره کرد بش نیداخل ماش از

 کرد. ادیرو ز ی.بخارنیماش ینداره.نشستم تو

 

 ن؟یخونه آقا آر نیرفت ی:م-

 

.خب خانوم نجایما بودن با دخترهاشون.گفتم مزاحمشون نباشم راحت باشن بهتره.اومدم ا ی:آره.خاله هام خونه ایارم

 یبخر یخواست یم یچ
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دست  گهیکردم؟خب مگه من چمه؟باردارم د اریگفتم و یم دیبا یعنیکردم. یو با انگشتام باز نییرو انداختم پا سرم

 کنم خب یم اریو ستیخودم ن

 

 شد؟کجا برم یصورتم تکون داد:الو خانوم دکتر؟چ یو دستش رو جلو نییورد پارو ا سرش

 

 :راستش...-

 

 یاومد یرفته واسه چ ادتی.نگنه گهیبگو کجا ببرمت د یتعارف ؟بابایگفت:راستش چ طنتیتکون داد و با ش یسر

 ؟یکه نگرفت مریرون؟آلزایب

 

 .دمیجوابش رو نم ارهیتا حرصم رو درن دونستیم

 

 کرده بود یچی:دلم هوس -

 

 ؟یزد و گفت:چ یلبخند

 

 یکیو به دندون گرفتم و گفتم:ذرت مکز لبم

 

 خنده.با اخم نگاهش کردم که خنده اش رو خورد. ریزد ز بلند
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 :خنده داشت؟-

 

خدا رو شکر مطمئن  انه؟نهی دیکردم شما واقعا باردار ی...کم کم داشتم شک مدیگفت:نه ببخش دهیبر دهیبر ایارم

 شدم

 

 :چرا؟-

 

 .یندار اریبود و بی:برام عجایارم

 

 شد. یپررو م یلیاوقات خ یبعض دمیخجالت کش کمی

 

 ؟یخوب.موافق یجا هی میچسبه.بر یم بیسرد عج یهوا نیمنم دلم خواست.تو ا ی:آقا گفتایارم

 

 رو زد. نیدراومد و در رو بست.زنگ واحد آر نگیرو تکون دادم که از تو پارک سرم

 

 باال؟ یای:چرا نمنیآر

 

 امیب رید دیرم شا یبردن باهاشون م یم فیتشر یی:خانوم دکتر داشتن جاایارم
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 دارمی:باشه بنیآر

 

که  نیفست فود بزرگ نگه داشت.با ا هی یرو رد کرد.جلو یابونیچندتا خ هیو راه افتاد. نیاومد سمت ماش ایارم

 شلوغ بود. یبود اما حساب 11 کیساعت نزد

 

 دیی:بفرماایارم

 

 میدکر دایپ یخال یگوشه جا هیرفت سمت در و منم دنبالش رفتم. عیسر ایشدم.سوز سرما خورد تو صورتم.ارم ادهیپ

 میو نشست

 

 خواد یذرت که نشستن نم هی:واسه -

 

 د؟یده شما شام خورد یکه کوفتم به ما نم نمینشست و گفت:اخه من شام نخوردم گشنمه ار ایارم

 

 تعجب کردم. یتکون دادم که اخم کرد.کم یمنف یو به نشونه  سرم

 

 د؟یشام نخورد ی:واقعا که واسه چایارم
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 شده؟ سیخس ایگرد شد.نکنه ارم چشمام

 

 یعنی یدونیم یموقع شب گرسنه باش نینکرده ها.تا ا یاون بچه گناه ؟باباینیب ی:واقعا که.تو وضع خودت و نمایارم

 ؟یچ

 

 کنم. یم تیکیزیف هیتنب گهید یرو روبه روم گرفت وگفت:بار اخرت باشه ها دفعه  انگشتش

 

 سرم رو تکون دادم. مظلوم

 

 گه؟ید یجا می.برستیفست فودم که برات خوب ن ی:غذاایارم

 

 جا خوبه که نی:نه هم-

 

 ؟یدار لیم یتکون داد وگفت:خب خانوم چ یاومدن گارسون سر با

 

نشونش دادم.انگار بچه اش بودم.همه کارهام  ایموند.با دست به ارم ونشیرو دستم گرفتم.چشمم رو مرغ بر منو

 بچگونه بود.

 

 سرخ کرده هم دوتا لطفا. ینیزم بیمخصوص سراشپز بزرگش لطفا.س یتزایو پ ونیزد وگفت:مرغ بر یلبخند ایارم
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 ؟یدنی:چشم نوشگارسون

 

 :نوشابه-

 

 ستی:برات خوب نایارم

 

 .دمیرو برچ لبم

 

 :دو تا دلسترایارم

 

 همه رو بخوره؟ نیخواد ا یم نیا یسفارش نداد.جد تزایخدا رو شکر دوغ با پ خب

 

 دینکن ینوشابه واسه شما ضرر داره لباتونو اونجور یو اروم گفت:خانوم نییسرش رو انداخت پا ایارم

 

 یهامون رو گذاشتن رو یچونه ام و چپ چپ نگاهش کردم.خوراک ریو رفت عقب.دستم رو زدم ز دیخند طونیش

 .زیم
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 یبزرگ بود و بهم چشمک م ایارم یتزایباز باز شده بود.شروع کردم به خوردن مرغم با سس گوجه فراوون.پ اشتهام

 زد.

 

 و گرفت طرفم. ختیروش سس ر تزایبزرگ پ کهیت هیکرد. ینگاهم م طونیش یلیخ امشب

 

 مرغ گرفتم طرفش.برداشت و چشمک زد. کهیت هیدستش گرفتم و با چنگال  از

 

 غذا به غذا یگن مبادله  یم نی:به اایارم

 

 خوردن غذا دلم رو گرفتم بعد

 

 ؟ی:خوبایارم

 

 خوردم ادی:اره فقط ز-

 

 ؟یخور یم یا گهید زیزد وگفت:نوش جونت.چ یلبخند ایارم

 

 نه...ممنون ی:وا-
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 زد و رفت تا حساب کنه یلبخند ایارم

 

 یود.بوب یکیذرت مکز یکاغذ وانیکه توش دوتا ل کیکوچ یکیپالست ینیس هیاومد بلند شده بودم.اومد با  یوقت

 خورده بودم. یخوراک یاالن کل نیکه هم نیکشوند با ا یمنو سمت خودش م زشیهوس انگ

 

 ن؟یتو ماش میبر ای میبخور نجای:اایارم

 

رو برداشت و اون  شیکی.ذرت مکزنیتو ماش میرو باز کرد.نشست نیرو دراورد و در ماش چیی.سونیتو ماش می:بر-

 داد بهم. ینیرو با س یکی

 

 سرکار خانوم یسفارش یکیذرت مکز نمی:اایارم

 

 زحمت انداختمت امشب یلیخ ی:مرس-

 

 زحمت ها نی:تا باشه از اایارم

 

 ادهایبچه م یسر چشما ییبال هی یزد و گفت:بخور مامان یچشمک

 

 و سر تکون داد. دیاخم کردم که خند بهش
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کرد.با خنده پشت کردم  ینگاهم م یطور هی ایقاشقش رو گذاشتم تو دهنم با لذت چشمام رو بستم.ارم نیاول یوقت

 بهش

 

 ی:چرا برگشتایارم

 

 بخورم یذار ینم یکن ینگاه م یجور هی:-

 

 دیجونم ببخش یوگفت:ا دیخند ایارم

 

گم  یکنم و م یم یپروا باهاش شوخ یب نقدریمنم که ا نیشده؟ا طونیش نقدریکه ا استیارم نیرو دادم باال.ا ابروهام

 خندم؟ یو م

 

 محبت از جنس عشق؟ کمیتوجه  کمیهست. ایارم یعشق که تو چشما کمیخواستم؟ یرو نم نیمگه هم هیچ

 

 یخندم.اونقدر یخنده که من م یکنم.اون م یکار رو نم نیکنم.االن هم هم یینخواستم محبت رو گدا چوقتیه

 سین لیم یفهمم که اونم ب یلو بره...م شمیکه نذاره راز چشماش پ ستیمغرور ن

 

 شد و انداخت تو سطل آشغال. ادهیاونم پ ایرو دادم دست ارم ینیو س وانیخوردم ل یوقت
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 خوشمزه بود یلیخ ی:مرس-

 

 یخور یم یا گهید زی:نوش جونتون.چایارم

 

 خوام ینم یزیچ گهینه د ی:وا-

 

 کردم یچیوگفت:آخه من هوس  دیلباش رو برچ ایارم

 

 ؟ی:چ-

 

 خون نگه داشت. هیتصف ستگاهیا هی ینگفت تا جلو یزیرو روشن کرد.چ نیرو گاز گرفت و ماش لبش

 

 شد و سرش رو از پنجره اورد داخل. ادهیپ

 

 دارن؟ لیم ی:خانوم چایارم

 

 ؟یکرد یکنه.شما هوس چ ینم ی:فرق-

 

 آب انار دبش هی:ایارم
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 :پس منم همون-

 

 به چشم ی:اایارم

 

 هول بود. یادیبرگشت.آب دهنش رو قورت داد.ز وانیو با دوتا ل ابونیاونور خ رفت

 

 د؟ی:چقدر هول-

 

 رمیوقته هوس کرده بودم وقت نکردم بگ یلیخ ی:واایارم

 

 چپ نگاهش کردم و با خنده گفتم:نکنه شما هم... چپ

 

 .دی.خودشم خنددمیکرد و منم خند یجذاب اخم

 

 .دیخنک بود و چسب واقعا

 

 مینخور یا گهید زیکه انگار تازه اشتهاش باز شده بود گفت:چ ایارم
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 در مرز انفجارم گهیمن که د ی:وا-

 

 بهم کرد و با خنده گفت:معلومه ینگاه

 

 سردم بود کمیکرده بودم  میبغلم قا ری.دستام رو زمیدیمن بهش خم کردم و جفتمون خند نباریا

 

 بهم انداخت وگفت:سردته؟ ینگاه

 

 ادیزدم وگفتم:نه ز یمحو یلبخند

 

 کرد زن یفکر م دید یما رو م یروم.نگاهش کردم.هر ک دیعقب برداشت و کش یکرد.کتش رو از صندل ادیرو ز یبخار

 !!!میکاش...بود یوا میو شوهر

 

 .نگیتو پارک میدرو باز کرد و رفت ایدم خونه.زنگ زد و ارم میدیرس

 

 خوب بود یلی:ممنون بابت امشب خ-

 

 .دمیاز ته دل خند کمیهمه مدت  نیزدوگفت:من ممنونم ازتون بعداز ا یلبخند ایارم
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 :به من؟-

 

 هیچه حرف نی:نه بابا اایارم

 

 ایممنون اقا ارم یلی:خ-

 

 کنم بانو یخم شد و گفت:خواهش م ایارم

 

 ری:شب بخ-

 

 دی.هوا سرده مراقب خودتون باشری:شب شما هم بخایارم

 

 قدر نگرانت باشه نینفر ا هیزدم و چشمام رو با لذت بستم.چقدر خوبه  یلبخند

 

 نطوری:چشم شما هم هم-

 

وگفتم:تو هم مثه  دمیرو شکمم کش ی.لباس هام رو در اوردم.ورفتم تو تختم.دستنیباال و اونم رفت واحد آر رفتم

 مامان یکوچولو ریبود.شب بخ ینه؟شب خوب یمامان خوشحال
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 ایارم

 

 .بازم حرفشرونیب دیزبونم کش ریرو از ز نایو ساور نیامشب ب یکل ماجرا شیشگیهم ییبا همون روش بازجو نیآر

چه اومدن ب ایتا به دن دیکرده بودم.اما با.خودم هم باور ستین لیم یگفت اون هم نسبت به من ب یهمون بود.باز هم م

 کردم. یم یکردم و بعد ازش خواستگار یاش صبر م

 

کردم و در مقابل  تشیخورد.چقدر اذ یکرد.چقدر با اشتها م یم دنیغذا خودن امشبش منو وادار به خند تصور

 بردم. یاخم کردن و حرص خودن لذت م نیکرد و من از ا یامشبم اخم م یها یطونیش

 

که دوسش  یجوون سربه سر کس یخواست مثل پسرها ینبودم...امشب دلم م یشگیهم یایمن امشب ارم دیشا

 هست رو بشکنم. نمونیرو که ب یسنگ یوارهایاون د کمیدارم بذارم.خواستم 

 

 رهیدونم.به ماه اسمون خ یاما اون رو متعلق به خودم م هیادیدونم توقع ز یباشم.م یدوست ندارم باهاش رسم گهید

 من شه! یشدم و ازته دل دعا کردم ماه من برا

 

 ؟یبخواب یخوا ی:چته آدم عاشق نمنیآر

 

 ادیزدم وگفتم:خوابم نم یطرفش لبخند برگشتم

 

 خانوم بفهمه می...اگه مریتکون داد وگفت:پاک ازدست رفت یسر نیآر
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 زدم. یتلخ لبخند

 

 گفت. یبهم نم یزیاودرم چ یاونقدر مظلوم بود که اگه همون موقع ام سرش هوو م می:مر-

 

 لیزن ذل نقدریدونم تو چرا ا یعرض کنم خدمتتون که نم یعنی.یمظلوم بود شتریدونم تو چرا ب ینم ی:آره ولنیآر

 یبود

 

 بهش کردم.دو تا رخت خواب پهن کرد کف اتاقش. یاخم

 

 مهیو تا ن دیخواب یو کنار من م دیخواب یبودم خودش رو تخت نم نجایکه من ا ییمعرفتش بودم. شب ها نیا خراب

 زیچ چیه بای.تقرمیزنونه بود.اما خب عادت کرده بود کمیعادتمون  هی نیا دی.شامیزد یهم حرف م یشب برا یها

 .میاز هم نداشت یپنهون

 

باشه اما  دهیجا لرز هیدلش  دیهست.شا شیزیج هیروزها  نیکردم ا یکرد.احساس م یحسش رو انکار م نیآر فقط

شناختم که تا نخواد  یو چندسالم رو م نیچند قیرف نیکرد و من چقدر خوب ا یگفتم انکار م یبهش م یهر چ

 .دادنیرو اروم اروم لو م ییحرف ها هیزنه...اما چشماش  یحرف نم

 

ا کردم که ب یفکر م یبرد.اما من هنوز داشتم به دختر ن،خوابشیحرف زدن با آر کمیرو گذاشتم رو بالش.بعد از  سرم

 درون بطنش تمام وجود من شده بود.ازخدا خواستم مال من بشه و اروم خواب رو به چشمام دعوت کردم یبچه 

 



 ییدایش ینیریش

 
624 

 

 لب غر غر کردم. ریروم و ز دمیچشمام رو باز کردم.پتو رو کش نیآر یبا سرو صدا صبح

 

 .ومدیاز تو آشپزخونه م نیآر یصدا

 

 ها میدار لیروز تعط هیتنبل پاشو  یخواب یچقدر م گهیپاشو د ای:ارمنیآر

 

 روز رو بخوابم هی نیبذار ا نی:جون مادرت ول کن آرایارم

 

 داد به چهار چوب در.با اخم نگاهش کردم هیاومد تک نیآر

 

 حوصله ام سر رفته زیواسه امروز بر یبرنامه ا هی:پاشو نیآر

 

 یاسک ستیپ میبه دوست دخترامون زنگ بزن بر زمینداره عز یحرص گفتم:خب کار با

 

 دیزد وگفت:چرا به عقل خودم نرس یبشکن نیآر

 

 م؟یمگه ما دوست دختر دار ویک یکال.بعدشم ا یتو جام وگفتم:چون تو عقل ندار نشستم

 

 می.زنگ بزن به بچه ها هماهنگ کن بریخوبش رو دار هیشما  یوگفت:من که نه ول دیخند نیآر



 ییدایش ینیریش

 
625 

 

 

 ها هماهنگ کنم؟ یتو اتاق داد زدم:با ک از

 

 :با ساورا وخواهرش و دختر عموتنیآر

 

 زمی:آها اونوقت روشنا خانومم تو هماهنگ کن عز-

 

 :کوفتنیآر

 

جاها  یلیسرد شده بود و خ یادیو دست و صورتم رو شستم.آذر ماه بود اما هوا ز ییورفتم تو دست شو دمیخند

 ...نایدفعه با ساور نیسالمم بود.و ا حاتیدوست داشتم جزو تفر یلیرو خ یاسک ستیبرف اومده بود.پ

 

گرفته  قایخوره که...حالم دق یسرما م ستی.با اون شکمش ببرمش پادیتونه ب یکه نم نایمن!ساور یخدا یوا

 نشستم زیعبوس رفتم سر م افهیشد.باق

 

 ؟یشد زنگ زد یرو گذاشت مقابلم وگفت:چ ییچا نیآر

 

 :نه-
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 :چرا؟نیآر

 

 امی:من نم-

 

 چرا آخه؟ یداد شنهادی:خوبه خودت پنیآر

 

 ؟یبشه چ شیزیچ هیهویاونجا  میاون دخترو با اون شکمش ببر یفکر کرد چی:ه-

 

 یوگفت:آها بگو پ نگران خانومت دیخند نیآر

 

 هی:بله نگران خانومم پس منتف-

 

 وگفت:دربند چطور؟ دیکش یپوف نیآر

 

 .چطوره؟میبر میوقته وقت نکرد یلی.خدینیبش دیکن دایدنج پ یجا هی دیایباال ن ادیکردم که گفت:خب شما ز نگاهش

 

 ستیتکون داد و گفتم بد ن یسر

 

 زنگ بزن خبر بده هی:نیآر
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خواستم لباس هام رو  ی.چون مارمشیطبق معمول خرابه و من مجبورم برم ب نشیزنگ زدم به تبسم.گفت ماش اول

ناراحت شدم که  کمیگه و من  یاستقبال کرد و گفت به دخترا هم م یلیهم عوض کنم.به ساورا هم زنگ زدم که خ

 رو از دست دادم. نایفرصت زنگ زدن به ساور

 

 شدم و رفتم سمت خونه. حاضر

 

جواب  و نییرفتم تو.زهرا چادر سر کرده بود و با لبخند بهم سالم کرد.سرم رو انداختم پا اهللی هیانداختم و با  دیکل

 سالمش رو دادم.

 

 شم یداداش؟االن آماده م ی:اومدتبسم

 

 د؟یارینم فی:زهرا خانوم شما تشر-

 

 پسرخاله میش ی...ممنون مزاحم نمیول ادیسرخ شد و گفت:واال چه عرض کنم.من که بدم نم یکم

 

 هیچه حرف نیکنم ا ی:خواهش م-

 

 ای:سالم اقا ارمزهره
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 دم بد نگذره یقول م دیاریب فیتشر دی:سالم زهره خانوم.شما هم حاضرشایارم

 

 گرفت. یاخر رو اون م میتصم شهیجذبه داشت و هم یلیشد.خنده ام گرفت.زهره خ رهیخواهرش خ یتو چشما زهرا

 

 :آخه...زهره

 

 عیزود تند سر دیحاضرش دیآخه بر یچادرش رو سر کرد وگفت:آخه ب تبسم

 

 دوشون رفتن تو اتاق. هر

 

 ؟یدی:لباس گرم پوش-

 

 :بله خان داداش.تبسم

 

 رم لباسم رو عوض کنم. ی:من م-

 

با  یونتیز میشلوار کتان ضخ هیسرما بخورم.لباس هام رو عوض کردم. دمیاما ترس رمیتو اتاقم.خواستم دوش بگ رفتم

ام  رهیژل زدم و شال گردن سبز ت کمی.موهام رو رهیت یتونیز میبا کت تک ضخ یتونیز وریپل هیسبز همرنگش. زیبل

 .میشد نیبودن.سوار ماش رونیچادر به سر ب و.دخترها اماده رونیرو ازاد انداختم دور گردنم و رفتم ب
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 .همشون اماده بودن.نایا نایساور یدم خونه  میدیرس

 

 ایبه اقا ارم :بهساورا

 

 کردم یرو بوس باهاش

 

 :سالمتبسم

 

 :سالم خانوم.حال شما؟سالم سالمساورا

 

هم خندون از  نای.ساورومدیروشنا از تو راهرو م یشاد و سرزنده  یکردن.صدا کیو زهره هم با همه سالم و عل زهرا

دونم به کجا چشم دوخت که لبخندش محو  یتر شد اما نم قیمن لبخندش عم دنی.بادرونیتو راهرو اومد ب

دونستم زهرا از من  ی.خودمم ماومدحسادت زنونه خوشم  نینگاهش سمت زهراس.از ا دمیشد.برگشتم پشتم و د

ندادم.اوال اون مثل خواهرم بود  یتیبودن و بهم گفته بودن اما من اهم دهیمامان وتبسم هم فهم ی.حتادیخوشش م

 نایخواستم ساور یهم بهش نداشتم.نم یمادرشدن داره.حس یتر ازدواج کنم که ارزودخ هیخواستم با  یبعدشم نم

 کنم کیحسادتش رو امروز تحر کمی ونستمت یدچار سوتفاهم بشه اما م

 

دون ب دیپوت سف میو ن یخی یهاش رو پوشونده بودبا شلوار ل نیو سر است قهیرنگ  یریکه خز ش دیسف یپالتو

 پاشنه.
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 هریسرش گذاشته بود.رژلب قرمزش از دور ادم رو خ یرنگ بافتش رو کج رو یریگذاشته بود و کاله ش دیسف شال

 و اخم کردم. نییکرد.سرم رو انداختم پا یم

 

 پسر؟ ینبود ینجوریخاک تو سرت کنم تو که ا ایارم

 

 م؟یرو گاز گرفتم وگفتم:ساورا جان بر لبم

 

 میاقا بر ی:سالم به همگنیآر

 

.موهاش رو باژل داده یخوش دوخت نوک مداد وریبا شلوار و پل یباال انداختم.کت چرم مشک ییابرو نیآر دنید با

 صورتش رو صاف کرده بود. یبود باال و حساب

 

 یبر یم فیتشر یخواستگار پیزدم وگفتم:بابا خوشت یلبخند

 

 ریبه روشنا کرد وگفت:نخ یبا جذبه نگاه نیآر

 

 گرفت.اون نگاهش به روشنا خنده ام  با

 

 م؟یر یم یچجور ونی:خب آقا-
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 گهید نی:با ماشروشنا

 

 انیها م یها با ک یک نهیزدم وگفتم:نه منظورم ا یلبخند

 

 م؟یگم دخترونه پسرونه اش کن ی:مروشنا

 

 خوبه مگه نه؟ یلی:آره ختبسم

 

 موافق یلیکه خانوم ها خ نیمثل ا یخودم ول نیرو بکشم تو ماش نایساور یجور هیخواستم  یخواست.م یدلم نم من

 بودن.

 

 نیایپسرها با من ب ستین یکه چاره ا نی:مثل ا-

 

 رو بذار خونه نتیساورا تو هم ماش نگیمن و بردار از تو پارک نی:روشنا تو هم ماشنایساور

 

 جلو وساورا هم پشت. نیمن.آر نیرو گذاشتن صندوق عقب و نشستن توماش لیچند تا وسا هی پسرها

 

 بغل دستش و زهرا و زهره و تبسم هم پشت. نایفرمون نشست.ساورپشت  روشنا
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 ادیسرتون ب ییترسم بال یبهتره ها م دیگم راننده تون رو عوض کن ی:منیآر

 

 هیعال می:شما نگران خودت باش من رانندگروشنا

 

 خطرناکه ابونیخ یایرو ب ادهیکن از تو پ ی:خانوم کمپوت اعتماد به نفس کمربندت رو ببند سعنیآر

 

 خنده ریز میزد

 

 دیاستعفا داد یاز رانندگ دیستیبلد ن یرانندگ دیدون یگن پسرخوب.م یبه شما م نی:آفرروشنا

 

 باش از پشت فرمون پاشو عمو جون ینظارت کنم.شما هم دختر خوب ایارم یرو رانندگ نجای:من نشستم انیآر

 

 تکون دادم و پشت سرش راه افتادم یرو روشن کرد و راه افتاد.منم با خنده سر نیلبش رو گاز گرفت.ماش روشنا

 

 یکن یم تیدخترو اذ نیا نقدری:چرا اساورا

 

 ادیکنم حرصش در م یزد وگفت:حال م یلبخند کج نیآر
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 گهید یضیتکون دادم وگفتم:مر یسر

 

 جوجه رمیخوام حالش رو بگ یبلده م یلیکنه خ ی:سرتقه فکر منیآر

 

 هییزد به شونه ام وگفت:آقا خبرا ساورا

 

 نه از جانب من یکه هست ول ییبه من نگاه کرد وگفت:خبرا یبا نگاه معنا دار نیآر

 

 ؟یچ یعنی:ساورا

 

 :حاالنیآر

 

 ؟ینظر دار ریرو ز یشما کس ای:نکنه اقا ارمساورا

 

 یچیه گهیهول شدم.اوه داداشش بفهمه د کمی

 

 گه ی:نه ...بابا واسه خودش م-
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شه.خدا زن و بچه ات رو هم  یکه خانوم شما بشه خوشبخت م ی.کسافتمیب یعروس هی ادی:آقا من که بدم نمساورا

 امرزهیب

 

 امرزهی:ممنون خدا رفتگان شما رو هم ب-

 

 کنم قبولت کنه شیهست بگوها.من خودم حاضرم به شخصه برم با طرف صحبت کنم راض یی:ممنون.اگه خبراساورا

 

 حل شد نمیا ایبا خنده گفت:ب نیآر

 

 لب زمزمه کردم. ریز یرفتم بهش و ممنون یغره ا چشم

 

 هیم گذاشت یاتیب ایو پو یچندتا شهرام شکوه هی نیمختلف بذارم.واسه هم یآهنگ ها تونستمیماه صفر بود نم چون

به روشنا  کهیچندتا ت نیگرفت و آر یهامون کنار هم قرار م نیاوقات ماش ی.گاهمیکرد یجاهاش رو با هم زمزمه م

 .میدیخند یپروند و ما م یم

 

 ادهیراه رو پ هیو بق میجلوتر پارک کن یلیهامون رو خ نیماش میدربند.از بس شلوغ بود مجبور شد میدیرس باالخره

 .میبر

 

 نره ادتونی لی.وساونی:آقاساورا
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 ؟یچ لی:وساایارم

 

 و تخمه و دوتا پتو سرده خب. وهیم کمیبابا  یچی:هنیآر

 

رو قفل  نیرو ساورا دستش گرفت و ماش کین کی.سبد پدیهم که هست یتکون دادم و گفتم فکر همه چ یسر

جا  هی میبر میر یباال نم ادینشسته بود و هوا بس ناجوان مردانه سرد بود.مطمئنا ز نیزم یرو دیکردم.برف سف

 بهتره. مینیبش

 

 شدن. ادهیپ نیاز ماش دختراهم

 

 محمد وال محمد ی:الهم صل علنیآر

 

 ؟یبا خنده گفت:واسه چ ساورا

 

رو تو خودش داشت گفت:واال  تیکه هنوز جد یبودن اشاره کرد و با لحن بامزه ا دهیبه دخترا که حاال به ما رس نیآر

 با اون راننده شون نه خدا رو شکر فعال که سالمن. ادیسرخانوما ب ییبال دمیترس یم

 

 یآش رشته  یکه خانوما سالم برسن نذر کرده بودم همگ نیخانوما من واسه ا ونیبرگشت سمت ما و گفت:آقا بعد

 امروز مهمون من
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 خنده ریز میزد همه

 

 نیگلوله برف پرت کرد سمت آر هیو  نیبا حرص لبش رو گاز گرفت و خم شد رو زم روشنا

 

 جنبه یکتش رو تکون دادو گفت:ب نیآر

 

اه رو ر ادهیکه فقط از تو پ ییجاها هیباال.تا  میباهم راه افتاد یکرد و برگشت سمت دخترا و همگ یظیاخم غل روشنا

 ها شروع شدن یبعد آلو فروش یول میرفت یم

 

 کنن. یم دیکه خانوما دارن خر نی.مثل ادیسیکه ساورا گفت:بچه ها وا میرفت یجلو م ینطوریهم

 

ردم .نگاهش کنایآب افتاده بود چه برسه به ساور یمختلف دهنم حساب یآلو ها دنی.با دنییپا میهم دوباره برگشت ما

.زهرا و دنیخر یرو م گهید یمدل ها هیداد.تبسم و روشنا هم اونور  یبا شوق و ذوق داشت از همه نوع آلو سفارش م

 بودن. گهیدکه د هی شیزهره هم پ

 

 رهیو پفک بگ پسیچ کمیهم رفته بود  ساورا

 

 بودم. کیبهش نزد یادی.زنایساور شیاستفاده کردم و رفتم پ تیموقع از

 

 یبخور ییهمه اش رو تنها یخوا ی:م-
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 نگاهم کرد و سرتکون داد مظلوم

 

 خواد همه رو امتحان کنه یخوشمزه ان.آدم دلش م یلی:آخه خنایساور

 

 ستیها.واست خوب ن یهمه آلو بخور نیا یشما حق ندار ی:بله خوشمزه ان.ول-

 

 خوام.من دوست دارم بخورم یبچه ها اخم کرد و گفت:نم نیع

 

 اش خورد به لبام. فهی دیسف یکه خزها یرو آروم گاز گرفتم و سرم رو به طرفش خم کردم طور لبم

 

 شه مامان خانوم. یم تیاذ ین ی:اونوقت ن-

 

 برگردوند و نگاهم کرد ازش فاصله گرفتم و شونه هام رو انداختم باال. سرش

 

 گهیبرم خونه د یخورم م ی:اوم...خب...خب همه اش رو باهم نمنایساور

 

 قاشق هی یاشاره ام رو گرفتم سمتش وگفتم:روز انگشت
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 وگفت:چشم دیخند

 

 .کیبود وگذاشت تو پالست ختهیر کیکوچ یدو مدل آلو سفارش دادم.تو ظرف ها خودمم

 

 من! یخورد.شکمو یو داشت ماز آلو ها دستش بود  یکیرو هم از دستش گرفتم. نایساور کیپالست

 

 :آقا چقدر شد؟-

 

 کنم ی:نه خودم حساب منایساور

 

 کردم و گفتم:الزم نکرده یاخم

 

 سمت بچه ها. میرو که گفت دادم و برگشت یمبلغ

 

 .دیخند یخورد و تبسم م یگذاشت.روشنا حرص م یطبق معمول داشت سربه سر روشنا م نیآر

 

 ن؟یشده آر ی:چ-

 

 خرن. یم یتکون داد وگفت:نگاه کن بچه ها رو فقط دارن خوراک یسر نیآر
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 :شما هم بخر جلوت رو نگرفتن که.روشنا

 

 گه بچه یرو نشون داد و روشنا گفت:نگاه نگاه خودشم گرفته به ما م دشیخر کیپالست نیآر

 

 و اومد سمت ما. دیخند نیآر

 

 نکن تیدوستم رو اذ نقدریگفت:ا نیبه آر یبا اخم مصنوع نایساور

 

 نکن تیدوست من و اذ نقدریباال انداخت و گفت:خودت ا ییبا خنده ابرو نیآر

 

 گفت؟ یبهم نگاه کرد وگفت:چ نایرفت باال.ساور لکسیر یلیبهش بگم که خ زیچ هی اومدم

 

 یچیو سر تکون دادم:ه دمیخند

 

 رو جا گذاشتم لمیمن موبا ی:واساورا

 

 :کجا؟-
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 نیببرم تو ماش دیرو بد داتونی.بچه ها خرارمیرو ب لمیو بده من برم موبا چیآقا سوو نی:تو ماشساورا

 

رو دادم به ساورا و ساورا  کمیبرداشت و داد دست ساورا.منم پالست کشیاز تو پالست گهیظرف آلو د هی نایساور

 رو هم برد باخودش. هیبق یدایخر

 

 باال. میهم راه افتاد ما

 

 ستین ؟سختتیایراه ب یتون ی:م-

 

 نشدم یتونم اونقدرها هم دست و پا چلفت یوگفت:اره م رونیرو فوت کرد ب نفسش

 

 ست؟ینبود.سردت ن نی:منظورم ا-

 

 :نهنایساور

 

 فاصله پشت سرش بودن. کمیاز پشت خودش رو به ما رسوند.زهره و تبسم و روشنا هم با  زهرا

 

 ست؟یبهتر ن مینیجا بش هیگم  یچقدر سرده م ایآقا ارم یزد وگفت:وا یلبخند زهرا
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 مینیش یاونجا م میدیخوب هست پاتوقمونه مطمئنه رس یجا هیجلوتر  کمی:چرا دخترخاله -

 

 :ممنونزهرا

 

 کنم ی:خواهش م-

 

اخماش واسه  نیکنه؟آخ که اگه ا یم یحسود یعنی.نییکه اخماش تو هم بود و سرش پا نایطرف ساور برگشتم

 باشه... یحسود

 

آن پاش سر خورد و داشت  کیفکر بود. یتو یادیبشه.ز شیزیچ دمیترس یسختش بود.همش م یلیاون شکم خ با

به  یحبس شده بود.تکون نهیداده بود بهم و ساعدش تو دستم بود.نفسم تو س هیافتاد که از پشت گرفتمش.تک یم

 .دستش رو ول کردم.ستهیخودش داد و خواست صاف با

 

 ها ید یدست خودت م یکار هیباش دختر  ؟مواظبی:خوب-

 

از  دیبودم شا دهیبود.من هم ترس دهیرو گذاشت رو شکمش و چشم هاش رو بست و نفسش رو ازاد کرد.ترس دستش

 شتریاون هم ب

 

 :خوبمنایساور
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 ها نییگردونم پا یبرت م یراه بر ینطوری:اگه قراره ا-

 

 کرد وگفت:خوبم دکتر یزیر اخم

 

قل شه حدا ه؟دلخوریمن چ ریکرد.بابا تقص ینگاه دلخور داشت نگاهم م هیتاد.با تکون دادم که نگام به زهرا اف یسر

 ندارم. یفهمه من نسبت بهش حس یم

 

 قدم هاتم محکم بذار.من پشتت هستم مواظبم ریرو بگ واری:آروم از کنار د-

 

 و زهره و تبسم ازمون جلو زدن. میآروم تر بر میمجبور بود نایرو تکون داد و راه افتاد.به خاطر شکم ساور سرش

 

 ایافتیبود ب کی؟نزدیساور ی:خوبروشنا

 

 زد و گفت:خوبم یلبخند نایساور

 

ن و رفت یجلوتر از من راه م نایبا نگاه دلخورش نگاهم کرد و بعد رفت باال.شونه هام رو باال انداختم.روشنا و ساور زهرا

 من هم پشتشون بودم.

 

 کجا رفت ستیمعلوم ن نی:آر-
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 مینفس راحت بکش هی مشینیبهتر بذار جلوتر بره نب ی:واروشنا

 

 اد؟یو گفتم:دلت م میدیخن

 

 نیاورد یپردر م یائداخت االن از نبودنش از خوشحال یم کهیبهتون ت قهیو دم به د دیمن بود ی:شما اگه جاروشنا

 

 ؟یاالن پر در آورد یعنی:نایساور

 

 ستی:آره معلوم نروشنا

 

 یایراه م یکاریب گهیپرهات پرواز کن برو باال د:خب با نایساور

 

 رهبهت یلیخ امیبا پاهام راه ب نیمن هم یکنم؟نه مرس ارتیمن زودتر برسم اون باال دوست آقا رو ز ؟کهی:زرنگروشنا

 

 :اگه بهش نگفتم-

 

 ها یکشم تو رو خدا نگ یازش خجالت م یلیخ ستی:نروشنا
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اونم  یحرصت رو دراره.اگه خونسرد باش ادیاونم خوشش م یخور یخواهر من.حرص م گهید نیوگفتم:هم دمیخند

 ره یاز رو م گهید

 

 نایساور نیهم ایبده  ریده؟خب بره به تبسم گ یم ریمن گ اد؟بهی:خب آخه چرا از حرص خودن من خوشش مروشنا

 

خانومم که  نایساور رمیگ یبگه چون من حالش رو م یزیتونه چ یمن که نم یسرکار خانوم به دخترعمو گهی:نه د-

 بگه یزیتونه چ یداداشش هست بازم نم

 

 آورده ریگ بیوسط من و غر نیا گهی:خوبه دروشنا

 

 ها یای:توهم خوب از پسش بر م-

 

 رمیمن حال دوست مغرورت رو نگ ایآقا ارم یفکر کرد یبرگشت سمتم و ابروش رو داد باال و گفت:پس چ روشنا

 ستمیا نروشن

 

 یهست یپس چ یستی:اگه روشنا ننایساور

 

 یخاموش صدام کن یتون ی:مروشنا

 

 ستیخنده گفتم:المپ سوخته هم بدن با
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 با اخم نگاهم کردن جفتشون

 

 ها دیاز اون دوستتون ندار ی:دکتر شما هم دست کمروشنا

 

 گفتم. یدیخنده ببخش با

 

 رم باال یمن م دیباش نایدکتر مراقب ساور دیایآروم م یلیخ ی:واروشنا

 

 خواست تنهامون بذاره یتکون دادم و روشنا هم رفت باال.به نظرم م یسر

 

 رو گهیکنن همد یم تیاذ یلی:واقعا خنایساور

 

 هیچ ستیتکون دادم .گفتم:چه عرض کنم.هدفشون معلوم ن یسر

 

 ه؟یهدفشون چ دیکن یگفت:شما فکر م باخنده

 

 ادیاز هم خوششون م دیدونم شا یتکون دادم وگفتم:واال نم یسر

 



 ییدایش ینیریش

 
646 

 

 به شما نگفته؟ نیآر یعنینگاهم کرد وگفت: ینگاه موشکافانه ا با

 

بون ز ریحرف از ز شتریب ستیاهل نم پس دادن ن نیشلوارم فرو کردم وگفتم:آر بیزدم و دستم رو تو ج یکج لبخند

 یرو همه جا داره چه تواداره چه تو دوست شییخصلت بازجو گهید میکشه.چه کن یم رونیآدم ب

 

 دیلو داد ششیپ ی:حاال چنایساور

 

 زرنگه یادیخودش ز یول یچیوگفتم:واال من ه دمیخند

 

 رازتون رو لو بده میسرگرد رو بخر میتون یم مینی.ببدیدار ششیپ یگفت:پس راز طنتیتکون داد و با ش یسر

 

 خوره یکردم وگفتم:آخه راز من به چه درد شما م نگاهش

 

 :جالبه برام بدونم خبنایساور

 

 دیدیبه روز فهم دیرو گاز گرفتم و گفتم:شا لبم

 

هست  یخوشبخت ک م؟عروسیدار شیدر پ یشد توش احساس کرد گفت:نکنه عروس یرو م یکه تلخ یلبخند با

 حاال؟
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 بزرگه. یادیدونم خواسته ام ز یم یول یارزومه تو عروس خونم ش.خواستم بگم یبگم تو.اگر منو بخوا خواستم

 

م خواستم بگ یکه من منتظرشم در کار نباشه نه م یواقعا عروس دمیترس ی.چون مستیخواستم بگم نه در کار ن نه

 آره که ذهنش رو مشغول کنم.

 

 رمیگ یمنم زن م میگفتم:هر وقت شما رو عروس کرد طنتیش با

 

 ؟یداد و گفت:چ شینیبه ب ینیچ

 

 ؟یمامان خانوم.خسته نشد الیخی...بیچیزدم وگفت:ه یچشمک

 

 شکرت. ایکنج لبش بود.فکر کنم منظورم رو خوب گرفته.خدا یلبخند هیکرد اما  یداشت مشکوک نگاهم م هنوز

 

 م؟یرس یچرا نم کمی:نایساور

 

 به دور وبرم کردم. ینگاه

 

 کرد. ینگاهمون م طونیبود و ش ستادهیدر رستوران مورد نظرمون ا یجلو نیآر
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 :بچه ها کوشن؟ایارم

 

 تو خانوم دکتر دیی:داخلن.بفرمانیآر

 

 شرفیها ب یشکم منو گرفت و نذاشت برم تو.دم گوشم گفت:خوب دل و قلوه داد نیرفت تو و آر نایساور

 

 رو شونه اش و با خنده گفتم:تا چشمت دراد زدم

 

 داداششم که نبود گهی:خوبه دنیآر

 

 انداختم که دخترها روش نشسته بودن. یبه تخت بزرگ ینگاه

 

 ؟یر ی:اون که داداش نداره چرا رو مخش نم-

 

 االن کم رو مخشم نیهم یعنیو گفت: دیخند نیآر

 

 دلش ازت پره یلی:خ-
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 ادی:حقشه جوجه غرغرو.برو تو االن ساوراهم منیآر

 

 تخت.دخترها کفشاشون رو در آورده بودن و باال نشسته بودن یزدم و رفتم تو.نشستم لبه  یلبخند

 

 :پس اون دوتا کوشنتبسم

 

 انیتو دهنم و گفتم:االن م دمیکش لبمو

 

 تخت یبا ساورا اومدن و نشستن رو نیآر

 

 به نفس نفس افتاده بود. ساورا

 

 تند رفتم اومدم نفسم گرفت نقدریا ی:واساورا

 

 خوام ببرمتون یده؟من تا باال م یم یها نفس نفس زدن چه معن ی:آقا مثال مردنیآر

 

 شو الیخیب یدوست دار یجون هر ک نیهام رو با خنده باال بردم وگفتم:آر دست

 

 کین کیپ میاومد یبا تاسف تکون داد و گفت:واقعا که ما رو باش با ک یسر نیآر
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 نشسته بود وتوخودش جمع شده بود نهیکه دست به س نایو سرم رو تکون دادم.نگاهم افتاد به ساور دمیخند

 

 :سردته؟-

 

 تکون داد یزد و سر یلبخند

 

 اون سبده کو پتو بود توش نی:آرساورا

 

 گذاشتمش نیی:اوناهاش پانیآر

 

 روش. دمیبودم از دستش گرفتم و کش نایساور کیرو پتو رو در آرود و چون من نزد ساورا

 

 گهیباال د دیایب دیاری:کفش هاتون رو در بتبسم

 

 دیکش یکه نم ونیسفارش بدم؟قل ی:بچه ها چنیآر

 

 کین کیپ یرفته با قوم مومنون اومد ادتی نکهیگفتم:نه داداش مثل ا یحالت بامزه ا با
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ببرمتون  دیکش یرفته بود.خواستم امتحانتون کنم اگه م ادمی یگ یصورتش رو خاروند وگفت:راست م نیآر

 بازداشتگاه

 

 خوام یآلبالو م بیدوس هیمن  هینطوری:اِ؟حاال که اروشنا

 

 وآلبال بی...بعد اداش رو در آرود:دو سکمیواست  نهی.سنگیکرد وگفت:نه خوبه!خوش اشتها هم که هست یاخم نیآر

 

 حالت بد شه یاریبهت تعارف کنم کم ب یترس یسرگرد م هی:چروشنا

 

حالت بد شه  ندفعهیا یپات رو داغون کرد یزد حمونیتو تفر دیقبل که گند زد یترسم مثل دفعه  ی:نه منیآر

 یدوباره زهرمارمون کن

 

 نیبرداره پرت کنه سمت آر زیچ هی.روشنا دور وبرش رو نگاه کرد که میدیخند اروم

 

ده نذر کر دنتونیکه واسه سالم رس یهنوز.من برم اون آش ستیکرد وگفت:االن که وقت ناهار ن ینگاه بدجنس نیآر

 ریبودم رو بگ

 

 رفت. نیخنده و آر ریبلند زدن ز یبار همه با صدا نیا

 

 تخت یها رو گذاشتن رو ینیپراز آش رشته اومدن و س ینیاز گارسون ها با دوتا س یکیو  نیآر قهیدق 10 بعداز
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 روشنا خانوم دیی.بفرمادیی:بفرمانیآر

 

 خورم یبا اخم نگاهش کرد و گفت:نم روشنا

 

 آش خوردن داره نیکاسه آش برداشت و گفت:ا هینشست و  نیآر

 

خورد.خوشم  یآشش رو م یوبا پا زدم بهش که بحث کنه.خودشم خنده اش گرفته بود اما جد دمیخند آروم

 رو نگه داره شیشگیهم یوژست جد رهیخنده اش رو بگ یبلده جلو ادخوبیم

 

 بهش اصرار کردن که بخور خوشمزه اس نخورد که نخورد. هیبق یتا اخر لب به آش نزد.هرچ روشنا

 

 هم بود. یتخت مونده بود.اخم هاش تو یاومد و ظرف ها رو جمع کرد فقط آش روشنا رو گارسون

 

 خره قاشق قاشق بذاره تو دهنت ها ینازت رو نم یجا کس نیا نیبب گهی:بخور دنیآر

 

 نی:بسه آرساورا

 

 زه بودخوشم یلی:دستتون درد نکنه خزهرا
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 نذر بودن نیکه باعث ا دیکنم.از روشنا خانوم تشکر کن ی:خواهش منیآر

 

 .نییتخت رفت پا ی.روشنا با حرص بلند شد و از رودنیها دوباره خند بچه

 

 یکرد تیدوست من و اذ نی:باز انایساور

 

 خوره یتونه جواب بده حرص م یبنده خدا هم نم نیا دیخند ی:خب شما ها چرا منیآر

 

 کن. ی:برو ازش عذرخواه-

 

 :عمرا...نیآر

 

 خودش و شروع کرد به خوردن. یجلو دیآش روشنا رو هم کش کاسه

 

 وتخمه بودن وهیگذشت.بچه ها مشغول خوردن م یا قهیدق ده

 

 شد که بلند شه زیخ مین نایساور
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 :کجا؟ساورا

 

 زنه یدختره کجا رفت دلم شورش رو م نیا نمی:برم ببنایساور

 

 خانوم بادمجون بم آفت نداره نایساور دی:نترسنیآر

 

 ها یاریشورش رو در م یدار گهید نی:آر-

 

 دیکن یزهرمارمون م دیدفعه شما دار نیفکر کنم ا یول دهایببخش نی:آقا آرنایساور

 

کجاس.خودش رو  نمیرم بب یم دینیکنم؟بش کاریتکون داد و دوتا دست هاش رو زد رو پاش و گفت:چ یسر نیآر

 از حرص نییفقط پرت نکرده باشه پا

 

 این گهیخودتم د شیاوردیبهش کردم وگفتم:ن یاخم

 

 .رونیکتش و رفت ب بیدست هاش رو کرد تو ج لکسیتکون داد و ر یسر نیآر

 

*** 
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 :نیآر

 

 یرو ادهیز کمی...انگار یترسم ازشون.ول ی.انگار مایخودتم ن شیاوردیدختره؟ن نیبگم به ا یمن االن برم چ آخه

ه .بخوندمیبهم بگه.تو چشم هاش م یزیچ هیخواست  یم نایدونم ساور یخواستم بچه ها رو ناراحت کنم.م یکردم.نم

 دوتا که جونشون به هم بسته است. نیا نمی...اگهیهر حال دوستشه د

 

م انداخت ینگاه هیرفتم و  رونیهم ب لوس و ننر...تمام محوطه رستوران رو گشتم.از رستوران یرفته حاال؟دختره  کجا

 دوربشه. یلیکه خ ستین وونهیدور وبر نبود.دوباره برگشتم داخل رستوران اونقدر د نیاما ا

 

 یهم چندتا تخت بود و فضا نییخورد.پا یم نییبه پا یقشنگ یچوب یرودخونه باعث شد برم اونطرف.راه پله  یصدا

نبال خوردم و با چشم د شونیکی.منم به نییچندتا پسر جلوتر از من رفتن پا هیسردتر بود. کمیداشت.فقط  یقشنگ

 گشتم. یروشنا م

 

 ینیبیآقا مگه منو نم-

 

 دی:ببخش-

 

 مشکل داره اروی-

 

 دادم لشیگنده ام رو تحو یاز اون اخم ها یکیو  برگشتم
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 ...رمشی...بگیکه نبود لعنت نطورفیو با چشم دنبال روشنا گشتم.ا برگشتم

 

 دیچشم غره بهشون برم.رو آب بخند هیپسرها برگشتم که  یخنده  یصدا با

 

 بابا خوشگله چرا تنها-

 

 افتاده بود. یکه لب رودخونه اتفاق نیکردم و رفتم جلوتر.مثل ا یاخم

 

 تر شد ظیجلوتر.اخم غل رفتم

 

 شده؟ یزیچ ی؟آخییچرا تنها یخانوم-

 

 بافت یکه داشت شرو ور م یهمون پسر یدست زدم رو شونه  با

 

 سمتم برگشت

 

نمش دونستم اگه بز یبودم و م سیخودم پل یاومده.مشتم رو آوردم باال که بکوبم تو فکش.ول شیپ یبله آقا؟مشکل-

 نهیسنگ یادیدستم ز ستین افتهیب یممکنه براش اتفاق
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 ینیب یبرو مزاحم خانوم نشو که بد ماش رو صاف کردم و گفتم:برو پسرجون. قهیرو گاز گرفتم و با دوتا دستم  لبم

 

 نمیب یم یرو گذاشت رو کمرش و گفت:مثال چ دستش

 

مامان جونت  ستیگفتم:اونوقت معلوم ن میفوق العاده جد یرو تو هم قفل کردم و شکوندمشون و با صدا انگشتام

 ومدهیسگم باال ن ینه.برو بچه جون تا اون رو ای نتتیسالم بب

 

 هم مثل سگه شینجوریهم اروی نیا ای:ول کن بابا بدیزد دست پسره رو کش یپوزخند دوستش

 

 رو برداشتن و رفتن باال. لشونیرو بلند کردم که بکوبم تو صورتشون دور شدن و وسا دستم

 

 دید کرد.تا یتا اروم شم.برگشتم سمت روشنا.با تعجب نگاهم م رونیو نفسم رو فوت کردم ب دمیکش یقیعم نفس

 کرد. یبرگشتم سمتش صورتش رو اونور

 

بلند  یها نیبا پوت یسرمه ا یبود با شلوار ل دهیپوش یچرم قهوا ینشسته بود.پالتو یتخته سنگ یرودخونه رو لب

 بود. دهیستش پوش یبا دستکش ها یکرم سرش کرده بود و شال گردن کرم شکالت می.شال ضخیلژدار قهوا

 

شه  یبخوابونم تو گوشش که باعث م دونهیخواستم  یمعذب بود.م کمیکردم.انگار  زشیدوساعت آنال ینگاه جد با

 هم نبود. الشیخ نیخواستم ازم بترسه.اما ع یداد و م یم تیعصبان یکنن.نگاهم بو جادیبراش مزاحمت ا
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 میگفتم:بلند شو بر یجد یلیخ

 

 دیببر فیگفت:من راحتم شما تشر ینکرد.با لجباز نگاهم

 

 ادیمزاحمت شدن؟خوشت م یدی.نداریدر ن یبلند گفتم:مسخره باز یصدا با

 

 ی:حرف دهنت رو بفهم.تو از همه مزاحم ترروشنا

 

 :گفتم بلند شو-

 

 ؟یاومد یخوام.واسه چ ی:گفتم نمروشنا

 

 یکنم.واقعا که بچه ا ی:دوساعته دارم دنبالت م-

 

 رو اونور کرد. روش

 

چه حرف رونه.من حوصله  یرو بزن یچه حرف یستیبزرگ که بلد ن یباشم به خودم مربوطه آقا ی:هر چروشنا

 امیرو ندارم برو خودم م یشکیه
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 کرده؟ هیگر یعنیگرفته بود. صداش

 

 :روشنا؟-

 

-...: 

 

 ضرب گرفته بود نیو با پاش رو زم نیی. سرش رو انداخت پاسادمیجلوش وا رفتم

 

 وگفتم:منو نگاه کن دمیکش یپوف

 

 نیرو نداشتم که بخوام نازش رو بکشم.واسه هم یکس یعنینبودم. دنی.اهل ناز کشنییسرش رو انداخته بود پا باز

 هم بود. یعصبان شتریب چیتوش نداشت که ه یمتیصدام مال

 

 :روشنا-

 

م گ یتو صورتش.دست برد موهاش رو زد پشت گوشش و گفت:م زهیرو با حرص بلند کرد باعث شد موهاش بر سرش

 امیبرو خودم م
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زدم و تو دلم گفتم از بس مغروره درست و  یقرمز نبود.اما چندتا دونه رد اشک رو صورتش بود.پوزخند صورتش

 کنه ینم هیهم گر یحساب

 

 میدیتو رو هم د هیوگر مینشستم و گفتم:نه بابا نمرد اروم

 

 ته بود.چقدر دل نازکه.لوسکمرنگش رو پاک کرد.تو چشم هاش اشک حلقه بس یپشت دست رد اشک ها با

 

 نکردم هیمن گر ری:نخروشنا

 

 رو گونه اش. دمیزدم و دستم رو کش یبدجنس لبخند

 

 سه؟ی:پس چرا هنوز خ-

 

 نداره یکرد و گفت:به شما ربط یاخم

 

 .ومدمیدختر کوتاه م نیکنار ا دیهام رو بستم.چقدر با چشم

 

 :بلند شو-
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 خوام ی:نمروشنا

 

 بلند شو وونهید یخور یسرما م ینشست خیسنگ  ی.کنار رودخونه رویخور یسرما م:پاشو خانوم کوچولو -

 

 داد. یتکون م یشده بود و پاهاش رو عصب رهیرو به دندون گرفته بود و به رودخونه خ لبش

 

 ؟یای:نم-

 

 :نـــه!روشنا

 

 تکون دادم و دست انداختم و بازوش رو گرفتم یسر

 

 :به من دست نزنروشنا

 

 خودت پاشو یبا پا:پس خودت -

 

 .رونیب دیشد و بازوش رو از دستم کش بلند

 

 :لجباز ننر لوس-
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 زورگو ی:مغرور از خود راضروشنا

 

 شه. یشه بامزه تر م یم یزدم.عصبان یلبخند

 

 ؟یخند ی:مروشنا

 

 بچه ها منتظرن میکن بر یبسه آشت گهیخب د یلی:خ-

 

 سال ؟صدی:آشتروشنا

 

 اش سفارش دادم هیباال اول بردمش سمت خود رستوران و  میرفت

 

 اخمش پررنگ تر شد. دیآش رو د تا

 

 سمتش. گرفتم

 

 خورم یزد وگفت:نم یپوزخند
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 مونه ها یدلت م گهی.بخور دستیاز اون آش ها ن نی:بخور.ا-

 

 قاشق پر کردم و گرفتم سمتش. هیشوهر تو. چارهیکرد.اخ ب یناز سرش رو اونور  با

 

 کنم ی:خواهش...م-

 

 آش مونده شیدونستم دوست داره و دلش پ یخورد.م یرو از دستم گرفت.آروم آروم م آش

 

 سمت بچه ها میبر میکه تموم شد بلند شد آشش

 

 تند رفتم دی:ببخش-

 

 گفتم:ببخش بعد برو یجد یلیبهم کرد و رفت جلو.دستش رو گرفتم وخ یاخم

 

 ورش نشسته بود نگاهم کرد.قرمز د یهاله  هیکه  شیطوس یچشما با

 

 یبد یلی:خروشنا

 

 وگفتم:من بد...تو هم لوس.قبوله؟ دمیخند
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 چپ نگاهم کرد و لبخند زد. چپ

 

 میخب بر یلیخ یکرد ی:خب پس آشت-

 

 من هنوزم قهرم ری:نخروشنا

 

 نکن پرتت کنم تو رودخونه ها یکار هیرو بردم طرف گوشش و گفتم: سرم

 

 سمت بچه ها میو رفت دیخند

 

 دختره نیکه چقدر لوسه ا یگل قهر کنتون.وا نمی:ا-

 

 .دمیزدم و خند یبامزه شده بود.چشمک یلیخواست لپش رو بکشم خ یبار دلم م نیاول یبا اخم نگاهم کرد.برا روشنا

 

 .میخورد یهم م یمدل غذا سفارش دادن.با خنده از غذاها هیها هر کدوم  بچه

 

 دوغ رو بده ای:ارم-
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 رو گرفت طرفم. کیکوچ یاز دوغ ها یکی ایارم

 

 چشمم رو بستم هیبچه ها و  یگاز داره گرفتم جلو یرو گرفتم دستم.معلوم بود حساب دوغ

 

 زمی:خب رو کدومتون بر-

 

 یلباس هات رو باهام عوض کن یمجبور یزی:رو من برساورا

 

 از من نیکنم تو رودخونه ا یپرتت م زهیقطره روم بر هینگاه کردم که گفت: ایارم به

 

 تونستم سربه سر اون بذارم. یروشنا نگاه کردم.تو دخترها فقط م به

 

 روتو زمیر یرسه پس م یکه زورت بهم نم یکی:خب تو -

 

 لب گفت:بچه پررو ریبهم کرد و ز یچپ چپ نگاه

 

 رسه یزورش بهت م شتریوگفت:اتفاقا روشنا خانوم از همه ب دیخند ایارم

 

 نیهم نه ا یشکیزدم وگفتم:نه بابا؟ه یپوزخند
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 یکنه حتما خوب زورش م یمغرور رو مجبور به منت کش نیکه بتونه آر یزد رو شونه ام و با خنده گفت:کس ایارم

 جان نیچربه آر

 

 خنده ریزدن ز همه

 

 بچه گم نشه دستمون امانته نیا وقتیرفتم  ؟منی.من منت کشستین نطوری:ساکت ساکت اصال هم ا-

 

 دهنش یدستش رو گرفت جلو روشنا

 

 چشماش رو درشت کرد و

 

 نکن اهیما رو س گهید میا یباز اهیداد و گفت:برو داداش ما خودمون آخر س هیتک ایارم

 

 جوجه دارم نینسبت به ا یکنن من حس یگرفت.االن همه فکر م یحرصم م هیبق یخنده ها از

 

 جان نذار من دهنم رو باز کنما ای:ارم-

 

 مثال؟ یبگ یخوا یم یبهم انداخت و گفت:نه بابا؟چ ینگاه چپ ایارم
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 رو براتون روشن کنم که... قیحقا یسر هی دیخانوم من با نایگفتم:ساور نایزدم رو به ساور یمحو لبخند

 

که محکم تو پهلوم خورد بود دستم رو گذاشتم رو پهلوم و شروع کردم به حرف زدم:خب حاال که  ایارم یسقلمه  با

 قصد دارن... ایشد دوستان آقا ارم نطوریا

 

 نی:ساکت شو آرایارم

 

 ادیبگم حالت جا ب دیکه عوض داره گله نداره با یزیداداش چ گهی:نه د-

 

 کنم یخواهش م نیبا اخم نگاهم کرد وگفت:آر ایارم

 

 کنجکاو شدم بدونم هیجالب قتیکه حق نی:اِ دکتر بذار بگن مثل انایساور

 

 کردن دییهم حرفش رو تا هیبق

 

 دارن به خدا بذار بگم ؟گناهیبذار یمظلوم و معصوم رو تو کنجکاو یبچه ها نیا ادیجان دلت م ایگفتم:ارم یشوخ با

 

 کرد خیگم غذاهاتون  ینم یزیخب چ یلیگفتم:خ یجد یلیبزنتم که رفتم عقب و صدام رو صاف کردم و خ اومد
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جرئت نکرد اصرار کنه منم  یکرده بود کس ایکه ارم یاخم کردن و غر زدن.مغزشون رو مغشوش کردم.با اون اخم همه

 کنم مراقب حرف زدنش باشه... یخواستم دستش رو رو کنم که.فقط خواستم تالف ینم

 

 :نایساور

 

خواست با من صحبت کنه  یمخواست فاش کنه. یکه م یتموم فکر و ذکرم رفته بود سمت اون راز نیاون حرف آر با

رو لو نده.معلوم نست چه  یزیچ نیزد که آر یم شیخودش رو به آب و آت یلیخ ایشه.ارم یس البد به من مربوط م

 یبود و زهرا حساب الیخیدونه.زهره ب یم یزیمطمئنا اون چ دیخند یم زیر زیپسره اس.تبسم ر نیتو کفش ا یگیر

 .زهرا رفت تو هم یبا من صحبت کنه اخم ها دیبهم گفت با نیکه آر یفکر.خصوصا اون قسمت یمثل من رفته بود تو

 

.خودمم خنده ام گرفته بود.تا دیخند یداد و م یرو نشون م ایانداخت و ارم یهم که از رو به رو برام ابرو باال م روشنا

 داشت واسه خودش. یخاص تیاخمو هم جذاب یایبودمش.ارم دهیاخمو ند نقدریحاال ا

 

 پتو. ریتموم شدن ناهارمون گارسون ها ظرف ها رو جمع کردن.روشنا اومد کنارم نشست و اومد ز با

 

 :آخ سر شدهاروشنا

 

 میگرد یبرم یشد ک 3:ساعت ساورا
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 ده ها یم فیک می:تا شب بمونتبسم

 

 دربند یخوبه شب ها یلی:آره خزهرا

 

 شه ی:نه خانوما نمایارم

 

 چرا؟:اِ تبسم

 

 نینگه دار رونیسرما ب نیتا شب تو ا نیخوا یبنده خدا رو م نیخانوم همراهمونه ها.ا نایکه ساور نی:مثل اایارم

 

 که ستنین شونیشه فقط ا یگفت:واال ما هم سردمون م یبا دلخور زهرا

 

 دیفرق دار شونیگم دخترخاله هوا سرده.بعدش شما با ا یو م نی:خب منم همایارم

 

 ؟یفرق:چه زهرا

 

 ستیداره براش خوب ن شهی:خواهر من بار شساورا

 

 خواهر من؟ یواسه چ یحسود نیخانوم اخه ا زهرا
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 .میزن یم خی میگه اشکال نداره ماهم دار ی:اره راست متبسم

 

 خودشون. یرو دنیپتو رو کش یکیاون  دخترها

 

 چسبه یم میباز کن قتیحق ایگم جرئت  ی:متبسم

 

 رو بده ی:آره آره اون بطرایارم

 

 که ستین یو گفت:بده بچه باز دیرو کش یبطر ایاز دست ارم نیآر

 

 رو چرخوند. یبطر نی.آرنیمشت زد تو کمر آر هی ایارم

 

 باز شد. یادیز ششیافتاد و تهش به زهرا.زهرا ن ایبه ارم سرش

 

 قت؟یحق ای:خب پسرخاله جرئت زهرا

 

 قتی:اوم...حقایارم
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 د؟یرو در حال حاضر دوست دار ی:کسزهرا

 

تونستم نفس بکشم.نگاهش کردم.نگاهش به نگاهم گره  یحبس شده بود نم نهی.نفسم تو سدیسوال منو پرس زهرا

 آره ییجورا هیزد وگفت: یخورد و لبخند محو

 

 ی...منظورش به من بود...شا دیبهم داد.شا یحس خوب هی.اون نگاهش به من رونیرو فوت کردم ب نفسم

 

 و تهش به روشنا افتاد. نیرو چرخوند.سرش به آر یبطر ایبار ارم نیا

 

 جرئت؟ ایتو دام.جرئت  یکرد وگفت:خب جناب سرگرد افتاد یثیلبخند خب روشنا

 

 جرئت رو انتخاب کنم؟ یدوست دار یلی:خنیآر

 

 دیانتخابش نکن فهیح دیجمع نیفرد ا نیاخه به قول خودتون شما با جرئت تر گهی:آره دروشنا

 

 ؟یبگ یخوا یم یچ مینیباشه.جرئت...بب یاصرار دار یلیتکون داد و گفت:حاال که خ یسر نیآر

 

 دیتو رودخونه شنا کن نییپا دیبر دی:باروشنا
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 خنده ریزدن ز همه

 

 سرد؟ یهوا نی:تو انیآر

 

 شه اون یاون موقع معلوم م دیانجام ند دیتون یندارم م نشیبه ا یکار گهیباال انداخت وگفت:من د یشونه ا روشنا

 دیگرنداریدل و ج دیگ یقدر ها هم که م

 

 دم یانجام م نییپا میر یم میرو که جمع کرد لیوسا ی.رفتنستین ی:باشه مشکلنیآر

 

 :قول؟روشنا

 

 اتفاقا خودمم هوس شنا کردم ستین ی:مشکلنیآر

 

 سرما نیسر تو ا یبند یم لی:قندساورا

 

 یخودت خوبم کن دیمن سرما خوردم با زیچ هی:اشکال نداره فقط نیآر

 

 نداره یباال انداخت وگفت:من خودم دکترم اشکال ییبا ناز ابرو روشنا
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 رو چرخوند. یبار بطر نیا ساورا

 

 ایبه من افتاد و تهش به ارم سرش

 

 قتیحق ایخانوم جرئت  نای:خب ساورایارم

 

 قتیتونم جرئت رو انتخاب کنم همون حق یوضعم نم نیخنده گفتم:واال من با ا با

 

 هست تونیتو زندگ ید؟کسیبه ازدواج مجدد فکر کرد دیسوال راستش رو بگ هی:ایارم

 

 متفکر به خودم گرفتم. افهیق هی.ابروهام رو دادم باال و جاخوردم

 

 گهید رونیخواهر من و نکش ب یجناب دکتر مسائل شخص ی:اساورا

 

 جواب بدن دیبا نهیقانونش هم ی:ساورا جان بازنیآر

 

که منو داشت رفت زن گرفت چرا من  نیاون شوهرم با وجود ا یکنم.وقت یفکر کردم.معلومه که به ازدواج فکر م کمی

 کم دارم؟ یازدواج نکنم؟مگه من چ

 



 ییدایش ینیریش

 
674 

 

 رو فوت کردم و گفتم:آره به ازدواج مجدد فکر کردم. نفسم

 

 سوالم؟ یکی:و اون ایارم

 

 اما نگفتم. یره تو هستخواستم بگم آ یم

 

 نباشه دمیباشه شا دیشا دونمی:نم-

 

 د؟یدی:گنگ جواب مایارم

 

 گهیگرفتم د ادیکردم وگفتم:منم از شما  نگاهش

 

 یماه ها نی...تو اریاون شب...هورسا...ام ادیخودم افتادم. یزندگ ادیزد.اما من دلم گرفته بود.دوباره  ینیدلنش لبخند

 کار رو کرد؟ نیباهام ا ریگرفت.چرا من؟چرا ام یدلم م یلیآخر خ

 

 تنها... یلیتنهام.خ یلیخ یشلوغه ول دورم

 

 اومدم نییتخت پا یاز رو دیببخش هینشدم.با  یباز یادامه  منتظر
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 ؟یر یکجا م نای:ساورساورا

 

 زنم یقدم م کمیکه برگردم گفتم:خسته شدم از نشستن  نیرو تکون دادم و بدون ا سرم

 

 امیباهات ب یخوا ی:مروشنا

 

 خواد ی.نمامی:نه زود م-

 

دم.از تنها بو یتنها یشلوغ نیروزها که تو ا نیخواست.مثل تموم ا یم یی.دلم تنهاانیگفتم که دنبالم ن یجد اونقدر

 بخوام نجاتش بدم. یکه حت نیسرعت رود گذشت بدون ا نیبه هم میشدم.زندگ رهیباال به رودخونه خ

 

 ینداشتم.اما االن احساس م ریخورد؟من طاقت تحق یم یمن نبود به چه درد شیش دلش پکه مرد یا یزندگ نجات

 شم.تنها ب طیشرا نیتو ا نقدرینبود به خدا حقم نبود ا ؟حقمیشنو ی.دلم گرفته...خدا مستیکنارم ن یشکیکنم ه

 

 یشدن و گونه ام رو م یم خیسرد  یگونه ام.اشک هام تو اون هوا یرو دیچک یصدا م یهام دونه دونه و ب اشک

 گرفتم یم شی...اما از تو داشتم آتیلیسوزوند.سردم بود خ

 

که رو شونه ام افتاد به عقب  یزیچ ینینبود.باسنگ ختنمیمزاحم اشک ر یبود و کس یخلوت یرو شکر جا خدا

 برگشتم.
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 شد. رهیو به رودخونه از باال خ ستادیشونه ام مرتب کرد و کنارم ا یپتو رو رو ایارم

 

 بشه.نگاهش نکردم. یادآوریتلخم بهم  یو گذشته  یینا خواسته تنها ایبودم.باعث شد خواسته  ریدلگ ازش

 

به نرده  هیروبه رومون بود و تک یدونم.هردومون نگاهمون به منظره  ی؟نمیاونم دلخور و گرفته بود.اما از چ نگاه

 .میداده بود یچوب

 

به نرده  هیروبه رومون بود و تک یدونم.هردومون نگاهمون به منظره  ی؟نمیاونم دلخور و گرفته بود.اما از چ نگاه

 .میداده بود یچوب

 

 ؟ی:ناراحت شدایارم

 

 ؟ی:ازچ-

 

 :از سوالمایارم

 

 کردم وگفتم:نه سیرو بازبونم خ لبم

 

 ی:چرا شدایارم
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 که چقدر تنهام ادیب ادمیرو فوت کردم و گفتم:نه...فقط باعث شد  نفسم

 

خوردن و  یشد به هم م یکه هنگام صحبت کردن از دهنمون خارج م ییبود.بخارها کینزد یلیسمتم.خ برگشت

 شدن. یم ختهیدرهم آم

 

 میما کنارت یهمه  نایساور یستی:تو تنها نایارم

 

 یباشم.نم یشگیخواستم اون دختر مهربون هم یزدم.نم ینگاهم رو دوختم به رودخونه و پوزخند تلخ دوباره

 جدا شد. ریبشم که با قدرت از ام یمغرور ینایخواستم همون ساور یکنم.م یخواستم نقش باز

 

 من طیشرا نیتو ا ه؟اونمی:به نظرت بودن دوست هام برام کاف-

 

 یکش یم یدونم چقدر سخت ی.مستی.حقت هم نستین یدونم نه کاف ی:مایارم

 

 ه بود.که اشک توشون حلقه زد ییدوباره گلوم رو فشرد.نگاهش کردم با چشما بغضم

 

 تسیکنارت ن یو کس یدار اجیبه شوهرت احت یوقت یباردار یوقت یکه بفهم ایارم یستی.تو زن نیفهم ی:نه نم-

خوش  ایاونور دن دشیمن تنهام اون با زن جد یسوختم!وقت ینم نقدری.کاش مرده بود اونوقت ایخور یچقدر ضربه م

 گذرونه. یم
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 گونه ام. یرو دیچک اشکم

 

که شوهرت کنارت باشه و پا به پات درد بکشه و  نیا یشه به جا یحالت بد م یوقت یفهم ی.نمیفهم ی:نه نم-

 که کمکت کنه یدوستت رو صدا بزن ینشه،مجبور تونیزیتو و بچه ات چ یوقتینگرانت بشه که 

 

 نیخواهر خودم بود ا لیاگه سو دی.شادیبرام زحمت کش یلینه.دستتون درد نکنه.روشنا خ دیگم برام کم گذاشت ینم

 روشنام. ونیمد یلیکرد.خ یکارها رو نم

 

 تونه خال وجودم رو پرکنه. ینم یشکیه ی...ولیول

 

 ی.نه تو نمیدیرس یو بهش م یدیچرخ یپروانه دورش م نیزنت باردار بود ع یچون وقت یفهم ی.تو نمیفهم ینم تو

ه که قراره به زور قورت داد یفنجون اسپرسو.تلخ تر از هر بغض هیتلخه.تلخ تر از  یلیمن خ ی.زندگیدرکم کن یتون

 بشه

 

 ی.نمدیاز چشمش چک یچشم هاش رو بست.قطره اشک ایخودم اومدم.اشک هام صورتم رو پر کرده بود.ارم به

 خواستم دلش برام بسوزه

 

 ینگفتم که برام دل بسوزون ناروی:ا-
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 پتو گرفت و برم گردوند. ریرو از ز بازوم

 

 :بهم نگاه کنایارم

 

گشتم که همه  یکوتاه م وارید هیاون نبود.اما من دنبال  ری.تقصنمشیبب خواستمیکردم نم یرو اون طرف سرم

 رو باندازم گردنش رهایتقص

 

 چونه ام و سرم رو بلند کرد.به چشماش زل زدم.با انگشت شصتش اشکم رو پاک کرد. ریرو گذاشتم ز دستش

 

 انگار اونم توحال خودش نبود. یبود.ول بیبرام عج ایبا ارم یدفعه ا هی یکیهمه نزد نیا

 

 یم کاریچ افتهیب یاتفاق هی شیدینکرده واسه دخترت که هنوز ند یسوال؟خدا هیمن تلخ نبود؟هوم؟ ی:زندگایارم

 یکن

 

 رو گذاشتم روشکمم.حس از دست دادنش برابر بود با مرگم دستم

 

 رمیم ی:م-

 

بابا  شیساعت پ هیتونه حرف بزنه  یداره بچه ات که تازه زبون باز کرده و م یچه درد یفهم ی؟می:پس من چایارم

 رفت؟ گهینبود...د گهیساعت بعدش د یکرد اما  یصدات م
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 تموم یکه تو راننده اش بود ینیو همدم و مونست بودتوماش یش کیرو قرار بود باهاش شر تیکه تمام زندگ یزن

 کنه؟

 

ه ک یکنم که زن کاریمن چ ؟امایرو نابود کن ادشی.یمتنفر ش یتون یگذاشت و رفت؟مچه سخته؟شوهرت  یفهم یم

 از دست دادم؟ شهیهم یدوسش داشتم و دوسم داشت و برا

 

کردم؟سرش رو باال  یخودم رو حبس م یها تو اتاق عل یماه مثل روان نیچند یدون ینه؟میریمن خوبه؟ش یزندگ

 تو موهاش زد.بغضش گرفته بود. یگرفت و چنگ

 

 ؟یفهم یرو دلت بمونه؟م دنیچقدر سخته تا آخر عمرت حسرت بابا شن یفهم یم

 

 جمله اش شوکه شدم. از

 

با غم از  یخوا یم ی.تا کیدوباره بچه دار ش یتون یهنوز تموم نشده م ای.دنیدوباره ازدواج کن یتونی:خ..خب...م-

 یکن یدست دادنشون زندگ

 

 .دیرو گز لبش

 

 ستین نیاما مشکل من ا دیجد یزندگ هی:سخته کنار گذاشتن اون همه خاطرات و شروع کردن ایارم
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 :پس...-

 

ه ...خوشبحالت کیریدخترکوچولوتو بغلت بگ یتون یو گفت:خوشبحالت م یچوب ینرده  یهاش رو گذاشت رو دست

 گهیبار بابا و مامان م نیاول یبرا یسه سال تجربه اش کردم.وقت نهیریش یلی...خیطعم بچه داشتن رو بچش یتون یم

 یشه حاضر یم ضیمر یرو تکرار کنه...وقت اسمت گهید باریتا  یتموم جونت رو بد یرو بهت دادن.حاضر ایانگار دن

تا اشک هاش رو  یاریب رشیسنگم گ ریاز ز یبخواد حاضر یزیچ ینشه.وقت شیزیبچه ات چ یول یریخودت بم

 ..ینینب

 

 یخوا یمحروم شدم.بازم م شهیهم یها برا ینیریش نیا ی...من...من تو اون تصادف...از همه نایساور خوشبحالت

 توتلخه؟ یفقط زندگ یبگ

 

ه مرد هم نیشد ا ی.باورم نمدیچییاون روز تبسم تو گوشم م یبزرگش.صحبت ها ا؟مشکلیارم یعنیشد. ینم باورم

 تموم من نتونه دوباره طعم پدرشدن روبچشه یچ

 

 بودم ی.تو اوج ناباورختیر یهام تندتند رو گونه ام م اشک

 

 ...زهیگرفت تا اشکش نر یلبش روگاز م ایارم

 

 میدیروزگار رو چش ینه؟هر دومون بدجور تلخ میهم هیشب یلی:ما خایارم
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 یکنم.حاال...حاال احساس م هیخواست که سرم رو بذارم روش و گر یم نهیس هیخواست.دلم  یآغوشش رو م دلم

 نهک ادهیپدرانه اش رو واسه دخترم پ یتونه تمام آرزوها یمن شدنه.اون م یمرد زندگ یبرا نهیگز نیبهتر ایکردم ارم

 

 گرفته بود.هق هقم بلند شد دلم

 

 رو تو دست هاش فشار داد. دستم

 

 یازدواج کن یتون ی...تو مندهیاما آ میکن شیگذشته رو کار میتون یمونه.نم یدگزن نی...ای:آروم باش خانومایارم

تونم پدرانه  یو من...نفسش رو فوت کرد و ادامه داد:من فقط م یبازم بچه دار ش ی...ازدواج کنیدخترت رو بزرگ کن

 کلبه بذارم یهام رو واسه بچه ها

 

 کلبه ی:فقط بچه ها-

 

کرد.نگاهش کردم.لبخند زد.سرم رو گذاشتم رو شونه اش.دستش رو گذاشت رو شونه ام و اروم شونه ام رو  نگاهم

 کرد. ینوازش م

 

 یمنم در آورد هیگر نی:مامان لوس ببایارم

 

 دی:ببخش-
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 ؟یسبک توچ یلیخ نای:سبک شدم ساورایارم

 

 آره کمی:-

 

 یسبک شد کمیتازه  یکرد هیهمه گر نیدلت پره که ا یلیگفت:خ یبا شوخ ایارم

 

 :اوهوم دلم پره-

 

خانوم خوشگل بشه.البته  هینازه که مثل مامانش قراره  یدخترکوچولو هیتوش  گهیگفت:آره د طنتیبا ش ایارم

 مثل تو لوس نشه دوارمیام

 

 شونه اش برداشتم و گفتم:من لوسم یرو از رو سرم

 

 ؟یستیو گفت:ن مینیب یانگشت زد رو با

 

 رمی:نخ-

 

 سبک شدم.تو دوست یلی.خمیسنگ صبور هم باش میتون یکنم م یاحساس م یدونم چرا ول یوگفت:نم دیخند ایارم

 یهست یخوب
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 یهست یهمدرد خوب یوگفتم:بهتره بگ دمیخند

 

 میامتحان پس داد یروتکون داد وگفت:اره هردوتامون بدجور سرش

 

 خواستم ازش برسم. یرو م یخواست اون سوال یم دلم

 

 ا؟ی:ارم-

 

 :جانمایارم

 

 ...ینتون گهیشه که تو د ی:تو واقعا...من...من باورم نم-

 

 زد وگفت:باورت شه یتلخ لبخند

 

 :خب دکتر...-

 

 شه... یتکون داد و گفت:رفتم.نم یسر
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 رو فوت کردم.نگاهم کرد.خواست بحث رو عوض کنه. نفسم

 

 تو رودخونه اندازنیرو دارن م نیبچه ها ار شیپ میرفت بر ادمونی یکرد هیگر نقدریخانوم لوس ا یخنده گفت:ا با

 

 بشه دلمون خنک شه دهیموش اب کش نیو اشکم رو پاک کردم وگفتم:اخ ار دمیخند

 

 کنه تیدوست خوب بلده دوست منو اذ نیا گهی:آره دایارم

 

 ذاره ی:حقشه خب.از بس سر به سر روشنا م-

 

 زنن؟ یمشکوک نم نایزد وگفت:ا یچشمک ایارم

 

 رو با چشمک پاسخ دادم وگفتم:بدجور چشمکش

 

 تابلوان یلیخ ییجورا هیوگفت: دیبلند خند ایارم

 

 نی:البته آقا آر-

 

 زنه یجر نزن دوست خودتم مشکوک م گهی:نه دایارم
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 نگفتن یزیتا پشت سرمون چ میوگفتم:بر دمیخند

 

 میزن یگن ما هم مشکوک م یوگفت:االن م دیخند ایارم

 

 سرما نخوره ین ینکنه.ن ریپات گ ریشونه ام درست کرد وگفت:مواظب باش ز ینازک کردم.پتو رو رو یپلک پشت

 

 هم سرما نخوره ین یگفت:مامان ن طنتی.با شنییرو انداختم پا سرم

 

 م؟یچشماش زل زدم وگفت:بر تو

 

 می:بر-

 

ر بشه متنف میمرد عق هیتو ذهنم  ایکه ارم نیبود.از ا ایمشکل ارم ری.ذهنم درگمینزد یحرف گهیباال.د میرفت آروم

 یبه اندازه  یدرد یمشک یچشم ها نیدونه پشت ا یم یخواستم.بهش نگاه کردم.ک یرو کامل م ایبودم.من ارم

 نهفته؟ ایتموم دن

 

 یوقت یرسم شهیمودب و هم ی ایشدنش رو دوست داشتم.ارم طونی.شدهیکش یبراش چقدر سخت رمیبم یاله

 شد یتر م یدوست داشتن یلیو شوخ خ طونیش ایارم هیشد به  یم لیتبد
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 به بچه ها. میدیرس

 

 شما؟ دیی:کجانیآر

 

 ؟یدی:هنوز نپرایارم

 

 بزنه رشیخواد ز ی:فکر کنم مروشنا

 

 برم یکشم با خودم م یدست تو رو هم م یرم ول ی:نه منیآر

 

 ساورا رو چنگ زد وگفت:داداش نگاش کن یبازو روشنا

 

 ؟یداداش دار هم شد: نه بابا نیآر

 

 شه ها یم یبچه ها تخمه کو.سکانس جالب گهیبپر د نیده؟آری:زورت به دختر من رسساورا

 

 همتون دیری:کوفت بگنیآر

 

 خنده ریزدن ز همه
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 پرتت کنم ای یری:مروشنا

 

 باال انداخت و گفت:پرتم کن ییابرو نیآر

 

 متر تکون نخورد. یلیم هی نیآر یول نیآر ی نهیرفت کنارش و با دوتا دستش زد رو س روشنا

 

 :هرکولروشنا

 

 رودخونه خیزد تو آب  رجهیاش برداشت و کتش رو داد دست ساورا و ش نهیس یروشنارو از رو فیظر یمچ ها نیآر

 

 خنده ریز میبابهت نگاهش کرد.ما همه هم زد روشنا

 

 برتت ها یاالن آب م رونیب ایبپر ب نیبا خنده گفت:آر ایارم

 

 ؟یدیپر یجد ی:جدروشنا

 

 گفت:تا چشمت دراد دیلرز یکه م یو در حال رونیب ختیاب تو دهنش رو ر نیآر
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 سنگ گرفت و باال یو دستش رو به لبه  دیبا زور خودش رو باال کش کمی نیرو گرفت.آر نیرفت جلو ودست آر ساورا

 اومد.

 

 نیآر یا وونهیپتو رو داد دستش و گفت:د ایارم

 

 شم یترم م وونهیوگفت:د ایخودش رو خشک کرد و پتو رو داد دست ارم کمیپتو رو دور خودش گرفت و  نیآر

 

 روشنا حلقه کرد.بردش دم رودخونه یسرعت رفت سمت روشنا و دستش رو دور بازو با

 

 یکن ی:حاال نوبت توهه آب بازنیآر

 

 خنده ریزدن ز همه

 

 نا محرمه دیولش کن نیاقا ار یوا ی:ازهرا

 

 ها شیننداز نی:ولش کن آرایارم

 

 :ولم کن هرکولروشنا
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 ولش کرد نیآر

 

 اش نهیمشت زد تو س هی روشنا

 

 جوجه غرغرو یکن یم نییجرئت ها تع نی:بار اخرت باشه از انیآر

 

 و رفت باال دیو پتو رو از دستش قاپ ایسرعت رفت سمت ارم با

 

 زد یکنار روشنا نفس نفس م رفتم

 

 ختیقلبم ر وونهید ی:پسره روشنا

 

 بنده یم لی:حقته پسره االن قندتبسم

 

 :حقشه.مردک مغرورروشنا

 

 و خنده اش تموم شد هیها.گردش امروزمون هم با گر نیسمت ماش میراه افتاد همه

 

 :تبسم؟-
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 نگاهم کرد و گفت:جانم؟ تبسم

 

 ؟یخوب سراغ ندار شگریآرا هیگم تو  ی:م-

 

 یکن یعروس یخوا یم هیزد وگفت:چ یچشمک تبسم

 

 دراومده یلیهاش خ شهیخوام موهام رو رنگ کنم.نگاه ر ینشو.م وونهیبه شونه اش زدم و گفتم:د یآروم مشت

 

 حامله و مو رنگ کردن ؟زنیا وونهیچشم هاش رو گرد کرد و گفت:تو د روشنا

 

 یکه رنگ کرد یرنگ موهات با اون رنگ هیشب یلیخ ستی:آخه اصال معلوم نتبسم

 

 بدم. رییخوام تغ یم کمی یدونم ول ی:م-

 

هامون هست  لیاز فام یکیخسروان دانند. شیتکون داد وگفت:واال چه عرض کنم صالح مملکت خو یسر تبسم

 داره ایارم نمیهست اما فکر نکنم شماره اش رو داشته باشم.بذار بب میخوب شگریآرا

 

 زنونه. شگاهیآرا رهیم ایاونوقت اون داره؟نکنه ارم یچپ چپ نگاهش کرد وگفت:تو ندار روشنا
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 ای...ارمای.ارمرمیوگفت:شماره شوهرش رو داره که.شماره زنش رو از شوهره بگ دیخند تبسم

 

 که سرگرم صحبت با ساورا بود برگشت و گفت:جانم؟ ایگارم

 

 کنه که یخودش که مو رنگ نم گهیخواد لوم بده د ی.تبسم حتما مدمیکش خجالت

 

 شگرهیهمون آرا یشوهر سحر خانوم رو دار یگم شماره  ی:مبسمت

 

 کار؟یچ یخوا یباال انداخت و گفت:شماره اون و م ییابرو ایارم

 

 میخوا یوقت م شگاهیبهم انداخت و گفت:واسه آرا ینگاه تبسم

 

 ؟ی:واسه کایارم

 

 م؟یخوا یم یواسه ک یدار کاریکردم و گفتم:شما شماره رو بده چ یاخم

 

 دم ینم نیخوا یم یابروش رو داد باال وگفت:تا ندونم واسه چ هی طنتیبا ش ایارم
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 کنه تمیخواد اذ یم خوامیدونه من م یحرصم گرفت.م شیپررو باز نیا از

 

 بده ؟حاالیخوام مو رنگ کنم.راحت شد یتکون دادم و گفتم:شما فکر من م یسر کالفه

 

 کرد وگفت:الزم نکرده یزیابروهاش رو داد باال و اخم ر ایارم

 

 دور شده بودن نیو راه افتاد جلو.ساورا و آر برگشت

 

 کرد؟ ینطوریچرا ا نی:وا اروشنا

 

 دونم. یو گفت:چه م دیخند تبسم

 

 یقیوچشم هام رو بستم و نفس عم ستادمیلحظه ا هیباال انداختم.نفسم گرفته بود.بچه ها جلوتر رفته بودن. یا شونه

 رو کنارم که حس کردم چشم هام رو باز کردم. یکیگرم  ی.حضور نفس هادمیکش

 

 نگرانت شدم یستادی؟وایآروم نگاهم کرد وگفت:خوب ایارم

 

 کردم و گفتم:خوبم. یزیر اخم
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 ؟یواسه چ یافتادم جلوتر که خودش رو بهم رسوند وگفت:مثال االن قهر راه

 

 ؟یآخه.شما رو چرا نداد رهیگ یحرصم م یکنجکاو یلی:خ-

 

که  نیا ؟مثلیفکر کرد یخودت چ شینگاهم کرد وگفت:تو پ هینگاه عاقل اندر سف هیو با  بشیرو کرد تو ج دستش

 تنها بهت ؟نهیستین چارهیتو به فکر اون ب یعنی.مامان خانوم واسه بچه ات خطر داره ینیب یخودت رو نم تیوضع

به موهام انداخت و  ی...نگاه؟درضمنیدی.فهمیکار رو بکن نیا یبر گهید یدم هر جا یدم اجازه هم نم یشماره رو نم

 ادیقشنگ تره.بهتر بذار در ب یخودت از همه چ یگفت:رنگ موها

 

که گفتم رو حرفمم حرف  نیبگم انگشتش رو گرفت سمت لبم و گفت:هم یزیکردم و تا خواستم چ یمصنوع اخم

 ...یخود دان گهیزنم د یباهات حرف نم یرنگ کرده باش نمی.ببیزن ینم

 

 .میدیبود.هم قدم شدم باهاش تا به بچه ها رس نیریکردنش برام ش یامر و نه نیجلوتر.ا رفت

 

 رو روشن کردن نیها ماش بچه

 

 بدما یتونم نذر ینم گهید دی:راننده تون رو عوض کننیآر

 

 ادیکه خوابم م فیبراش در آورد وگفت:ح یزبون روشنا
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 سمت خونه میو راه افتاد میو منم کنارش نشستم.ظبط رو روشن کرد نمینشست پشت فرمون ماش تبسم

 

که تو فکر و ذهنم  ییایبه ارم یخواستم خدشه ا ی.نمدمیرو فهم ایکه راز بزرگ ارم یامروزم فکر کردم.به امروز به

 اسطوره ساخته بودم،وارد بشه. هیازش 

 

 نیخوام به مشکلش فکر کنم.من با وجود اون مشکلش هم دوسش دارم.دوسش دارم؟آره دوسش دارم و ا ینم

هر  کنن و من یم شتریرو ب ایمن و ارم یکیمشکالت با تمام بدبودنشون نزد نی...انهیریدوست داشتن چقدر برام ش

 باشم شتهخودم دا یبرا شهیهم یرو برا ایشم که بتونم ارم یم دواریام شتریروز ب

 

 ماه بعد کی

 

 برنم سمت اتاق عمل یبرانکارد دارن م یدونستم رو ی.فقط مدمیفهم یرو نم زیچ چیرفت.ه یم یاهیهام س چشم

 

 ها یجان تحمل کن ی:ساورروشنا

 

 .رمیبم مانمیترسه سر زا یگه م یجمله رو م هی نیروشنا هم میهمون خونه که با درد راه افتاد از

 

 .دمیشن یساورا رو م یپر از دلهره  یصدا

 

 زمیاروم باش عز یقربونت برم آبج ی:الهساورا
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 با درد باز کردم یپلک هام رو کم یال یا گهید یآشنا یصدا با

 

 شد. کیبه برانکارد نزد دیبا روپوش سف ایارم

 

 پراز اضطراب بود صداش

 

 شده؟وقتشه ی:سالم.چایارم

 

 مشیزد آورد:آره دردش شروع شده.روشنا خانوم بهم زنگ ساورا

 

 شه باشه؟ یرو فشار داد وگفت:محکم باش دکتر تموم م دستم

 

 ادی...نایترسم بچه ام سالم...سالم به دن یترسم...م یناله گفتم:م با

 

 یو سالم تو اغوش م حیدخترت رو صح گهیساعت د هی ه؟تایچه حرف نیفشار داد وگفت:ا شتریدستم رو ب ایارم

 نترس خدا بزرگه... یچیاز ه نایساور .به خدا توکل کن.خدا بزرگهیریگ

 

 نبودن.پشت در نگهشون داشتن و من رو بردن تو اتاق. چکدومشونیه گهیانداز شد و د نیتو گوشم طن صداش
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 ادیب ایبه دن طونتیش یکوچولو نیکه وقتشه ا نی:خب خانوم دکتر مثل اانیک

 

 درد دارم... یلی:خ-

 

 ابش پاره شده سهیکه ک نی.مثل ادیاتاق عمل رو آماده کن عیدفعه گفت:سر هیبهم انداخت و  ینگاه انیک دکتر

 

 ختیر یهر دلم

 

 خدا ای:-

 

 ؟یتون ی؟میبش نیسزار دی.باستین یزی:آروم باش دخترم.چانیدکترک

 

 وحشت داشتم. ارمیب ایبه دن یعیکه بخوام بچه ام رو طب نیفکر ا از

 

 تونم یتونم...م ی:م-

 

 کردن قیرو بهم تزر یهوش یب یمنتقلم کردن به اتاق عمل.دارو عیسر یلیخ
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 ؟یبذار یخوا یم ی:خب اسمش رو چانیک دکتر

 

 دونم فکر نکردم ی:نم-

 

 کنن یبهش فکر م ؟همهیهست یچه مادر گهی:وا تو دانیک

 

 اومدنش براش اسم بذارم ایخواستم بعد به دن ی:م-

 

 ...ین یفکر بد نمی:آهان اانیک

 

 هوش شدم. یچون ب دمیاز حرفاش نفهم یچیه گهید

 

کجاست؟چه  نجایام؟ا یدونستم من ک ی.نمدمید یدرد چشم هام رو باز کردم.سقف کرم رنگ باال سرم رو تار م با

 سرم اومده ییبال

 

 واضح تر شد.سرم رو چرخوندم.بادرد چشم هام رو بستم. ییزهایچ هیکم  کم

 

 دیرو اروم بوس میشونیاومد کنارم دستم رو گرفت و پ روشنا
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 مامان خانوم ی:به هوش اومدروشنا

 

 :دخترم...-

 

 انیدکتر ک یباز یبا پارت یخود خودته.دزدک هیخوشگله شب نقدری.اهییچه بال یدون ینم ی:سالم سالمه واروشنا

 .مشیدید

 

 نمشیخوام بب ی:م-

 

 یبد ریبهش ش ارتشیگفت م انی:دکتر کروشنا

 

 نگاهش کردم حالیاتاق.ب یاومد تو انیک دکتر

 

 باشه خوشگل خانومت ریخانوم.قدمش برات خ نای:به به مامان شدنت مبارک ساورانیک

 

 نمشیخوام بب ی:م-

 

 دخترمون رو ارنی:روشنا جان برو بگو بانیک دکتر
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 .رونیرفت ب روشنا

 

 .بگم برن؟یدار یچقدر مالقات یدون ی:نمانیک دکتر

 

 تو انیب دیزدم وگفتم:نه بگ یمحو لبخند

 

 تو انیگم ب یبده.بعد م ریتو.دخترت رو ش انیذاشتم ب ینم ی:شانس اوردن ساعت مالقاته مگرنه الکانیک دکتر

 

 یلیشکرت.خ ایخدا ی.وادیتپ یم دنشید ی.قلبم براکمیرو که دخترم توش بود اورد نزد یکیچرخ کوچ روشنا

 یادیکرد.ز یبودن نگاهم م یا لهیان و ت یکه معلوم نبود هنوز چه رنگ ییکوچولو بود.صورتش قرمز بود و چشم ها

 اروم دادش بغلم. انیکوچولو بود.دکتر ک

 

 بغلش گرفتم.چشم هام رو بستم و از ته ته اعماق وجودم خدا رو بابت داشتنش شکر کردم. تا

 

رو  شیشونیبچه از وجود خودم بود.من هم پدرش بودم هم مادرش.اروم پ نیشدم.ا ینم رینگاه کردن بهش س از

 افتاد یم هیداد.داشت به گر یکوچولوش رو تکون م یزدم.دست ها ینرم یبوسه 

 

 گفت:دخترت گشنشه یبا مهربون انیک دکتر
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س ح یبیکه خانوم دکتر داد درد عج یاما با فشار ومدینم رمیش کمیدادم.اولش  رینگاهش کردم و بهش ش اقیاشت با

لب قربون صدقه  ریشد عشقش تمام وجودم رو در بر گرفت.ز ریکه از وجودم به وجودش سراز یریش نیکردم.با اول

 خواستم تو بغلم باشه. یرفته بود.فقط م ادمیرفتم.دردم  یاش م

 

بود که عاشقونه و مادرونه بهش زل  قهیدونم چند دق یخورد و نم یم ریبود که دخترم ش یا قهیدونم چند دق ینم

 هیبهش نده.کاف ریش گهیرو.بسه د گهیکنن همد یگفت:مادر و دختر ول نم انیزده بودم که تر ک

 

 رفت و انیزد.دختر کوچولو خوشگل خودم.دکتر ک ینق م کمیرو درست کردم ودخترم رو تو بغلم گرفتم. لباسم

 ماروتنها گذاشت.

 

 که به در خورد سرم رو بلند کردم. یتقه ا با

 

 گفت:خانوم اجازه طنتیدر آورد تو با ش یسرش رو از ال ساورا

 

 تو ایو گفتم:ب دمیخند

 

 ایاومد تو.پشت سرش هم ارم ساورا

 

گفت:نگاه حالل زادده چه  ایاروم از بغلم گرفت و رو به ارم یلیرو.بچه رو خ ییوروجک دا نیا نمی:اخ بده بغلم ببساورا

 رفته شییبه دا
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 هی.آخ که چه دختر نازیالمتوگفت:خدا برات نگهش داره.به س دیخند ایارم

 

 گهیمامانشه د هی:شبروشنا

 

 قایزد وگفت:دق یچشمک ایارم

 

گذاشتن ساعت مالقات  یدار یمالقات گهید یکل میاومد یما دزدک نایکه تمام حواسش به بچه بود گفت:ساور ساورا

 راهشون بدن تو

 

 اومدن؟ نای:مامان-

 

 .دنیهنوز نرس انیداره م یره خونه مامان رو برم یم عی:به بابا زنگ زدم بهش گفتم گفت سرساورا

 

 .رونیو رفت ب ایکرد.بچه رو داد بغل ارم هیکه زنگ خورد دخترم گر شیگوش

 

 ستین یچینکن.ه هیقربونت بشم نه نه گر ی:الهایارم
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خواستم اروم  یروزه رو م هینوزاد  هیبارم بود که  نیبودم.به هر حال اول دهیکرد.ترس یم هیدخترم همچنان گر اما

 کنم.

 

 کنم یرم دکترو صدا م ی:االن مروشنا

 

 اروم شد کمیکردم. یرو تکون دادم و رفت.دخترم رو تو بغلم گرفته بودم و نازش م سرم

 

 زد یتخت.سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم.لبخند ینشست لبه  ایارم

 

 شده؟ یزی:چ-

 

 ؟یخوب یدرد ندار ی:راستدیپرس ی.بعد با نگرانادی:چقدر مامان بودن بهت مایارم

 

 جمع کردم و گفتم:اوهوم خوبم لبامو

 

 دمینفر من دخترت رو د نیخوش شانس بودما.اول یلیبا خنده گفت:خ ایارم

 

 ؟ی:جد-
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 شه یم ی.خب خانوم مامان اسمش چنمیپرنسس کوچولومون رو بب نیرو دادم گذاشتن ا شینیریش گهی:آره دایارم

 

 دوتا اسم شک دارم؟ نیوگفتم:ب دمیگز لبم

 

 ؟یو چ ی:چایارم

 

 .وکابدیو  ای:هست-

 

 یقشنگ ی:چه اسم هاایارم

 

 :کدومش خوبه؟-

 

 :جفتشایارم

 

 پرسما یدارم ازت نظر م ای:ارم-

 

 ایگم هست ی:به من که باشه مایارم

 

 اد؟یبه اسم تو م ؟چونی:زرنگ-
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 وکابدیبابا خب پس  ی:اایارم

 

 سخته کمی:اخه -

 

 ؟یدیهم پرس هی:از بقایارم

 

 تکون دادم یمنف یرو به نشونه  سرم

 

 پرسم ی:نه فقط از تو دارم م-

 

 شدم من ی:اوه چه فرد مهمایارم

 

 کنم یسر اسمش با باباش دعوا کنم دارم با تو بحث م نکهیا یزدم وگفتم:بامزه اس نه؟به جا یتلخ پوزخند

 

 که میمن و باباش ندار زمیجا به جا شد وگفت:راحت باش عز کمی ایارم

 

 .دختر منهنمشیب یم امی:من گفته باشما.من هر وقت بخوام مای.ارمدیچپ نگاهش کردم و اروم خند چپ
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 شینیذارم بب ی:نم-

 

 خواد من باباشم تو هم رو ینم ایو گفت:باشه همه دن ایهست یرو سر کم مو دیاروم دست کش ایارم

 

 ایناز صداش کردم:ارم با

 

 گم یچشمام و گفت:دروغ م یاروم نگاهش رو دوخت تو ایارم

 

 واسم ارشیخودت.بزرگ شد ب یببرش خونه  ایخنده گفتم:اصال ب با

 

 هاش واسه من بزرگ بشه مامانش رو به تو بگه؟ هی؟گری:زرنگایارم

 

 امیترسم نتونم از پس بزرگ شدنش برب ی...مایترسم ارم یلبم محو شد و گفتم:م ی.کم کم خنده از رودمیخند

 

ه رو بچ هی یبدون شوهر بتون هیکم کار ی.فکر کردنایساور یدستم و گفت:تو با ارداه ا یگرمش رو گذاشت رو دست

هت اوقات ب یبعض دمیاز تو محکم تر ند میتو زندگ نایدختر...ساور یگل کاشت یلیتا االنش خ ؟تویاریب ایبه دن

 شه یم میحسود

 

 ایارم یبود و گوشم به حرفا ایکوچولوش بشم.نگاهم به هست یانگشتم رو با دستش گرفته بود.قربون دستا ایهست
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 .طوری:منم همن-

 

 من هستم باشه؟شب نصفه شب اول صبح وسط ظهر اول غروب ... ی:هر وقت کمک خواستایارم

 

 خب یلی:خ-

 

 نیکنم هر روز ا یزندگ نیبا ار امیمن عاشق بچه ام.اصال منم م یدون یتو که م گهیوگفت:خالصه د دیخند ایارم

 شد اسم؟ ی.خب چنمیکوچولو موچولو رو بب

 

 ا؟یهست یگ ی:تو م-

 

 یخودت دوست دار یهر چ یتو مامانش یاسم منه.ول هیچون شب ایهست گمی:اره من مایارم

 

 ایهمون هست گمی:منم م-

 

 ؟یش یبگم ناراحت نم زیچ هیخانوم خوشگل. ای:هستایارم

 

 :بگو؟-
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 ست؟یاون ن هیشب شیزیخودته.چ هیشب یلی:خایارم

 

 ستمین نیداشت مثل پدرش.منکر ا یقشنگ یشدم.چشما رهیکه حالت سبز رنگ بود خ شیا لهیت یچشما به

 

 هام رو بستم و گفتم:فقط چشم هاش چشم

 

 یلیرو صاف کرد.با بابا خ شیپزشک دیتخت بلند شد و روپوش سف یاز رو عیسر ایباز شدن در به خودم اومدم.ارم با

 لباس تو تنش برازنده بود نیگفت.چقدر ا کیکرد و به مامان هم سالم و تبر یگرم سالم و احوال پرس

 

 اومد سمتم و بغلم کرد. مامان

 

 ی:مبارک باشه دخترم به سالمتمامان

 

 :ممنون مامان-

 

 کردن. یو مامان بچه رو توبغلش گرفت.خوب شد بچه داخل پتوش بود مگرنه لهش م دیسرم رو بوس بابا

 

 باباجان؟ ی:مادرشدنت مبارک دخترم.قدمش مبارک باشه برات.درد نداربابا
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 .هیهوش یکنه.اونم از عالئم ب یسرم درد م کممیدرد دارم.  کمی:چرا -

 

کردم.بغضم  یهم ناز م ایخواست.اگه روش رو داشتم واسه ارم ی.دلم ناز کردن مدیبوس یموهام رو م یاروم رو بابا

و  ایخاله تان دنیدادم.با د هیداره سرم رو به بابا تک داریدونن نازشون خر یلوس که م یدختربچه ها نیگرفته بود.ع

 هم ینشستم سرجام.اخمام رفت تو خیشوهرش س

 

 ناستیخود ساور یچقدر نازه.کپ ایمامان بزرگ قربونش بره.خدا ی:الهایتان

 

 جان نایرفت.مبارک باشه ساور دیشد ریپ دیدوتا خواهرا مادر بزرگ شد گهیبا خنده گفت:خوبه د شوهرخاله

 

 سرد گفتم:ممنون یلیخ

 

 .دیبغلش بود اومد طرفم صورتم رو بوس ایکه هست یهمونطور خاله

 

 خودته هیشب یلیخ یاورد ایفرشته به دن هی.زمی:مبارک باشه عزایتان

 

بچه فقط مادر داره فقط هم به  نیرفت خاله جان.ا یهم نم یا گهیبود گفت:انتظار د ستادهیا ایکه کنار ارم ساورا

 وجود نداره که یا گهیره کس د یمادرش م
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 اش پکر شد. افهی.خاله قدنیساورا رو همه فهم ی هیکنا شین

 

 خاله جون...حق با شماست یگ ی:راست مایتان

 

نوه مون رو  باریبذار هر چند مدت  ی.ولیازمون ندار یدل خوش دونمیزد و دستم رو فشار داد و گفت:م یتلخ لبخند

 مینیبب

 

 دینداشت یریزدم وگفتم:شما که تقص یمحو لبخند

 

 شه یاش م وونهیحتما د نهیاگه دخترش رو بب ری:امایتان

 

.اما دیهست میو خاله خون میلیکه فام نیاونم به خاطر ا دینیذارم نوه تون رو بب یبار اخم کردم و گفتم:خاله جون م نیا

 فقط دختر منه ای.بچه رو از بغلش گرفتم وادامه دادم:هستدیحرف زو نزن نیا گهیکنم د یخواهش م

 

 یوگفت:اوه اسمش هم که انتخاب کرد دیکش یسوت ساورا

 

 میزدم وگفتم:اره انتخاب کرد یدوختم و لبخند بدجنس ایرو به ارم نگاهم

 

هت و اب افهیکه دور گردنش افتاده بود.با اون ق یو گوش دیبا اون روپوش سف ایشد.ارم رهیخ ایبرگشت و به ارم مامان

 .ادیمامان ب یلب ها یرو یمردونه اش باعث شد لبخند محو
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رو بفهمه  ایارم تیو ترب یزندگ قیواقعا هم با اصالت بود اما اگه مامان حقا ای.ارمهیلیگه مرد اص یتو دلش م حتما

 نخواهد بود. نیبدون شک نظرش هم

 

 ادیگرفت.خواستم حساب کار دستش ب یرنگ بد ایخاله تان نگاه

 

 دکتر سعادت به اورژانس-

 

 با اجازه ی:شرمنده همگایارم

 

 رونیسرعت رفت ب با

 

 :همکارته؟ایتان

 

 شدم ونشیمد یلیمدت خ نی!تو ایدوست واقع هیهم  سمهیزدم وگفتم:هم همکارمه هم رئ یلبخند

 

 به بابا انداختم. ی.نگاهدیباال پر ابروهاشون

 

 هیپسرخوب یلی:اره خبابا
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 کرد. دشییزدم.بابا هم تا یلبخند

 

 قراره بهمون اضافه شن. یدیدونستم افراد جد یباز شدن در م با

 

 .دمیکش فیخف غیج یکرد و اومد سمتم با خوشحال کیمادرجون که با همه سالم و عل دنید با

 

 :مادرجون-

 

 اومد سمتم و مادرانه تو بغلم گرفت. مادرجون

 

 ات مبارک دهیقربونت برم دخترم.قدم نو رس ی:الهمادرجون

 

 دیرو بوس صورتم

 

 خبر داد؟ ی:ممنون به شما ک-

 

 تو بغلم مامان خانوم ایگفت:خود خودم.اخ بدو ب طنتیبا ش تبسم
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 .دیبغلم کرد و لپم رو محکم بوس تبسم

 

 رو از بغلم گرفت و گفت:اوه خدا قوربونش بشم من چقدر خوشمزه اس بچه

 

 ی:مواظب باش خواهر زاده ام رو نخورروشنا

 

 خواهر زاده خودمه من خاله شم رمی:نختبسم

 

 :برو بابا من حق آب و گل دارماروشنا

 

 کجاست؟ یکو؟تو خبر ندار نشیدورو بر انداخت و گفت:اِ؟ پس عمو آر ینگاه تبسم

 

 انداخت.روشنا بچه رو از بغل تبسم گرفت یم کهیت داشت

 

 دونم کدوم... ی:من چه مروشنا

 

 توپ فوتبال دی:بابا بچه مو کرد-

 

 مایعمر منتظر امروز بود هیبه خدا. می:بابا مواظبروشنا
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 وارد شد یبا لباس نظام نیدر اومد و آر یصدا

 

 افتاده جناب سرگرد؟ ی:اتفاقبابا

 

 رخندهیز میها آروم زد ما

 

 :بله جنابنیآر

 

 قربان؟ یدست پاچه گفت:چه اتفاق شوهرخاله

 

 :سوژه مورد نظر کجاست؟نیآر

 

 :بله؟مامان

 

 :تو بغله خالشهروشنا

 

 با خنده اومد جلو که بچه رو بغل کنه.روشنا نداد بهش نیآر
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 قرار تا اخر بغل خاله اش باش دی:نه جناب سرگرد.مامانش گفته بچه رو توپ فوتبال نکنروشنا

 

 گهید دیوا رس دی:به ما که رسنیآر

 

 .دیرو گرفت و آروم بوس ایهست دست

 

 خانوم نای:مبارک باشه ساورنیآر

 

 نی:ممنون آقا آر

 

 :آشنان؟بابا

 

گن  یخانوم کوچولو رو که همه م نیهول بودم ا نقدریبا بابا و شوهر خاله و ساورا دست داد وگفت:شرمنده ا نیآر

 نیو ات شونیخانوم و دوست ساورا جان.البته ا نایساور هیهستم.همسا نیرفت.آر ادمیکه پاک  نمیخوشگله بب یلیخ

 کردن دایحکم خواهرمون رو پ گهیچندماه د

 

 د؟ییراحت بشه شما المیگفت تو ساختمونمون هست خ یم نایکه ساور ی:پس اون جناب سرگردبابا

 

 :با اجازه توننیآر
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 پسرم. یباش:زنده بابا

 

 کو؟ ای:ممنون.ساورا ارمنیآر

 

 :رفت اورژانسساورا

 

 تکون داد.پرستار اومد تو. یسر نیآر

 

 وقت مالقات تمومه رونیب دیببر فیتشر دیلطف کن ونی:خانوما آقاپرستار

 

 شه بمونه؟ ی:همراه نممامان

 

 تونن بمونن ی:شوهرشون مپرستار

 

 هستم. ششیمن پ دی:ترالن خانم شما برروشنا

 

 :آخه؟مامان
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 تونه انجام بده یداشته باشم راحت تر م ی:برو مامان جان.روشنا پزشکه کار-

 

 خب پس روشنا حواست کامل بهش باشه ها یلی:خمامان

 

 :چشمروشنا

 

 ؟یالزم دار یزی:دخترم چمادرجون

 

 دیممنون که اومد یلی:نه مادرجون.خ-

 

بگو.مراقب خودت و فرشته  یالزم داشت یزیوگفت:خدا حافظتون باشه دخترم.هر چ دیسرم رو بوس مادرجون

 کوچولوت باش

 

 :چشم-

 

 استراحت الزم داشتم کمی.رونیو همه رفتن ب دنمیو بابا و خاله و تبسم هم بوس مامان

 

 ست؟ین یبا من کار ی:آبجساورا
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 :نه برو قربونت برم-

 

 ؟یایم نی:آرساورا

 

 خانوم خدا نگه دار نای.ساورمی:آره برنیآر

 

 دیدی:خداحافظ زحمت کش-

 

گذاشتمش تو تخت کوچولوش و چشم هام رو  دیدادم اروم خواب ری.دخترم رو دوباه شیصندل ینشست رو روشنا

 بستم.

 

 .دمیاز خواب پر ایهست یبودم که با صدا دهیبود که خواب یدونم چند ساعت ینم

 

 گاه عادت کنم. یگاه و ب یها هیگر نیبه ا دیزدم.کم کم با ینیریش لبخند

 

 درد داشتم آروم نشستم و دخترم رو بغل گرفتم. کمی

 

 مامانم؟گشنت شده؟ هی:چ-

 



 ییدایش ینیریش

 
719 

 

 من. یدادم که اروم شد.شکمو ریش کمیتونستم بکنم.بهش  ینم یا گهید کار

 

 اومد تو اتاق. روشنا

 

 کردم زشیتم یراه انداخته بود.بردم کل ییدخترت چه بو ینیبب ی؟نبودیشد داری:اِ؟ بروشنا

 

 یخب.تو زحمت افتاد یکرد یم دارمی...بی:آخ-

 

 خودم مخلصشم هستم گهیخواهرمه د یبچه  الیخ ی.بابا بیاز جات پاش یتون ی:تو هنوز نمروشنا

 

 شد و دستش رو بوس کرد. خم

 

 .سالم سالمه وروجکنایو ..ا یزرد شی:تازه بردنش آزماروشنا

 

 رو نگاه کردم وگفتم:خدا رو شکر ایعشق هست با

 

 ارم؟یبرم خونه ب یخوا ینم یزی:چروشنا
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بود  ادتیبردارم.اون چندتا رو هم خوبه تو  لیرفت واسش لباس و وسا ادمی میدردم گرفت اومد هوی:روشنا -

 .اریرو هم ب ایخونه ساک هست یر ی.اگه میبردار

 

 .فعالارمیم لیوسا یسر هیرم  ی:باشه مروشنا

 

 کنم یجبران م شاهللی:قربونت برم ا-

 

 شکیبچه اش پ اریب ری:تو شوهرش رو گروشنا

 

 تقه به در زد. هی ایارم

 

 دیی:بفرما-

 

 اومد تو. دیخند یم زیر زیکه ر یدرحال

 

 ن؟ی:سالم خوبایارم

 

 :ممنون-
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 د؟یبر یم فیتشر یی:روشنا خانوم جاایارم

 

 د؟یبود سادهیگرد نگاهش کرد وگفت:فال گوش وا یبا چشم ها روشنا

 

 تو امینخواستم وسط حرفتون ب دیزن یحرف م دیدار دمی:نه به خداخواستم در بزنم دایارم

 

 نازک کرد وگفت:اشکال نداره.فعال ی.روشنا پشت چشمدمیخند

 

 .یصندل یخودش رو انداخت رو ایو در رو بست.ارم رفت

 

 یافتاده بود رو میروسر یقرار گرفته بود و لبه  یدم.خوشبختانه سرش طور یم ریش اینبود دارم به هست حواسم

 بد موقع مزاحم شدم دیببخش یشد و گفت:وا تیهم متوجه موقع ایخودم رو جمع و جور کردم.انگار ارم کمیام. نهیس

 

 .چه خبر؟دی:نه راحت باش-

 

 بود دور از جون یبچه تصادف هیاتاق عمل بودم.خسته شدم. یچی:هایارم

 

 شد حاال؟ ی:چ-
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شه سر عمل همش  یبا خود خداست.دخترمون چطوره؟باورت نم گهیاش د هیبود.بق ی:خدا رو شکر عمل خوبایارم

 خاطر خواهش شدم. یکرد.بدجور یدلم هواش رو م

 

 دما ینازک کردم وگفتم:دختر بهت نم یچشم پشت

 

 ؟یندار ؟دردیزد وگفت:خودت خوب ی.لبخندیگفت:اوه اوه چه مادر زن بداخالق طنتیبا ش ایارم

 

 هیعیطب ستیادنیدرد دارم.ز کمی:-

 

 ارم؟یبرات ب یزی؟چیستی:گرسنه نایارم

 

 ید یآب بهم م کمی:-

 

 مزاحممون نبود. یبودو کس یخال میاتاق.خدا رو شکر تخت کنار یکوچولو خچالیبلند شد و رفت سمت  ایارم

 

 به چشم. ی:اایارم

 

 برداشت و باز کرد و داد بهم وهیپاکت آبم هی
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 خـــانوم. ای:بایارم

 

 ؟یخور ی.خودت نمی:مرس-

 

 نمایاومدم تو رو بب یخور یم ریچقدر ش ای:نه نوش جون.بعد با اعتراض گفت:هستایارم

 

 بخوره زود بزرگ شه ریخواد ش یدخترمو؟م یدار کاریکردم وگفتم:چ یمصنوع اخم

 

 مونیبرمش سرخونه زندگ یم رمیگ یو گفت:چه بهتر.زودتر دستش رو م یداد به صندل لم

 

 خوام به بابا بزرگش شوهرش بدم ی:برو بابا مگه م-

 

 باشه گه؟باشهی:من شدم بابابزرگ دایارم

 

 یوگفتم:خب واسه دخترم بزرگ دمیخند

 

 ؟یآروم گفت:واسه خودت چ یلیو خ دیلب خند ریز ایارم

 

 یزدم و تو دلم گفتم:نه واسه خودم مناسب ی.لبخنددمینگاهش کردم.فکر کرد نشن زیت
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 روش رو برگردوند که راحت لباسم رو درست کنم. ایکه تموم شد.ارم ایخوردن هست ریش

 

 راحت شد.بغلش کردم. یکردم و اروم زدم پشتش که راحت کارش رو انجام بده.وقت بغلش

 

 زد و عقب رفت ی.لبخندمیش رهیهم خ یلحظه تو عمق چشم ها هیاز بغلم گرفتش.تماس دست هاش باعث شد  ایارم

 

 کنه ینگام م یاز همه آخه...عسل من جونم.چجور یببر یخوا یم ی:آخ فداش بشم من.وروجک تو چه دلایارم

 

دلشون  اوردنیرفت.زن ها تا بچه م یبود قربون صدقه من م یکیشد االن  یم یشد.چ میحسود کمیزدم. یلبخند

 خواست.اما من... یتوجه م

 

 د.قطع ش ای.بغضم سرباز کرده بود.قربون صدقه رفتن ارمدیگونه ام چک یرو یاشک یچشم هام رو بستم و قطره  اروم

 

 یکن یم هیگر یچ نا؟واسهی:ساورایارم

 

 کردم لبخند بزنم اما موفق نشدم. یسعکنارم.نگاهش پراز تعجب بود.با پشت دست اشکم رو پاک کردم و  اومد

 

 ستین یزیچ یچی:ه-
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 ؟یکرد ی:نکنه حسودایارم

 

 نشده دل همه رو برده یچیسرم رو تکون دادم و گفتم:هنوز ه یخنده تلخ با

 

 وگفت:درست مثل مادرش دیخند ایارم

 

رو بهش  هگید یکیرو ببره پدر نامردش  ی.اگه مادرش بلد بود دل کسیکن یرو به دندون گرفتم وگفتم:اشتباه م لبم

 داد ینم حیترج

 

جدا  که نیاز ا یشد مونیپش ه؟نکنهیکارش.االن دردت چ یتو رو نداشته همون بهتر که بره پ اقتیکه ل ی:کسایارم

 ؟یشد

 

 :نه...اما االن...بهم حق بده که دلم بخواد شوهرم کنارم باشه-

 

که  یهر کس ای؟یخوا یرو م ریاون کنارت باشه؟ام یخوا یاون؟هوم؟تو م ایشوهر  هیکرد وگفت: یظیاخم غل ایارم

 همدمت باشه

 

کنم؟اون که  کاریشدم.از همه مهم تر شناسنامه اش رو چ ریبهونه گ الیخی...ب یخوام ول یرو نم ریدونم.نه ام ی:نم-

 گفت اسمش روش نباشه
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 شه؟ ی:مگه مایارم

 

 .منم قبول کردمهیشدن یباشه همه چ ری:آره اگه به اون ام-

 

 یکن کاریدختر رو چ نیشناسنامه ا یخوا یم یرو نکرد نجاشی؟فکرای:قبول کردایارم

 

 دونم یدونم...به خدا نم یبغض سرم رو تکون دادم و گفتم:نم با

 

 ریتر بگ رید یدوماه یکیمدت دست نگه دار. هی:ایارم

 

 دوماه قراره معجزه بشه نی:تو ا-

 

 شد دی؟شایدون یو گفت:تو از کجا م دیخند طونی:شایارم

 

 ؟ی:مثال چه معجزه ا-

 

 اون رو بچه باشه یلیفام دیبا یکرد.خب اونطور یخانوم خواستگار ایاز مادر هست پیخوشت یآقا هی:مثال ایارم
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 توهوا تکون دادم و گفتم:برو بابا دلت خوشه یدست

 

 خورد.آروم..آروم یگونه ام سر م یاشک هام رو باز

 

 رو خوابوند تو تختش. ایاروم هست ایارم

 

بار  یخانوما تا وقت یاشکاتو...خانوم خانوما حق دار نمیخانوم...چشمات رو باز کن.نب نایو مهربون گفت:ساور آروم

داشتن قربون صدقت  زیر هیامروز که همه  ریخواد.بابا خانوم بهونه گ یدلشون توجه م نیذارن زم یشون رو م شهیش

 میقد نی.عیریتر بگ رید کمیمدت دست نگه دار.اشکال نداره  هیشد.نگران نباش  میحسود یرفتن من که کل یم

 .به حرفم گوش کنمایقد

 

ف طر هی.از دیبهم حق بد یخواست.کاشک یمحبت م کمیبچه ها لبام رو جمع کرده بودم.دلم  نیزدم.ع یتلخ لبخند

 هم فکر شناسنامه...

 

 رو تو دست هاش گرفت و گفت:نگاهم کن. دستم

 

 :قربونت برم منو نگاه کنایارم

 

 ندارم یزدم وگفتم:برو پسر پررو نشو.از تو انتظار یکردم.لبخند نگاهش
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 ؟یانتظار داشته باش شهیم یزد وگفت:چ یچشمک ایارم

 

 ا؟ی:ارم-

 

کنه مجبورم بغلش کنم اروم شه تو رو هم بغل کنم  یم هیدخترت که گر نیمجبورم ع یریبهونه بگ یبخوا نی:ببایارم

 ها یآروم ش

 

 ؟یکن ینگاه م ینجوریا ه؟چراینگاهش کردم وگفت:چ رهیخ

 

 یشد طونی:چقدر تو ش-

 

 شم.حق انتخاب با خودته یم طونیش یکن هیگر یخنده وگفت:بخوا ریزد ز بلند

 

 رو تو هوا تکون دادم وگفتم:نخواستم دستم

 

 گه؟ید یخودت بخور یتون ی.مارنی.االن برات شام میپرستار ستگاهیسر ا هی:من برم ایارم

 

 ریبرو.شب بخ ی:آره مرس-
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 .یخانوم ری:شب بخایارم

 

 چشمک بهم زد و رفت. هیو  دیرو بوس ایهست سر

 

 چسبه. یم ایارم یناز کردن برا چقدر

 

هم  لیسه روز همه بهم باز هم سر زدن.سو نی.قراره امروز مرخص شم بعد سه روز.تو امارستانمیکه تو ب هیاخر روز

ار افتخ یاریخواهر زاده براش ن هی.بفرما خواهر ما تا ادیهفته م نیبهم زنگ زد وگفت:حتما تو هم یسه چهار بار تلفن

 سرم درد گرفت. یحالکرد از خوش غیج غیپشت تلفن ج نقدریده.ا یاومدن نم

 

 .دمیپوش یم به کمک مامان لباس هام رو مکردن و من یهامون رو جمع م لیو تبسم وسا روشنا

 

 گهیخونه ما د یای:ممامان

 

 :نه مامان-

 

 .میما مراقبت باش ای؟بی:باز تو شروع کردمامان

 

البته من  دیایشما ب دیرو آماده کردم دوست دارم ببرمش زود خونه.ذوق دارم.دوست داشت ای:مامان آخه اتاق هست-

 هم ندارم یهفته ا هیبه استراحت  ازیخوبم.درد هم ندارم.ن
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 اخه تو یدار هی.بخیکن یم تیخودت رو اذ ی:باز دارمامان

 

اندازم رو  یدوتا پت و مت هم هستن.کل کارهارو م نیوگفتم:به خدا مراقب خودم هستم.ا دمیاش رو بوس گونه

 دوششون.

 

 خونه ات امیچندبار م یبگم به تو.پس روز ی:چمامان

 

 چشم. ی:قدمتون رو-

 

فحش و دعوا نشوندمش  یکنه که با کل هیروشنا خواست اتاق رو تخل یرو برعهده گرفت.طفل یسمونیکل س مامان

 هیمامان  شییبزرگ رو جا به جا کردن.خدا لیهم وسا ای.ساورا و ارممیدیرو چ لیسرجاش.چند روز اخر کل وسا

 .دیپررنگ و سف یداد.صورت یعال یسمونیس

 

خودم.اتاق  لیطرف هم کل وسا هی ایهست لیقسمت کامل وسا هیرو شکر اتاق خودم بزرگ بود.دوقسمتش کردم  خدا

 نیاز کارها موند که تبسم و روشنا تو ا کمیبودم.روز آخر هم که دردم گرفت و  یشلوغ نشده بود.در کل راض ادیز

 چند روزه انجام دادن.

 

.از داده بود یخودم. بابا سفارش قربون یرو حساب کرد.بردنم خونه  ارستانمیبودن.بابا مخارج ب نییو بابا پا ساورا

 تو. میو رفت میخونه رد شد یحالم بد شد.و از رو طمیخون گوسفند تو اون شرا دنید
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 کرد. یباخوشحالم اومد سمتم و باهام روبوس تمنا

 

 .مبارکت باشه اخ خدا چه نازهزمیعز ی:واتمنا

 

 قسمت تو شاهللیا زمی:قربونت برم عز-

 

 باال تو خونه.همه بچه ها ور هم جمع بودن. میرفت

 

 ؟یرو جمع کرد لتی:تمنا وساروشنا

 

 :آره...تمنا

 

رفتن اونجا.از  یخودشون حاضر شده بود و داشتن م یکردن.چون خونه  یم یداشتن اثاث کش لیو آقا سه تمنا

 خوب برام ناراحت کننده بود. ی هیهمسا نیدست دادن ا

 

 یدادن برن.تمنا هم رفت تا باق تیسفارشات مامان و بابا و ساورا رضا ینداشتم.بعد از کل یحوصله شلوغ ادیز

هم تو جمعمون  ایبه بعد هست نیتا دختر!از ا 4ما  دیما سه تا دختر...نه نه ببخش میرو جمع کنه.موند لشیوسا

 هست...

 

 ماه بعد کی
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چند مدت خوب دستم  نیبدم.تو ا ریو بغلش کردم که بهش ش رو عوض کردم و دستم رو شستم ایهست یبیب یما

 کردن.مامان هم یبرخورد کنم.البته دست روشنا و تبسم هم درد نکنه کمکم م یچطور یفسقل نیاومده بود که با ا

ابم تو حس ختیر یپول م ی.بابا هم هر ماه کلنهیفرستاد دنبالم که نوه اش رو بب یساورا رو م ای نجایا ومدیم ایهر روز 

با  میر یگفت م یخوام دست نگه دارم.اولش م یواسه بچه کم نداشته باشم.به بابا گفتم واسه شناسنامه م یزیکه چ

 یگفته معجزه ا ایکه ارم یدوماه نیتو ا دیاما من ته دلم روشن بود شا میریگ یخودمون براش شناسنامه م یلیفام

 !تهیهو یدونم.فعال دختر کوچولوم ب یجلو؟من که نم ادیخواد ب یم دمیابشه.ش

 

 .هه هه!ادیب رمیکادو گ یخانوم باعث شد کل ایهست نیا یول

 

 هیکه واسه من باز کرده بود. ی.جدا از اون حسابختیر یکه هر ماه توش ول م ایداد به هست یحساب بانک هی بابا

 خوشگل هم واسه من گرفته بود. یلیخ دیطال سف سیسرو

 

 داشت واسم انیبرل نیانگشتر خوشگل که نگ هی ایبزرگ واسه هست یلیعروسک خ هیتا سکه تمام و  5هم  مامان

 النگو خوشگل واسه خودم گرفت. هیو  ایناز واسه هست یبزرگ خوشگل و گوشواره  نیماش هیگرفت.ساورا 

 

س هم لبا یخوشگل و کل یوانگشتر کوچول هیگرفته بود.روشنا هم  یسکه و دوتا عروسک تام و جر مین هی تبسم

 ود.ب زیبرام عز یلیکه خ کادیپالک و ان  هیگرفته بود و مادر جون هم  رطالیبراش زنج نیبود.آر دهیواسه دخملم خر

 

 بود. دهیخر ایداشت واسه هست یخوشگل یلیخ یآب یکوچولو که چشم نظرها یلیخ یطال سیسرو هی...ایارم و
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 نن.ک یفکر بد گرانیخواد د یگفت نم یخوشگل.م یلیدستبند خ هیکادو هم تو جمع دو نفره مون به من داد. کی و

 

 یم ادیکه هر روز م ایشد.ارم یقربون صدقه هاش شروع م دیرس یم ایکه واسه همه اخمو بود تا به هست نیآر

 نایده و من چقدر ممنونشم.تمنا ا یم ادی یبهم بچه دار یزنه وکل یبهم سر م باری ی.مادر جون هم هفته انتشیب

 بهم کار نداره. ادیز یرفتن.انصار

 

 .رسم یتمام وقتم رو پر کرده و من باعشق بهش م ای.هستستیبار برام مهم ن نیرم وتو خونه ام.اما ا یکه نم سرکار

 

بود.اما به من زنگ نزد.حق هم نداشت  دهیاومده به مادرش زنگ زده بود و ازش پرس ایکه بچه ام به دن دیفهم ریام

 شکل گرفته بود و تپل تر شده بود. کمی ایخواد.هست یرو نم ایبزنه.اون خودش گفت هست

 

شکمم فرم  نکهیخشک بدم.از ا ریخواست به دخترم ش یدادن نداشتم و اصال هم دلم نم ریرو شکر مشکل ش خدا

لو کوچو هی کلمیممنون خدا بودم.ه کدستهینشده و پوستش هنوز صاف و  نیچ نیها چ یبعض نینگرفته و ع یبد

خوابه.از  یرسه.کم کم داره پف بدنم م ینم میقبل از باردار کلیبه اون ه چوقتیکرده و خوب شده اما خب ه رییتغ

 هام هم راحت شدم. هیشر بخ

 

 یختس نیاما با وجودش تمام ا ایسخته...هست یلی.اما خب خامیکنار ب طیکنم با شرا یم ی.سعرمیگ یبهونه نم گهید

 پرستمش دختر کوچولو خوشگلم رو... یکنه.عاشقونه م یم نیریها رو ش

 

 خانوم هم هس. لیکه البته به مناسبت برگشتن سو یدور هم یمهمون هیگرفتم. یمهمون امشب
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 جور بود و یلیبا عمه خ یز همون بچگکه ا لیانداختم.االن تو راه بود.حال عمه اصال خوب نبود و سو یساعت نگاه به

 تونست تنهاش بذاره. یداد و نم یم حیدختر عمه ام بود تا خواهرم عمه رو به ما ترج شتریب ییجورا هی

 

 یب هیمحبت و از نظر ما  یایخانومه که از نظر اون در لیسو نیبه هم دشیهم گناه داره تنهاست و تموم ام رزنیپ اون

 معرفت به تمام معنا!

 

 رو گذاشتم تو تختش و رفتم تو آشزخونه. ایهست

 

 کردن وونهی:به به خاله ها چه کردن.همه رو د-

 

 د؟ی:خوابروشنا

 

 سرگرم شه کمیگذاشتم  میآهنگ مال هی:نه بابا گذاشتمش تو تخت -

 

 .خچالیظرف ساالد رو گذاشت تو  تبسم

 

 .ختمینمک ر کمی.نمکش کم بود دمشیچش کمیرو برداشتم و  میخورشت قرمه سبز در

 

 ریشدن.ز یم ونیو درسته بر دنیچرخ یم خیس یفر نگاه کردم که رو ی شهیخوشگلم رو از پشت ش یها مرغ

 برنجم رو کم کردم.
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 ساالد. یکرد و تبسم هم سس برا یاسفناج درست م یماست و بوران روشنا

 

تبسم و  یمثل درست کردن ساالد و ماست و ژله و... به عهده  یجانب یها رو خودم درست کرده بودم اما کارها غذا

 روشنا بود.

 

 رو برداشتم. یدهنم گذاشتم و گوش یتو  یاریزنگ خورد.تکه خ میگوش

 

 :جونم ساورا-

 

 رم؟یبگ یالزم ندار یزی:سالم.چ-

 

 ری:دستت درد نکنه دوغ و نوشابه بگ-

 

 ن؟ی:هم-

 

سرخ  ینیزم بیس گهید یخالل پسیکه اسمش رو بگم.:چ میشونیشتم زدم تو پ..اوم...با انگریبگ زمی:نه نه ساورا چ-

 نکردم
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 :باشه-

 

 اومد؟ لی:سو-

 

 میایبعد م ادیب میسیمی:زنگ زد گفت کرجه.وا-

 

 :باشه قربانت.-

 

 تو فعال ی:فدا-

 

 بشورمش اریرو ب ای.روشنا هر وقت گفتم هسترمیرو قطع کردم و گفتم:بچه ها من برم دوش بگ یگوش

 

 یخورد.بوسه ا یبود تو تختش و انگشتش رو م دهیآروم دراز کش ایتکون داد و منم رفتم تو اتاقم.هست یسر روشنا

 تو حموم. دمیزدم و پر شیو آب دهن سیخ یبه دست ها

 

 که گذشت در رو باز کردم و روشنا رو صدا کردم. کمی

 

 :روشنا...روشنا-
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 :هوم؟روشنا

 

 رو بده ای:هست-

 

حموم و اروم شروع کردم به شستنش.از آب  ینشستم رو صندل اطیرو در آورد و دادش به من.با احتلباسش  روشنا

 دمیچیرختکن برداشتم و  یرفتم.حوله اش رو از تو یلب قربون صدقه اش م ریکرد.دائم ز ینم هیو گر ومدیخوشش م

 کمیتنش کردم.هوا  ینرم صورت ینخ زیبل هی عدکردم و ب شیبیب ی.اول مارونیو اومدم ب دمیدورش.حوله خودمم وش

 هم سرش کردم. یصورت ینخ یکوچولو یهم تنش کردم.با شلوار ستش.روسر یبافت نازک سرخاب هیسرد بود.

 

خودم رو  ی.لبس هارونیزده بود ب شیکوچولوش ازروسر یماهش بود لپ در اورده بود و لپ ها هیکه  نیبا ا هنوز

 رو کامل میحاملگ ی.لباس هادیخر میبا روشنا و تبسم رفت مانمیست کردم.دوباره بعد زا ایهست یهمب ا لباس ها

 .ومدیبه کار نم گهیجمع کرده بود.چون د

 

لژدارم رو ام کردم و  یصورت ی.صندل هادیتنم کردم.با شلوار کتان چسب سف ییو آلبالو یبافت طرحدار صورت هی

 سرم گذاشتم. یرو آزاد رو دمیصورتم و شال سف یرو ختمیکامل موهام رو کج ر شیآرا هیبعد از 

 

 بلند شدن دنمیبا د ایو ارم نی.آررونیرو بردم ب دخترم

 

 د؟یاومد ی.کدی:سالم خوش اومد-

 

 .می:سالم تازه اومدایارم
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اسباب  ای.ومدیگرفت و م یم زیچ هیعادت داشت هر دفعه  ایمبل بود.ارم یرو یخرگوش کرم و قرمز رنگ عروسک

تر بد نمیشم.ساورا که از ا تیتقو دیبا یردهیگفت تو دوران ش یواسه من.م لیوسا یو کل یخوراک ای الباسی یباز

 بود.

 

ترسم با  یبشم.م تیتقو دیبود که من با نیکرد.همه شونم بهونه شون ا یرو تو حلقم م یزیهم به زور هر چ مامان

 هم چاق تر شم. میروال از دوران حاملگ نیا

 

 .رهیاومد جلوم و خواست بچه رو از تو بغلم بگ ایارم

 

 باشه تیهم کردن.عاف یلب آروم گفت:مادر دختر چه ست ریز

 

 کردم وگفتم:ممنون یزیر اخم

 

 رو ازم گرفت و منم تونستم برم تو آشپزخونه و به غذاهام سر بزنم. ایهست

 

 کشمش یبزنه مدست  نیمنه ها.آر یایهست ه؟هوم؟مالیمال ک یخرگوش ناز چهی:واایارم

 

 مونهیواسه ما نم یچیه انی:بده من بچه رو االن همه منیآر
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 بهم دیبچه رو پاس ند نقدریاز تو آشپزخونه گفت:ا روشنا

 

 یبچه رو بغل کنم شما نذاشت نیسرش رو برگردوند سمت اپن و گفت:من هر وقت خواستم ا نیآر

 

 یخواد که شما ندار ی:آخه بچه بغل کردن تبحر مروشنا

 

 ی:البد شما تبحر دارنیآر

 

 من بزرگش کردم تا مامانش شتریبچه رو ب نی:معلومه که دارم.اروشنا

 

 یبزرگ ش کمیکارها بلکه  نیرو خودت کار کن عوض ا کمیلطف کن  هی:شما نیآر

 

 ها میمنه دعوا معوا ندار یآقا وخانوم محترم شب مهمون یوگفتم:آها دمیخند

 

 تو بغل عموش ادیخواد ب یبچه دلش م نیا نهیلب گفت:چشم نداره بب ریز نیآر

 

 یها بحث م نیو دست هاش عقب نمونه و ا رنیبگ یکه سرش رو چه جور نیبچه رو بغل کرده بود.همش سر ا نیآر

 دو تا پسربچه بودن. نیکردن.ع
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چه قدر الغر  ایبود.خدا لینگاه کردم.سو یو رفتم دم در.از چشم دمیبه شال و لباسم کش یزنگ در دست یصدا با

 کرده بود.درو باز کردم که خودش رو رت کرد تو بغل

 

 به رگبار فحش ببندتمون ادیب یکه گفتم االنه انصار دیکش یغیج

 

 ذره شده بود. هیدلم برات  یخواهر ی:والیسو

 

 یغویج غیموجود ج نیا دنیبا د یداشتم ول هیازش گال ی.کلدمشیبوس یرو غرق بوسه کردم.منم تند تند م صورتم

 ها رو فراموش کردم هیکه از خون خودم بود تموم اون گال یدوست داشتن

 

 گه؟ید یایمعرفت.االن م یب ی:خوش اومد-

 

 دیکه راحت ش یاله رمی:آخ بملیسو

 

 یکردم وگفت:دوراز جونت روان یظیغل اخم

 

.االنم به ستیقربونت برم به خدا گرفتار بودم.از اون طرف درسم از اون طرف عمه که اصال حالش خوب ن ی:الهلیسو

 امیزور تونستم تنهاش بذارم ب

 

 کردم داخل بابا ومامان و ساورا هم اومدن تو تشیدست هدا با
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 یداد یسفارش م رونی.خب از بیراه انداخت یی:چه بومامان

 

 خواستم کدبانو بودنم رو ثابت کنم ینده گفتم:مبه گردنم دادم و با خ یقر

 

 گهید ستین یازیمحکم تو بغلش فشردتم و گفت:به همه ثابت شده دخترم ن بابا

 

 کرد. هیو گر دیبلند شد.بچه ترس لیسو غیج

 

 کرد. یتو بغلش گرفت و ارومش م ایارم ایبود.تا خواستم برم سمت هست دهیکش غیبلند ج ایهست دنید یخوشحال از

 

 روهه هیچه گر نی:الیسو

 

 ترسه یبچه م یزن یم غیج یجان اونجور لیاز تو آشپزخونه گفت:خب سو روشنا

 

 :روشن...لیسو

 

 کردن. یرو بغل کردن و روبوس گهیهمد
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 ؟یخانم دک ی:دلم برات تنگ شده بود چطورلیسو

 

 جغجغه یکه تو بهتر نی:مثل اروشنا

 

 کرد. یابراز م غیهاش رو با ج یلوس باشه ها.کال خوشحال یلیکه خ نینه ا یعنیبود. غویج غیج لیهمون اول سو از

 

 :سالمتبسم

 

 زمیمهربون باهاش دست داد وگفت:سالم عز لیسو

 

رو  بود.ساورا نوشابه و دوغ نیاروم شده بود و بابا هم مشغول صحبت با آر ایتو بغل ارم ایهست گهی.دستادمیا نشونیب

 .زیم یها رو هم رو پسیو چ خچالیگذاشت تو 

 

 دختر عمه ام لیکنم.تبسم خواهرم.سو یم ی:خب معرف-

 

 ؟یفروخت یزود نیمشت زد به دستم و گفت:به ا هی لیسو

 

 تو ینامرد یلی؟خیاومد یک یدونی:م-
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 ؟یومدیبا معرفت چرا ن ی:من نامرد تولیسو

 

 وروجک نیبعدهم که شکم برامده ام و ا ریاز ام میی.جدایدونستی:توکه وضع من و م-

 

 :حق با توهه به خدا.شرمنده ام منلیسو

 

 گشنمونه ها ی:آبجساورا

 

 ارم؟ین وهی:م-

 

.مامان رفته بود تو اتاق و لباس هاش رو عوض میاومد ریماهم د دیرس ریدختره د نی:مامان بذار واسه بعد شام.امامان

از  یبیبود و ترک یباسنش رو گرفته بود.که خودش مشک یبلند تا رو نیآست هیبا  یشلوار جذب مشک هیکرده بود.

 .یرو بدون روس یبود.با صندل مشک یو سرمه ا یمشک یپولک ها

 

 کرد.بچه هم بغل مامان بود. یگوش م ونیآقا نیتفاوت بود و به بحث ب ینگاه کردم ب ایان به ارم کی

 

 :من برم لباس عوض کنم اتاقت کجاستلیسو

 

 هیراست:دست -



 ییدایش ینیریش

 
744 

 

 

 ی:مرسلیسو

 

 وارد شد. لیکه سو میبچه ها مشغول جمع کردم بشقاب ها بود با

 

 ن؟یخوا ی:کمک نملیسو

 

 ینفت یبلند آب نیآست کیو تون یبه مامان رفته بود.ساپورت مشک لیسو پپیمورد ت هی نیا دیبهش کردم.شا ینگاه

 پاش بود. ینفت یبود و صندل آب ختهیر یور هیلختش رو  یگرفت.موها یرونش رو م یکه تا وسط ها

 

خواستم تو  یگفتم.نم یبهش نم یزینشون بده.چ ینطوریرو ا شیخوشگل بود.اما دوست نداشتم خوشگل خواهرم

بودن مهمون  ادیبا اون نداشتم.به علت ز یادیبود.خودمم فرق ز یخودم واسه خودم کاف یدخالت کنم.زندگ شیزندگ

 همه غذا خورده شده بود. بایکردن و تقر یم فی.همه از غذا تعرمیها مجبور به انداختن سفره شد

 

 کردم. شیزور کرد که ظرف ها روبشوره و منم همراه لیاصرار سو با

 

بره از تموم  ایزود از دن یلیخ دیگفت شا یدکتر اونجاش.از حال بد عمه که م یحرف زد.از خواستگارها یهمه چ از

 که هنوز تموم نشده بودن. میونه داشتخواهر یحرف ها یاتفاقت براش گفتم.کل

 

 مبل کنار هم یرو مینشست خسته
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 دی:خسته نباشروشنا

 

 زدم و بچه رو از تو بغلش گرفتم و گفتم:ممنو یلبخند

 

 بعده یدو هفته  گهی:آره دنیآر

 

 میایشه ماها هم ب ی:متبسم

 

 ادیدوست داره ب یگفت هر ک ی:آره بابا خانوم ثامنایارم

 

 کردم. یها نگاهشون م جیگ نیع

 

 کجا؟ دی:ببخش-

 

خواهرش تو اداره آموزش پرورشه  یخوان اردو ببرن جنوب.خانوم ثامن یبچه ها رو م دیع یبا ذوق گفت:وا تبسم

 جنوب میکنه بر یداره جور م ونیواسه آقا جیاز طرف بس نمی.آقا آرمیر یکنه ما هم م یگفته برامون جور م

 

 رهیکه دلش بدتر بگ نیره که دلش واشه نه ا یم ییجا هی د؟آدمیجنوب؟اونم ع دی:وا؟مگه جا قحطه برمامان
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 اونجا که دلمون باز شه میر یم می:اتفاقا ما هم دارنیآر

 

 دیماهم باش ارهیالز بی:خوش به سعادتتون نامادرجون

 

 هم داره؟ ارتگاهی:مگه زلیسو

 

 ارتگاههیزد و گفت:اونجا همه جاش واسه ما ز یلبخند آرامش بخش ایارم

 

 امیخواد ب ی:منم دلم م-

 

 ای:خب بتبسم

 

 تو یر یجا نم چیه یدار کیتو خاک و خول ها.بچه کوچ یببر یبچه رو بردار نمینب نای.ساوریکرد خودی:بمامان

 

 :مامان جان من مواظبشونمساورا

 

 ؟یبر یخوا یچشم هاش رو گرد کرد و گفت:مگه تو هم م مامان
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 سفرم نیثابت ا ی:بله من پاساورا

 

 زد و سر تکون داد. یلبخند بابا

 

 یبر یدختر و با خودت نم نیا ستیمهم ن یبر ی:خودت هر جا خواستمامان

 

 خوام برم یاعتراض گفتم:بابا...من م با

 

 سختته گلم. کیباش.با بچه کوچ ایگه دخترم فکر هست ی:مامانت راست مبابا

 

 گهیدر اومده د ایهست 40 گهی:تا دو هفته د-

 

 :آخه...بابا

 

 تتونسیتو ل دیسیخواد منم بنو یخوام برم.دخترمم دلش مسافرت م یباال انداختم وگفتم:من م ییابرو طنتیش با

 

 نداره یارزش چیتو هوا تکون داد و گفت:خوبه واال حرف ما هم ه یدست مامان

 

 ؟یایتو نم لیو گفتم:سو دمیخند
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 نایبا خاله ا شیک میبر میخوا ی.مختهیگلم.مامان واسمون برنامه ر:نه لیسو

 

 باال انداختم و گفتم:خوش بگذره ییابرو

 

 ای:توهم پاشو با ما بمامان

 

 من دوست دارم با بچه ها برم خب ی:مامان-

 

 یهنوزم لجباز ی:مادر هم شدمامان

 

 زدم وگفتم:بر منکرش لعنت یلبخند

 

 موندن. لیرفت مادرجون رو برسونه.تبسم و روشنا و سو ایفتن خونه هاشون.ارمگذشتن ساعت همه کم کم ر با

 

 .نییو ساورا هم رفت پا نیهم برگشت خونه آر ایارم

 

 شب بود که خوابش برد وروجکم. مهی.ندیخواب یدختر منم مگه م نی.امیصبح با بچه ها حرف زد تا
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 یرو دادم و ما رشیبچه که همه رو کالفه کرده بود.ش نیبود ا یزیسحر خ هیپاشدم. ایهست یزود با صدا یلیخ صبح

و  دیخواب یو دست و صورتم رو شستم.خوشبختانه داشت پف بدنم م ییرو عوض کردم. رفتم تو دستشو شیبیب

 شد. یم میو پوستم بهتر از دوران حاملگ کلیه

 

 ساز رو روشن کردم و رفتم لباسم رو عوض کنم. ییتو آشپزخونه.بچه ها هنوز خواب بودن.چا رفتم

 

 ردم.ک شیآرا کمی.موهام رو شونه کردم و یتونیبا شلوار کتان ز دمیدکمه دار پوش یتونیبه ز لیکرم متما زیبل هی

 

که شوهرم کنارم  نیبا ا رمیبگ یاز زن ها افسردگ یکه مثل بعض نیا یاومده به جا ایبه دن ایهست یوقت از

خوب  یلیخ یبهونه  هی دنیو نفس کش دارشدنیرسم.واسه ب یسرحال تر شدم.هر روز به خودم م یلیست،خین

 به جز وجود پاک دخترم. ستین یزیدارم.و اون بهونه چ

 

 .میبود دهیاتاق خواب هیهمه تو  میزد یتا صبح حرف م میو تبسم و روشنا هنوز خواب بودن.چون داشت لیسو

 

 ریرحال.گذاشتمش تو ک یبردم تو رشیعوض کردم و بغلش کردم و با کر یشلوار سبز چمن زیبل هیرو با  ایهست لباس

 زدم. یحرف م ایبا هست دمیچ یم زیم یکه سفره رو رو ینطوریو هم

 

بخوابن.مثه  دیتا خود ظهر با نیتنبلت رو بب ی.اون خاله هازهیدارم من.قربونش بشم سحرخ ی:آخ که چه دختر-

 که. ستنینفس من ن
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بود.چادرم رو سر کردم  ایانداختم.ارم یاز چشم یو رفتم سمت در.نگاه زیم یزنگ ظرف مربا رو گذاشتم رو یصدا با

 و در رو باز کردم.

 

 ای:سالم آقا ارم-

 

 دیی.بفرماریخانوم گل.صبحتون بخ نایزد وگفت:سالم ساور یلبخند ایارم

 

 بود دهیچیغ تو راهرو پنون دا یرو که دستش بود داد بهم.بو ییاز نون سنگک ها یکی

 

 هام رو بستم و بوش کردم. چشم

 

 دستتون درد نکنه یمرس ی:وا-

 

 کنم داغه دستتون نسوزه.با اجازه ی:خواهش مایارم

 

 میصبحونه بخور نیباال با ساورا و آقا آر دیایب ای:آقا ارم-

 

 خوان راحت باشن یخانوما م یزد وگفت:مرس یچشمک ایارم
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 تکون دادم و رفت. یسر

 

 بستم و نون رو گذاشتم تو سفره. درو

 

 آورده واسمون.نون داغ... یچ ایعمو ارم نی:بب-

 

 ندهیو گفت:شوهر خواهر آ نتریی...صداش رو آورد پانیگفت:به دستش درد نکنه ا یطونیبا لحن ش لیسو

 

 یشد داریتو؟چه عجب ب یگ یم یگرده شده نگاهش کردم وگفتم:چ یچشم ها با

 

 یاالن.مشغول صحبت با جناب دکتر بود نیاپن و گفت:هم یرو نشست

 

 .ختمیظرف ر یتو هوا تکون دادم و کره رو تو یدست

 

 کن داریبرو بچه ها روب لی:سو-

 

 عادت داشت.ترک عادتم که مرضه.اومد سمتم. ی.از بچگنییپا دیاپن پر یاز رو لیسو

 

 مگه نه؟ ی...تو دوسش داریآبج ی:ساورلیسو
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لرزه دوختم تو  یدونستم داره م یرفت.مردمک هام رو م یم نییباال و پا نمیشدم.قفسه س رهیچشم هاش خ تو

 یشد وونهیروشنش و گفتم:تو د یچشما

 

 ؟بهمیعاشقش نقدریا یعنی.ینشده بود ینطوریهم ا ریدر برابر ام ی.تو حتیآبج یشناسم.عاشق ی:من تو رو ملیسو

تونم احساساتت رو از  یهنوز هم م ی.ولادیخبر نداشته باشم ز رتیاخ یاز زندگ دیازت دور بودم.شا دیدروغ نگو.شا

اون...دو  یمن از نگاه تو خوندم تو چشما کهرو  ی.فقط بدون اون عشقیدونم دوسش دار یتو چشمات بخونم.م

 .دمیبرابرش رو د

 

 نیایبهم م یلی.دم گوشم گفت:خدیزد و دستم رو گرفت و گونه ام رو بوس یلبخند

 

 ردایو روشنا و تبسم رو با سرو صدا ب طونشیش لینگاهش کردم.رفت سمت اتاق و دوباره رفت تو جلد سو ساکت

 کرد.

 

 نقدریا یعنیکه دستم واسه همه خونده بشه متنفر بودم. نیبود.از ا لیسو یصبحونه حواسم به صحبت ها سر

 یلبخند محو نگاهم م هیبا  ادمعناداریم ایارمکه حرف  ییها وقتیبابا. ی..حتگهید دنیتابلوام؟البد هستم که همه فهم

 کنه.

 

ون خودم میکه پامون رو از گل میستین یکس ایدونن من و ارم ی.مستنین رتیغ یب چکدومشونیهم بو برده.ه ساورا

 رسم.ب یتونم کنارش به اوج خوشبخت ی.من مستین ریکه مثل ام هیکس ایدونن ارم ی.ممیو حد و ندون میدراز تر کن
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 جز خودمون دوتا! دنیفهم همه

 

رو بغلم گرفتم و  ایحالتم شده بودن.هست نیفکر بودم.بچه ها هم متوجه ا یها ظرف ها رو جمع کردن.بدجور تو بچه

ازدواج کنم تو من و  یبخوام با کس یروز هیاگه من  م؟مامانییتابلو نقدریما ا یعنیمامان: یگ یم ینازش کردم. توچ

 مگه نه؟ یبخش یم

 

 یلیرو دوست داره و همه کنارشن خ انشیکه همه اطراف نیبا ا یمامان یدون یتنهاست.تو م یلیخ یمامان یوند یم تو

بابا؟اون فرشته  یبه اون بگ یتو حق ندار یدون یرفت و تنهام گذاشت؟م ریام یدون یکنه.م یم ییاحساس تنها

 خواست. یمن رو نم یکوچولو

 

 خواست یام فشردمش و گفتم:اون تو رو نم نهیس به

 

 .دمیرو بوس شیشونیخورد.پ یکرد و انگشتاش رو م یگفتم نگاهم م یحرفام رو با نگاهم بهش م تموم

 

 کباب جانانه هیو آخرش هم  یشهرباز میهم رفت یسر هیو  میکرد دیخر کمی.رونیب میرفت ییتا 4از ظهربا دخترا  بعد

 .میخودمون رو مهمون کرد

 

بار باباهم باهاش رفت تا کنار  نینتونست بمونه.متاسفانه حال عمه بد شد و مجبور شد برگرده.البته ا ادیز لیسو

 خواهرش باشه.
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خونت تلپ  یدوماه هیچندمدت که نبودم  نیا امیخواستم از خجالتت درب یتو رو خدا م دیببخش یساور ی:والیسو

 نشد فیشم.ح

 

.به عمه سالم برسون مواظب خودتم باش.بهم زنگ بزن ها.نگران عمه وونهیخنده و بغلش کردم و گفتم:د ریز زدم

 ایحتما ب دیع یام.تونست

 

شه.بده با خودم  یذره م هیدلم.تو هم مراقب خودت و دختر گلت باش.آخ دلم واسه نفس خاله  زی:چشم عزلیسو

 ببرمش

 

 که رمیم ی؟میدخترم رو ببر یچ گهی:د-

 

 :دور از جونت.لیسو

 

سعادت تو شناسنامه ات  ایاسم ارم دیتر منو چسبوند به خودش و در گوشم آروم گفت:دفعه بعد اومدم با سفت

 یدیباشه.فهم

 

 تو یا وونهیزدم تو کمرش و با خنده گفتم:د یمشت

 

 رو هزار بار بوس کرد. ای.هستمیکرد یزد و باهم روبوس یچشمک لیسو
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 زنه یشد.االن جوش م ی:بسه بچم تف-

 

 .قربونش بشم خالهگهیکنم بوسامو د رهی:بذار ذخلیسو

 

 شدم. نیکردم و سوار ماش یبابا هم خداحافظ با

 

 یدست تکون م طونمیش یخواهر کوچولو یداد.منم با عشق برا یدست تکون م نطوریبود عقب و هم برگشته

 دادم.بغض گلوم رو گرفت.خدا مراقبش باشه.

 

 ی ندهیفکر کردن به آ یاستراحت برا کمی دمیخواستم شا یواب مخ کمینبود. یشکیداخل.روشنا نبود.ه رفتم

 مبهمم!

 

 روز بعد 12

 

بود که واسه  یدیع نیاول نیداشت.ا گهید یرنگ و بو هی بیعج دیع دیبودم اما خر دیکه دائم در حال خر درسته

 کنارم نبود! ریبود که ام یدیع نیاول نیو ا دمیخر یدخترم لباس م

 

اوقات از دست مامان و  ی.دخملمم بعضمیبود دهامونیدنبال خر ی.چند روزمیبازار رو باتبسم و روشنا جارو کرد کل

 کرد. یو خودش رو کچل م دیکش یکرد و اگر موداشت از دست ما م یم هیشد و گر یم یخاله هاش عصب
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بار خاله ام اومد و  نیها رو دعوت کردم.ا یجشن کوچک گرفتم و خودمون هیروزش شده بود. 40شد که  یم یروز دو

 من باشه. یایاز اون خانواده رو تن هست یچیخواست ه یخوشگل گرفت.اما من دلم نم ریپالک زنج هی ایواسه هست

 

 یکار کنم.دلم نم یدونم چ یخودم و دخترم.نم یپناه یب نیشناسنامه است و من کالفه از ا یهنوزم ب ایهست

اسم پدر اونجا، تو  یکه اسم اون جا میخواست یو نه من م ریهم نه ام یطرف هیبمونه و از  یخواست اسم پدرش خال

 دخترم نوشته بشه. یشناسنامه 

 

 یکرد و من رو مشتاق تر م یم فیذوق و شوق داشتم.تبسم از اونجا تعر یلی.خمیرو جمع کرده بود المونیوسا

 دوران مدرسه با بچه ها رفته بود اما من نه. باریکرد.روشنا هم 

 

روز برگشت دو روزم اونجا  هیروز رفت، هی.می.قرار بود با اتوبوس برمیبرندار لیوسا ادیگفته بود که ز تبسم

 .میاونجا باش دیکه ع میرفت یم ی.جورمیبود

 

 ادیشدنش ز ی.البته راضمیکرد شیراضهام  یگفت نرو.به خاطر بچه اما ساورا و بابا و من هم با لجباز یهمش م مامان

 دادم. یمهم نبود چون من کار خودم رو انجام م

 

و دوتا شلوار  زیپوشم.سه تا بل یم یدستم که رفتن هیساک و  یمانتوو شلوار تو هیساکم رو چک کردم. لیوسا

 کردم. زونشیآو.چادرم هم اتو کردم واروم شی.حوله و مسواک و کرم و لوازم آراریهم لباس ز کمیو  یخونگ

 

لباس براش گذاشتم.به هر  یو کل لهاشیخوشگل.تمام وسا دیو سف یساک سرخاب هیرو هم آماده کردم. ایهست ساک

 .گهیکنه د یم فیحال بچه لباس هاش رو کت
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ارم د نهیبزرگ رو بب یساک ها نیشدم.خنده ام گرفته بود.تبسم ا رهیکه تموم شد بلند شدم و به ساک هام خ کارم

 .گهید میزده.خب چه کنم ما دونفر

 

 تو وجودم بود. یشوق قشنگ دمیکش یقی.نفس عممیافتیاسفد بود و قرار بود که فردا راه ب 28

 

 کرد. یم یآهنگ قشنگ گذاشته بود و داشت آشپز هیبود و روشنا هم  ریتو کر ایحال.هست یتو رفتم

 

 رو بغل گرفتم و رفتم تو آشپزخونه. ایهست

 

 کرده یعمر آشپز هیکرده بعد  وونهیکرده همه رو د کاریخاله چ نیبب یمامان:اوه -

 

 گهیگن د یم یکه مردم اونجور یزن یحرفا رو م نی.تو اگهید نهیابروش رو داد باال وگفت:هم هی روشنا

 

 گن؟یم یو گفتم:کدوم مردم چجور یرو صندل نشستم

 

 یستیبلد ن چکاریگه تو ه یم قهی.دم به دگهید نهیآر نی:همروشنا
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 ینیب یبوس محکم از لپش گرفتم وگفتم:م هیباز شد. حیکه دخترکوچولومم لبش به خنده مل دمیخند یجور

 مامان؟خاله هم عاشق شده رفت

 

 ی:غلط کردروشنا

 

 یضا گهینکن د اهیمنو س گهید ی:روش-

 

 ؟یخواستگار ادیم یک ایگفت:ارم ثانهیبرگشت و خب روشنا

 

 مشخص نکرده هنوز قایخواد مقابله به مثل کنه.منم پا روپا انداختم ومتفکر گفتم:واال دق یم مثال

 

 شده یکه جد نیمثل ا گهیجفت ابروهاش رو انداخت باال وگفت:نه بابا د روشنا

 

 ست به خدا وونهیخنده گفتم:پسره د با

 

 تو وونهید گهیزد وگفت:آره د یچشمک روشنا

 

 نهیرو برداشتم و آوردمش تو آشپزخونه و به روشنا کمک کردم سفره رو بچ ایهست ریحال و کر یتو رفتم
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 بادمجون کل خونه رو برداشته بود. مهیق یبو

 

 بلند شد. لمیها رو بردارم که زنگ موبا وانیاومدم ل زیم یها رو گذاشتم رو بشقاب

 

رو  یزدم و گوش یبود.لبخند انیروش نما ایشد و اسم ارم یخاموش و روشن م زیم یرو لمیاتاقم.موبا یتو رفتم

 برداشتم.

 

 :الو-

 

 ذره شده هیدلم واسش  نییپا اریدختر ما رو بردار ب نیسالم خانوم دکتر خودم.ا الو

 

 باال شما نیایخواد شام بخوره ب یم ؟دخترمیچ گهی:د-

 

 خب گهید ارشیلحظه ب هی:نه ممنون -

 

 .میمنتظر نییباال که مادر زنتون دوستون داره بدو نیای:ب-

 

 :آخه...-
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 .دمیرو قطع کردم و با خباثت خند یگوش

 

 تو اتاق روشنا رو صدا زدم. از

 

 باال انیتا.دکتر و سرگرد و گفتم شام ب 4:روشنا...روشنا بشقاب ها رو بکن -

 

 و گفت:چشم دیکش یپوف روشنا

 

و  براق زدم یرژ صورت هی.خوب بودم.یمشک میزانو با ساورت ضخ یتا باال یبافت سورمه ا هیبه لباسم کردم. ینگاه

 سرم کردم. یشال سورمه ا هیو  دمیموهام کش یتو یدست

 

 آشپزخونه یتو رفتم

 

 ذارم یرو م هی:تو برو لباست رو عوض کن من بق-

 

 تکون داد و رفت. یکوتاه و شلوارش کرد و سر زیبه بل ینگاه روشنا

 

 یتو ختمیکه مادرجون بهم داده بود رو ر یخوشمزه ا یگذاشتم.ترش سید یو برنج رو تو ختمیها رو ر خورشت

 ظرف.
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هم رفت و آمد خانواده ام رو به خونه ام  یاومده بود و انصار ایبه دن ایهست یزنگ من و کشوند سمت در.از وقت یصدا

از اون  یترس چیبدون ه میکرد یرفت و آمد م ایبه کارم نداشت.ما هم آزادانه با سرگرد و ارم یکار گهید دید یم

 .ینییپا ریگ هیهمسا

 

 رو باز کردم. در

 

 با لبخند سالم کرد. نیکرد و آر یغر غر م ایارم

 

 تو دیی:سالم بفرما-

 

 یچه بو نیآر ی.واممیدونن مردم من رژ یشام.نم دییگه بفرما یم یه نییپا اریگم بچه رو ب یم ی:سالم.هایارم

 ندارم لی.البته من که اصال مییغذا

 

 کرد. یغرغر م یمردم از خنده با اخم و شوخ یم داشتم

 

 گفتم بدو بدو یم ی:آها پس من بودم هنیآر

 

 بردمت ییجا گهیما رو ببر.اگه د یآبرو یرفت و گفت:حاال توه نیبه آر یوحشتناک یچشم غره  ایارم
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 شه یگشنه اش م رمیآدم س ییغذا یچه بو دیخانوم چه کرد نایساور ی:وانیآر

 

 کرد. ینم فیهم تعر دونهی یکنه.چون مطمئنا از سر لجباز یم فیدونه داره از روشنا تعر یام گرفته بود.نم خنده

 

 دییوگفتم:بفرما دمیخند

 

 برداشت و شروع کرد به بوس کردنش. رشیکر یرو از تو ایهست ایارم

 

 زنه یجوش م دیاتاق در اومد وگفت:سالم.اونقدر بوسش نکن یاز تو روشنا

 

 گهی:سالم خب چه کنم عسل منه دایارم

 

 دیستی:خوبه شما مامانش ننیآر

 

 نداره در حقش ها یوگفتم:واال روشنا هم کم حق مادر دمیخند

 

 دارم شتریب یتکون داد وگفت:البته حق پدر یسر روشنا

 

 خنده ریزدن ز همه
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 .زیسر م میبچه رو بغلش گرفته بود.نشست ایارم

 

 نوش جان دیی:بفرماروشنا

 

 که نداد. رمیبگ ایبچه رو از بغل ارم اومدم

 

 :بده راحت غذاتو بخور-

 

 .ستمیتو بغل من نباشه من راحت ن نی:نه اایارم

 

 شه بچه رو از بغلش گرفت. یلجبازه نم یلیخ ایدونستم سر هست یتکون دادم و نشستم.م یسر

 

 د؟یرو جمع کرد لتونی:وسانیآر

 

 برداشتم. یادیخورده ز هی:آره فقط -

 

 بردندار؟ ادی:مگه تبسم نگفت زروشنا
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 بعدشم واسه خودم. دمیبرنج کش ایارم واسه

 

 ها میکنم ما دونفر کاری:خب چ-

 

 ایخورشت رو زد به لب هست کمی ایارم

 

 خورد. یذره خورشت رو م هیبا مزه داشت همون  ایهست

 

 یلش مد گهیبه لبش.بچه اس د دیذره بزن هی نیدرست کرد یقربونت بشم.بعد به من نگاه کرد وگفت:هر چ ی:الهایارم

 خواد

 

 شه ها ی:شکمو منیآر

 

 :مادرش که شکمو نبودفکر نکنم بشهروشنا

 

ده نخور یخوشمزگ نیبه ا مهیخانوم فوق العاده اس.ق نایبشه.دستتون درد نکنه ساور دی:خاله اش که هست شانیآر

 بودم

 

 غذاش رو به اسم خودم غالب کردم.گرد شده نگاهم کرد.البد فکر کرده  یبا چشم ها روشنا
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 خوشمزه شده یلی:واقعا!خایارم

 

 من درست نکردم یخنده گفتم:نوش جان.ول با

 

 گرد نگاهم کرد.ادامه دادم یبا چشم ها نیآر

 

 کنه یهم که روشنا درست م ییها مهی.منم عاشق قدهی:روشنا جون زحمتش رو کش-

 

 و مشغول خوردن غذاش شد. دیخند ثانهیآب بهش داد.روشنا خب وانیل هی عیسر ای.ارمنیآر یتو گلو دیپر غذا

 

 هنرتون رو دی:دستتون درد نکنه روشنا خانوم.رو نکرده بود-

 

 دیدست پخت من رو بخور دیگفت:شما سعادت نداشت یبا شوخ روشنا

 

 :اون که بلهایارم

 

 کامل الل شده بود. یبه معنا گهید نیآر
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 وقتشه ها گهید یگفت:آبج یبا شوخ ایارم

 

 ؟ی:وقت چروشنا

 

 میافتیب یعروس هی نکهی:وقت اایارم

 

 دوره کوخواستگار؟ نیجان تو ا ایگفت:ارم هیبا کنا نیآر

 

هم  انی.البته بگما دکتر اکبرنیوگفت:ماشاهلل خانوم دکتر کم خواستگار نداره.نمونه اش دکتر ام دیخند ثانهیخب ایارم

 کرد یاز من داشت م ییپرس و جوها هی

 

 اخم کرد و روشنا گفت:جدا؟ نیآر

 

 میروافتاد یواقعا عروس نکهیجان مثل ا اید؟ارمیخوشحال شد هی:چنیآر

 

 خودمم وبس. یخونم خودم آقا یخودم رو از دست بدم.دارم درسم رو م یام آزاد وونهیها مگه د دی:ببخشروشنا

 

لبش بود.به روشنا  یرو یلبخند محو هیروشنا. یزل زد تو چشم ها یجور خاص هی نی.فقط آرمینگفت یزیچ گهید

 .ی.با شال نقراه ایو شلوار مشک رسارافونیبا ز یو نقره ا یمشک یشده  ینگاه کردم.سارافون پولک دوز
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 .ومدیدرست در نم نیبا اخالق تند آر شینازک نارنج هی.اما روحومدیم نیخوشگل بود.به آر یادیمنم ز یروشنا

 

 .نییخواستن برن پا ایبا هست یباز کمیبعد از شام و  پسرها

 

 .میریم 8 دیآماده باش 7صبح  دی.دستتون درد نکنه.زود بخوابمیمزاحم شهیهم دهای:ببخشایارم

 

 تکون دادم وگفتم:چشم. یسر

 

 زیبابت همه چ ی.مرسری:شبتون بخایارم

 

 .ری:شب بخنیآر

 

 ری:شب شما هم بخ-

 

 :به سالمتروشنا

 

 ؟یرو برداشت زی:روشنا همه چ-
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 .آرهیدیصد دفعه پرس ی:واروشنا

 

 رو برداشتم و گاز لمیجا نگذاشته باشم.وسا یزیبه اطرف انداختم که چ یبار نگاه نیآخر یرو سرم کردم.و برا چادرم

 رو چک کردم.

 

 در رو قفل کردم. رونیب میرفت

 

 اومد سمتم و ساک ها رو ازم گرفت. عیسر ای.ارمنییپا میرفت

 

 رسه یآزانس ساورا هم االن م میزد .زنگری:سالم صبح بخایارم

 

 ؟ی:سالم تبسم چ-

 

 گاهی:اون خودش زودتر رفته پاایارم

 

 بجنب ایگفت:سالم بچه ها آزانس اومد.ارم عیاومد باال و سر نیآر

 

 .نییپا میساک ها رو برداشت و رفت ایارم
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 زیمسافران عز ی:سالم به همه ساورا

 

 :سالم داداش گلم.-

 

 امیرم اداره بعد م یبچه ها من م دی:شما برنیار

 

 نکن. ری:باشه پس دایارم

 

 نیاول نیا یرو تو بغلم فشردم و گفتم:مامان ای.چمدون هامون صندوق عقب بود.هستنیتو ماش مینشست همه

 بهت خوش بگذره دوارمیسفرته.ام

 

 یدور گردن هاشون حس خوب دیسف یها هیبا اون چف یچادر یرستانیدب یدخترا ی وستهیبه هم پ یصف ها یتماشا

بود هم باهامون  رستانیدب هی ریکرد واز قضا مد یکه تو آموزش و پرورش کار م یداشت.قرار بود خواهر خانوم ثامن

وشه گ مکتیکرد.نشستم رو ن یم یو گروه بند رتبکرد و بچه ها رو م یکمک م ی.تبسم هم داشت به خانوم ثامنادیب

 منطقه به جنوب. نیا یفرستادن بچه ها یبرا گاهیپا هیمدرسه.شده بود 

 

و اکثر خانواده ها خواستن  دهیگفت چون ع یاتوبوس به خصوص داشت.تبسم م هیتا اتوبوس بود و هر مدرسه هم  6

 برن تعداد بچه ها کمتره. ییجا دیبرن مسافرت و نذاشتن بچه هاشون جداگانه ع

 

 آروم زد به شونه ام. روشنا
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 :اونجا رو باش-

 

و  هم دور گردنش هیچف هیبودو  دهیکرم رنگ پوش یجیلباس بس نیکرد نگاه کردم.آر یکه روشنا اشاره م یسمت به

 هم دستش. میس یب هی

 

 رو باش نی:اوه آقا آر-

 

 ادیرو نگاه چه بهش م ایبا خنده گفت:ارم روشنا

 

صورتش جذاب ترش کرده بود تو  شیزدم.ته ر یزده بود.لبخند یجیکامال بس پیت هیهم  ایرو چرخوندم.ارم سرم

رو دور گردنش انداخته بود و با چندتا  یمشک هیجنگ بود.چف یلباس رزمنده ها هیرنگ که شب یاون لباس خاک

 کرد. یاز برادرها صحبت م گهید

 

 قرآن ردشون کردن. ریدانش آموزان رو خوندن و از ز یاسام باالخره

 

 اومد کنارمون. تبسم

 

 چمران دی.اتوبوس شهدیبش 3سوار اتوبوس شماره  دیبر دیرو بردار :بچه ها چمدون هاتون-
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 چمدونم رو بردارم دست ساورا نشست روش. یتکون دادم تا خواستم دسته  یسر

 

 بذارم تو صندوق؟ ای یذار ی.باال مارمیرو م لتی:برو قربونت برم من وساساورا

 

 که میاز صندوق بردار یشه ه یبهتره ها نم می:باال بذارروشنا

 

باشن.همه لبخند  یخورد سال آخر یتکون دادو دنبالمون اومد.بچه ها تو اتوبوس نشسته بودن.بهشون م یسر ساورا

 کردنن. طنتیاهل ش یلب هاشون بود و معلوم بود حساب یبه رو

 

 .بعد شروع به شمردن بچه ها کرد.زمیعز نیدستش رو گذاشت رو شونه ام و گفت بش یثامن خانوم

 

 اتوبوسن نیها تو ا یک :تبسمروشنا

 

 تا از برادرها 4و  ینوشت بلند کرد وگفت:ما سه تا و خانوم ثامن یکه داشت م یستیل یسرش رو از رو تبسم

 

دوم کنار پنجره نشستم و روشنا هم ساک هامون رو باال جابه جا کرد و  فی.ردمیاول رو ما پرکرده بود فیرد دو

 زدن. یو تبسم هم داشتن با بچه ها حرف م ینشست کنارم.خانوم ثامن

 

 یساله بود با محاسن وموها 50داشت سوار اتوبوس شد.حدودا  یو مهربون یجیبس افهیکه ق یانسالیم یآقا هی

 سوخته بود. یکه در اثر آفتاب کم یروشن و وست ی.چشم هایو لباس سبز ارتش یجوگندم
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 اتوبوس رو دیمنور کرد ی:سالم حاج آقا ثامنتبسم

 

 شده بمونیبا شما نص یسعادت همسفر نکهیزد وگفت:به تبسم خانوم مثل ا یلبخند یثامن حاج

 

 کنم حاج آقا ی:خواهش متبسم

 

 اول پشت سر راننده وگفت:خواهر م کو؟ فیرد یصندل ینشست رو یثامن

 

 .انیکار داشتن االن م نیی:نرگس خانوم رفتن پاتبسم

 

 یم یآروم با انگشتاش باز ایکردن.هست یم یطونیش یها حساب یه بود.ته اتوبوسبچه ها بلند شد یو صدا سر

پسر جوون بود که معلوم بود سر  هیکرد.شاگرد راننده  یگرم کیکرد.راننده نشست سرجاش و با حاج آقا سالم و عل

 جنبه. یم کمیو گوشش 

 

 هم سوار شد و نشست کنار تبسم. یثامن خانوم

 

 م؟یافت یحرکت کردن.ما چرا راه نم گهید یاز بچه ها گفت:اِ اتوبوس ها یکی
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 میر یشه م لیتکم تیظرف دی.بذارستیبچه ها مسابقه که ن دی:صبر داشته باشنرگس

 

رو من حساب  یخال یاون سه تا صندل هیاصال کرا میزن یتو راه مسافر م یگفت:خانوم ثامن یاز دخترا با شوخ یکی

 کنم. یم

 

 خنده. ریزدن ز همه

 

 شه ها ینمک هاتون تموم م دیزی:کم نمک برتبسم

 

 مینترش تبسم جون با خودمون نمک اضافه برداشت-

 

 کنه ریبخ نایآروم گفت:نگاشون کن تو رو خدا،خدا آخر و عاقبت ما رو با ا یثامن خانوم

 

 شه ساکت کرد. یها رو نم طونیش نیخوش باشن ا دی:اشکال نداره بذارتبسم

 

 و ساورا اومدن باال. ایو ارم نیاتوبوس باز شد و آر در

 

 شد رید کمی میفرستد یرو م روهاین می.داشتیحاج میشرمنده ا یلیو گفت:خ ینشست کنار حا ج نیآر
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 صلوات میو برگرد میسالم بر نکهیسرگرد جان اشکال نداره.واسه ا ی:زنده باشیثامن

 

 روشنا نشست. یهم جلو ایمن و ارم یصلوات فرستادن و اتوبوس راه افتاد.ساورا جلو همه

 

 دکتر؟ دیجیرو بردم جلو وگفتم:شما فرمانده بس سرم

 

 ام یخود جوش مردم یرویبنده ن نهیآقا آر سیسرش رو برگردوند و با لبخند گفت:نه رئ ایارم

 

 خودشون می:قراره منم ببرن تو تساورا

 

 خنده گفتم:س خدا بداد قلب مامان برسه با

 

 گفت:دخملم و بده جلو ایو ارم میدیسه تا خند هر

 

کرد و  یم یباز ایخواست تو بغل ساورا و ارم ینم ریبود و ش ومدهیاش در ن هیکه گر یرو فرستادم بغلش.تا وقت ایهست

 برد...هه! یو باباش! دل م ییاز دا

 

 .دمیخواب بودم که با تکون روشنا از جا پر یدونم تا ک ینم
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 ه؟ی:چ-

 

 قم واسه نماز نگه داشتن میدی:پاشو رسروشنا

 

سمت  میبود که تو راه قم وجود داره!اول رفت ییاز هزاران رستوران بازارچه ها یکی.نییپا میشدن و رفت ادهیپ همه

کردم.هنوزم  یم یاوقات سهل انگار یخوندم بعض ینمازم رو م شیمدت کم و ب نی.تو امیو وضو گرفت ییدست شو

 خورم. یافسوس م نیاونقدر اراده ام محکم نبود و بابت ا

 

 .رونیرو از بغل تبسم گرفتم و رفتم ب ایرو خوندم و هست نمازم

 

 م؟یخور ی:ساورا ناهار نم-

 

 هماهنگ کردن گهید یجا هیبا  نکهی:نه مثل اساورا

 

 میحرکت کن دیسوار اتوبوس ش عیبلندش گفت:خانوما سر یبا صدا نیآر

 

 کردن. ینگاه م نیاتوبوس که کنارمون بودن با خنده به آر یدخترا چندتا

 

 کنه یگفت:آخ جذبه رو نگاه سنگم آب م یکی
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 چقدر جذابه نیدیبچه ها د یگفت:وا یکی اون

 

 خوشگلن یلیهر سه تاشون خ یکار یاوه کجا-

 

 شنوه ها یم نجاسیا شونیکی!سیه-

 

و مشت زدم به بازوش و گفتم:برو بچه  دمیگرد شده نگاهم کرد.خند یابروهاش رو انداخت باال و با چشم ها ساورا

 دیپورو که دل دخترا رو برد

 

 هیشبانه روز نگیکه پارک ستیبا خنده گفت:دل ن ساورا

 

 تیو شروع کرد به روا ستادیبلند شد و وسط اتوبوس ا یثامن ی.اتوبوس که حرکت کرد حاجمیاتوبوس شد سوار

 ینشوند.بعض یچشمام م یحرف هاش اشک رو تو یحرف هاش جالب و آموزنده بود و بعض یجنگ.بعض یروزها

 یبود.آدم حرف هاش رو دوست داشت و دلش م ینیریش یشد. راو یبچه ها م یحرف هاش هم باعث خنده 

 داد بشنوه. یوطن م یقشنگش رو که بو یبشه و حرف ها رهیخ مرد مهربون نیخواست ساعت ها به ا

 

 خانوم دکتر یشد یحاج ی:غرق صحبت هاایارم

 

 حرف هاش رو دوست دارم. یلیزدم و گفتم:خ یو بهش نگاه کردم.لبخند کم رنگ برگشتم
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تو اتوبوسشون باشه.با  یبه عنوان راو یخواستن حاج ثامن یتو اتوبوس ها دعوا بود.همه م یسر حاج یدون ی:نمایارم

پاش رو تو جنگ جا  هی.رهیبده همه جوره دستشون تو خ ریخواهرا و بردار خ نی.خدا به امشیآورد یباز یپارت

 گذاشته

 

 مشکل داشت. کمیبود چون موقع راه رفتن  یپاش مصنوع نگهینگاه کردم.مثل ا یحاج به

 

 تو اتوبوس. میو برگشت میاراک.ناهار رو خورد میدیرس 3ساعت  باالخره

 

 :چقدر جوجه اش سفت بودروشنا

 

 مرغ شده بود یادیز گهی:دنیآر

 

 اعتراض بچه ها بلند شده بود. یصدا

 

 :چه خبره دختراتبسم

 

 افته ینابلد م یآشپزها نیکه دست ا یاون جوجه و برنج فیح ییتبسم جون خدا-
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ها کال غذاهاش  ستیاولشه.به خدا دست ما هم ن نیشد با خنده گفت:تازه ا یکه تازه داشت سوار اتوبوس م ایارم

 زنه یبه دل نم یچنگ

 

 باهاشون غذاشون رو بهتر درست کنن دیبرادر صحبت کن ونیخب آقا-

 

 شه کرد ینم شیجوره کار هیهنوزم که هنوزه غذاهاش  میایو م میر یم می:چند ساله دارنیآر

 

مامان هم دلش فقط خواب  یایخودشون شاد بودن.هست یراکردن و ب یخسته کننده بود.بچه ها سر و صدا م کمی راه

 کیاز شهر بود و هوا تار رونیکردم.جاده ب ینگاه م رونی.از پنجره به بدیهم خواب یخواست و حساب یم

 دهیشونه ام بود و خواب یرو رشکردن.روشنا س یشکافتن و از جاده عبور م ی.اتوبوس ها دل شب رو مکیتار

 بغلم. یهم تو ایبود.هست

 

 ؟یبرگشت و گفت:در چه حال ایارم

 

 دنیزدم وگفتم:خوب.بچه هام خواب یلبخند

 

 و روشنا انداخت و گفت:خوش به حالشون ایبه هست ینگاه ایارم

 

 گهید زیچ هی ایبودن  دهیبود که تو بغلم خواب نیدونم منظورش ا یزد.نم یچشمک
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 کم خودم هم به خواب رفتم. کم

 

 .میدیرس دیخانوم.بلند ش نای:ساورایارم

 

به ساعتم  یداشتن.نگاه یرو برم الشونیشده بود.بچه ها داشتن وسا داریرو باز کردم.روشنا هم تازه ب چشمام

 ایهم هست ایتنم خشک شده بود.ساورا ساک هارو برداشت.ارم میراه بود یساعت تو 12شب بود.درست  10انداختم.

 شدم. ادهیپ یدست خال خواستهرو از دست ساورا گرفت.منم از خدا  ایرو از بغلم گرفت و ساک هست

 

 یداشت.خانوما یشد.حس فوق العاده ا ینوحه تو دل شب پخش م یمانند درست کرده و صدا شگاهینما یراهرو هی

 .میکرد یعبور م شکاهیگفتن و ما از نما یبهمون خوش آمد م یبا مهربون یچادر

 

 .گرفتم ایرو از بغل ارم ایهست

 

 دیخواهشا گوش کن یول دیدونم خسته ا یجا جمع کرد وگفت:خانوما لطفا ساکت.م هیهمه رو  نیآر

 

 یکردن که باعث م یو جذبه و جذاب بودنش زمزمه م نیلب در مورد آر ریز ییزهایچ هیها ساکت شدن.البته  بچه

 بهشون بره. یو روشنا چشم غره نا محسوس رهیشد خنده ام بگ

 

.اتوبوس 1ساختمون  2و  1شماره  ی.اتوبوس امیبگذرون نجایشب رو ا هیکلهره که قراره ما  دیشه گاهیپا نجای:انیآر

 -3ساختمون  6و  5 یاتوبوس ها-2ساختمون  4و 3 یها
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داخل ساختمون ها مستقر که  نیریکنن.خانوما االن م یکه اونطرف قرار داره استراحت م یهم ساختمون برادرها

 یهم روبه رو یبهداشت یها سی.سرویشام هم سالن غذا خور یو برا هینینماز حس یبرا دیاریم فیتشر دیشد

واسه نماز و صبحونه آماده  5راس ساعت  دیباشه و همه با داریب میساختمون هاست.فردا ساعت چهار ون

 دییخواهرا بفرما دی.خسته نباشیسمت مناطق جنگ میکن یحرکت م 6باشند.ساعت 

 

 دایتا تخت کنار هم پ 4دو طبقه بود. یساختمون بزرگ بود که دو طرفش پراز تخت ها هی.یوسط یسوله  میرفت ما

دخملم رو بهش  یتخت.غذا یرو مینماز و شام.آخر شب خسته افتاد میو رفت میرو گذاشت المونیووسا میکرد

 رفتم. یخورد و منم اروم قربون صدقه اش م یم ریآروم ش ایدادم.هست

 

 :همه هستن؟نیآر

 

 :بـــــــلهیصدا کی دخترا

 

 دیحرکت کن یسلمان ی:آقانیآر

 

 شدن. ادهیبچه ها از اتوبوس پ یشرهان یبه منطقه  دنیرس با

 

.هوا دادن یم مویبود که شربت آبل یصلوات ستگاهیا هیداشت.اول منطقه  کیبود و چندتا تپه کوچ یخاک ی منطقه

 .رنیبودن تا شربت بگ ستادهیا یصلوات ستگاهیگرم بود.بچه ها دور ا کمی
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 برداشتم. وانیل هی

 

 مینش دیبرداشت و گفت:شه وانیل هیهم  روشنا

 

 ...دیدو تا شه یش یجانباز م یبخور یکیبرداشت وگفت:نه  گهید یکیو  دیرو سرکش وانشیل نیآر

 

 :سه تا هم مفقود االثرایارم

 

 به من دیپارچ بد هیزحمت برادرها  ی:پس بساورا

 

 نداره ها یبهداشت سیجا سرو نیآروم گفت:برادر ا ایارم

 

 گرفت. شگونیرو ن ایارم یخنده که ساورا بازو ریز میزد

 

 یگمنام بود فاتحه ا دیدرست شده بود و چندتا هم قبر شه یبه صورت نماد ییجاها هی.میرفت یمنظقه راه م تو

 .میخلوت کرد دایبا شه کمیو  میفرستاد

 

 سوار شدن به اتوبوس هاشون دعوت کرد. یکل گروه بود و همه رو برا سییر نیآر
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مام و ت میبود ستادهیپشت بام موزه ا یبود.رو یقشنگ یلیخ یچمران.موزه  دیشه ادبودیبود. هیدهالو یبعد منطقه

گر رو سن نیاز زم یرو محکم تر بغل کردم.قسمت ایپشت بام و هست ینظرمون بود.رفتم کنار لبه  ریمناطق اطراف ز

 شده بود. دیهچمران ش دیبود که شه ییمانند درست کرده بودن.درست همونجا

 

شهادت دکتر و  یلحظه  لمی.چشم هام رو بستم و سرم رو تکون دادم.فدمید شیپ قهیکه چند دق یلمیف یادآوری از

و ما  میکن یرفتن تا ما درست زندگ یقطع شده بود.قلبم به تپش افتاد.واقعا چه کسان شونیکیهمراهاش بود.سر 

 .میستیکردن رو هم بلد ن یکه درست زندگ میچقدر سهل انگار

 

 یکن یفکر م یشد وگفت:به چ رهیخ نییو به پا وارید یداد به لبه  هیتک ایارم

 

 رو باختم؟ ی...به نظرت من زندگای.نگاهش کردم و گفتم:ارممیآسمون نگاه کردم وگفتم:به زندگ به

 

 ؟یزن یکه م هیچه حرف نینگاهم کرد وگفت:ا ایارم

 

 .دمینفهم نشیو خدا و د یاز زندگ یچیکردم.ه یزندگ هودهیهمه سال ب نیکنم ا ی:احساس م-

 

تکون داد و توعمق چشمام نگاه کرد  یانگار استغفراهلل تو...سر یزن یحرف م یجور هیتو دختر؟ یگ یم ی:چایارم

 .مگه نه؟یکرد یپاک زندگ نیمگه نه؟تو قبل از ا یوگفت:تو پاک بود

 

نبوده که بخوام بابتش افسوس  یروابطم با پسرها طور چوقتیرو تکون دادم وگفتم:آره خب.خدا رو شکر ه سرم

 نکرده باشم. تیرعا زمیهمه چ دیبخورم و شرمنده باشم اما خب...شا



 ییدایش ینیریش

 
783 

 

 

 یودنب زهایچ یلیو بند خ دیو تو ق ینبود ی...چادریگ نشدبا نماز و روزه بزر یدرسته تو از بچگ یساور نی:ببایارم

 یبه قول خودت افسوس بخور یکه بخوا یهم بد نبود یلیاما تو خ

 

تو  نی.ببیچادر خانوم تر شد نیبنداز.چقدر با ا نایمامان ساور نینگاه به ا هیچادرم رو گرفت وگفت:نگاه کن. ی لبه

که با تمام غرور و اقتدارش داره از دختر  یمادر هی...تو ی.تو پاکیبرگرد یبه راه اصل یکه نخوا یسنگ نبود

اونوقت بود که  یشد یو آخرش بد م یبود یاز اول عال ه.اگنایساور یرو نباخت یکنه.تو زندگ یکوچولوش مراقبت م

که درسته..که  یکن یرو تجربه م ییزهایو چ یش یبهتر م ینه االن که روز به روز دار یرو باخته بود تیکل زندگ

 ی...تو داریچقدر فرق کرد نی...ببریام یناینگاه به ساور هیو  اندازیامروز ب یناینگاه به ساور هیخدا ازت خواسته.

 ...یبر یرو م یزندگ

 

 نطوریکوچولو رو به تو بسپاره...ا یفرشته  هی...خدا اونقدر دوست داشته که استیراهم هست نیا ی هیهد نیتر بزرگ

 ست؟ین

 

 تو هستم ونیها رو هم مد نیزدم وگفتم:درسته...تموم ا یکرد.لبخند یکردم.چقدر حرف هاش آرومم م نگاهش

 

 کاره ام چیمن ه ییخودت و کمکم خدا یاراده  ونی...تو مدیخودت و خدات ونی:اشتباه نکن.تو مدایارم

 

 دمیچش یشدن رو نم ییخدا ینیریش چوقتیخودم غرق بودم و ه یمن هنوزم تو همون زندگ دیشا ی:اگه تو نبود-

 

 راه نیتو ا نیزدم بهتون پرت شد یتلنگر هیبنده  گهیبله د میزد وگفت:البته از حق نگذر یچشمک ایارم
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 ؟یخوا یم یتلنگر ازم چ نیوگفتم:خب جناب بابت ا دمیلحن بامزه اش خند به

 

 خوام و... یرو گاز گرفت و گفت:دخترم رو م لبش

 

 ه؟یچ یکیدم.اون  یبهش انداختم وگفتم:شرمنده دخترم رو نم ینگاه

 

 یرو هم داد شیاول یرو بهم بد یکیوگفت:اون  دیخند

 

 :هوم؟-

 

 شن یبچه ها دارن سوار م می.بریرس ینم جهیفکر نکن به نت ادیزد وگفت:ز یچشمک ایارم

 

بود و آرام بخش.اما اون حرف آخرش بدجور ذهنم  نیریکردم.چقدر ش یفکر م ایارم یتموم راه داشتم به حرف ها تو

 کرده بود ریرو درگ

 

رو زنده  ییکه سر از خاک بر آورده بودن و خاطرات روزها یی...ساختمون هاریبه دوکوهه.غروب بود و دلگ میدیرس

 ...دنیجا به بهشت رس نیاز ا یبزرگ و پاک یکردن که انسان ها یم
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 کرد... یلب با نوا زمزمه م ریز ایبود.ارم تمام فضا رو پر کرده یمحزون ینوا

 

 ی...چرا حاال شدبایو ز یعشق...دو کوهه با صفا بود ی خانهیعشق...سالم ما به تو م یخانه  یکوهه...السالم ا دو

 تنها؟... یتنها

 

گلوم  یتو ینیرفتم.بغض سنگ یام فشرده بودم و جلوتر م نهیرو به س ایانداختن.هست یها با تانک ها عکس م بچه

 بود.. دهیچیکه همه جا پ یشهادت یبو نیسکوت ساختمون ها... از ا نیجا خوش کرده بود...دلم گرفته بود از ا

 

 به وضو خانه. دمیاز همه رس زودتر

 

 ریرو بده به من برو وضو بگ ای:هستایارم

 

 رو ازش گرفتم. ایرو دادم بهش.وضو گرفتم و هست ایاش نشده بودم که پشت سرم بود.برگشتم و هست متوجه

 

 داخل.مهرم رو برداشتم. میحاج همت.رفت هینیسمت حس میراه افتاد ایبچه ها عقب تر بودن.من و ارم هنوز

 

 میخون ی:بذار جماعت مایارم

 

 خوام نماز شکر بخونم ی؟میرو نگه دار ایشه هست یزدم وگفتم:م یجون یب یلبخند
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 رو از بغلم گرفت. ایزد و هست یلبخند ایارم

 

کشونده تا دلم رو روشن کنه.اونقدر دوسم  نجایکه خدا اونقدر دوسم داشته که من و تا ا نیشکر خوندم.واسه ا نماز

رو کنارم قرار داده تا با کمک اون به  ای.اونقدر دوسم داشته که ارمامیمادرم بار ب یداشته که نخواسته مثل خانواده 

آوردن دو رکعت نماز  یها مستلزم به جا نیداده...تموم ا هیهد بهمرو  ایخود خدا برسم.اونقدر دوسم داشته که هست

 شکر بود...

 

و گوش  هینیحس یدادم به سنگ ها هیرو بغل گرفتم و تک ایهام رو پاک کردم و نماز جماعتم رو خوندم.هست اشک

 کرد. یصحبت م نیدلنش یلیکه خ ییحاج آقا یسپردم به صحبت ها

 

 پارک کردن. یاتوبوس ها کنار میدیرس ی.وقتانیمسعود دیسمت اردوگاه شه میو راه افتاد میشد بلند

 

 ستهویبه هم پ ی.همه تو صف هاهیادیز بایمسافت تقر هی.میبر ادهیتا دم ساختمون استان تهران پ دی:خانوما بانیآر

هاتون رو  لیخواهشا.وسا دیاز گروه عقب نمون دیبزرگه مواظب باش یلیخ یاردوگاه برخالف قبل نیحرکت کنن.ا

 بسم اهلل دیبردار

 

رو گذاشت رو چمدون چرخ  ایچمدون هست ایچمدون خودم رو از دستم گرفت.چمدون خودشم دستش بود.ارم ساورا

 رو از بغلم گرفت. ایدار خودش و هست
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 :بابا حداقل بچه رو بده به خودم.-

 

 خواد بغل باباش راحته ی:نمایارم

 

 خنده ریو تبسم زدن ز روشنا

 

 ه یپدرش شد ایارم یجد ی:جدتبسم

 

 تبسم؟ یوگفت:مگه شک دار دیخند ایارم

 

 ست؟یاز دخترها که کنارمون بود گفت:وا مگه دخترتون ن یکی

 

 :چرا دختر خودمهایارم

 

 .دمیروشنا رو به جون خر یتکون داد و منم سقلمه  یبا خنده سر تبسم
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 هواتون رو دارن ها یلیاز دخترها گفت:خوش به حالتون خ یکی

 

 رسن یدوتا دوتا بهش م گهیو روشنا گفت:خوش شانسه د دمیخند

 

 روشنا چمدونت رو بده به من ی:آبجساورا

 

 وگفت:چرخ داره ممنون دیخند روشنا

 

 آره؟ یکه کمر ما رو بشکون یاوردیبا اعتراض به من گفت:تو چرا چرخ دار ن ساورا

 

 خنده.چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:بده به خودم ریزدن ز همه

 

 جنبه یتو هوا تکون داد و گفت:برو بابا ب یدست ساورا

 

 یمسافت گله م یدور ایهاشون  لیوسا ینیهم از سنگ یگرفتن و گاه یتهران بچه ها عکس م یبه سوله  دنیرس تا

تا  15داشت و تو هر کدوم حدود  کیکوچ یداخل ساختمان استان تهران.اتاق ها می.همه رفتمیدیکردن.باالخره رس

 بود. 9.هنوز ساعت میکرد دایجا پ یتخت دو طبقه بود.به سخت

 

 دن یهم م ییاط؟چایتو ح می:برتبسم
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 کرد. یها رو پخش م ییچا ایو ارم ختنیر یم ییو ساورا چا نی.آررونیب میرفت

 

 نوریا دیبرسون ییچند تا چا هیبود گفت:برادرها  طونیش یلیاز دخترها که خ یکی

 

 تو صف خواهرم سای:وانیآر

 

 گهید میهم اتوبوس دییبفرما یباز یپارت کمی گهی:بابا برادر آذرخش دنیاسمی

 

 دم یاز دست شما ها سر درد گرفتم که به من باشه بهتون شام هم نم نقدریبدتر ا گهی:دنیآر

 

 خنده. ریزدن ز همه

 

 .میبراتون سرود خوند گهیجناب سرگرد اگه د گهی:دست شما درد نکنه دمرجان

 

 یبزرگ هی:آخ که چه تنبساورا

 

 میخوا ینم ییاخم کردن و گفتم:اصال ما چا دخترها
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 ذارن. یدارن سر به سرتون م نایخواهرا ا دیاومد سمتمون و گفت:قهر نکن ییچا ینیبا س ایارم

 

 :نه بابا سرگرد آذرخشم بلده سر به سر بذارهنایمب

 

 ؟یدی:اوه کجاش رو دروشنا

 

 دهیاز دست من کش یلیبنده خدا خ نیگه.ا یزد وگفت:راست م یلبخند نیآر

 

 خدا رو شکر ارمیمن کم نم ی:ولروشنا

 

 کردن. یو روشنا نگاه م نیبا عالقه به کل کل آر دخترا

 

 هیمتر هیزبونه  یکه دار یزیشما تنها چ گهی:آره دنیآر

 

 رو دستش. ختیر ییرو بده که چا نیبا حرص اومد جواب آر روشنا

 

 دستم. یسوختم...آ ی:آروشنا

 

 تکون داد وگفت:حواست کجاست تو آخه؟ یو اومد سمت روشنا و سر زیم یبزرگ رو گذاشت رو یکتر نیآر
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انداختن باال و دم گوش هم پچ  یکه اون رو به رو بود.دخترا ابرو م یبرد سمت منبع آب عیروشنا رو گرفت و سر دست

 کردن. یپچ م

 

 یباال انداخت و چشمک ییابرو ایکرد.ارم یم یآ یگفت و روشنا هم با ناز آ یلب به روشنا م ریز ییزهایچ هی نیآر

 سوخت اریلب گفت:آخ دست  ریتکون دادم و چشمک زدم .ز یبهم زد. منم سر

 

 ..ایو گفتم:ارم دمیخند

 

 میحرف زد کمی.شب با بچه ها دیچسب ید و حساببود.خوش مزه بو یو سس گوجه فرنگ اشوریکتلت با نون و خ شام

ه بودم.واس دیجد ینایساور هیکه من  یدیع نیبود.اول دیرو خوابوندم.خودمم خوابم برد.فردا ع ایهست نکهیو بعد از ا

 شوق و ذوق داشتم. یا گهید دیاز هر ع شتریب دیع نیا

 

چه .بیطوالن ریسمت اتوبوس ها.باز هم همون مس میو بعد مراسم صبحگاه و صبحونه راه افتاد میزود حاضر شد یلیخ

بود  یدی. امروز عدیخند یهمه م یکردم.امروز لب ها یم شونیخوندن و من هم همراه یها داشتن تو راه سرود م

 .میکه کنار شهدا باش میکرده بود دایرو پ قشیکه همه توف

 

حق نداشت با کفش راه  یجا کس نی.امیآورد.کفش هامون رو در زهیبه هو میدی.رسمیباش زهیرو هو دیبود ع قرار

 علم الهدا دیبود.تبسم نشست کنار مزار شه دهیچ نیسفره هفت س دیشه هیکنار قبر  یگوشه ا یبره.هر گروه

 

 .میو فاتحه خوند دیکناز مزار شه میرو انداخت یکیبچه ها سفره کوچ دیای:بتبسم
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 نشسته بودن. گهید یبچه ها هم جاها هیبق

 

 میندار یماه فیبه سفره انداخت وگفت:ح ینگاه روشنا

 

 مون یماه نمیرو بغلش گرفت و گفت:ا ایهست ایارم

 

 سال مونده لیبه تحو قهی:ده دقنیآر

 

 گرفتم و مشغول دعا کردن شدم. ایرو از ارم ایهست

 

 یخانواده ام و دوستام و از خودت م یسالمت ایتنها دخترم.خدا یخوام جز خوشبخت یازت نم یچیه ایخدا

کنم که تو دوست  یزندگ یکمکم کن اونطور دیسال جد نیبکن.تو ا ریهمه مون رو عاقبت به خ ایخوام.خدا

 ...یخوا یباشم واست که تو م ی...بنده ایدار

 

 شد... لیتحو سال

 

 .میگفت کیتبر گهیو به همد میکرد یهم روبوس با
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 مطمئن باش یکن یرو شروع م دیجد یزندگ هیآروم بهم گفت:امسال  ایارم

 

ل ما شهیهم یچشم ها برا نیشدم و از ته قلبم خواستم صاحب ا رهیکه پراز آرامش بود خ یمشک ی لهیاون دوتا ت به

 من شه

 

 5 هی یدستش بود رو باز کرد و نفر یرو که تو یقرآن یگفت.ال کینشست کنارمون و به همه مون تبر یثامن حاج

 میقران برداشت یالاز  یتومن

 

 کن ری:انشاهلل خدا خودش همه تون رو عاقبت به خیثامن

 

 بچه ها یاز کنارمون بلند شد و رفت سمت باق ی.حاجشاهللی:امیصدا گفت کی همه

 

 رشیو تراول گ یدیع یسالش بود کل نیبود.چون اول ایوسط خوش به حال هست نی.امیداد یدیع گهیبه هم د همه

 من شل بشه! شیاومد که باعث شد ن

 

 ...شلمچـــــــه!!!ستگاهیا نیسمت آخر میو حرکت کرد میخورد زهیروهو ناهار

 

گشتن همه اتوبوس ها  یم فیساعت دنبال ک کیداشتن  نیاز بچه ها گم شده بود و با آر یکی فیکه ک نیخاطر ا به

 غروب بود. یشلمچه.دم دما میدیرس رید یلی.ما خمیرفتن و تنها ما موند
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 میبرگرد دیمعراج نماز بخون دیبر میندار یادی:خانوما وقت زنیآر

 

از  چکدومیداشت.تو ه یبیعج یخاک ها نشستن.فضا یها رو یکه بعض میدیهمه دراومده بود.موقع اومدن د یصدا

 شکل نداشتم. نیحس وحال رو به ا نیمناطق ا نیا

 

 یتو خود منطقه  یکرد یشد.حس م یو مسلسل از بلند گوها پخش م ریفرمانده ها و حرکت هلکوپتر ها و ت یصدا

 دشمن... یو روبه روت صف ها یجنگ

 

 ی.همه اتوبوس ها داشتن راه ممیودرد دل کرد میگمنام فاتحه خوند یدهای.کنار شهمیرو داخل معراج خوند نماز

 افتادن.

 

 میگرد یما برنم یو گفت:حاج یرفت کنار حاج ثامن تبسم

 

 را دخترم:چیثامن

 

 داخل منطقه. میبر می:ما هنوز وقت نکردتبسم

 

 .میبمون نیاز ا شتریشه ب یشده نم کیگفت:هوا تار تیبا جد نیآر

 

 خب... میاومد رید ؟مایچ یعنی:روشنا
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 میراس ساعت برگرد دیه؟بایما چ ری:خب تقصنیآر

 

خواد  یکنم پسرم بچه ها حق دارن دلشون م یوگفت:من هماهنگ م نیآر یدستش رو گذاشت رو شونه  یثامن

 ...زنیبر رونیهاشون رو ب یشلمچه اس بذار دل تنگ نجایبمونن.ا شتریب

 

 مشغول هماهنگ کردن شد. میس یو با ب یکنار رفت

 

 اندخت بهمون و سرش رو تکون داد. ینگاه نیآر

 

 شد؟ یبود گفت:چ دهیکه تازه رس ایارم

 

 میمون یم شتریب کمی:ساورا

 

 تو منطقه. دیای:پس بایارم

 

 یگوشه ا یبود.هرکس دهیچیعشق همه جا پ یآغوش آسمون گم شده بود.بو یتو یبود.دشت خاک کیتار کیتار هوا

 نشسته بود و با خداش خلوت کرده بود.
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 شدن دورش جمع بودن. ینفر م 30اتوبوس که جمعا  یاز بچه ها یخوند و عده ا یروضه م یثامن حاج

 

 خوندن. یعاشورا م ارتیروشنا بود و باهم ز یشونه  سرش رو تبسم

 

 خودم خلوت کرده بودم. یبا خودم و خدا ی...!ومن دخترکم رو به آغوش گرفته بودم و گوشه اومن

 

که داشتم.از خدا خواستم کمکم کنه خودم  یخواستم منو ببخشه.واسه تموم اشتباهات یو از خدا م ختمیر یم اشک

رو به  ایدرومد.هست امیهست ی هیبلند خدا رو صدا کردم که گر یو با صدا ختمیاشک ر یرو از نو بسازم...اونقدر

بود.خدا رو شکر همه تو حال  ایمبهم خودم و هست ی ندهیخودم چسبوندم و قربون صدقه اش رفتم.تنها دردم آ

 خودشون بودن.

 

 کنارم نشست ایروم سر برگردوندم.ارم یا هیدن ساافتا با

 

 :خلوتت رو به هم زدم؟ایارم

 

 رو تکون دادم وگفتم:نه سرم

 

 یبچه رو هم در اورد نیا هیگر یکرد هیگر نقدریگرفته ات.ا ی:قربون صداایارم

 

 شونه اش بذارم و آرومم کنه. یخواست سرم رو رو یکردم.نگاهم کرد و لبخند زد.دلم م نگاهش
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 ه؟یاشک ها واسه چ نی:اایارم

 

 دخترم یکس یخودم.واسه ب یی:واسه تنها-

 

 فته؟گ یکسه؟هوم؟ک یب ایگفته هست ی؟کییگفته تو تنها ی!کشیلبم وگفت:ه یانگشتش رو گذاشت رو ایارم

 

 هدیبر ایکه از دن یترسم از روز یترسم...م یم ای...ارماندازینگاه به من ب هیستم؟یرو پاک کردم وگفتم:ن اشکام

 هنوز شناسنامه... یروزشم گذشت ول 40 ایباشم.هست

 

 به تکرار شدن نداشت ازین یتکرار شهیرو فوت کردم و سرم رو تکون دادم.بحث هم نفسم

 

 ؟هوم؟یساور ی؟هستیستیگفت:از من که تنهاتر ن یگرفته ا یبا صدا ایارم

 

 بودن. زیو از غصه لب ر سیآرامش بودن امروز از نم اشک خ یایدر شهیکه هم ییها چشم

 

 یحت ؟شدهیرس یبهش نم یکن یهر کار یو مطمئن باش یبش یتا حاال عاشق کس ه؟شدهیدردم چ یدون ی:مایارم

 یلیخ یکه عاشقش یواسه کس یکمه؟شده احساس کن یلیبراش خ یاما حس کن یجونت رو واسش بد یحاضر باش

 هییتنها نی...ایرس یهم بهش نم یتالش کن یکه هر چ نی...اهییتنها نی؟شده؟ایکم
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 یرو دوست داره که نم یک ایحرف ها نا آشنا بود...ارم نیحرف هاش تازه بود.گوش هام با ا نینگاهش کردم.ا گنگ

 تونه بهش برسه؟

 

 ؟یرو دوست دار یکس ا؟توی؟ارمیرس یبهش نم یدون ی:تو...نفسم رو فوت کردم و گفتم:از کجا م-

 

باز کرد و  یرو خوند...اشکش آروم از کنار گونه اش راه یشد همه چ یبه نگاهم گره خورد.از اون چشم ها م نگاهش

 سرخورد.

 

 ؟یدون ی:تو مشکل منو مایارم

 

 بچه اس؟ یزندگ یزدم وگفتم:مگه همه  یپوزخند

 

 ؟یکرد یم کاریچ یرو نداشت ایتو اگه هست نیباال انداخت و گفت:هم ییابرو ایارم

 

 دونم... یدونم...نم یام فشردم وگفتم:نم نهیرو به س ایفکر کردن بهش هم برام عذاب آور بود.هست یحت

 

 زهیتو هم بچه همه چ ی...برایدیزد و گفت:د یپوزخند ایارم

 

 دونه؟ یبغض گفتم:اون طرفت مشکلت رو م با
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 باال انداخت و بامزه نگاهم کرد. ییابرو

 

 دونه؟ یمشکلت رو م یکه دوسش دار یگم اون کس ی:م-

 

 دونه یشد و گفت:م رهیخ ریهاش رو دور پاهاش حلقه کرد و به کو دست

 

کنه که اون طرف قبول  کاریچ یو بهش بگ یمشاوره بد یکه دوسش دار یسخته به کس یلیزدم.خ یتلخ پوزخند

 من رو برده... یایکه دل ارم یکس ه؟اونیک یعنیکنه.

 

 قبول کنه دی:باهاش حرف بزن شا-

 

خوام حرف هام رو بهش  یاگه منو نخواد من م ی.حتنایکار رو بکنم.خسته شدم ساور نیخوام هم ی:منم مایارم

 تونم... یتونم تحمل کنم...نم ینم گهیخوام آروم شم.د یبزنم.م

 

گذاشتم که صورتم رو  یزدم.چادرم رو طور یچشم هاش خمار خواب بود.لبخند تلخ ایرو سر هست دمیکش دست

 دم... یرو هم دارم از دست م ایارم یشد.حت یم شتریو داغ دلم ب دنیچک یم نیی.اشک هام آروم آروم پانهینتونه بب

 

 ...یچه نخوا یتونم تحمل کنم...چه تو بخوا ینم گهیو گفت:د دیکش یقیچشم هاش رو بست و نفس عم ایارم
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کنه رو  یم ینیام سنگ نهیس یرو که رو یرازعشق نیا ید یم ؟اجازهید یزد وگفت:اجازه م یکردم.لبخند نگاهش

 بگم؟

 

 باعث شد عزمم رو جزم کنم و لب وا کنم؟ یچ یدون ی.منایشدم ساور خسته

 

 شد. رهیزد و باز به دشت روبه رومون خ یلبخند

 

 یشد...اما م دیبودم که شه کیکوچ یلیبرنگشت...من خ کرشیپ چوقتیشد...شلمچه...ه دیشه نجای:پدر من اایارم

وقته مونس  یلیکه خ یاحساس نیا ری.تو فکر تو بودم و ذهنم درگدمشید یحاج یروضه  ونیلحظه م هیاالن  یدون

 و اعتراف کنم شتیپ امیداد بهم تا ب یجون دوباره ا"برو"شب و روزم شده...بهم لبخند زد و گفت

 

 ا؟یارم یگ یم ی:چ-

 

 هاش رو بست.قطره اشکش از چشمش افتاد. چشم

 

 .اما بذار خودم رو سبکیبهش فکر کن یبخوا یکه تو حت ستمین یدونم من کس یگم تا سبک شم.م یگم.م ی:مایارم

 کنم.باشه؟

 

 ای:ارم-
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ا .امیکردم متاهل یفکر م لشینگاه.چون اوا هیگم عشق تو  یزد و ادامه داد:نم یوقته دوست دارم.لبخند یلی:خایارم

 نینداشتم.نه ا یبد تیقصد و ن چیخورم ه یدوست کنارت باشم.قسم م هیکردم به عنوان  یسع دمیبعدش که فهم

 پرستمش. یمکه  ییکه بخوام از مطلقه بودنت استفاده کنم.نه به همون خدا

 

باعث شد با موسسه آشنات کنم.تو واقعا  ای.کمکت به وانیریفاصله بگ کمیخودت  یخواد از زندگ یدلت م دمید یم

 ...رهیبگ میتصم شیزندگ یده برا یاجازه نم یدختر مغرور و مهربون که به کس هیبرام. یبود شیقابل ستا

 

مقاوم تو رو  هیمن؟چرا زن و پسر من؟روح یکردم که چرا زندگ یم هیکه تو خلوتم گال ییوقت ها هی یباعث شد تو

بچه اش  یکه برا یبود یمادر هی...تو ینبود یدختر معمول هی...تو برام دمیکش یاز خودم خجالت م دمید یکه م

 یبهتر از همه  یلیزها برات نامانوس بود اما تو خیچ یلیکه خ یبزرگ شد یتو خانواده ا دیبکنه.شا یحاضره هر کار

 ..یکرد یرو درک م زهایما اون چ

 

 شد. رهیقرمز بهم خ یو آب دهنش رو قورت داد و با چشم ها نییرو انداخت پا سرش

 

 زنم اما ببخش که عاشقت شدم...من... یم یادیدونم دارم حرف ز ی:من دوست دارم مایارم

 

 صداش نذاشت حرفش رو ادامه بده بلند شد و بهم پشت کرد و خواست بره که با بغض صداش کردم. بغض

 

 ...ای:ارم-

 

 اما برنگشت. ستادیا
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 یبشنو یخوا ی:منم حرف دارما...نم-

 

و قابل احترام بود.برگشت سمتم و سرش رو  زیاشک ها برام عز نیاشک هاش رو پاک کرد.چقدر ا نشیاست با

 نییانداخت پا

 

 نی:بش-

 

 شنوم یپاش و سرش رو خم کرد وگفت:بگو..م یدو زانو نشست و دستهاش رو گذاشت رو کنارم

 

 یادیاز سرمم ز یستینه تنها برام کم ن ؟تویبرام کم یکن یو گفتم:چرا حس م دمیکش یراحت نفس

 

بدون  یزندگ هیدوست داشتن هی...خواستنزهیبگه که دوباره ادامه دادم:آره بچه همه چ یزیکرد و خواست چ یاخم

 ایسوت و کوره ارم یلیبچه خ

 

 دونم. یزد وگفت:م یپوزخند

 

 یزن م هیکه  نیدونن؟ا یشه رو هم همه م یبچه چقدر سخت بزرگ م نیکه هم نیا یدونن ول یو همه م نی:آره ا-

رد بزرگ ک یی...اون تو رو بعدشم تبسم رو تنهاایشه ارم یم میبزرگ کنه؟به مادرجون حسود ییبچه رو تنها هیتونه 
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مورد کم  هی نیتو ا سمیخودم وا یباشم و رو پا غرورزدم وگفتم:هر چقدرم به قول تو م یتونم...لبخند یاما من نم

 ؟ی.قبول دارارمیم

 

 یهنوز فرصت زندگ یتو جوون یازدواج کن یتون ی...خب..خب...تو مهیشدن یتکون داد وگفت:سخته ول یسر ایارم

 یدار

 

خواد عشقش رو به  یکنه م ی...فکر میازدواج کن یتون یگفت م یشدم.چقدر با بغض م رهیقرمزش خ یچشم ها تو

 ببخشه گهید یکی

 

 ؟یندار یفرصت زندگ ؟تویستیجوون ن ؟توی:تو چ-

 

 کنم بفهم یهم فشار داد وگفت:من مشکل دارم.من فرق م یهاش رو محکم رو پلک

 

 ...میهمه نبود دیو تو د میدور بود یلیرو بلند کردم.خوب بود که خ صدام

 

 ؟هوم؟یخوام بفهمم...از کجا معلوم واقعا مشکل داشته باش ی:نم-

 

 نای:عذابم نده ساورایارم

 

 دم؟آره؟ ی:من عذابت م-
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 ام و گفتم:مــــن؟ نهیبغض دستم رو گرفتم سمت س با

 

چقدر سخته هر روز  یدون یشه.م یمال من نم چوقتیکه ه یو گفت:آره تو و عشق نییسرش رو انداخت پا ایارم

مونم...با ب نجایخوام ا ینتونم به خاطر عشقم بجنگم؟م ی؟حتیبش یقراره مال ک نیفکر کنم بعد ا نیو به ا نمتیبب

 رمیگ یم یخرمشهر هماهنگ کردم دارم انتقال مارستانیب

 

که فکر  یشد که دستم رو دور مچش حلقه کردم.داغ بود.داغ از عشق ینگاهش کردم.داشت بلند م زیشدم.ت شوکه

 شه یمال اون نم چوقتیکنه ه یم

 

 ؟آره؟یکن یفرار م ی..دار؟تویکار کرد ی:تو..تو چدمیپرس یناباور با

 

 کنم ی:آره دارم فرار مایارم

 

ود صدام لونه کرده ب یکه تو ی.بلند شد.نشسته سرم رو باال گرفتم و با بغض بددیکش رونیرو از دستم ب دستش

عاشق؟ باشه برو...فرار  ی...اسمت رو هم گذاشتایارم یترسو وبزدل باش نقدریا ومدیگفتم:باشه فرار کن.بهت نم

 رو خوب گوش کن... یزیچ هیکن...ازم دور شو...اما 

 

 یکنم تا آخر عمرم...برو...ول یازدواج نم یا گهید چکسیگفتم:من...به جز تو...با ه تیرو پاک کردم وبا جد اشکم

 ییتو ستیرنیام گهید ایپدر بزرگ شدن هست ی...باعث بییبه بعد فقط تو نیمن از ا ییبدون باعث تنها
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 ؟منیمن چ ؟پسیر یم یو دار یارد سمدو ی...فقط گفتیکن یکه من و از عشقت محروم م یی...تــــو!توایارم

 حق انتخاب دارم

 

بار تو  نیبشم و ا ریمادرم برام انتخاب کرد زن ام باریگفتم:منم حق انتخاب دارم به خدا... هیبلند تر شد و با گر صدام

حق عاشق شدن ندارم؟من حق ندارم دوست داشته  ؟منیکه از عشقم بگذرم؟پس من چ یریگ یم میبرام تصم

 باشم

 

 یخوام خودم انتخاب کنم عاشق ک یبار م نی...من دوست دارم استیپاک کردم وگفتم:برام مهم ن اشکام

 ...گهید چکسیه ایتو  ایبشم...تو...

 

تنهام  انمیاطراف یزدم وگفتم:حاال برو...برو و بدون تو هم مثل همه  یکرد.پوزخند تلخ یناباور نگاهم م ایارم

...تو یتو از همه خودخواه تر نمیب یاالن دارم م یکنه به فکرمه کنارمه ول یبا همه فرق م ایگفتم ارم شهی.همیگذاشت

 نی...امیزیبر ایهست یعشقمون و به پا میتون یبسه...م تمونجف یدختر دارم برا هی...من یفقط به فکر مشکل خودت

ساز مخالف  یخوا یم شهیدادن...تو چرا هم تیرضا یتونن بچه دار بشن و به تک فرزند یهمه زن و شوهر که م

 ...یبزن

 

خوام  یخوام.من ازت بچه نم یهمراه م هیمن بچه دارم  ایرو بلند کردم و لبامو جمع کردم و با خواهش گفتم:ارم سرم

 ...عاشق شدن جرمه؟یکن یم تمیخوام...چرا اذ یمن خودت رو م

 

حرف هام از عمق وجودمه  نهیخواست بب یم دیبود.شا رهیام خچشم یهنوز شوکه بود.ننشست...افتاد کنارم!تو ایارم

 یام و دفتر اسرارم مخف نهیس یکه مدت ها تو ییخورم تموم حرف هام راست بود...حرف ها یمن قسم م ی...ولانهی

 ایفکر کنم که ممکنه ارم نیکه بخوام به ا نیا بدون ومدیلب هام م یمونده بود حاال با شجاعت هر چه تمام به رو

 مال خودم کنم... شهیهم یبود که اون و برا نیفکر کنه...مهم نبود!مهم ا یا گهید زیدرموردم چ
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 ؟یگ یم یدار ی:تو چایارم

 

 شدم دنتیشد بازم باعث عذاب کش یدلم و...چ ی:حرف ها-

 

 التماس صدام کرد. با

 

 یگ یم یدار یچ یفهم ینم ی...تو االن داغنای:ساور-

 

 دوسم یحرف االنمه؟که توبگ یکن یگم.فکر م یدارم م یدونم چ یخوب م یلیهام رو بستم وگفتم:اتفاقا خ چشم

که  یاون موقع یکنم.حت یمن ماه هاست که دارم به تو فکر م ایارم نطور؟نهیو من عجوالنه بگم منم هم یدار

 عاشق تو بودن! یمصمم تر شدم برا دمیمشکلت رو فهم

 

 ...اگه مادرت بفهمه...یا وونهیزد وگفت:تو د یلبخند ایارم

 

 .ومدیحرصم در م شیبهانه تراش نیتکون دادم.از ا یسر کالفه

 

 مگه؟ هی:بفهمه خب چ-
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 دهیمن رو د یکه خانواده  ده؟اونیمادرت به من دختر م یکن یبا لبخند ابروهاش رو انداخت باال وگفت:فکر م ایارم

 .بعدشم مشکل من رو که بفهمه...میدونه چقدر باهاشون فرق دار یم

 

 فهمه یمشکل تو رو نم چکسیگفتم:ه تیهام رو بستم و با جد چشم

 

 پدر و مادرتن حق دارن بدونن نا؟اونایساور یچ یعنیرو انداخت باال وگفت: ابروهاش

 

زده  انهیوجود داره  ستیکه اصال معلوم ن یاز اون مشکل یحرف دینبا یکه گفتم.اگه منو دوست دار نی:نه.هم-

ن از به خاطر او خوامینم گهیگرفت و طالق گرفتم د میبرام تصم باریبرام نداره  یتیاهم چیبار ه نیبشه.نظر مادرمم ا

 دیمشکلت رو نبا یشکیگفتم؟ه یچ یدیشن ای.ارمستیکه حقمه بگذرم.بابا هم مطمئنا باهات مخالف ن یزندگ

 گم.باشه؟ ینم چکسیبدونه.منم به ه

 

 ؟ی:مطمئنایارم

 

 یتنهام...تو تنها کس یلیکنارم بمون...نفسم رو فوت کرد وگفتم:من بدون تو...خ یاگه دوسم دار ای:مطمئنم.ارم-

 ؟یذار یکه دلم قبولش داره قول بده تنهام نم یهست

 

تا اخر عمر کنارم  یتون یم یمطمئن ؟تویگرفته اش گفت:تو مطمئن یو با صدا دیگونه اش چک یرو یاشک ایارم

 ؟هوم؟یکن یزندگ

 

 .ستین یجواب دادم که مطمئن شد احساسم بچه گونه و سرسر تیواونقدر با قطع دمیکش یقیعم نفس



 ییدایش ینیریش

 
808 

 

 

 :مطمئنم-

 

 یذارم خانومم.قسم م ی.بلند شد و نگاه سرخش و به نگاهم دوخت وگفت:تنهات نمدیرو بوس میشد چادر خاک خم

 ...رمیمیمن بدون شما م دیمن یتموم زندگ ای...تو وهستنایخورم تا اخر عمر کنارت بمونم.ساور

 

 ...مونیرو پاک کردم.هنوزم باورم نشده بود اعتراف عاشق اشکام

 

پدرش بشه خوشحال  ایکه ارم نیمنم از ا یایکه هست نیکرد.مثل ا یآروم به حرف هامون گوش م ایهست

 .ایو رو دو تا دستام بلندش کردم و گرفتمش سمت ارم دمیرو بوس شیشونیبود.پ

 

 ایدخترمونو ارم رشینگاهم کرد.چشم هام رو بستم و باز کردم و گفتم:بگ ایارم

 

 .دیدستم رو بوس یرو از بغلم گرفت.خم شد رو ایهست

 

 یلی...خیخانوم میمخصل یلی:خایارم

 

 شتریوگفتم:ماب دمیخند
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چراغ خونه  یمامان ید یرو تنها نذاره.اجازه م یتو ومامان چوقتیده ه یقول م ییوگفت:بابا دیروبوس ایهست صورت

 م؟یام بشه و تو هم نفس زندگ

 

 که حله نیبهم زد وگفت:مثل ا یو چشمک دیدستش رو بوس ایحلقه کرد.ارم ایدستش رو دور انگشت ارم ایهست

 

خودت بهمون  ایبدون مشکل باشه...خدا دمیجد یخوام زندگ یازت م ای...از اعماق وجودمون...خدامیدی.خنددمیخند

 کمک کن

 

شد خدا رو  ینم دهید یادیز زیعقب.چ میکرد برگشت یما رو صدا م ادیشد و با فر یم دهیکه از دور د نیآر یصدا با

 شکر!

 

 ...میافت یراه م میدار گهید دیای...خانوم دکتــــر...بای:ارمـــــــنیآر

 

 میایبلند داد زد:االن م ایارم

 

 خوام نماز شکر بخونم یرو داد بغلم وگفت:تو برو من م بچه

 

 میبخون بر عیذارم سر یابروهام رو دادم باال و گفتم:من تنهات نم طونیش

 

 :چشم خانوممایارم
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 یدلم زمزمه م یبود.قامت بست و نماز شکر خوند.با هر کلمه اش تو نیریخانومم گفتن هاش ش نیبرام ا چقدر

بود  یدل یعف نبود.از بزرگکه از سر ض ییداد.اشک ها یشد.اشک هاش بهم احساس غرور م یکردم.سجده اش طوالن

 من و دخترم بشه... یبه بعد قراره خونه  نیکه از ا

 

 بلند کرد و صلوات فرستاد. سر

 

 یی:قبول باشه آقا-

 

 کرد. یم قیکه آرامش رو به وجودم تزر ییزداز همون لبخندها یلبخند ایارم

 

 کمه :قبول حق خانومم.واسه به دست آوردن تو هر چقدر هم شکر کنم بازمایارم

 

.قسم خوردم تا اخر عمرم چادرم از سرم ستادیبهش زد و صاف ا یشدم.بلند شد و خاک چادرم رو تکوند.بوسه ا بلند

مال  شهیهم یرو برا امیکه ارم نیا یکه بهم داد و برا یجدا نشه...از شلمچه ممنون بودم.واسه تمام حس وحال خوب

 من کرد.

 

 ...استیبه بعد اون پدر هست نیز اقبول کنه که ا دیرو دادم بغلش.با ایهست

 

 شدن. یبه بچه ها.داشتن سوار اتوبوس م میدی.رسمیهامون رو پاک کرد اشک
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 شماها؟ دییبا غرغر گفت:کجا روشنا

 

 خدا نیدور وبرا رو زم نی:هم-

 

زد.ساورا نفسش  یلبخند محو ایکرد.ارم ایبه ارم یانداختم.نگاه نییدار بهم انداخت.سرم رو پا ینگاه معن هی ساورا

 یشونه ام گذاشت و دم گوشم آروم گفت:مبارکه خانوم یرو فوت کرد و اومد سمتم.دستش رو رو

 

 بهم زد. ییباینگاهش کردم.چشم هاش رو باز و بسته کرد و لبخند ز ناباورانه

 

 ؟یدونست ی:تو..م-

 

تونه خوشبختت کنه.شما  یم ایرفتن سوار شن.دستش رو گذاشت پشت کمرم و گفت:اول ازم اجازه گرفت.ارم هیبق

 .دیرو دار گهیهمد اقتیل

 

.تا اخر دیرو بوس میشونیکرد.بغلم کردو پ یم تیکنارم بود و ازم حما شهیکردم.اروم شدم.ساورا مثل هم نگاهش

 شیب یها یهم از دست کنجکاو یوسط گاه نیکردم...البته ا یفکر م دمیجد یبه اردوگاه به زندگ دنمونیرس ریمس

برام مهم نبود جز  یچیگرفتم.اما ه یدرد م لوگفت:چه خبره؟ سردرد و په یروشنا که م یاز حد تبسم و سقلمه ها

 ...ایدخترمون و ارم
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به عاشق بودن اعتراف کرده بود و من با تمام  ایبرام مبهم نبود.ارم گهیهم د ندهیآ یبرام مهم نبود.حت یچیه گهید

شده هر چقدر هم که سخت باشه من  میکه تمام زندگ یبه مرد دنیتم اگر رسدونس یوجود قبولش کرده بودم و م

 .امیکوتاه نم

 

رو بدست  ایتا ارم دیخواهم جنگ ایخواهم داشت با تمام دن ایکه با ارم یپرآرامش یبه اون زندگ دنیرس یبرا من

 ...ارمیب

 

 نجایکردم.مطمئن بودم ا زیو چشم هام رو ر دمیتوقف اتوبوس سر بلند کردم.اخم هام رو با تعجب در هم کش با

 .ستین انیمسعود

 

 انیمسعود میر ی:تبسم مگه نم-

 

 بلند شد و شونه هاش رو باال انداخت. تبسم

 

 میر ینم انیمسعود دی:نه...بعد صداش رو بلند کرد تا همه رو مخاطب قرار بده وگفت:خانوما ما اردوگاه شهنیآر

ن ساختمو هیتو  دیو نوسازه.امشب مجبور ستین یجا اردوگاه شکل گرفته ا نی.امیاردوگاه بمون نیامشب قراره تو ا

داره.خواهش  یآموزش یمنطقه  یجنبه  شتریجا بخش اردوگاه مسافران نداره و ب نیچون ا دیمستقر بش کیکوچ

 نجایکنه.قراره فردا رو هم ا یق مکامال فر یجا با دوتا اردوگاه قبل نی.چون ادیکنم به تمام مقررات احترام بذار یم

 خواهر ها دیی.بفرمادی.به خانواده هاتون هم خبر بدمیکن یسفر عوض شده.انشاهلل فردا حرکت م ی.برنامه میبمون

 

 چه خبره نمیباال انداخت وگفت:کنجکاو شدم بب ییابرو روشنا
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 هم داشته باشه شیکه رزما نیچمدون ها رو از باال داد دست روشنا و گفت:مثل ا ساورا

 

 خوابم گرفته یلیاالن؟من خ ی:واتبسم

 

 تو شلمچه خوابت گرفته یکرد هیزد وگفت:از بس گر یلبخند ساورا

 

هاشه که آدم رو سبک  هیگر نینکنه؟تمام مزه اش به هم یزد وگفت:آدم شلمچه بره و خودش رو خال یلبخند تبسم

 کنه یم

 

 طوره سرکار خانوم. نیچمدونش رو داد دستش و گفت:هم ساورا

 

اتوبوس ها تکرار کرد و راه  تیکل جمع یاون حرف ها رو برا گهید باری نی.آرنییپا میرو گرفت دستش و رفت چمدونم

 سیساختمون سرو هیقرار داشت و  یدر ورود کیکه نزد کیکوچ بایساختمون دو طبقه تقر هیسمت  میافتاد

 اونطرف تر قرار داشت. یهم رو به روش کم یبهداشت

 

 یبرا یاردوگاه -یمنطقه آموزش هیجا  نی.ادیساختمون مستقر بش نیا ی:خب خانوم ها.قراره امشب تونیآر

 مقرراته.خواهرا اول طبقه دوم رو نی.امیکه ما بهتون بگ یتا هنگام دیباال تر بر دیقسمت نبا نی.از اهیجیبس یروهاین

بقه ط دییندارند بفرما تیظرف گهید یساختمون ها رها.براددیبخواب دیتون یم ماگه جا کم بود طبقه اول ه دیپر کن

 اول.اتاق الف...
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 .میما هست دیداشت یکار دیدم گوشم گفت:طبقه اول بخواب ساورا

 

 رو تکون دادم. سرم

 

اتاق  هیهم طبقه اول. هیو بق دنینفر باال خواب 120تا تخت دو طبقه داشت. 10تا اتاق داشت که هرکدوم  6طبقه  هر

درست کنار اتاق  میاتاق برداشت هیمحترم.ما هم  یراننده ها یهم برا یکیبود و  یجیو برادران بس انیمخصوص راو

 برادرها.

 

 یبا اخم چندبار نی.آرومدیهم بدشون نم یجیبس یاز برادرها ییچندتا هیداشتن. طنتیدر ش یاز دخترها سع یبعض

 نگاهشون کرد.

 

 گهیکنه بابا برادر بذار راحت باشن د یهم م یآروم دم گوشم گفت:اوه چه اخم روشنا

 

 گهید نهیمصرف رو پر آب کردم و گفتم:برادر آر باری وانیکه داخل راهرو گذاشته بودن.ل یسمت آب خور میرفت

 

اه نگ نیزد اما ا یاش نور باال م افهیروشنا بود.ق یما.سر بلند کردم.نگاهش رو یها زوم کرده بود رو یجیاز بس یکی

 اون رهیاز همکاراش بود.سربرگردوند و نگاه خ یکیسرگرم صحبت با  نی.آرختیر یاش اعصاب آدم رو به هم م رهیخ

 اتاق و متفرق شدن. یجدا شد و اون ها رفتن تو شوناز جمع  ریشب بخ هی.با دیروشنا د یرو رو یجیبرادر بس

 

اخم  هیبا  نی.آرنیپسره.انگار که برق گرفته باشدش از حس خارج شد و برگشت طرف آر یشونه  یدست زد رو با

 !اهینخود س ی.فکر کنم فرستادش پرونیو رفت ب "گفت که اونم سرتکون داد و گفت:چشم االن زیچ هیبهش  ظیغل
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 د؟یبخواب دیخواه یاومد سمتمون و گفت:شما نم بعدش

 

 ادیخوابمون نمفعال  یول می:چرا قصدش رو دارروشنا

 

 دیستیتو اتاقتون تو راهرو نا دیخب بر یلی:خنیآر

 

 میآب بخور دینذار دیستیکه ن دیزیاهلل  م؟معاذیبخور میتون یمقرراته؟آب هم نم نمینکنه ا هی:چروشنا

 

 کنن ینگاهتون م دینیب یتو نم دینکن.بر یسرش رو خم کرد و گفت:بلبل زبون نیآر

 

 و آروم لبم رو گاز گرفتم. دمیخند

 

 مگه هینگاه کنن چ میندار یبه سر تا پامون انداخت وگفت:ما که مشکل ینگاه روشنا

 

 :برو تو اعصاب من و خورد نکننیآر

 

 خوردش کنم من؟ یبا قهر گفت:تو مگه اعصابم دار روشنا
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 اعصاب یا خودشم دعوا داره...بب اروی میمسواک بزن میبر ایو دست من و گرفت و گفت:ب دیآبش رو سرکش وانیل

 

مت س میالزم برگشت ی.بعد از انجام کارهایبهداشت سیسمت سرو مینکرد.رفت ییکرد و روشنا هم اعتنا یاخم نیآر

 خوابگاه

 

 برادره اومد جلومون رو گرفت: همون

 

 خانوما دیببخش-

 

 برادر دییباال انداخت وگفت:بفرما ییابرو روشنا

 

 شه چند لحظه باهاتون صحبت کنم؟ یم دیو گفت:ببخش نییدهنش رو قورت داد و سرش رو انداخت پا آب

 

سم رو خواد تب ینم یزیچ ایهست نمیبه روشنا گفتم:روشنا جان من برم بب یدار یرو انداختم باال و با نگاه معن ابروم

 ایکنه تو بعدا ب یم تیاذ

 

 دیبگ دیی.بفرمامیر یاالن م سایلحظه وا هیمچ دستم رو گرفت وگفت: روشنا

 

 نبود. یانگار از حضور من راض پسره
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نظر داشتم...البته با اجازه  ریچند روز...چطور بگم من شما رو ز نیمن من کرد و گفت:راستش...راستش من ا یکم

 تون

 

 با خانواده می...مزاحم بشریامر خ یبرا دیکرد و پسره گفت:اگه اجازه بد یزیابروهاش رو انداخت باال و اخم ر روشنا

 

در  ینبود عاشق بود.خنده ام گرفت.چه خواستگار زیرو فوت کرد و سرش رو بلند کرد.بنده خدا ه نفسش

 بود امروز یخواستگار

 

 داد یدوستانه نم یبو ادیزد که ز یلبخند روشنا

 

 وجه.با اجازه چیمن قصد ازدواج ندارم به ه ی:ممنون از لطفتون ولروشنا

 

 ش رد شد.منم سرم رو تکون دادم و همراه روشنا از کنارش رد شدم.کنار از

 

 خانوم به خدا من...-

 

 دیایدنبال من ن گهیکنم د یخواهش م دی:من واقعا قصد ازدواج ندارم باور کنروشنا
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 دلم براش سوخت. چارهیو ناراحت سر تکون داد.ب نییسرش رو انداخت پا پسره

 

 بود که... ؟خوبی:چرا ردش کرد-

 

 خوبه؟ یدیفهم قهیچند دق نیگفت:تو هم یباال انداخت با تعجب و لودگ ییابرو روشنا

 

 ها یترش یآخرش م یکن یخواستگار رد م نقدری.اوونهیبهش زدم وگفتم:د یا سقلمه

 

 ...شوهر بعدش یبسه.بذار تو رو بفرستم خونه  یکه تو امروز بله رو داد نیبهم کرد وگفت:هم یدار ینگاه معن روشنا

 

 ؟یدی:تو..تو از کجا فهم-

 

 قبلش ایفهمم.بعدشم ارم یمن م یتو آب بخور نایساور یبهم انداخت و گفت:خودت یا هینگاه عاقل اندر سف روشنا

 میافتاد یگفت فکر کنم عروس نیکه آر دیاومد ریبهش گفت و اومد سمتت.اونقدر د یزیچ هیساورا  شیاومد پ

 

 گهید دنیهمه فهم یعنی:-

 

 یبراتون خوشحالم آخر سر بله رو داد یلی.خوونهید:آره روشنا
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 میخودم برم ازش خواستگار کن گهیرو غنچه کردم و گفتم:اوهوم.راحت شدم.کم مونده بود د لبام

 

 یدختره تو برد یهر چ یابرو یعنیدونه عالمت زدن تو سر اومد وگفت: هی روشنا

 

 خواستگار رد کنم... یخت خودم بزنم...هکه لگد به ب ستمیتو هوا تکون دادم گفتم:مثل تو ن یدست

 

 :کدوم خواستگار؟نیآر

 

 کرده بود و اومد جلومون. یسمتش.اخم میبرگشت

 

شما  ی...جااطیتو ح یبرادرها اومدن خواستگار نیاز ا یکیاز همکاراتون  یکیسرگرد  ینبود یبامزه گفت:وا روشنا

 یخال

 

 ؟یتر شد وگفت:ک ظیغل نیآر اخم

 

 دونمیباال انداخت وگفت:واال اسمش رو نم یشونه ا روشنا

 

 گفتم:همون که تو راهرو زل زده بود به روشنا طنتیبا ش من
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 جواب ینژاد...خب شما چ یاش چونه اش رو گرفت دستش و گفت:عل گهیو با دست د بشیدستش رو کرد تو ج نیآر

 ؟یداد

 

 ارنیب فی:گفتم تشرروشنا

 

 ؟یهول شوهر کردن نقدریا یعنیزد وگفت: یکرد و پوزخند یاخم نیآر

 

همه خواستگارهام رو  یسالگ 26کردم نه تو  یازدواج م یسالگ 18..17گفت:اگه هول بودم  تیاخم کرد و با جد روشنا

 کار؟یخوام چ یدادم...آقا باال سر م یمنف ریرد کنم...نخ

 

 همه غرورش کفرم در اومد. نی.از انیرفت تو ساختمون.برگشتم سمت آر تیرد شد و با عصبان نیکنار آر از

 

 ...دیباهاش نداشته باش یکار گهیبهتره.بهتره د دیکمتر سر به سر هم بذار کمی:-

 

 .ایداخل ساختمون.تو راه خوردم به ارم رفتم

 

 دیکردم وگفتم:ببخش سربلند

 

 بود. یهم عصبان د؟روشنایهست یعصبان هیکنم.چ ی:خواهش مایارم
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هم بار روشنا  کهیتا ت 6کرد. یم ممونیج نیداشت س نیکرد آر یاز روشنا خواستگرا یجیبس یاز برادرها یکی:-

 سربه سرش نذاره گهیکرد منم بهش گفتم د

 

 یلتو؟دخترم ک یینشو.کجا یرسم.شما عصبان یکه.من حسابش رو م ستینفسش رو فوت کرد وگفت:آدم بشو ن ایارم

 کرد هیگر

 

 خدا چرا؟کجاس؟ ی:وا-

 

آرومش کرد برو دخترم گرسنه  کمیمادر نمونه.برو بغل تبسمه  گهیگشنشه د ین یگفت:خب ن طنتیبا ش ایارم

 اس.تکرار نشه ها

 

 ریوگفتم:چشم آقا.شب بخ دمیخند

 

 خانوم ی.خوب بخوابزمیعز ری:شب شما هم بخایارم

 

 طوریزدم وگفتم:تو هم همن یچشمک

 

 خت بود.هم ازش برام س ییلحظه جدا هی گهیکنارش رد شدم.حاال د از
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 تو اتاق. رفتم

 

 بچه کشت خودش رو نای:ساورتبسم

 

 بود و قرمز. یرو از بغلش گرفتم.چشم هاش اشک ایروگاز گرفتم و هست لبم

 

 دم مامانم قربون چشمات بشم من یم ریماهم االن بهت ش دی:فدات بشه مامان.ببخش-

 

کردم و باهاش درد ودل کردم البته بانگاه.بهش .آروم کنار خودم خوابوندمش.نوازشش دیدادم خواب ریکه بهش ش کمی

 دونم ی...مهی...اونم راضادیدرب ییگفتم قراره بابا دار بشه.قراره مامانش از تنها

 

 کرد. یم دارمونیهاش ب هیداد و با گر یباش م داریب ایباش بود.البته قبلش هست داریزود ب صبح

 

.مراسم صبحگاه میو نماز مون رو تو نماز خونه خوند میو وضو گرفت ییدست شو میورفت میدیهامون رو پوش لباس

 بودن که صبحگاه داشتن. یگروه رزم هی.اونور تر میداشت

 

 م؟ی:اوه اوه وسط پادگانروشنا

 

 فکر کنم. جهیبس گاهی...پانجایدن ا یآموزش م یول ستی:نه پادگان که نساورا



 ییدایش ینیریش

 
823 

 

 

 دن؟ ینه...ما رو آموزش نم هیباحال ی:جاتبسم

 

 باال؟ یراست بر واریاز د یخوا ینکنه م هی:چایارم

 

 مگه؟ هی:خب آره چتبسم

 

 شو الیخیب رتنیروباال غ واریبسه د یر یکه رو اعصاب من م نی:همایارم

 

 ..ایبا حرص گفت:ارم تبسم

 

 کنه یخنده وگفت:اوه اوه فرمانده داره نگاهمون م ریزد ز ایارم

 

هم هممون رو جمع  نیسمت اردوگاه.آر هیکرد.بعداز صبحگاه هر گروه واسه خودش رفت  یبا اخم نگاهمون م نیآر

 کرد. یم یکرده بود و انواع سالح ها رو بهمون معرف

 

 اد؟یآخه به چه کار ما م نایبرادر از بس اسماشون سخته ا میکرد یقاط میخسته شد یاز دخترها غر زد:وا یکی

 

 دیببر فیتشر دیبلند ش نیتون یکرد وگفت:م یاخم نیآر
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 که ارنیسر در نم یزیبا خنده گفت:سرگرد بچه ها خسته شدن...حق بده چ یحاج

 

 بچه ها در اومده بود. یصدا

 

 بهتره ها نه؟ دیگم مبارزه کن ی:میثامن

 

 :مبارزه؟روشنا

 

 ی:آره دخترم دفاع شخصیثامن

 

 دست زدن و موافقت خودشون رو نشون دادن. دخترها

 

 ؟ی:حاجنیآر

 

 چشم هاش رو باز وبسته کرد و گفت:دلشون رو نشکون یثامن

 

 طلبم یم فیخشم اژدها اومد واسه بچه ها و گفت:خب حر هی نیآر
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 امیدارم ب 2از دخترها بلند شد و گفت:من دان  یکی

 

سرجات.دکتر مهندس کدومتون  نیخوام مبارزه کنم؟بش یابروش رو انداخت باال وگفت:مگه با دختر م یتا هی نیآر

 د؟یاریم فیتشر

 

 نشدم. ریبا خنده گفت:آقا من از جونم س ساورا

 

 رو داد دست ساورا و انگشت هاش رو شکوند و گفت:من هستم شیگوش ایارم

 

 دکتر... هی ایبود و ارم ینظام هیالبته فکرکنم.به هر حال اون  دیچرب یم ایزورش به ارم نیکردم.آر نگاهش

 

 دکتر؟ یرو کرد تتیزد و گفت:وص یلبخند نیآر

 

 تو ینامه  تی:آره گذاشتم کنار وصایارم

 

 که متوجه مبارزه شدن اومدن سمت ما. گهیگروه د چندتا

 

 بزن لت و پارش کن دلم خنک شه ای:آخ ارمروشنا
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 ایزد و ارم نیضربه رو آر نیبود.مبارزه شون شروع شد.اول یآموزش لیکه جزو وسا یتشک ورزش هیسمت  رفتن

 نیآر کیراناس یدادن.ضربه  یم یخوب جاخال یلیهردوشون خ یبود ول یکیو تکن قیداد.ضربه هاشون دق یجاخال

 .ایخورد تو گردن ارم

 

سرش رو تکون داد و  ایکردم.ارم یام فشردم و چشم هام رو بستم.دردش رو من هم احساس م نهیرو به س ایهست

 هوگ آروم هم به فکش. هیو  نیضربه با پا زد به شکم آر هیزد. یم جیگ یکم

 

 ای:به دل نزن ارمنیآر

 

 افتهیبا خنده گفت:بچه اش م روشنا

 

سمت روشنا گرفت  دیتهد ینگاه وحشتناک به روشنا انداخت و انگشتش رو به نشونه  هی نیخنده آر ریزدن ز همه

 رسه یوگفت:نوبت تو هم م

 

 .منم خنده ام گرفته بود.دیخند یام و کر کر م سرش رو گذاشت رو شونه روشنا

 

 خون اومده بود. نیبود و گوشه لب آر دهیضرب د ایتموم شد.دست ارم مبارزه

 

 که دیرو ناقص کن گهیهمد دینگفتم بزن یمعمول یمبارزه  هیبابا من گفتم  ی:ایثامن
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 شه؟ یم د؟مگهینزن دیگ یبه جون هم م دیانداز یرو م گاهیپا یدوتا مرب یحاج گهی:نه دنیآر

 

 جه؟یبس گاهیپا یمرب ایارم یعنیرو دادم باال. ابروهام

 

رو دادم بغل تبسم و رفتم سمتش.روبه روش زانو زدم و باندو ازش  ایرو گرفته بود دستش.هست یباند ورزش ایارم

 گرفتم و دستش رو بستم.

 

 به کارم بود و حواسم به نگاهش که زوم شده بود روم نگاهم

 

 ؟یکار ی؟رزمیگاهیپا یمرب یبود :نگفته-

 

 بلدم.بده؟ ییزهایچ هی ی:هعایارم

 

 آره بده ینیبب بیآس یرو دوختم به شب چشماش و گفتم:اگه بخوا نگاهم

 

 زد و از کنارش بلند شدم. یلبخند

 

 :اونجا رو باشایارم
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 لب هام اومد یبه رو یشد.ناخودآگاه لبخند دهیبه رو به رو کش نگاهم

 

 :روشنا

 

 حیداشتم خودم رو توج دیالزم نداره؟البته شا یزیچ نمیخواستم بب ی.به هر حال من دکتر بودم منیسمت آر رفتم

 نشده شیزیچ نمیخواستم بب یکردم.دراصل م یم

 

 شست. یآب و خون لبش رو م ریرو گرفته بود کنار ش سرش

 

 ؟ی:خوب-

 

 رو گرفتم سمتش. یدنبال دستمال بود.دستمال کاغذ بشیبهم انداخت تو ج یرو باال گرفت و نگاه چپ سرش

 

 :آره خوبم.بچه ام هنوز زنده اسنیآر

 

 انداخته بودم.خودمم توش مونده بودم. یا کهیام گرفت.عجب ت خنده

 

 افتهیواسش ن یاتفاق دیمراقب خودتون باش شتری:خدا رو شکر ب-

 



 ییدایش ینیریش

 
829 

 

رو  اومد جلو و فکم ه؟کهیچ دمینبود.با سر پرس یانداختم کس یبه چپ و راستمون انداخت.منم با تعجب نگاه ینگاه

 ادیگرفت تو دستش.اونقدر قدرت داشت که دردم ب

 

 وونهی:ولم کن د-

 

 نمکدون یذار ی:بار آخرت باشه سر به سر من منیآر

 

کردم  دانشست.دستش رو از فکم ج یزود تو گلوم م یلیکه خ یبغض نیمن نازنازو بغضم گرفت.متنفر بودم از ا باز

 سر به سرت بذارم یحت یندار اقتیوگفتم:ل

 

 یدست ها ریبرداشته بودم رو دادم دستش و خواستم برگردم که مچم اس هیاول یکه از جعبه کمک ها یچسب

 بزرگش شد.

 

 ینژاد نباش یعل یچشم ها یکرد وگفت:به نفعته جلو کیبرنگشتم.سرش رو به گردنم نزد یول ستادمیا

 

 داشت؟ یتعجب برگشتم سمتش.چه ربط با

 

 شه؟ یم یچ ؟باشمی:واسه چ-

 

 اخراج شه گاهیاز پا یباال انداخت وگفت:ممکنه واسه چشم چرون یا شونه
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 منه؟ ریهم تقص رهینگاهش رو بگ یتونه جلو یبه من چه.اون نم ستیهام رو انداختم باال و گفتم:مهم ن شونه

 

 افتن ینم یمردم به فکر خواستگار ینکن یبلبل زبون نقدریزد وگفت:تو ا یمحو لبخند

 

 دارم ادیکنم خواستگار ز کاریزبونم خب...چ نیری:من ش-ام گرفت. خنده

 

 ومدهیها به من ن یسوسول باز نیزبون ا نیریخانوم ش ریو داد دستم و گفت:بگ چسب

 

 ادی:داره لبت خون م-

 

زخمش.نگاهش به دستم بود.اما من نگاهم به  یبرداشتم و گرفتم رو گهیدستمال د هیشده بود. سیهم خ دستمال

 زخمش بود.

 

 دیرو جمع کن لتونیوسا دی.برمیبرگرد دی.باستین یزیو ازم گرفت وگفت:ولش کن روشنا چ دستمال

 

 شب؟ ی:تو که گفت-

 

 میبرگرد دیاشب حرکت نکنن خطرناکه االن ب انیراه دهیدونم دستور رس یتکون داد و گفت:چه م یسر نیآر



 ییدایش ینیریش

 
831 

 

 

 به بچه ها. میدیتکون دادم و هم قدم شدم باهاش تا رس یسر

 

و گروه خو  نجایبا ا نقدریدو سه روزه ا نیمناطق برام سخت بود.هم نی.دل کندن از امیاتوبوس نشسته بود یتو

 خواست برگردم. یگرفته بودم که دلم نم

 

 یلیرسه.از خدا خواستم خ یخواب بود.چقدر براش خوشحال بودم که داره به عشقش م نایبرگردوندم.ساور سر

 یعال یزندگ هی اقتیبودن و هر دول دهیکش یسخت یبرسن و خوشبخت بشن.هر دوشون تو زندگ گهیراحت به هم د

 رو داشتن.

 

بود.چشم چرخوندم.همه خواب شب  2.ساعت می.حدودا اطراف قم بود3.حدود ساعت میاز ناهار حرکت کرده بود بعد

 بود. یرو بردارم که از دستم افتاد خال میتشنه ام بود.خواستم بطر بیومن.عج نیبودن جز راننده و شاگردش و آر

 

 ؟یدیو آروم گفت:نخواب یبلند شد و اومد سمتم.دستش رو گذاشت رو صندل نیآر یافتادن بطر یصدا با

 

 :نه تشنمه-

 

 ارمیرو بده آب ب وانتی:لنیآر

 

 و داد دستم. ختیاتوبوس برام آب ر یرو از توساک برداشتم و دادم بهش.از جلو وانمیل
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 ؟یکن ینگاه م ینطوریداد.آب رو خوردم وگفتم:ممنون چرا ا یاش عذابم م رهیخ نگاه

 

 گوشیباز دنیبخواب همه خواب ری.بگیچی:هنیآر

 

 :سرده-

 

 کتش رو برداشت و انداخت روم. شیصندل یخم شد و از رو نیآر

 

 :خوب شد؟نیآر

 

 نگاش کردم وگفتم:اوهوم. طونیش

 

 یکه داشت قلبم رو به تاراج م یمرد مغرور ی.دستاخواستیزد و نشست سرجاش.دلم دستاش رو م یلبخند

 .دمیو عطرش رو نفس کش دمیچیبرد.کتش رو به خودم پ

 

 :نایساور
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دوتا  ای.ارممیاومده بودن سراغ بچه هاشون.بعد از رفتن همه ما مونده بود.همه خانواده ها میدیصبح رس 5 ساعت

 خونه. میما.همه رفت یآژانس گرفت به سمت خونه  نیماش

 

 که خوابمون برد. میخونه ام تنگ شده بود.اونقدر خسته بود یبرا دلم

 

 رفتن خونه شون. ایو صبحونه رو درست کردم.بعد از خوردن صبحونه تبسم و ارم دارشدمیب 10 ساعت

 

 هگید ایرو پوشوندم وگفتم:روشنا ب ایخودم و هست دیع یخودمون.لباس ها یرفتن به خونه  یشده بودم برا حاضر

 

 الیخیازم نداره ب یمامانت دل خوش یدون یم ی:نه آبجروشنا

 

 کار؟یچ یتنها تو خونه بمون ای.بوونهید هیچه حرف نی:ا-

 

 ونیزیداره تلو الیسر ینداره بابا کل ی:اشکالروشنا

 

 اصفهان؟ یری:نم-

 

 اد؟ینم لیشه.سو یم یزنم رفع دلتنگ ی:نه مگه وقت دارم.بهشون زنگ مروشنا
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 برگشته شیاونجا بود.مامانم تازه از ک شبیخرابه.بابا هم تا د یلی:نه بابا حال عمه خ-

 

 :برو خوش بگذرهروشنا

 

و ر ایرو روشن کردم.هست نیرو بغل گرفتم و ماش ایتکون دادم و هست ی.سرادینم یعنی ادیگه نم یدونستم م یم

 .نیمخصوصش تو ماش یگذاشتم رو صندل

 

 بود. ایزنگ خورد ارم میگوش

 

 :الو جانم؟-

 

 ها یکردم دعوام نکن یکار بد هی:سالم خانوم ایارم

 

 ؟یکار کرد ی؟چیکردم وگفتم:چ یاخم

 

فردا شب وقت گرفت.البته با اجازه  ریبزرگ واسه امر خ یرو دادم به حاج خانوم زنگ زد به توسل یگوش یچی:هایارم

 شما

 

 گفت؟ یچ وونه؟باباید یکار کرد یچ ؟تویگفتم:چ جانیه با
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 مامانت رو بپز یتون ی.تا ممیاریب فیباخنده گفت:فرمودن تشر ایارم

 

 ا؟ی:ارم-

 

 :جونم؟ایارم

 

 رم اونجا فعال ی:از دست تو.باشه دارم م-

 

 سپرمت ی:مراقب خودت باش خانومم به خدا مایارم

 

 یگفتم:مامان ایخدا رو شکر رو زمزمه کردم و روبه هست یرو قطع کردم.نفسم رو فوت کردم و با خوشحال یگوش

 گفت یبابا چ یدیشن

 

 ؟یچ یعنی:مامان -

 

 خورنیکه گفتم اونا به ما نم نی:هممامان

 

 رن؟خو ی:چرا؟چرا به ما نم-
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 شونیهوا تکون داد وگفت:اون از محلشون اون از مادرش اونم از وضع زندگ یتو یدست تیبا عصبان مامان

 

 نیمتد تیآدم با شخص هیخونه شون؟مگه مادرجون چشه؟ یاز جام بلند شدم وگفتم:مگه شما اومد تیعصبان با

 

 فرمودن ایآقا ارم ؟نکنهیسرت کرد هیچادر چ نیدادن.ا ی:تو رو شست و شو مغزمامان

 

 .دید دیخواه ینطوریبه بعد من رو ا نیرو درست کردم و لبه اش رو دستم گرفتم وگفتم:از ا چادرم

 

ما رو  یشه؟فکر آبرو ینکن دختر.دختر ترالن چادر یدستش رو گذاشت رو قلبش و گفت:با قلب من باز مامان

 ینکرد

 

 میشد.بابا سرش رو گرفته بود.ن یاش ساکت نم هیخواست آرومش کنه.دخترم گر یرو بغل کرده بود و م ایهست ساورا

 خونه و از همون اول مامان مخالفتش رو اعالم کرده بود. نیبود که پام رو گذاشته بودم تو ا یساعت

 

 ؟یدیگذاشتم.فهم یکرده امشب قراره خواستگار ی...ازت خواستگار؟سامانیشناس یرو که م نی:پسر نازنمامان

 

 یکرد؟فکر م یشد که دوباره دخالت م یبود و حاال شرمش نم دهیرو به گند کش میزندگ باریگرفتم. یگر م داشتم

 طور نبود؟ نیکردم خوب شده اما ا
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 :سامان؟همون که زنش رو طالق داده؟-

 

 ؟ی:تو هم طالق گرفتمامان

 

 اش به خاطر اخالق گندش ازش طالق گرفته چارهیرفته زن ب ادتونیکه شما  نیمثل ا ی:آره ول-

 

 :اون دختره خودش مشکل داشتمامان

 

 انیبرو بگو حق ندارن ب یقرار گذاشت خودیدم.ب یدستش رو گرفت سمت مامان و گفت:من به اون پسره دختر نم بابا

 

 ایاون پسره ارم میدخترت و تقد یخوا یم اوش؟نکنهیس یگ یم یچشم هاش رو گرد کرد و گفت:چ مامان

 چقدر باهامون فرق دارن؟ ینیب ی؟نمیبکن

 

 یده.عشق و محبت تو خونه شون موج م یم یزندگ یاونا بو یگفت:آره مامان فرق دارن.خونه  تیبا عصبان ساورا

 ...یکردن بلده نه امر ونه ی.مادرش مادرستیمان یخیکاخ  نیزنه.ع

 

 دختره؟ نیدست اهم  یبا داد گفت:خفه شو ساورا تو هم شد مامان

 

 دم خواهرم زن سامان بشه. ی:مادر من حرف حقه!من اجازه نمساورا
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 یزن یرو به هم م یاندازم.خواستگار یدخترمم رو دوش اون مردک نم ی:من جنازه بابا

 

 تو هم خودت رو حاضر کن. انیبره.امشب م نینازن یجلو تمیثیمونده ابرو و ح نیهم یچ گهی:دمامان

 

خودم رو آروم کنه.خواستم  خواستمیرو م یکیرفتم که آروم شه اما  یرو از بغل ساورا گرفتم.قربون صدقش م بچه

 ادیذارم اون پسره ب یفردا شب نم یبذار رونیخونه ب نیکه مامان با داد گفت:پات رو از در ا یبرم سمت در خروج

 ...انتخاب با خودته.یخواستگار

 

 یمدونستم بگه ن ینداشت.اما م تیو رفتم سمت اتاقم.خوبه ساورا و بابا کنارمن.مطمئنا حرف مامان برام اهم برگشتم

 بره یرو م تمیثیآبرو وح ایذاره  یواقعا نم ایذاره 

 

 ایرو تو دستم گرفتم و به ارم یدادم و پوشکش رو عوض کردم و خوابوندمش.نشستم لب پنجره.گوش ریرو ش ایهست

 تونست آرومم کنه. یالن فقط اون مزنگ زدم.ا

 

 :الو جانم؟-

 

-.... 

 

 نا؟ی:ساور-
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 ...ایگفتم:ارم هیشکست و با گر بغضم

 

 خوبه؟ ای؟هستیتو خوب نایشده؟ساور یهول کرد وگفت:جانم؟چ ایارم

 

 خوبه اما من... اینشده هست یزیگفتم:چ هیگر با

 

 ؟یگفت:اما تو چ یبا نگران ایارم

 

 گذاشته یشه امشب قرار خواستگار یدلم گرفته...با مامان بحثم شده.باورت نم یلی:خ-

 

 هست؟ یزن من؟ک ؟ازیخواستگار یگفت:چ تیبا عصبان ایارم

 

 ریصد پله بدتر از ام یکیکه تازه زنش رو طالق داده. شیجون جون یاز دوست ها یکیزدم وگفتم:پسر  یپوزخند

 

 گه؟ یم یوگفت:بابات چ دیکش یپوف ایارم

 

 :بابا طرف توهه.ساورا هم با مامان دعوا کرده-
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 :خب خدا رو شکر بابات و ساورا طرف مانایارم

 

رحم بودنش دلم گرفته.مگه من دخترش  یب نیتونه زور بگه...از ا ینم گهی.مامان دستیپسره برام مهم ن نی:اوهوم.ا-

 ده؟یعذابم م نقدریچرا ا ستمین

 

 یچشما ی؟فدایفهم ی...مرهیتونه تو رو ازم بگ ینم یشکیمهربون گفت:قربون دلت بشم.آروم باش خانومم.ه ایارم

 نه؟ ؟مگهیتو هنوزم دوسم دار نای...ساورزمیآروم باش عز تیبارون

 

 پشت دست اشک هام رو پاک کردم وفتم:معلومه که دوست دارم با

 

راحت  المیخ یها.زودتر مال خودم بش یجواب بله رو بده ناز نکن.فردا شب بهم ینکن.تو مال من هی:پس گرایارم

 ها ارمیتره...من فردا انگشتر نشونم رو م

 

 ترسم مامان باز شوهرم بده یهمه عذاب رو ندارم.م نیو ا یطاقت دور گهید اریوگفتم:ب دمیخند

 

 اشیکه ارم نیبشه ها.مگرا یبارونخانومم  یچشم ها نمیفکرها نکن.اشک هاتم پاک کن.نب نیاز ا خودیب خودی:بایارم

 مرده باشه

 

 بگو کیرو تبر دی:دور از جونت.برو به کارت برس.به مادرجونم ع-
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ر فک یچی.چشم خانومم.برو استراحت کن به هیچقدر خوشحاله قراره عروسش بش یدون یوگفت:آخ نم دیخند ایارم

 نکن جز من

 

 کنم؟ کاریامشب رو چ یوگفتم:خواستگار دمیخند

 

 م؟یایامشب ب یخوا ی:مایارم

 

 ؟ی:چ-

 

 نه؟ ای امی:بایارم

 

 رو گاز گرفتم و گفتم:واقعا؟ لبم

 

 .یاالن ثابت کنم مال خودم نیاز هم دی:باایارم

 

 ایمتظرتم ارم ای:ب-

 

 ایدونست قراره ارم یتخت.مامان سنگ تموم گذاشته بود.نم یرو قطع کردم و خودم رو پرت کردم رو یگوش

 رو به هم بزنه. یخواستگار
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 بود یا یدوست داشتن یلیجون خانوم خ د؟ندایشما چرا از همسرتون جدا شد دی:ببخش-

 

 خوردی:ندا به درد پسر من نمنینازن

 

بود و بعدش هم  یبستر مارستانیکه از شما خورده بود دو هفته تو ب ییبودم ندا به خاطر ضربه ها دهی:من شن-

 .درسته؟نشیمدرکش رو داده که شما زد یقانون یپزشک

 

 .بس کننای:ساورمامان

 

 هیچون من جوابم منف نیزحمت ند نایخانوم نی:مادر من.من به شما گفتم که به نازن-

 

 یکیرفت سراغ  ینم ریام ینداشت ی.اگه تو هم مشکلیازدواج کرد باریجون ها.توهم  نایساور ادی:چرا؟بدت ننینازن

 گهید

 

من رو نداره.من امروز  اقتیل یشدم وگفتم:هرکس رهیمن رو نداشت.به سامان خ اقتیل ریزدم وگفتم:ام یپوزخند

 سوخت. چارهیاون دختر ب یکرد.دلم برا فیرو برام تعر شیزنگ زدم به ندا.تمام زندگ

 

 یا مم یاشکال از زنم بود.چون همه  دیبگ دیکه نشناسنتون و بتون یخواستگار ییجا هی دیببر فیسامان تشر آقا

 کم نداشت یزیچ یندا از خوب میدون
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 میاومد یکه اشتباه نی.مثل ایصباح میاز جاش بلند شد وگفت:بر نینازن

 

 جون نی:ا وا نازنمامان

 

 یصباح می؟بریخواستگار میایب یگفت ی:ازت انتظار نداشتم ترالن تو که دخترت به خون ماتشنه اس واسه چنینازن

 

 یالحق واالنصاف که خواهر خودم نیو بغلم کرد و دم گوشم گفت:آفر ستادیشدن که برن.ساورا کنارم ا بلند

 

 .میخودمونم هست ی:ما مخلص آقا ساورا-

 

 قیزنگ در شوق رو به رگ هام تزر یبدرقه شون رفتن.صدا ی.مامان و بابا هم برااطیرفتن تو ح یصباح ی خانواده

 .فونیکرد.ساورا رفت دم آ

 

 دییبفرما دیی:جانم؟بفرما-

 

 .دمیبهم زد و منم خند یچشمک
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هم با  ایرو روشن کرد.ارم نیشد وماش نشی.ساورا رفت جلو.سامان سوار ماشستادمیا وونیا یرو باز کردم و رو در

زدم و سرم رو باال  یمامان گرد شده بود.برگشت و بهم نگاه کرد لبخند ی.چشم هااطیح یمدل باالش اومد تو نیماش

 گرفتم.

 

 سر داشته مبارکه ریرو ز گهید یکیکه دخترت  نی:مثل انینازن

 

 ...نایساور ی:واترالن

 

ا دست داد و ب ایآورد تو خونه.بابا با ارم یبه زور خواستگار م دیشدن و رفتن.مامان نبا نیسوار ماش یو صباح نینازن

 سالم خشک اکتفا کرد.اومدن باال. هیکرد.مامان به  یمادرجون و تبسم سالم و احوال پرس

 

 :سالم-

 

 :سالم دختر گلممادرجون

 

 مادر یش یکردم.من و به خودش فشرد و دم گوشم گفت:امشب عروس خودم م یرو بوس باهاش

 

 کردم داخل شونییکردم و راهنما یزدم و با تبسم هم روبوس یلبخند

 

 سر تکون داد. گفت و مامان یزیچ هیدم گوش مامان  بابا
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 :سالم عرض شد بانوایارم

 

 شستمشون گذاشتمشون کنار یدیرس یگل رو ازش گرفتم وگفتم:سالم آقا.خوب موقع دست

 

 وگفت:دمت گرم دیخند ایارم

 

شون ها پیکرد.به ت یم یرو بغل کرده بود و باهاش باز ایداد.تبسم هست یپاش رو تکون م یداخل مامان عصب میرفت

 شدم. رهیخ

 

 یبرق م شیچرم اصل قهوه ا یبود.کفش ها دهیکرم رنگ پوش یمردونه  زیسوخته با بل یکت و شلوار قهوه ا هی ایارم

هم  ایارم نیرو هم برداشته بود و صورتش صاف صاف بود.ا ششیخوشحالت ژل زده بود و ته ر یلیزد.موهاش رو خ

 کنه. یراض ومامان ر کمیخواسته  یم پشیت نیدونستم با ا یبرام جذاب بود.م

 

 یکم شی.چادرش سرش بود و آرایبود با شلوار کتان و شال مشک دهیپوش دیکتان سف یمانتو تبسم

هاش دوخت  نی.سر آستومدیبه چشم م یبود و حساب یبود که مجلس دهیپوش یمشک یمانتو هیداشت.مادرجون.

بود با چادر  رگرفتهرو در ب شیکه صورت گرد و روحان یو نقره ا یمشک یبود.با روسر کیش یلیداشت و خ ینقره ا

افتخار رو داشته باشم که  نیخانواده بود و من هم قرار بود به عنوان عروسشون ا نیاعتقاد ا یکه نشونه  یمشک

 چادر سر کنم.

 

 کردن. یکنار ساورا نشسته بود و با هم پچ پچ م ایارم
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 گرفت مادرجون رفت سراغ اصل مطلب. یهمه به جز مامان صورت م نیکه ب ییها یاحوال پرس کمیاز  بعد

 

ر ماد نیاز ا دمیترس یکردم.م یرو زمزمه م یالکرس هیلب آ ریقلب گرفته بودم.دستام و تو هم قفل کردم و ز تپش

 رهیوصلت سر نگ نیکه ممکنه هر لحظه آشوب به پا کنه و باعث بشه ا یساکت

 

 که امشب قسمت شده...شرمنده نیاما مثل ا میقرار بود فردا شب خدمتتون برس یتوسل یآقا دی:ببخشمادرجون

 

 میمادر خدمتتون بود دیآورد یم فیخودتونه هر موقع تشر یکنم حاج خانوم خونه  ی:خواهش مبابا

 

جونش زده بودم رو در  نیرو که به نازن ییحرف ها یخواست تالف یم دیزد و سرش رو برگردوند.شا یپوزخند مامان

 .ارهیب

 

 دوارمیشاهزاده خانوم شما داره.ام یپسر من دل در گرو نیا دیدون ی:خب غرض از مزاحمت خودتون بهتر ممادرجون

 دیقبولش کن یبه غالم

 

 نکرده.ماشاهلل یمدت کم در حق دخترم خوب نیماست.تو هم زیدکتر عز یکنم آقا یزد وگفت:خواهش م یلبخند بابا

 باهاش ندارم اما... یمشکل چی...من که ههیهزار ماشاهلل جوون پاک
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قبال ازدواج  نایکه ساور یدون یداره.م یطیشرا هیازدواج  یگفت:اما...دختر ما برا یتکون داد و با بدجنس یسر مامان

 کرده

 

 ازدواج کردم اربیدونم من هم  یو با متانت جواب داد:بله م نییسرش رو انداخت پا ایارم

 

 شد؟ یچ تونی:پس ازدواج قبلدیابروش رو داد باال و پرس یتا هی مامان

 

 تصادف هیاز دست دادم...تو  شیسال پ 3تکون داد و گفت:متاسانه زن و پسرم رو  یسر ایارم

 

 گفت. تیتکون داد و بابا بهش تسل یسر مامان

 

مثل دختر خودت مراقبت  ایاز هست یتون ی.میکردم تا حاال ازدواج نکرد یعوض شد.من فکر م هی:خب پس قضمامان

 ؟یکن

 

م االن هم برام حک نیهم ای.هستنهیریدونم پدر بودن چقدر ش یمن پدر بودم م یزد وگفت:خانوم توسل یلبخند ایارم

 ذارم یمن از جونم براشون کم نم دی.مطمئن باشینکرده منف یدخترم رو داره چه جوابشون مثبت باشه چه خدا

 

تونم دخترم رو به  یداشت.من نم یخوب یوضع مال نایساور یگن.شوهر قبل یو که همه م نیوگفت:ا دیخند مامان

 تون در چه حده؟ ی.شما وضع مالادیدخترم بر ب یبرا یعال یزندگ یبدم که نتونه از عهده  یکس
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 زد. یبه مادرجون کردم.آروم چشم هاش رو باز و بسته کرد و بهم لبخند یبود.نگاه حیکردم.مامان چقدر وق اخم

 

 حرفا... نی:مامان...ا-

 

 ایخانوم و هست نایساور یبکنم برا یدونم هر کار یدستش رو به طرفم گرفت و با لبخند رو به مامان گفت:م ایارم

 اداره کنم. شونیاو درشان  یمعمول یزندگ هیدارم که بتونم  یکمه.اما خدا رو شکر اونقدر

 

خوام  یخوام.م یدخترم نم یبرا یمعمول یزندگ هیمن  یدیکه منظورم رو خوب نفهم نی:نه جناب دکتر مثل امامان

 شما چقدره؟ هیسرما نمیبب

 

خواهره که اگه خدا بخواد قراره  هی نیمادر و هم نیا یمن تو زندگ هیآروم و با لبخند مهربونش گفت:سرما ایارم

 هم بهش اضافه بشن. ایخانوم و هست نایساور

 

و ت یمیخونه قد هیاس که موندن ونموندنش دست خداست خدمتتون عرض کنم که... هیاگه منظورتون اون سرما یول

 ینقل یالیو هیشمال دارم با  ی.هزار متر باغ تومیکن یم یکه اونجا زندگ میمهراباد دار

 

 یابروهاش م ایهم با هر صحبت ارم ؟مامانیباف یگفت تو چرا دروغ م یزیچ هیجان مامان  ایرو دادم باال.ارم ابروهام

 داد. یسر تکون م یشد و ه یرفت باال و دهنش باز تر م

 

 بایتقر یحساب بانک هیو  نیماش هی.رمیرو بگ گهید یتونم جا یم ومدیدارم که البته خوششون ن هیآپارتمان تو اله هی

 یچون تو ستمیرو دارم.فعال به فکر زدن مطب ن مارستانیبخش اطفال ب استیخوب.در آمدم خدا رو شکر خوبه.ر
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 یکه واسم م یا هی.اون سرماستمیدل خوش ن ندنشونبه مو ادیبود که ز ییها هیسرما نیکنم.ا یطبابت م یستیبهز

 شم. رهیمد اتیو افتخار دارم جزو گروه ه هیستیبهز هیاز  یکه قسمت هیآسمون یکلبه  یمونه تو

 

 ..ای یهمه وضعت خوب باشه دکتر.راست گفت نیا ادیباال انداخت وگفت:بهت نم ییابرو مامان

 

ول رو پ شیفقط پ الشیباشه خ یتونم سندهاشون رو بهتون نشون بدم.آدم اگه قراره تجمالت یوگفت:م دیخند ایارم

 دوست دارم. شتریکردن رو ب یپول گذاشتنه.ساده زندگ

 

 اخالقته که باعث شده تو چندتا برخورد قبولت داشته باشم نی:همبابا

 

 یجناب توسل نیدار اریسرش رو خم کرد وگفت:اخت ایارم

 

 دو تا جوون برن حرف هاشون رو بزنن نیا دی:خب اگه موافق باشمادرجون

 

 بچه ها دیبر ستین یبا دست اتاقم رو نشون داد وگفت:حرف بابا

 

با  یزو مشغول با یصندل یباال.نشست رو میو رفت دشیبچه رو از بغل تبسم گرفت و بوس ایو ارم میگفت یاجازه ا با

 زنه ینم یحرف دمینگاهش کردم.د رهیشد.نشستم رو تخت و خ ایهست

 

 ؟یندار ی:حرف-
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 ؟یسرش رو بلند کرد وگفت:جان؟مگه تو دار ایارم

 

 ا؟یاعتراض گفتم:ارم با

 

ترسم االن حرف  یبله رو هم گرفتم.م میفکر کردم حرف هامون رو زد ا؟منیوگفت:جان ارم دیمهربون خند ایارم

 نظرت عوض ش میبزن

 

 ؟ی:چرا اون همه دروغ گفت-

 

 رو داد باال وگفت:من که دروغ نگفتم.کدوم دروغ؟ ابروهاش

 

 و باغ و آپارتمان و... الیو نیتو هوا تکون داد وگفتم:هم یدست

 

 نیدکتر سعادت با ا یخودت فکر نکرد شیسند نشون بدم؟واقعا دارم خب...تو پ دیوگفت:به تو هم با دیخند ایارم

 ندارم یچیمن ه یتو هم فکر کرد یعنیرن؟ یهمه دبدبه و کبکبه پوالش کجا م

 

 حد نیکردم تا ا یفکر نم ینگاهش کردم وگفتم:نه تا ان حد ول جیگ
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 ها ستیهم ن یلیوگفت:خ دیخند ایارم

 

که توش  کیآپارتمان کوچ هیبه  میشه.من راض یم ادیبشه غرورش هم ز ادیکردم وگفتم:بهتر.پول آدم که ز یاخم

 عشق و صفا باش

 

دنبال بهونه اس زودتر  ؟مامانتید یشمام.بله رو م یو بزرگ یهمه خانوم نیرو آورد جلو و گفت:من مخلص ا صورتش

 بله رو بده تا بهم نزده

 

 هول بودما ینگ یتکون داد وگفتم:باشه ول یسر

 

 تر. نییپا ارهیخنده که با دست خواستم صداش رو ب ریز زد

 

 ادی:اون که هوله منم.بدو جونم داره در مایارم

 

 وونهیشدم و با خنده گفتم:د بلند

 

 مشکلم... یگفت:تو مطمئن یجد

 

 خوام یفقط تو رو م ایدن نیگفتم:من مطمئنم.مطمئنم که از تمام ا تیکردم و با جد یاخم
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ش ا دهیکش یرنگ شبش و اون چشم ها یها لهیشد و مهربون نگاهم کرد.سر بلند کردم و نگاهم رو دوختم تو ت بلند

 یو گفتم:قول بده تنهام نذار

 

 تونه ما سه تا رو از هم جدا کنه.مطمئن باش خانومم ینم یزیچ چیو گفت:ه نمونیرو گرفت ب ایهست

 

 .نییپا میبود.عزم و جزم کردم و رفت میزندگ یلحظه  نیو چشم هام رو بستم بهتر دمیکش یقیعم نفس

 

 دیدیهم رس یا جهیآوردن به نت فی:به به عروس دوماد تشرساورا

 

 :بله-

 

 :خب دخترم؟بابا

 

 بابا دیشما بگ یرو گاز گرفتم وگفتم:هر چ لبم

 

ت تو حق دخال چکسیه ریبگ میبار خودت تصم نیخودته.ا یندارم بابا جون.زندگ یمخالفت چیوگفت:من ه دیخند بابا

 رو نداره تیزندگ
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 بود. یزدم.مامان هنوزم عصبان یلبخند

 

بازور بله گفتم.نفس  ریبود برام.شوق داشتم برخالف بار قبل که به ام یحساس ی.لحظه  نییرو انداختم پا سرم

 ندارم یو گفتم:من مخافت دمیکش یقیعم

 

لبخندم نزد.مادرجون اومد کنارم  هی یبود.حت یگفتن.مامان عصبان کیدست زد و همه بعدش دست زدن و تبر تبسم

ه رو انداخت تو انشگتم و رو ب دیطال سف انیبرل نیدخترم.انگشتر تک نگ دیوگفت:خوشبخت بش دیو سرم رو بوس

 ما یاز عروس نشون کرده  نمیمامان و بابا گفت:ا

 

 بود مثل من! یبار راض نیهم ا زد.بابا یلبخند بابا

 

 ...هیمونده مهر ی:هنوز بحث اصلمامان

 

 بازم کمه میهر چقدرم که مهرش کن یدختر با ارزش  نی:بله واسه همچمادرجون

 

 ...13وگفت:خب مهرش دیخند مامان

 

 معصوم 14 تیتا سکه به ن 14خواست سال تولدم رو بگه گفتم: تا

 

 نای:ساورمامان
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آروم  یزندگ هی نیخوام جز تضم ینم یزی.من چاوردین یبود اما برام خوشبخت ادیازدواج کردم.مهرمم ز باری:من -

 خودم و دخترم یبرا

 

 کمه یلیذارم.اما خ یم نیتضم نیا یلبخند زد وگفت:من جونم رو برا ایارم

 

 تا514گه دخترم.بکنش  ی:راست ممادرجون

 

 قرآن... هیتا سکه و  14تکون دادم و گفتم:نه... یسر

 

 تا گل رزم روش1367:ایارم

 

 زد و من با عشق به مردم لبخند زدم یپوزخند مامان

 

** 

 

 پتو درش آوردم. ریدست کردم ز میگوش یصدا با

 

 بَ..له...-
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 یدیتخت خواب یخوشبحالت گرفت یخوابم نبرده از خوشحال شبی.من دشگاهیآزما میبر دیپاشو خانوم خوابالو.با-

 

 مگه گذاشت من بخوابم تازه خوابم برده ایبه بدنم دادم وگفتم:بابا هست یو قوس کش

 

 دونن؟یبچه ها م یراحت بشه.راست المونیخ میرو بد شیآزما نیا میقربونش بشه باباش.پاشو خانومم زودتر بر-

 

 رو یرفت به روشنا بگم موضوع خواستگار ادمیمن که  واال

 

 .قربونت برم فعالامیهمه جا رو پرکرده.اماده شو دارم م وزیناراحت نباش البد تا االن تبسم ن-

 

دوش هم گرفتم و  هی.ییهنوز خواب بود.پتوش رو روش درست کردم و رفتم دستشو ایرو قطع کردم.هست یگوش

 ...شیاز آزما دمیترس یته دلم م کمی یدادم.ول یموهام رو خشک کردم.تمام کارهام رو با لبخند انجام م

 

م رو رنگ یو رژگلبه دمیرو مداد کش یکردم.چشم ها شیآرا کمیجذب. دیکتان سف یبا مانتو دمیپوش یخی یل شلوار

 کرده یخرابکار یشده بود.لبام رو غنچه کردم.حساب داریب ایرو سرم کردم.هست می. شال گلبهدمیلبام کش یرو

 دیفس یشلوار گلبه زیبل هیدادم و لباسش رو با  رشیبود.مانتوم رو در آوردم و شستمش و پوشکش رو عوض کردم.ش

 شده بود. یخوردن یعوض کردم.دخملم حساب
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 ایرو بغل کردم.ارم ایو لبخند زدم.هست دمیبه چادرم کش یرو سرم کردم.دست میرو تنم کردم و چادر مشک مانتوم

 .دهیاس ام اس داد که رس

 

 :خداحافظ من رفتم-

 

 یجی:برو به سالمت خواهر بسمامان

 

 یبا ی.بادونمیادنه؟میزدم وگفتم:بهم م یرو به هم بزنه.چشمک میخواست مامان روز عال یکردم.دلم نم نگاهش

 

 داده بود و نظاره گر من بود. هیتک نشیبه ماش ایدر.ارم یجلو رفتم

 

 د.ترش کرده بو یخواستن یهاش رو تا زده بود حساب نیکه آست شیجذب مشک یمردونه  زیو بل یکتان مشک شلوار

 

 خودم یبانو:سالم بر ایارم

 

 زدم و گفتم:سالم آقا یلبخند

 

 .دیرو بوس ایجلو رو برام باز کرد و نشستم.خودشم نشست و دست هست در
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 کنه؟ ی:دختر بابا چه مایارم

 

 هیعال نهیب ی:حاال که باباش رو م-

 

 ؟یماشدنمون.حاضر یقدم برا نیسراغ اول میزد و گفت:بر یلبخند ایارم

 

 گفتم:حاضرم.هام رو بستم و با شوق  چشم

 

 نیم رو زمهابا ا یرو صندل مینشست میوقت گرفته بود.رفت یاز دوستاش نگه داشت.قبال تلفن یکی شگاهیآزما یجلو

 شد. یکردم از اضطرابم کم نم یم یضرب گرفته بودم.هر کار

 

 اسممون رو خوندن. باالخره

 

 ؟یترس یدم گوشم زمزمه کرد:نم ایارم

 

 که خودم دکترم ها نیبهش انداختم وگفتم:مثل ا یچپ نگاه

 

و  یعاشق خون گرفتن هم بودم.نشستم تو صندل چینبودم که ه یرو دادم بغلش و رفتم تو اتاق.اهل نازنازو باز ایهست

م دست یکردم.بعد از تموم شدن خون گرفتن پنبه رو رو ینگاه م رونیب دیکش یکه از دستم خون رو م یبه سرنگ

 یصندل هیگرفتم و نشستم رو  ایبغل ارم زرو ا ای.هسترونیفشار دادم و چادرم رو درست کردم و اومدم ب
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 خانومم؟ ی:خوبدیپرس یبا نگران ایارم

 

 زمیزدم وگفتم:خوبم عز یجون یب لبخند

 

 باشه امیم یزد وگفت:زود یلبخند ایارم

 

 داد. یدستش فشار م یو خون داد و برگشت.لباش رو جمع کرده بود و پنبه رو رو رفت

 

 شد؟ یوگفتم:چ دمیخند

 

 سوزه ی:مایارم

 

 یکن یمن ناز م یجا یچپ نگاهش کردم وگفتم:من ناز نکردم تو دار چپ

 

 م؟یبخور یچی میکنه واسم.بر یدور وزمونه عوض شده نازم نم گهید نیو گفت:هم دیخند

 

 .میشد نیقتم سوار ماشمواف با
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 ؟یخور یم ی:خب کجا برم؟چایارم

 

 صبح بود. 9به ساعت انداختم  ینگاه

 

 .میصبحونه بخور میجا بتون هی:برو -

 

 دییشما امر بفرما یبه چشم فرمانده.هر چ ی:اایارم

 

 شکرت! ای.خدایصندل یدادم به پشت هیهام رو بستم و سرم رو تک چشم

 

 هیالع نجایا ایارم یوگفتم:وا دمیبا ذوق خند میواردش شد ینگه داشت.وقت دهیسرپوش یسفره خونه سنت هی یجلو

 

حوضچه خوشگل و دورش هم  هیداشت و وسطش هم  یسنت یها یو سقف هاش نقاش وارهایبود.تمام د نیرزمیز

 .یسنت یتخت ها یکل

 

 تونه بدباشه؟ یمن م ی قهیخانوم مگه سل یفکر کرد یگوشه دنج رو انتخاب کرد و نشست وگفت:پس چ هی ایارم

 

 رو از بغلم گرفت. اینازک کردم و نشستم.هست یبه من اشاره کرد.با ناز براش پشت چشم بعد
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 تونه بدباشه؟ یمن م ی قهیخانوم مگه سل یفکر کرد یگوشه دنج رو انتخاب کرد و نشست وگفت:پس چ هی ایارم

 

 رو از بغلم گرفت. اینازک کردم و نشستم.هست یشمبه من اشاره کرد.با ناز براش پشت چ بعد

 

 آقا دیدار لیم یچ-

 

 به منو...املت مخصوص یبهم انداخت و منم نگاه ینگاه ایارم

 

 و نبات... یاملت مخصوص وچا هی:منم ایارم

 

 شه یها.گناه نم ستیبدن یاندازینگاه ب هیتکون داد و رفت.محواطرافم بودم که گفت:به منم  یسر مرد

 

 نگاهش کردم. رهیچونه ام و خ ریو دستم رو زدم ز یدادم به پشت هیتک

 

 یدوست دار ینجوری:ا-

 

 چشمام. نیا ینگاهم کن.من عاشق جادو ینطوریا شهیزد و سرش رو آورد جلو وبا زمزمه اش گفت:هم یچشمک

 

 وونهیرو بستم و گفتم:د چشمام
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 تو بودن افتخاره واسم بانو ی وونهیداد و گفت:د هیتک نهیبه س دست

 

اکتفا  ایارم یرو در آوردم و فقط به تکون دادن سرم برا میزنگ خورد.گوش میبگم که گوش یزیچ خواستم

 کردم.روشنا بود.

 

 الو؟-

 

 یپسره  نیاز ا دیاون وقت من با دمیعمر زحمتت رو کش هی؟یکش یالو کوفت الو مرض الو زهرمار.تو خجالت نم-

 هی ریبگ ادی ایتو سرت کنم از اون ارم ؟خاکیو تو هم جواب بله داد یاومده خواستگار شبید ایمغروربشنوم ارم

 عروس خانوم یهست یگور ؟کدومبا تو خوش کنم آخه یدوست یخبر داده دلم رو به چ نیبه آر قهید

 

 شگاهیرفت بهت بگم.آزما ادمیشد که  ییهوی نقدریا دیتر گوشم درد گرفت ببخش واشیروشنا  یخنده گفتم:وا با

 میرونیاالنم ب میبود

 

 دیبه هم بگ ومدیبه اون موقع که جونتون در م ن؟نهیهم رفت شگاهی؟آرمایگفت:چ غوشیج غیج یبا صدا روشنا

 یخبر چیه یب دیدیو پوش دیو دوخت دیدیشبه بر هینه االن که  دیرو دوست دار گهیهمد

 

 دیقربونت برم ببخش-
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 گم اوم یشم بعد بهت م یکنم بچه دارم م یمن ازدواج م یبخشمت ول یم-

 

 هیشاک یلیخ ایارم یو سر تکون دادم وگفتم:وا دمیرو قطع کرد.خند یگوش

 

 رو بهش گفتم یهمه چ نیزنگ زدم به آر میاز خوشحال شبی:حق هم داره.من همون دایارم

 

 یگ یتکون دادم وگفتم:راست م یسر

 

ه سر خون میو بر میریساده بگ یجشن نامزد هیبود که  نی.قرارمون امیخوشمزه مون راه افتاد یخوردن صبحونه  بعد

 بده. یشام عروس هیکلبه هم  یقرار شد به بچه ها ای.البته ارمیآسون نیبه هم یراحت نی.به هممونیزندگ

 

 ا؟یارم یر ی:کجا م-

 

 گهینگاهم کرد و گفت:خونه د ایارم

 

 خونه؟ مینر شهی:م-

 

 من دربست دراختبارتونم دیبر دیخوا یکجا م دییشه خانومم.شما امر بفرما یزد و گفت:بله که م یلبخند ایارم
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 رفتم اونجا برام الزم بود... یم دیرو گفتم.با رمیو گاز گرفتم و مس لبم

 

 رفتم اونجا برام الزم بود... یم دیرو گفتم.با رمیو گاز گرفتم و مس لبم

 

بود...تنها بودم.خودم خواستم  دهیچیگالب همه جا پ یاسمش...بو یرو دمیسرخ رو پرپر کردم.دست کش یها گل

خواستم تا بتونم  یگرفتم.ازش کمک م یاجازه م میاز مر دیعشق االنم مال اون بود.با یروز هیکه  یتنها باشم.با زن

 رو خوشبخت کنم. ایارم

 

 داد. یکه تو صدام خونه کرده بود عذابم م یبودمش اما بغض دهیند چوقتیبودمش.ه دهیند

 

که  دیبود زیرو...اونقدر براش عز یاونم دوست داشته هم تو رو هم عل یرو دوست داشت ایدونم ارم ی...ممی:مر-

ازمون  خوامیبانو...اما ازت م یشه تو حق اب و گل دار ینم میتو چشم هاش.حسود نهیش یشما اشک م ادیهنوزم با 

ن ...دعا کمیپاکه برام دعا کن مر یلیخوبه خ یلیخ ای.ارمیرو خوشبخت کن ایارم خواستیدلت م نمدوی.میباش یراض

 بتونم خوشبختش کنم...برام دعا کن.

 

رو سنگش.قبر کوچولوش نشون از زود پرپرشدنش بود.سرم رو  دمیو دست کش یرو سنگ عل ختمیرو ر گالب

من بشه؟اومدم ازت اجاره  یایهست یاقا خوشگل پسر اجازه هست بابات بابا یگذاشتم رو سنگش و گفتم:عل

 مگه نه؟ ید ی.اجازه ممی.ازتو و مامان مررمیبگ

 

 بودم. رهیباال و هنوز به سنگ هاشون خ دمیرو کش مینینشست کنارم.ب ایگونه ام رو پاک کردم.ارم یرو اشک
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 لبش بود. یرو یتلخ لبخند

 

دوسم داره کنارم هست مراقبم  نایراحت باشه ساور التیها خ یکن یحسود ؟مبادایخانوم اجازه داد می:مرایارم

 هست هوو بزرگه

 

 دم به خدا یزدم و گفتم:اوهوم قول م یتلخ لبخند

 

 خانوم با اجازه... میتو بغلش بود دستش رو گذاشت رو دستم وگفت:مر ایهست ایسنگش ارم یرو گذاشتم رو دستم

 

خوشبخت شدن رو  اقتیل ایبرام خوب بود.ارم میداده بودم به پنجره.سبک شدم.درد و دل کردن با مر هیرو تک سرم

 قول دادم تا اخر کنارش باشم و خوشبختش کنم... میداره من به مر

 

***** 

 

 هیخواست براش لباس عروس بپوشم و  یهم ساده نباشه.دلش م یلیگفت خ یخواستم.اما اون م ینم یچیه ازش

.البته ما قرار میشد یما راض یساده تو خونه  یعروس هیحرف زدن به  ی.به هر حال بعد از کلمیریبگ یعروس

 .میجنجال به پا کنه قبول کرد میتباشه اما مامان قبول نکرد و ما هم نخواس ناییایخونه ارم یعروس میگذاشت

 

 و تبسم و حاج صادق و خانومش اومدن خونه مون. ایمادرجون و ارم یعروس یها میتصم یدوباره برا شب
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 با چادر گلدار کرم خوشگل. دمیپوش یکت و دامن شکالت هی

 

 شونیعروس یرن دنبال کارها یکه م میدوتا جوون رو به هم محرم کن نیا دیاگه اجازه بد یتوسل ی:آقامادرجون

 راحت باشن

 

 ندارم یدست هاش رو باز کرد وگفت:من مخالفت بابا

 

 بخونم تیمحرم غهیخانوم.ص نایکنار ساور نیجان پسرم بش ایصادق:پس با اجازه شما.ارم حاج

 

 داشتن قلبش رو داشتم. یکه آرزو یبود.محرم شدن به کس یخوب یلینشست کنارم.حس خ ایکنارتر و ارم رفتم

 

 یم یمحو یلبخندها یگرفت و گاه یزد و لب هاش رو گاز م یبود.چشم هاش دودو م جانینگاهم کرد.اونم پره ایارم

 زد.

 

 صادق:خب دخترم مهر موقتت چقدر باشه حاج

 

 سکه حاج صادق هی:-

 

 نکردم. ییبا اخم نگاهم کرد.اما اعتنا ایارم
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 شد. یشکوفا تر م ایگرفتم و تو وجودم عشق ارم یخوند و من با هر کلمه اش از درون گر م یرو م غهیصادق ص حاج

 

 مهر خانوم نمیدر آورد و گفت:ا بشیسکه از ج هی ایبه ارمشدن خط یاز جار بعد

 

 یطالق بد یخوا یم یشد مونیپش هیمزه نگاهش کردم وگفتم:چ با

 

 کرد وگفت:خدا نکنه یزیر اخم

 

اکتفا  یخشک و خال یمبارک باشه  هیگفتن.اما مامان به  کیو بهمون تبر دنمونیو بابا و تبسم و ساورا بوس مادرجون

 شیاون شوق داشت و من ناراحت بودم.پس االن برام ناراحت ریاوندفعه سر ازدواجم با ام ادمهی.ومدیجلو ن یکرد و حت

 .تگرف دهیرو ناد میمهم نبود.همونطور که اون ناراحت

 

با تبسم  یرو بغل کرد و رفت تو بالکن.کم ایهست ایمتفرقه شدن.ارم یاز خوردن شام همه مشغول صحبت ها بعد

از جمع جدا شدمو رفتم تو بالکن.از پشت پرده  دیببخش هی...با ایارم شیپ دمیبود.شا ایهست شیحرف زدم.دلم پ

 نگاهش کردم.

 

 کرد. یکرد و آروم زمزمه م یاش وآروم پشتش رو نوازش م نهیرو چسبونده بود به س ایهست سر
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دوست داشته  یعل یدم اندازه  یمن...قول م یبرات بشم هست یخوب یدم بابا ی:قربونت بشم.قول مایارم

 یازدستتون بدم...شما تا ابد مال من م یمتیق چیبه ه ستمی.حاضر ندیمن یزندگ یتو ومامانت همه  ایباشم.هست

 وقت... چیتو...ما ه امانمال منه...عشق منه و م نایسعادت...ساور ای...هستینه؟تو دختر من دیمون

 

 میش یتش و گفتم:ازهم جدا نمدادم به دس هیو سرم رو تک ستادمیا کنارش

 

 وگفت:عاشقتونم... دیسرم رو بوس یروسر یدستش رو دورم حلقه کرد و اروم از رو هی

 

ونه ت ینم یچیه گهی...دمونمیرو گونه ش و گفتم:تا ابد عاشقتون م دمیرو دوختم تو چشماش و دستم رو کش نگاهم

 مرگ یما رو از هم جدا کنه...حت

 

 خوابه؟بزن در گوشم هی نی.ای.تو مال من شددمیخوشحالم به آرزوم رس یلیوگفت:خ دیدستم رو بوس پشت

 

 ییآقا یداریب داریوگفتم:ب دمیکه بزنم درگوشش لپش رو کش نیا یجا به

 

 .دیرو تودستش گرفت و آروم دستم رو بوس دستم

 

 دیچپ چپ نگاهش کرد که تبسم گفت:ببخش ای.ارممی.از هم فاصله گرفتشهیزد به ش یکرد و تقه ا یسرفه ا تبسم

شب  یخوا ی.ممیرفع زحمت کن میخوا ید؟میاریم فیجان تشر ایشدم.ارم کتونیج کیعاشق مزاحم ج یکبوترها

 ؟یبمون



 ییدایش ینیریش

 
868 

 

 

 .امیبهم کرد وگفت:نه االن م ینگاه ای.ارمنییخنده و خجالت سرم رو انداختم پا با

 

 ایهست ایکردم.ارم یکردم و با حاج صادقم خداحافظ یصادق روبوس .با مادرجون و خانوم حاجرونیب میبالکن رفت از

 .زمیعز ریرو داد بغلم وگفت:مراقب خودت و دخترم باش خانوم گلم.شبت بخ

 

 اس بده یدیهام رو باعشق بستم و گفتم:مراقب خودت باش.رس چشم

 

 یرو گذاشت رو چشم هاش و گفت:اطاعت امر بانو.خوب بخواب دستش

 

به دستم زد و رفت.رفت و دلم رو با خودش برد  یکیو بوسه کوچ دیدستم بود بوس یرو که رو ایشد دست هست خم

 شد. یتو چشم هاش خالصه م امیکه تمام دن یمرد

 

 در رو باز کردم. دیخودم.با کل یخونه  برگشتم

 

 یآورد فیعروس خانوم؟چه عجب تشر یگفت:به چه طور غیج غیدر و با ج یجلو دیپر روشنا

 

 خودم شرمندتم به خدا یوگفتم:سالم به آبج دمیبغلش کردم و صورتش رو بوس یدست هی
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 یچه کرد نمیکن بب فیخوره تعر یبه دردم نم ی:شرمندگروشنا

 

 محرممون کردن شبیزدم وگفتم:د یچشمک

 

 و صورتم رو غرق بوسه کرد.چادرم از سرم افتاد دیرفت و با شوق پر ادشیتمام غرغرهاش  روشنا

 

 نیایبه هم م یلیبراتون خوشحالم خ یلیخ یساور ی:.واروشنا

 

 خان نیقسمت تو و آر شاهللیزدم وگفتم:ا یلبخند

 

 .نگاهش کردم با بهت.دیکرد و خند یزیر اخم

 

 :روشنا؟-

 

 :هوم؟روشنا

 

 یجد یبرو بابا.جد ینگفت گهی؟دیدی:خند-

 

 وونهیتو هوا تکون داد وگفت:برو د یدست روشنا
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 رو گرفتم و برش گردوندم دستش

 

 نتون؟یشده ب یزی:چ-

 

 تکون داد وگفت:نه به خدا. یسر روشنا

 

 ستمین نایمن عشق رو از چشمات نخونم که ساور وونهیبهش نه؟آخه د ی:دل داد-

 

 زدم و گفتم:از دست شما دوتا یرو از بغلم گرفت و رفت تو اتاق خودش.لبخند ای.هستوونهیکرد و گفت:د یاخم

 

د من قرار ش شنهادی.به پمیبرد یم ی.البته تبسم و روشنا رو هم سرجهازدیخر میحموم.قرار بود بعد از ظهر بر رفتم

ساختمونمون  ی.خدا رو شکر روبه رورهیخودم خونه بگ یخونه  نیهم کینزد ادیاش رو بفروشه و ب هیخونه اله ایارم

بره قول نامه اش کنه.منم گفتم نظرش رو قبول دارم  روزقرار بود ام ایبود که ارم یواحد بزرگ و خوشگل خال هی

 بتونم استراحت کنم. کمیخودش بره و من 

 

گرفت.من جلو نشسته بودم وتبسم و روشناهم عقب.همش در مورد  یخنده ام م نیشوق و ذوق بچه ها تو ماش از

اد و تبسم رو فرست یعنیاش  ندهیونما ومدیکرد ن یدادن.مادرجون که پاش درد م ینظر م میریکه قرار بود بگ یلیوسا

 .ومدیکرد و همون بهتر ن یزهرمارم م ومدیمامان هم که کال اگر م
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 نگه داشت. یطال فروش هی یجلو ایارم

 

ه حلق نیکرد و ازش بهتر کیبا فروشنده که انگار از آشناهاش بود سال م و عل ایداشتم.ارم ی.حس خوبمیشد ادهیپ

 هاشون رو خواست.

 

از داخل رد شده بودن و سه تا  ییبایزردش به ز یطال یافتاد که نوارها دیطال سف یبایز یست حلقه  هیبه  نگاهم

 داشت. زیر نینگ

 

 اون خوبه نیبب ایارم-

 

 تر کرد وگفت:کدوم خانومم کیسرش رو بهم نزد ایارم

 

 ارنیهمون بگم ب هی.عالیا قهیخوش سل شهیهم ادیرو با دستم نشون دادم که گفت:خوشم م حلقه

 

 هام رو بستم و سرم رو تکون دادم. چشم

 

 شه مردونه اش طال نباشه یالبته اگه م نیاریحلقه تون رو برامون ب نی:آقا ست اایارم

 

 خوبه؟ نیپالت-
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 تکون داد وگفت:ممنون یسر ایارم

 

به هم  هیساده تر بود اما شب ایارم یشدم.حلقه  رهیحلقه هار و آورد با شوق دستم کردم و به دستم خ یوقت

 درخشه خانوم. یتو م یحلقه فقط تو دستا نیتر کرد و گفت:ا کیبودن.لباش رو به گوشم نزد

 

 و با تمام عشق بهش لبخند زدم. شیمشک یها لهیشدم تو ت رهیبلند کردم و خ سر

 

و و حلقه ها ر میایم گهیساعت د هیگفت که گفت  یدونم به فروشنده چ یپول حلقه ها رو حساب کرد.البته نم ایارم

 لباس عروس بود مونی.مقصد بعدمیبر یم

 

 لباسه چقدر خوشگله نیا نایساور ی:واتبسم

 

ه ب ایارم یزدم که با صدا یلباس ها نبودم.لبخند نیلباس کردم.خوشگل بود اما من اهل ا نیبه دامن پراز چ ینگاه

 طرفش برگشتم.

 

 ...نای:ساورایارم

 

 .ستادمیرو به سمتم دراز کرده بود.دستش رو گرفتم وکنارش ا لباس عروس بود ودستش هیبه  نگاهش
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 :خوشگله نه؟ایارم

 

داشت قسمت باالش از جلو وپشت بند خورده بود و دامنش  ینبود.طرح ساده ا یرانیبه لباس انداختم.مدلش ا ینگاه

اش ه نیکمر ادامه داشت و آست یپشتش تا رو یادامه داشت.بندها نیزم یرو یراسته بود و تا کم بایبدون پف و تقر

 بود. دیسف پوریگ

 

 به دلم نشسته بود. یلیخ

 

 خوامیو م نیمن هم اینازه ارم یلی:خ-

 

 غنچه کردم و نگاهش کردم. لبمو

 

 .میکرد دایپ دیخانوم.چشم.خانوما نگرد یزد وگفت:نکن اونجور یچشمک

 

ه و ش یدونستم اندازه ام م یکردن و موافقت خودشون رو اعالم کردن.م غیج غیج یلباس کل دنیو روشنا با د تبسم

منم  میسیتو مغازه ها وا یلیخ میتونست ینم ایبشه.با وجود هست زیهمون روز سوپرا ایخواستم ارم ی.مدمشینپوش

 ایمن تموم شد اما هنوز ارم گهید یدایخر یکل وو مانتو  فی.کفش و کمیکرد یسخت پسند نبودم و زود انتخاب م

 .میتو رستوران پاساژ و ناهار خورد میخودش نگرفته بود.رفت یبرا یچیه

 

 :خب من برم حساب کنم.ایارم
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 گشنشه ایچند لحظه صبر کن...هست هی ای:ارم-

 

 آخه...اشکال نداره نجایبه دور و اطراف انداخت وگفت:قربون دخترم بشم ا ینگاه

 

و چادرم رو درست کرد.بعد از  ستادیکنارم ا ایهم معلوم نشه.ارم ییبدم و جا ریرو ش ایکردم هست یسع یسخت به

 ...ایارم یدهایدنبال خر میو رفت نیتو ماش میرو گذاشت دهامونیخوردن خانوم خر ریش

 

من و  می.موندرنیخودشون لباس بگ یبراشون جالب نبود ورفتن تا برا چارهیب یایارم یدهایخر گهیو روشنا د تبسم

 و دخترمون. ایارم

 

 چشمش رو گرفت. یکت وشلوار مشک هیچندتا مغازه  دنیسخت پسند بود.باالخره بعد از د یلیخ ایمن ارم برعکس

 

اش قشنگ ترش کرده بود.ساده  قهیرو  کیبار یبراق مشک یمدل خاص بود نه ساتن بود نه مات.نوار ها هیاش  پارچه

 .کیاما ش

 

 :بپوشمش؟ایارم

 

ه چ نمیکه بب یکرده بوداون تو...کالفه از سر کنجکاو ریشوق سرم رو تکون دادم.رفت داخل اتاق پرو.دوساعت گ با

 شده چندتا تقه به در زدم. یشکل
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 یحالت مانکن ها نگاهم م هیو با  بشیج هیآوردم تاباال...دستش رو کرده بود تو  نییکه باز شده نگاهم رو از پا در

 کرد.

 

 وگفت:چطور شدم؟زد  یکج لبخند

 

 ستیخواد اصال خوب ن یکردم وگفتم:نم یاخم

 

 رفت باال ودهنش باز موند. ابروهاش

 

 :چرا؟ایارم

 

 دامادو ازم بدزدن میتو شب عروس ادیگفتم:خوشم نم تیجد باهمون

 

داد به چارچوب اتاق درو  هیطلبت.تک یکی طونیش یخنده وگفت:ا ریزد ز ینگاهم کرد و بعد پق رهیخ یلحظه ا چند

 کار کنم خوبه؟ یو گفت:چ

 

 ...هیعال ستیخوب ن یبپوش یزدم وگفتم:تو هر چ یچشمک
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 بانو... می:ما مخلصایکرد.ارم میزد و تعظ یلبخند

 

خونه.بماند که  میو بر میبد تیرضا میدخملم در اومد و ما مجبور شد یصدا میکرد دیخر یکه تا شب کل نیاز ا بعد

 زدن. یهم م یکردن و تو سر وکله  یم فیتعر دهاشونیکل راه تبسم و روشنا از خر

 

 باال. دمیها رو با کمک هم بر لیمن و روشنا رو رسوند خونه و وسا ایارم

 

 بود خوابوندم رو تخت. دهیرو که خواب ایرو گذاشت تو اتاقم.منم هست دیخر کیپالست نیآخر ایارم

 

 بانو؟ ستین ی:امرایارم

 

 خسته ات کردم یلیدستت درد نکنه امروز خ زمیسمتش چادرم رو در آوردم و گفتم:نه عز برگشتم

 

 یاز لحظه لحظه هاش لذت م مهیزندگ یروزها نیچند روز بهتر نیه؟ایچه حرف نیکرد وگفت:ا یاخم مصنوع ایارم

 برم

 

 یکن نمرویبزور ب یبمونم مجبور بش شتریب گهیکم د هیترسم  ی...میهام رو بالذت بستم که گفت:برم خانوم چشم

 

 وونهیکردم وگفتم:د اخم
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 بود. ستادهیدر ا یدم در همراهش رفتم.تبسم جلو تا

 

 داداشمو گهی:ول کن دتبسم

 

 اریواسم در ن یرو محکم گرفتم و انگشت اشاره ام رو با خنده سمتش گرفتم وگفتم:خواهر شوهر باز ایارم دست

 ارمایدر م یبرات خواهر شوهر باز

 

 گفتم؟ یبد زیچ یعنیابروش رو داد باال و نگاهم کرد.اوه  هی ایارم

 

 باهام دست داد و رفتن. ایارم

 

 ...!ستیدلتنگ بودنم کاف یهم برا یدور هیثان هی یروزها حت نیا

 

 روز بعد دو

 

 شدم. یتر م دواریام یخوشبخت نیگرفت و به ا یدلم آروم م دیدرخش یدستم م یکه تو یقرآن ی هیآ هیهر آ با
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 یبودم و گالب هم آورده!حاال وقت اقرارعاشق دهی.گل ها رو چدیپرس یبار سوم بود که حاج آقا ازم سوال م یبرا

 بود...

 

گل رزو...و از همه مهم تر مهر من مهر  1367معصوم و  14 تیسکه به ن 14و دیجلد قرآن مج کیمعلوم بود... مهرم

 رو... یخواستم نه اون مهر ماد یمهر رو م نیرم بود.عشقش،قلبش،روحش...من اشوه

 

 بود... یراه عاشق نیا یکه شروع کننده  یبله رو دادم.بله ا یهام رو بستم و با لبخند محو چشم

 

و تبسم و مادرجون و حاج صادق و  نیشد از پدرومادر و بردارم و روشنا و آر یهمه،شامل م نیدست زدن.ا همه

 خوشگلم... یخانومش...و از همه مهمتر دختر کوچولو

 

 رسا و جذاب مردونه اش بله اش رو گفت و سند عشقمون رو امضا کرد. یهم سوال کرد و اون با صدا ایآقا از ارم حاج

 

 روز بعد سه

 

خسته شده  یبودم.حساب شگریدست آرا ریدونم چند ساعت ز ی.ساعت از دستم در رفته بود.نمدمیکش یپوف

دارم به بچه  قهیام که دم به د یکردن که من چه عروس یبودن و تعجب م بهیکه غر هیبق یبودم.خصوصا از نگاه ها

 همشون عالمت سوال شده بود. یدم و برا یم ریش

 

 کمیرنگ کنه.ابروهام رو  شیگفتم موهام رو به رنگ قبل شگریخودم رو دوست داشت به آرا یرنگ موها ایارم چون

 خوام و ساده رو چشم هام کار کنه. ینم ینیسنگ شی.بهش گفتم آرادمیخودم رو ند گهیباالتر برد.از اونجا به بعد د
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 زد و گفت:بلند شو.تمام شد عروسک خانوم یلبخند

 

 نهیچشمام تو آ ریزدم و توتصو تیاز رضا یبرانداز کردم.لبخند نهیزدم و بلند شدم و خودم رو تو ا یجون یب لبخند

 یعروس نیخوشحال بودم...ا یلیشدم خ یم ایکه امروز مال ارم نیزد...از ا یشدم...شوق تو چشم هام موج م رهیخ

 خوشحال بودم. یا گهیاز هر روز د شتریدوست داشتم و امروز ب ریپر زرق و برق با ام یاز اون عروس شتریساده رو ب

 

 یکن یدت نم:چطوره؟دل از خوشگریآرا

 

بلندم رو جمع کرده بود باال و تور  یکج درست کرده بود و پشت موها میشونیپ یزدم.موهام رو رو یخجالت لبخند با

 نیشده بود و لب هام ب دیدوست داشتم.صورتم سف یلیچشم هام رو خ یدود شیموهام گذاشته بود.آرا ریز یبلند

 بود. یو آجر یگلبه

 

 .دمیعروسم رو با کمک روشنا پوش لباس

 

ده  یمامان باز مخالفت کرد و گفت:اجازه نم یخوشگل شده بودن.دم آخر یلیبه روشنا و تبسم کردم.خ ینگاه

 از دوستاش رو که شمال شهر هم بود گرفت. یکی ییالیو یخونه  ایتو خونه ما باشه و ارم یعروس

 

 سوا باشه دیبا ینشوندم و گفتم عروس یمشاجره با مامان اخر سر حرف خودم رو به کرس یاز کل بعد
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شده  یخوشگل پولک دوز یلیخ یبود که از باال تا کمرش با طرح ها دهیپوش یلباس شب بلند مشک هی روشنا

دش بلند تر هم شده پاشنه بلندش ق یبود.موهاش رو فر کرده بود و آزاد رو شونه اش رها کرده بود.با اون کفش ها

 .ومدیبهش م یلیبود و رژلب قرمزش خ یو طوس یمشک ششیبود.آرا

 

از  اش باز بود و قهیهاش سه ربع بود. نیداشت و آست یبودپارچه لخت دهیپوش یلباس شب بلند زرشک هی تبسمم

داشت و موهاش  یکمرنگ شیقشنگ شده بود.آرا یلیتو پرش خ کلیخورد.تو ه یم یقشنگ یکنار لباسش بندها

سرش قرار گرفته  یاز موهاش به صورت بافت تل مانند رو ییقسمت ها هیو  ختهیصافش رو آزاد دور شونه هاش ر

 بودن...

 

 کردم. یخوشبخت یهام رو بستم و از ته دلم براشون آرزو چشم

 

گفتم با  لیرو هم با زور با خودش برد.به سو چارهیب لیمخصوص خودش رفت.سو شگاهیباهام لج کرد و ارا مامان

بشه.امشب قرار  گهید یدعوا هیکنه و دوباره  یسر اون خال یرو رو تشیخواستم مامان عصبان یمامان بره بهتره نم

 من! یایهست یبود دخملم بغل خاله و عمه اش در گردش باشه.طفلک

 

 لب هام نشوند. یرو یلبخند ایشدم.اسم ارم دهیکش فمیبه سمت ک میزنگ خوردن گوش با

 

 ناز گفتم:بله؟ با

 

 ستیباال که دل تو دلم ن امیسالم عروس خانوم.اگه کارتون تموم شده ب-

 



 ییدایش ینیریش

 
881 

 

 و لبم رو گاز گرفتم و گفتم:آره تموم شده دمیخند اروم

 

 :شوهرته؟شگریآرا

 

 و گفتم:بله یگوش یرو گرفتم جلو دستم

 

 باال عروسش رو ببره ادی:بهش بگو بشگریآرا

 

 باال ایب ایزدم وگفتم:ارم یلبخند

 

 به چشم بانو...اومدم... یا-

 

 .فمیرو گذاشتم تو ک یوگوش دمیکش یمقیع نفس

 

 .تبسم و روشنا هم آماده شدن.دمیرو چک کردم و شنلم روپوش ایهست لیوسا

 

رفت رو گ دیکننده بود.در رو که باز کردم دسته گل رز سف وانهیدر.تپش قلبم د یزنگ که اومد فرستادنم جلو یصدا

 جلوم.
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 دست هاش گرما رو به بدنم منتقل یگفتم.دسته گل رو از دستش که گرفتم داغ یشیبردار شدم.تو دلم ا لمیف متوجه

 ...نییپا میو دستم رو گرفت و رفت دیکرد.نگاهش نکردم.اروم خند

 

 نیاز ا شی...دلم بیاندازیبه ما ب ینگاه هی ستیمن...قرار ن ینوم خواستنرو آورد سمتم و اورم نجوا کرد:خا سرش

 طاقت نداره ها

 

 ناز گفتم:طاقت داشته باش...هنوز زوده آقـــا با

 

اومده  یهمراه یبرا نیچندتا ماش هیتر کردم. کی.شنلم رو به خودم نزدرونیب میو از ساختمون اومد دیکش یپوف

 چندتا از دوستامون بودن... هیبودن.

 

 بود... یعروس یبود و من تو دلم جساب دهیچیشاد تو فضا پ کیموز یصدا

 

آخر برگشتم سمت روشنا و گفتم:مراقب  یاما لحظه  نیتو ماش نمیخم شد و در رو برام باز کرد.خواستم بش ایارم

 باش ایهست

 

 راحت التیزد و گفت:خ یچشمک روشنا

 

 با خودمون. مشیاروم گفت:ببر ایارم
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 صورت مثل ماهم... دنید یهنوز زود بود برا نییرو انداختم پا سرم

 

 ...ادیگفتم:نه...روشنا از پسش بر م اروم

 

 خم شد و دنباله لباسم رو اورد داخل و در رو بست.نشست سر جاش. ایارم نینشستم داخل ماش یسخت به

 

 دیمراقب باش دیمهمون ها رو منتظر بذار دهایکن رید دیگفت:نر ایاومد کنار پنجره و به ارم نیآر

 

 :چشم داداشایارم

 

 نیتو ماش دییگفت:روشنا خانوم تبسم خانوم بفرما ینسبتا بلند یبه سالمت...بعد با صدا دی:برنیآر

 

 جالب بود... یادیشب عروس بشه...دوجفت عروس و دوماد ز نیخواست روشنا هم تو هم یباال انداختم.دلم م ییابرو

 

 دختر دوماهه ام بود... شیو دلم هنوز هم پ دمیشدن روشنا و تبسم رو د سوار

 

فوق العاده بود.نفس  یحساب نیفرورد یداخل باغ...هوا می.رفتمیدیکرده بود رس یکه مامان معرف یا هیآتل-باغ به

 و دستم رو دور دستش حلقه کردم. ستادیکنارم ا ای.ارمدمیکش یقیعم
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 ؟یدار یکه عاشقش بودم گفت:چه حس ییصدا با

 

 ؟ی...تو چیتر کردم و گفتم:فقط خوشبخت قیرو عم قمیعم نفس

 

 رو بهم دادن ایشه داشت؟انگار دن یهم م یا گهیرو فوت کرد و گفت:کنار تو جز عشق احساس د نفسش

 

 دادم دکتر یزودتر بله رو م یعاشقم نقدریدونستم ا یوگفتم:اگه م دمیناز خند با

 

 بله گفت هیدق کردم خانوم  یبا حرص گفت:پس چ بامزه

 

 بله رو دادم؟ یکرد یتعجب گفتم:من که همون لحظه که تو خواستگار با

 

 چقدر برام سخت بود عاشق بودن و دم نزدن یدون یوقته عاشقت بودم نم یلیو گفت:اما من خ دیخند ایارم

 

 میدادم به شونه اش و گفتم:حاال که مال هم هیبشه سرم رو تک یهامون تداع ییخواستم خاطرات تنها ینم

 

 رو دور شونه ام حلقه کرد و گفت:خدا رو شکر دستش

 

 ...یبه ساختمون اصل میدیرس
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 نیخوش اومد یلیاومد سمتمون و با خنده خوش امد گفت:سالم خ ییطال یرنگ کرده  یبا موها یجوون دختر

 یعکس تک دییتا عکس هاتون رو باندازم.خانوم اول شما بفرما دیاتاق اماده شداخل تو اون  دییمبارک باشه بفرما

 دیمنتظر باش نجای.اقا داماد ارمیهاتون رو بگ

 

که دختره گفته بود. شنلم رو در  یو رفتم تو همون اتاق دمیخند ثانهی...خبیو نشست رو صندل دیکش یپوف ایارم

 اوردم.

 

 داره یزد وگفت:خوش به حال اقا داماد چه عروس خوشگل یلبخند

 

 .زمیزدم و گفتم:ممنون عز یلبخند

 

رو صدا کنه خواستم برم سمت  ایتا ارم رونیمختلف رفت ب یکلنجار رفتن با عکاس و گرفتن عکس ها یاز کل بعد

کرد.در رو بست و اروم  یبهم انداخت...حرارت نگاهش از همون دور هم تنم رو ذوب م یاومد تو...نگاه ایشنلم که ارم

 ی.دست هاش رو گذاشت رودید یم ینطوریمن رو ا ردکت یبار بود که آقا نیاومد سمتم.چشم هام رو بستم...اول

 لب هاش بود... یرو ی.لبخند محوشیمشک یها لهیبازوهام.سر بلند کردم و زل زدم تو ت

 

 به خدا ی:چقدر خانومم خوشگل شده...تو فرشته اایارم

 

 نبودم؟ یعنیکردم وگفتم: یمصنوع اخم
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 رو که تو وجود هر دومون بود رو حس کنم. یجانیتونستم ه ی...مدیلرز ی...دست هاش مدیرو بوس میشونیپ

 

 .میو از هم جدا شد دمیمحل و من اروم خند یلب زمزمه کرد:خروس ب ریز ایباز شدن در ارم با

 

کرد و من از  یم یطونیش یاروم من حساب شهیهم یایمدل گفت و عکس گرفت...ارم یو کل دیهم خند عکاس

 پسر... نیخجالت از ا کمیاز  غیشدم.در یخجالت سرخ م

 

 سمت تاالر... میو عکس گرفتن تموم شد راه افتاد یبردار لمیکه کار ف نیاز ا بعد

 

 . اره؟یکن یم می:خانوم خوشگلم که خودت رو ازم قاایارم

 

 دختره یواقعا که...بابا اب شدم جلو ایگفتم:ارم طنتیباال و با ش دمیصورتم کش یرو از رو شنلم

 

 نیم...طاقتم تموم شه هینکن تیمنو اذ گهید یزود و گفت:تا تو باش مینیبه نوک ب یو اروم ضربه ا دیبلند خند ایارم

 سرکار خانوم. گهیشه د یم

 

و سرخ  رهیگ یخنده ام م وفتمیم ایارم یکارها ادی...هنوزم یصندل یدادم به پشت هیتکون دادم و سرم رو تک یسر

گرمش و آغوش  یبوسه ها ادیداد. یگفت انجام م یرو که عکاس م ییپروا تمام کارها یکه ب نیشم.از ا یم

 بشم... شبختتموم خو یمردهمه چ نیتونم کنار ا یداد که م یم دیپرآرامشش بهم ام

 



 ییدایش ینیریش

 
887 

 

 زم؟یتر عز نییپا یشه شنلت رو بکش یبرگشت سمتم و گفت:م ایبه در تاالر ارم دنیرس با

 

 لیرو با داد به ادم تحم یکه بخواد همه چ ییها یرتیاما نه از اون غ یرتیغ ایدونستم ارم یتر.م نییرو اوردم پا شنلم

 که قراره اعتقادات منم بشه و من بهشون افتخار کنم... یمحکم یبودم با تمام اعتقادها رفتهیرو پذ ایکنه.من ارم

 

 هیداشت و  ییو طال یمشک یبود.در بزرگ و فلز یقشنگ یالیبود.و دهیچیپ الیمهمون ها تو و غیدست و ج یصدا

 و قرمز... دیکوتاه سف یرز قرمز بود و چراغ ها یکه دو طرفش پر از بوته ها یطوالن ی زهیسنگ ر یراهرو

 

 یاحساس م داشتمیکه بر م یشدم.هر قدم ادهیشد و در رو برام باز کرد.دستم رو تو دستش گذاشتم و پ ادهیپ ایارم

 رشتیو من هر لحظه ب ومدیدوست و آشنا م کیتبر یشم...صدا یتر م کیکه حقمه نزد یا یکردم دارم به خوشبخت

 مال من شده... شهیهم یمن شده بود حاال برا یآرزوچندمدت  نیکه ا ییای...ارمامیشد که من رسما زن ارم یباورم م

 

 خانوم ها... یسالن هم برا یبودن و تو دهیچ یصندل ونیاقا یبرا اطیح یتو

 

هم رو گرفته بودن و لباس  ایارم یجالب بود...خانواده  یلیداخل سالن...تضاد خانواده هامون خ میقدم با هم رفت هم

در معرض  یآنچنان یمن با سخاوت تمام اندام هاشون رو با لباس ها ی تنشون بود و خانواده دهیاما پوش کیش یها

 همه قرار داده بودن... دید

 

هم با هم  یمشکل چیو ه میومدیکه ما به هم م میمهم بود ایتضاد.من و ارم نیا یمهم نبود...حت یچیه برام

 هم نبود. ییشناختم فرصت آشنا یها رو نم یلی.خمیو نشست میکرد کیها سالم عل لی...با تمام فاممینداشت
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 نجایاما ا رمیبگ یعروس ییالیو یخونه  هیکردم قراره تو  یعروس و دوماد.برام جالب بود فکر م گاهیتو جا مینشست

 تاالر بود... هیدرست شب

 

 .طرفم خم شد و گفت:جانم؟ایرو بردم طرف ارم سرم

 

 تاالره هیکه شب نجای؟ایدوستت رو گرفت یالیو یمگه نگفت ای:ارم-

 

و مامانت هم  ادیکردم خوشت م یده فکر م یاجاره م یعروس یرو برا نجایبه سالن انداخت وگفت:خب ا ینگاه

 کنه یمخالفت نم

 

شده بودن.مهمون  دهیدور تا دور سالن چ ییبا روکش طال دیسف یها یو صندل زیزدم و سرم رو چرخوندم.م یلبخند

 یعروس نیکردم اما مامان سر ا ینفر که اون هم اگه دست من بود نصفش م ستیسرهم دو دینبودن شا یلیهامون خ

 نشوند. یتا دلش خواست حرف خودش رو به کرس

 

مامان تا ادم رو تو خرج  نیتکون دادم وگفتم:ا یو انواع دسر...سر ینیریو شربت و ش وهیداشت...از م یخوب ییرایپذ

 شه یدلش خنک نم اندازهین

 

 هم برات بکنم بازم کمه... یوگفت:حرص نخور عروس خانوم من هر کار دیخند ایارم

 

 کرد قیرو تو دستم قفل کرد و ارامش رو به وجودم تزر دستش
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 ذره شده بود. هیبغل کردن عروسکم  یاومدن سمتمون.دلم برا لیو تبسم ودخترم و سو روشنا

 

 دکتر... ی:مبارک باشه خانوم و اقاروشنا

 

 قسمت شما و... شاهللیزد وگفت:ممنون ا یلبخند ایارم

 

 یباور نم ییتابلو یلیسرکار خانوم گفتم شما دوتا خ یدیو روشنا چپ چپ نگاهش کرد و گفت:د دیاروم خند بعد

 یکرد

 

 روشناخانوم گهینگاهش کرد و گفت:دست شما درد نکنه د زیت ایارم

 

 گم؟ ینازک کرد و گفت:مگه دروغ م یپشت چشم روشنا

 

 نی.بهت نگفتم خواهرخانوم؟اگه زن ادمیفهم دمیرو کنارهم د نایا باریدو روز اومدم  ؟منیبابا چه دروغ :نهلیسو

 ؟یدید یدید یشد یدید یدکتر نشد یاقا

 

 میردا ادی..خوشبختانه ما تابلو تو جمع زدیگ یباال انداخت و گفت:خب اون که نه. دروغ نم ییابرو طنتیبا ش ایارم

 خوره که یبر نم ییدوتاشم ما به جا
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دخترم رو بده  یرنگش رو گرد کرد.با خنده گفتم:حرص نخور ابج یطوس یخنده و روشنا چشم ها ریزد ز یپق تبسم

 بغلم

 

...کنار رفتنیپذ یم نطوریما سه تا رو هم دیبرام مهم نبود...همه با گرانی.نگاه ددمشیرو از بغلش گرفتم و بوس ایهست

خوشبختم و  ایوارم ایمهم بود که من کنار هست نیبدم ا ریخودم مجبورم به بچه ام ش یهم...برام مهم نبود تو عروس

 خوشبخت خواهم موند...

 

 دل باباش زیو گفت:عز دیخم شد و سرش رو بوس ایارم

 

 ...دونمیرو م نیشه ا یم ایدن یبابا نیبهتر ایکردم و لبخند زدم.ارم نگاش

 

 لبم رو گاز گرفتم. ایهست هیگر با

 

 بده ریاتاق هست برو اونجا بهش ش هی:اشکال نداره اون پشت ایارم

 

 خشکم ریش ی...بد عادتش کردیکی نیجز ا میدرست کن میدخترت رو تونست یها ی:شرمنده تمام خرابکارلیسو

 خوره ینم

 

 .امیباهات ب یخوا ی:مایارم
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 .امیاالن م زمیتکون دادم و بلند شدم وگفتم:نه عز یسر

 

بدم.به  ریلباسم رو باز کردم تا به دخترم ش یباال لیگفته بود.با کمک سو ایکه ارم یرفتم سراغ اون اتاق لیسو با

امروز دوتا عروس به خونه  ایزدم و گفتم:ارم یشدم...لبخند رهیکه تنش کرده بود خ یخوشگل دیلباس عروس سف

 بره... یاش م

 

 یکله شون رو م ادیبدون کمک خواستن از من...اگه خوشم ن دنیخونه ام...چه خوب شد که بچه ها خونه روچ یراست

بر  یمبن شنهادشونیبا پ نیبشم واسه هم زیشم سوپرا یوارد خونه م یطرفم دوست داشتم وقت هیکنم...اما از 

رو با کمک هم  لیوسا یسر هیباشن...البته  ردهنک یخونه از طرف من موافقت کردم...فقط خدا کنه خراب کار دنیند

 یهم از خونه خودم بردم...به هر حال خونه کامل شدو قراره از امشب من عروس اون خونه  لیوسا یسر هیو  میگرفت

 پراز عشق بشم...

 

 رو خورد چشم هاش خمار خواب شد.با اون لباس سختش بود. رشیتا ش ایهست

 

 کجاست؟ ای:ساک هست-

 

 کار؟یچ یخوا ی:ملیسو

 

 سختشه بخوابه نایبا ا یدیدست لباس بهم م هی:-
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از بغلم  لیو شلوار دخترونه خوشگل قرمز عوض کردم و خوابوندمش داخل پتوش و سو زیبل هیرو با  لباسش

خواست اما خب  یبود...دلم دخترم رو م لیبغل سو ایگرفتش...لباسم رو درست کردم و راه افتادم سمت سالن.هست

دونست همون داماد دوست  یبود...نم ملباس بچه بغل نکنم بهتره...فکر حرف مرد نیگفت با ا یچه کنم؟مامان م

خوره...برعکس  یحرص م یطور نیکار رو باهام کرده که حاال ا نیزد هم یم نهیسنگش رو به س نقدریکه ا شیداشتن

داد  یم هیش بهم روحنکنم مادرجون با لبخندها کاریکنم چ کاریکه چ ومدیمامان که همش از دور برام چشم و ابرو م

 ...دمو چقدر من ممنونش بو

 

خورم به خونم تشنه بود که  یزهرا...قسم م شیکرد...اول یم تمیچند نفر اذ یدوستانه  ریجمع نگاه غ نیا تو

 یستیبود که از بهز یکه جزو گروه یهم خانوم ارشاد شیرو از چنگش در اوردم و دوم پشیدکتر خوشت یپسرخاله 

 هم خاله... شیو سوم میدعوت کرده بود

 

و حاال  میداشت دوباره به هم برگرد دیام دیبود؟شا یچ ینگاهش برا نیدونم ا یدونست پسرش مقصره ونم یم

 شده... دیناام دشیام

 

تونست درک کنه و چقدر  ینگاه کردن بهمون م هیبا  یرو هرکس یخوشحال نیخوشحال بود.ا ایوجود من و ارم تمام

 نکنه... یخوشبخت یباشه که برامون ارزو دیادم حسود با

 

 نگاهمون کرد واومد سمتمون. طونیش تبسم

 

 داره ینقشه ا هیدختره معلومه  نی!ایعل ای:ایارم
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دستور از باال صادر شده  دیگن عروس و دوماد؟پاش ینازک کرد وگفت:واقعا که به شما هم م یپشت چشم تبسم

 کردم... یرو واستون خال ستیپ دیبرقصن...بلند ش دیعروس خانوم و اقا داماد با

 

 کردن. یبود و همه به ما نگاه م یگفت خال یانداختم.راست م دنیرقص یکه م ییبه وسط سالن جا ینگاه

 

 مظلومانه نگاهم کرد. ایارم

 

 ستیدختره ول کن ن نیا میکن کاریگم چ ی:مایارم

 

 ارمایدرب یاالن برات خواهر شوهر باز نینذار از هم نای...ساورنمیبب دیه؟پاشیچ میکن کاری:چتبسم

 

 یاول کار نیهم اندازیخواهرت در ن نیپاشو من و با ا ایوگفتم:ارم دمیخند

 

 و بلند شد و دستش رو به سمتم دراز کرد.با ناز دستم رو گذاشتم تو دستش و بلند شدم دیخند ایارم

 

 یادی...برام زایمن رقص دونفره اونم با ارم یخدا ید شد...واآهنگ بلن یزد و همون لحظه صدا یاز دور چشمک لیسو

 قابل باور بود... ریغ

 

 ...ی..که به دل من نشستیکرد چه
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 خوام ی...هنوزم تو رو مامیتو م شیبا عشق و احترام...هنوز پ که

 

دستم نشوند.چشم هام رو با عشق بستم و دستم رو گذاشتم  یرو یآروم یدستم رو تو دستش گرفت و بوسه  ایارم

 یاش رو دور کمرم حلقه کرد.سرش رو اورد دم گوشم و اروم نجوا کرد:دوست دارم خانوم گهیشونه اش.دست د یرو

 

 ایدادم و گفتم:دوست دارم ارم هیرو به شونه اش تک سرم

 

و من چقدر  دنیکش یشدم که مصرانه عشق رو به رخ م رهیخ ییشونه اش برداشتم و به چشم ها یرو از رو سرم

 ...دادیزد و هم بهم آرامش م یم شمیپر آرامش شدم...که هم از دورن آت نیاتش یها لهیغرق اون ت

 

 کرد... یاز احساس م زیکرد و وجودم رو لبر یبا اهنگ زمزمه م همراه

 

 ذارم از عشق یجونمو به پات م یحت گهی..داز عشق. زارمیتو ب یبه عشق...ب لمیم یتو ب ی...که بیکرد چه

 

 بارم از عشق یتو م یب

 

 ...ریمس کیهم...هر دوتامون تو  هیو تو هردو شب من
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اونم تو اول  میبود دهی...هردو درد کشمیهم بود هیواقعا شب ایرو لب هامون نشست...من و ارم یتلخ لبخند

 احساسه... نیدرد مشترک هم باعث ا نی...هممونیجوون

 

 ریاز من و خودت نگ روینظ یاحساس ب نیگاه...جز من نخواه...ا یو ب گاه

 

 یاحساس نیکن...تو باعث ا نگاه

 

 ...یمونه از من اگه...توام احساس من و نشناس یم یرو دارم جز تو مگه؟ چ یک

 

 ماست شیماست...اره عشق پ شیرو خواستم از خود خدا...نگو راهمون جداست...من و تو کنار هم اره عشق پ تو

 

 ...ریمس کیهم...هر دوتامون تو  هیو تو هردو شب من

 

 ریاز من و خودت نگ روینظ یاحساس ب نیگاه...جز من نخواه...ا یو ب گاه

 

 نایو دوباره عاشقونه لب زد:عاشقتم ساور دیرو بوس میشونیپ ایتموم شدن اهنگ ارم با

 

 یپر از عشق و خواستنم رو بهش دوختم و گفتم:تا ابد مال من نگاه
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 ییکرد برگشت به طرف صاحب نگاه...چشم ها یم تمیکه اذ ینیرو دوست داشتم اما با نگاه سنگ تیحس مالک نیا

 نی...من مقصر انییشد...نگاهم رو انداختم پا یم دهیفاصله هم خوب د نیاز ا یکه اشک حلقه بسته درونشون حت

 اس نبودم...احس

 

گر ا دیدونست شا یرو نم ایحق انتخاب داشت.اون مشکل ارم ای...ارمرمشیمتعلق به اون نبود که بخوام ازش بگ ایارم

ها از  نیزودتر از ا یلیطرفه رو خ کیاحساس  نیشه طعم مادرشدن رو نچشه ا یباعث م ایبا ارم یدونست زندگ یم

سرجامون...اما من دلخور بودم.دلم  میکردم.نشست برئهکرد...نگاهم رو از زهرا گرفتم و خودم رو ت یخودش دور م

 ینکرده بود که اون احساس کنه حس یکار یحت ایارم میمقصر نبود ایرو بشکونم اما من و ارم یخواست دل کس ینم

 کنه... یباف الیکه بخواد خ نشونهیب

 

 ؟یشده؟تو خودت یزینشست.اروم گفت:چ شیشونیرو پ یزیلبش محو شد و اخم ر ینگاهم کرد.لبخند از رو ایارم

 

 نگاهش کردم و گفتم:نه...نه خوبم دستپاچه

 

 فه؟یضع یگ یدروغ م یدار یاول کار نیگوشم کرد وگفت:از هم کیتو هم رفت و لبش رو نزد شتریهاش ب اخم

 

 ...زهراایزدم و گفتم:ارم یمحو لبخند

 

 ؟یتو دهنش و گفت:زهرا چ دیکرد. لبش رو کش نگاهش

 

 رمت؟یخواستم ازش بگ ی:نم-
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 چیبچه نشو اون ه نایم؟ساوریریازش بگ یزد وگفت:مگه مال اون بودم که بخوا یرو انداخت باال و لبخند کج ابروش

 من نداشته و نداره یتو زندگ ییجا

 

 دونم اما سنگ دل نباش یتکون دادم وگفتم:م یسر

 

 ...یِ...سر عروسدمشید یخواهرمه؟من به چشم زنم نم نیکنم که ع کاریزد وگفت:اوال چ یختل لبخند

 

بود...عادتشه تازه مشکل من  ینطوریرو خورد.نگاهش کردم که ادامه بده.کالفه نگاهم کرد وگفت:اوندفعه هم حرفش

 هم خودت رو ناراحت نکن... گهیاحساس رو داشته باشه.مطمئن باش.د نیرو هم بدونه عمرا باز هم

 

که  دمیباال انداختم و روشنا رو د یزهرا که نگاه کردم نبود.شونه ا یتکون دادم و نفسم رو فوت کردم.به جا یسر

 سمتمون. ادیم

 

 با خنده گفت:ساقدوشت اومد ایارم

 

 بهمون. دیچپ نگاهش کردم و روشنا رس چپ

 

 .ننتونیاونور بب ادیتادن شاه دوماد بفرس غامیاز مردونه پ ایلبخند گفت:آقا ارم با
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 .مقاومت کنیخوان بفرستنت بر یم ایخنده گفتم:ارم با

 

 بذار برم بنده خداها راحت باشن... یبا لبخند گفت:آره ول ایارم

 

 زد و رفت... یشد وگفت:فعال عروس خانوم.مراقب خودت باش.چشمک بلند

 

 خوره یتکون نم شتیتو...از پ یدار یعجب شوهر یو گفت:وا ایارم ینشست جا روشنا

 

 فرستاده بود؟ غامیاز مردونه پ یک دیو گفتم:ببخش دمیخند

 

 نیرو در آورد و گفت:آر کتش

 

 .نمیدوتا رو بب نیا یمن عروس یک ایرو به اسمون گرفتم و گفتم:خدا دستامو

 

 تر.زشته واشیبا خنده زد به شونه ام وگفت: روشنا

 

 که عروس خانوم راض نیزدم وگفتم:مثل ا یچشمک

 

 یتا سر به سر من نذار زمیکنه عز یتکون داد و گفت:امشب زبونت رو اقا دوماد کوتاه م یسر
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 شما... نیاون اقا ار یبتونه کوتاه کنه حت یما رو کس یمتر 6زبون  نیکنم ا یخنده وگفتم:فکر نم ریز زدم

 

 مطمئن شدم دلش رو بدجور باخته.. گهیشد.د دیسرخ و سف کمی روشنا

 

شد.تا کارش  یسپر میکن کاریگفت چ یکرد و م یم یامر و نه یبردار مزاحم که ه لمیف هیخوردنمون با حضور  شام

 نشده دایپ گهید یکی یو گفت:بخور تا سر و کله  دیخودم و خودش غذا کش یتند تند برا ایتموم شد و رفت ارم

 

 ییو چقدر شکموت یخنده وگفتم:وا ریز زدم

 

 اندازم ها یخونه غذام اماده نباشه داد و هوار راه م امیمن ب یفکر کرد یباال انداخت و گفت:پس چ ییابرو

 

 یام نه تو داد بزن یشکیخنده گفتم:ه با

 

 فهیضع یدیمن رو ند یزد وگفت:اون رو یثیلبخند خب ایارم

 

 قاشق غذا رفت تو دهنم. هیبراش نازک کردم که  یچشم پشت
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و  میزد یگفتن لبخند م یم کیکه بهمون تبر ییو به همون ها میبود ستادهیکنارهم دست تو دست ا اطیح تو

 .میداد یجوابشون رو م

 

 میبخواب میبر دیخونتون بذار دیبر دی:آقا سوار شنیآر

 

 موندم تیبرو منم اگه عروس یبر یخوا ی:واقعا که...مایارم

 

 ده یزن م شونیبه ا یزد وگفت:ک یپوزخند روشنا

 

 ده یبه من زن م یک مینیب یچپ چپ نگاهش کرد وگفت:م نیآر

 

 واسه عروس کشون. دیافتیراه ب گهیگه د ی:بچه ها بابا مساورا

 

 عروس نیپشت ماش یواسه بوق بوق باز رمیم یمن م گهید دییبدو ی:واتبسم

 

 شما ها یعروس شاهللیبزرگ شه ا ستیو گفت:خواهر من قرار ن دیخند ایارم

 

دسته  میرس یها اونوقت حسابتون رو م دیچونیبپ دیقالمون نذار گهید دیدخترتون.بر یعروس شاهللی:ممنون الیسو

 خونتون میش یامشب تلپ م یجمع
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 هی شاهللیزد.همه خنده شون گرفته بود.چشمام رو گرد کردم که روشنا گفت:نه..نه ا یبا دست بهش سقلمه ا روشنا

 امشب که همه خسته ان میش یمزاحم م گهیروز د

 

 چشم یبا خنده گفت:قدمتون رو ایارم

 

 بغل مادرجون بود. ای.هستمیشد نیرو گرفت و سوار ماش دستم

 

 .مونهیبچه کنارم م نی:برو دخترم امشب امادرجون

 

 برم خونه یسرش رو اورد جلو و گفت:نه مادر من.من امشب زن و دخترم رو با هم م ایارم

 

 دم. یم لشیخب پس دم در بهت تحو یلیزد و گفت:خ یلبخند مادرجون

 

 شه براتون یزحمت م دیزدم وکفتم:ببخش یلبخند

 

مراقب  ایذارمش.مادر ارم یدخترم؟نوه مه نور چشممه رو چشمام م یگ یم یکرد و گفت:چ یاخم جذاب مادرجون

 ها اروم برو یباش
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 :چشم مادر...ایارم

 

بهم زد و گفت:مال  یدستم رو تو دستش گرفت و بوسه اروم ایهم پشت سرمون بود.ارم نی.چندتا ماشمیافتاد راه

 یخودم شد

 

 زدم و گفتم:اوهوم خدا رو شکر یلبخند

 

 هم چشم هاش رو باز و بسته کرد وگفت:اره خدارو شکر...خدا رو شکر ایارم

 

 کرد. یخوند و وجودم رو پراز ارامش م یو روشنش کرد.تموم راه با اهنگ برام م نیبرد سمت ضبط ماش دست

 

 که من دوست دارم دوست نداره ینجوریا یشکیه

 

 ارهیواسه دوست داشتنت و به روت ن رهیبم که

 

 حسم و عشقم و قلبم و همه

 

 فکرمو ذکرمو ذهنمو همه
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 شوقم و ذوقم و روحم و همه

 

 تو یدم به دست ها یلحظه م نیا از

 

 اخمت و زخمت و دردت و همه

 

 شرمت و ترست و لرزت و ههم

 

 بغضت و شکت و اشکت و همه

 

 از تو و حس تو گهید رمیگ یم

 

 که من دوست دارم دوست نداره ینجوریا یشکیه

 

 ارهیواسه دوست داشتنت و به روت ن رهیبم که

 

 یبیحس عج هیخوام با  یرو م تو

 

 یبیتو رق یبرا ستین ایدن تو
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 ییایدن هی...خودت ییبه تنها برام

 

 ییتنها نینذار عاشقتو تو ا تنها

 

 که من دوست دارم...دوست دارم...دوست دارم...دوست نداره ینجوریا یشکیه

 

 ارهیواسه دوست داشتنت و به روت ن رهیبم که

 

خواستم و بابت داشتنش خدا رو شکر  یعشق رو با تمام وجودم م نی.امیدیخند یو م میکرد یتموم راه زمزمه م تو

م اما عاااشقت ایبزنم ارم ادیخواست فر ی.دلم مرونیو دستم رو با دسته گل بردم ب نییپا دمیشکردم.پنجره رو ک یم

 خنده. ریباال.زد ز دمیدستم رو اوردم تو و پنجره رو کش عیکرد که سر یزیاخم ر هیما  یشوهر مذهب نیخب ا

 

 ؟یخند یم ی:به چ-

 

 اش رو نگاه مظلوم کرده خودش رو افهیگفت:نه خوشم اومد حساب کار دستت اومد.ق دهیبر دهیبا خنده بر ایارم

 

 ؟یگربه رو دم حجله کشت یمزه...فکر کرد یدسته گل زدم بهش و گفتم:ب با
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 گربه رو بکشم میدیزد و گفت:نه عروس خانوم هنوز که به حجله نرس یچشمک

 

 یحیوق یلیلب زمزمه کردم:خ ریچپ نگاهش کردم و ز چپ

 

الت ح نیدفعه اروم.ا هیشد و  یم طونیش هویبه پشت دستم نشوند. یبوسه کوتاه یرو گرفت و با لبخند اروم دستم

 هاش رو دوست داشتم.

 

مهمون لب هام شد. نگاهم دوخته شد  یخودم بود لبخند پررنگ یخونه قبل یخونه مون که درست رو به رو دنید با

 ارامش بود. یارنگ شب شوهرم که تنها ماو یها لهیبه ت

 

پشت  نیتا ماش 10شد و با احترام دستش رو به طرفم دراز کرد دستم رو تو دستش گذاشتم.حدود  ادهیپ ایارم

 کنه... یبه پا م یاشوب هی یکننده بود مطمئنم االن انصار وونهیآهنگ هاشون د یسرمون بودن.صدا

 

خونه اون خونه  نیا ریدخترتنها اونم روشنا اس هیخواستم  یبودم که روشنا تو همون خونه قراره بمونه.نم خوشحال

از  یسر هیرو برداشته بودم و  میهام تو اتاق خودم بود.لوازم شخص لیبابت خونه هم راحت بود.وسا المیبشه.خ

ساختمون  یخونه مون رو درست رو به رو نمیهم واسهخواست از روشنا دور بشم  یلوازمم اونجا مونده بود.دلم نم

 .میگرفت یقبل

 

 .هه!دیترس یم یاهنگ رو کم کنن فکر کنم اونم از انصار یبه چندتا از مهمون ها تذکر داد که صدا نیآر
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داشت و همه جا رو  یقشنگ یها نورها یابشار نی.از انیرو گذاشت رو زم یفشفشه جالب لیفام یاز پسرها یکی

 اومدن جلو... کیتبر یبابا برادم در مامان و  یکوبیو پا یشاد کمیروشن کرده بود.بعد از 

 

 یهر دوشون رو به تو سپردم خوشبخت ایگفت:مراقب دخترم و دخترش باش ارم ایزد ورو به ارم یلبخند مهربون بابا

دلم رو  یزایکردم و عز نانیکه بهت اطم دمی.ازهمون اولم فهم یرو دار اقتشیدونم ل یمنه...م یدخترم کنار تو ارزو

 دیسپردم دستت.خوشبخت بش

 

 یدم جناب توسل یدم خوشبختشون کنم.قول م یاز جونم مرافبشونم.قول م شتریب دی:مطمئن باشایارم

 

 بهم بگو بابا پسرم. ییبه بعد تو هم برام مثل ساورا نیدستش رو گذاشت رو شونه اش و گفت:از ا بابا

 

 و گفت:چشم بابا نییسرش رو انداخت پا ایارم

 

 گفت. کیو بهمون دوباره تبر دیزد ودستمون رو گذاشت تو دست هم و هردومون رو بوس یلبخند بابا

 

 بود. دهیپتوش خواب یرو بغل کرده بود.تو ایهست مامان

 

 دیتونه خوب باشه شا یپوزخند نبود.مامان هم م هیهم شب یلینه.اما خ ایدونم دوستانه بود  یزد.نم یلبخند مامان

 کنم یفکر م نطوریا دمید یازش کم محبت ادیچون ز دیشلوغش کردم.شا یادیمن ز
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 نیکه ا دوارمیخودش انتخاب کرد و ام نایبار ساور نینبودم اما ا یبا ازدواجتون راض یلیخ یدون یم ای:اقا ارممامان

 ...یخوشبختش کن یتو بتون دوارمیام دهینچش یکم تلخ شیبار خوشبخت بشه دخترم تو زندگ

 

 ترالن خانوم دیتونم...بهم اعتماد کن ی:مایارم

 

هم شد  یهر چ یشکست نخور گهید دوارمیبار انتخاب خودت بود ام نیتکون داد و رو به من گفت:ا یسر مامان

 ه یریمنو نگ قهی گهید یخودت انتخاب کرد

 

 اشتباه نکردم نباریرو تو دستم فشار دادم و با لبخند گفتم:مطمئنم ا ایارم یبازو

 

 دنبالش نیایبرم امشب فردا ب یرو من با خودم م ای.هستدوارمیسش رو فوت کرد و گفت:امنف مامان

 

 برم امشب. یزد و گفت:شرمنده مادر زن جان من عروس و عروسکم رو با هم م یلبخند ایارم

 

 لبش اومد. یرو یابروش رو باال داد و لبخند محو هیرو که خواب بود از بغل مامان گرفت.مامان  ایهست بعدش

 

 دی:خوشبخت شمامان

 

 :ممنون مامان-
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شدن  یداماد خانواده توسل یکن تا بفهم تشیاذ یبلند گفت:جرئت دار یو دم گوشش اما کم ایکنار ارم ستادیا ساورا

 چقدر سخته.

 

 د؟یکن یم دیوگفت:بابا به خدا من مراقب دخترتونم چرا منو تهد دیخند ایارم

 

 کشمت شادوماد. یم ینکن ؟خوشبختشینباش یتون یبا خنده زد رو شونه اش و گفت:مگه م ساورا

 

 دیرو دار اقتشیکه ل یکنار هم به اون زندگ دوارمیهمه ماست.ام یتون ارزو یو مهربون گفت:خوشبخت ستادیا صاف

 ایدونستم ارم یاولم م .از هموندیرو من حساب کن دیخواست یهر کمک دیهست یعال یزندگ هی قی.هردوتون الدیبرس

 ا؟یارم ینکن مونمیبشه پش کیخواهرم رو داره که گذاشتم بهت نزد اقتیل

 

 یها بهم نم یزود نیبه ا دیشا یچشم هاش رو باز و بسته کرد و با تواضع گفت:ممنون ساورا جان اگه تو نبود ایارم

 جبران کنم برات شاهللیا میدیرس

 

 شاهللیزد و گفت:ا یلبخند ساورا

 

بودن.مادرجون و تبسم  هیو رفت کنار.مامان و بابا مشغول صحبت با بق دیزد و خند یکردم که چشمک نگاهش

نگفت.مادرونه بغلم کرد و دم گوشم  یزیمادر جون حلقه بسته بود.چ ی.اشک شوق تو چشم هاستادنیکنارمون ا

رو داشته باشه.به حق امام  داشتنت اقتیل امیارم دوارمی.قربونت برم عروسم امیزمزمه کرد:اخر عروس خودم شد

 ...ای.با مشکل ارممیهات یتو و خوب ونیمد ای...تا اخر عمر من و ارمنهیاشک و غم تو چشم و دلتون نش گهید نیحس
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 دخترم.انگشت دیو اشک هاش رو پاک کرد و گفت:ببخش رونیب دیاعتراض صداش کردم که خودش رو از بغلم کش با

 یکن تشیبه حالت اگه اذ یگرفت و گفت:وا ایاشاره اش رو به سمت ارم

 

 نکنه.مامان شما هم؟ تمیبگه مراقب من باشه اذ نیتون به ا یکیمظلومانه گفت:آرزو به دل موندم  ایارم

 

.دستم رو مهربون تو دست هاش تونیاز جوون دینیبب ریخ شهیکه هم یو گفت:قربونت برم مادر.اله دیخند مامان

 خودت بزرگش کن یاینکن.هنوز هم بچه اس...مثل هست کلشیگرفت و گفت:نگاه به سن و ه

 

 چشم هاش رو گرد کرد و با اعتراض مادرش رو صدا کرد. ایو ارم دمیدیخن

 

خانوم حاج صادق.با نگاه دنبال خاله و دختر خاله  شیکرد و رفت پ یخوشبخت یو برامون ارزو دیما رو بوس مادرجون

 نبود.هم  ایگشتم نبودن.خاله تان ایارم یها

 

 ؟یگرد یم یبهم زد و گفت:دنبال ک یسقلمه ا روشنا

 

 تر واشیکردم و پهلوم رو ماساژ دادم و گفتم:چته؟ یزیر اخم

 

 کن نیریدردت اومد عروس خانوم؟حاال بدو برو خودت و واسه شادوماد ش ی:اخروشنا
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خود  نیا شاهللیروشنا گفتم:ا.اروم به دنیخند یکردن وم یباهم پچ پچ م ایو ارم نیبهش نگاه کردم.آر یچپ چپ

 کردن ها قسمت شما نیریش

 

هم اومدن  لیمن رو شده بود.تبسم و سو شیخواهر ما دستش پ نیبد جور ا گهیبا ناز گفت.د ییبرو بابا هی روشنا

 سمتمون.

 

 شما ها به هم؟ دیگ یم ی:چلیسو

 

 مید ینظر م یدر مورد عروس و دوماد بعد میزدم وگفتم:دار یخنده چشمک با

 

 خنده ریاشاره کردم که جفتشون زدن ز نیبا چشم به روشنا و ار بعد

 

 د؟یخوشحال نقدریافتاده ا ی:اتفاقنیآر

 

 ه؟یک یعروس بعد مینیدسته گل رو پرت کن بب نایزد و گفت:ساور یچشمک لیسو

 

االنم معلومه  نیخواد که.از هم یپرت کردن نم گهیجان د لیباال انداخت و گفت:وا؟سو ییابرو طنتیبا ش تبسم

 ه؟یک یعروس بعد

 

 ؟یعروس بعد هیک ه؟خبییخبرا یانداخت باال و گفت:به سالمت ییابرو نیآر
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 گهیو گفت:روشنا د دیخند ادیز طنتیبا ش لیسو

 

 روشنا خانوم؟ هییاخم کرد و گفت:چرا؟خبرا نیآر

 

ا روشن یچشم غره رفت که من گفتم:ماشاهلل خواستگارا دونهی یکیچشم هاش رو گرد کرد و به هر کدوممون  روشنا

ا خواستگاره نیواسه دخترش بکنه با ا یفکر  هی دیزنگ بزنم به عمو جون و بگم با دیرد کرد با شهینم گهیرو د

 .ستین یموندن ادیمعلومه ز

 

 دادن؟ یالبد مگرنه زود از خواستگار بودنشون انصراف م شناسنیرو نم شونیا ادیزد و گفت:اونا ز یپوزخند نیآر

 

 ...نیگفت:آر ایگر گرفت و خواست جواب بده که ارم روشنا

 

از دست  دمیبود.شا یبچه ها و رفت...روشنا از دست ما حرص دیتو هوا تکون داد و گفت:خوشبخت بش یدست نیآر

 ...حالش گرفته شد.نیآر

 

 دی:خوشبخت بشروشنا

 

 .نمتیناراحت نب گهید دوارمیکرد و دم گوشم گفت:ام یروبوس باهام
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 ؟یکن یم هیگونه اش افتاد با دست پاکش کردم و گفتم:چرا گر یرو ی.دونه اشکیدونم از چ یداشت نم بغض

 

 یر یم شمیاز پ ی:دارروشنا

 

 ی وونهیمن.د یخونه  ایخونه تو.تو ب امی.هر روز من ممییرو به رو نیما که هم وونهیزدم به شونه اش و گفتم:د دونهی

 لوس

 

 من هستم دیهم خواست ی.هر چنوریا دیایما و شما نداره که هر وقت دلتون خواست ب یروشنا خونه  ی:ابجایارم

 

 بچه ها. دیاشکش رو پاک کرد و گفت:مراقب هم باش روشنا

 

 بنده خدا ها برن خونه شون. نیا میرو بکن مونی:بابا بذار ما هم خداحافظتبسم

 

 یلیچون امشب داداشم خ یول ستمایرفت کنار و تبسم بوسم کرد و گفت:اقا من از اون خواهر شوهر ها ن روشنا

 .یبا من طرف یکن تیدم داداشم رو اذ یم ماتومیمظلوم واقع شده بهت الت

 

 هم طرف ما بود یکی شی:آخایارم

 

 دیداشته باش یخوب یزندگ دوارمیکه ام نهیزد وگفت:خوب اومدم نه؟اخرش ا یچشمک تبسم
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 یلیخ یلیبراتون خوشحالم خ یلیخ یگفت:وا شیشگیهم یها غیج غیبوسم کرد و با ج یبغلم و کل دیهم پر لیسو

 کمه یکی دیاریهم برامون ب گهیخوشگل د یبچه ها.دوتا دونه خواهر زاده  دیخوشبخت بش یلیخ

 

 ایرو هم به زور به دن ایهست نیرو تو دستم احساس کردم.دستش رو فشردم و با خنده گفتم:هم ایدست ارم لرزش

 ام یراض یکی نیخدا چقدر سخت بود.ممنون من به هم یاوردم ا

 

 هیزنه اما در کل دختر خوب یقاط م کمیخواهر من و شما. نیجون،ا ایارم نیا الیخی؟بیشوهرت چ ی:تو راضلیسو

 خوشبختش کن بچم رو

 

 بود. لیاون حرف سو ریشد حس کرد.هنوز هم در گ یرو توش م یلبخند زد اما تلخ ایارم

 

کردن و اسپند دود کردن و ما هم از رو خون رد  یپامون گوسفند قربون ریبچه ها سرحال اومد.ز یشوخ یکم با

و ر ایهست ای.ارممیکرد یدر خداحافظ یبا همه جلو ومدیخوشم نم ننیو خونه ام رو بب انیکه مهمون ها ب نی.از امیشد

 یات مارامش گرفتن صلو یمونده بود و من تنها برا کمونمشتر یباال...تنها چند قدم به زندگ میتو بغلش گرفت و رفت

 و دخترمون... ایبار خوشبخت بشم در کنار ارم نیکردم ا یفرستادم و دعا م

 

 در رو باز کرد. ایارم

 

ام رو تو  گهیکه دسته گلم رو گرفته بودم، لباس عروسم رو باال گرفتم و دست د یهام رو بستم و با دست چشم

 .میگذاشتم و با هم همقدم وارد خونه شد ایارم یدستا
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 24 بایهال تقر یو سرمه ا دیسف بیرو تو بغلش گرفته بود.نگاهم رو دور تا دور خونه چرخوندم.ترک ایهست ایارم

 کهیستون ها و ت یبود و رو دیها سف واریبود.د نیساده و دلنش یلیجدا شده بود خ ییرایکه با سه تا پله از پذ یمتر

با  دیداشت.مبلمان سف یجلوه قشنگ یگل سرمه ا یبا طرح ها دیسف یواریشد کاغذ د یهال جدا م یکه تو ییها

 ایرو از دست ارم...دستم یو سرمه ا دیسف یولوسترها و قاب ها دیو سف یسرمه ا یفرش فانتز یسرمه ا یکوسن ها

 زدم. یجدا کردم و با شوق تو خونه دور م

 

 .دیو سف ینقره ا یبرق لیو وسا دیبا کف سف ینقره ا یها نتیبود.کاب یونقره ا دیاشپزخونه سف بیترک

 

 د؟یپسند یتو بغلش بخوابه گفت:چطوره بانو؟م ایداد تا هست یکه دست هاش رو گهواره وار تکون م یدر حال ایارم

 

 که. دمینازک کردم و گفتم:هنوز همه جا رو ند یچشم پشت

 

 جناب باز رس دییاشاره کرد و گفت:بفرما ییرایتکون داد و با سر به پذ یسر ایارم

 

پام  ریبرم باال که داشت ز ییرایهال و پذ نیکرد.گرفتمش باال و خواستم از دوسه تا پله ب یم تیاذ کمیلباسم  دنباله

 کرد. یم ریگ

 

 نای:مواظب باش ساورایارم

 



 ییدایش ینیریش

 
915 

 

 بودا... کینزد یقلبم و گفتم:وا یو دستم رو گذاشتم رو ستادمیا صاف

 

 یکار دست خودت بد یشب اول یتون یم نیتکون داد و با سرزنش گفت:بب یسر ایارم

 

 زدم و گفتم:خوبم نترس یبود.چشمک دهی!ترسیکردم.اخ نگاهش

 

ره اش با نق یداشت.مبلمان سلطنت یو نقره ا دیسف بیاشپزخونه ترک.مثل ییرایرفتم سمت پذ اطیدفعه با احت نیا

 و نیا یخواد لک ها یم یشد.ک زونی.لبام اودیو سف یبود.نقره ا دهیکه سخاوتمندانه سالن رو پوش یمتر 12فرش 

 پاک کنه؟

 

قشنگ و جمع و جور بود.نه  لشیشد.همه وسا یم یمتر 40حدودا ییرایقشنگ.پذ یخوشگل و تابلوها یها مجسمه

به .تراس بود.ستادمیداشت کنارپنجره ا یبزرگ یبود.پنجره سرتا سر یساده.خونه قشنگ یلینه خ یتجمل یلیخ

 شده بود. پرگل سرخ و چندتا درخت  یکه با بوته ها یاطیخورد و البته به ح یم ابونیخ

 

 قشنگ باشه. نقدریکردم داخلش ا یاما فکر نم بودم دهیخونه رو د نیبود.ا دیجا تو د نیاز هم مونیقبل خونه

 

 .ایسمت ارم برگشتم

 

 .اندازینگاه ب هی:اتاق خواب ها رو هم ایارم
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با چندتا  ایهست لیدر رو باز کردم.اتاق بچه بود.وسا نیتا در دورتا دورش بود.اول 5که  یکیکوچ یسمت راهرو رفتم

 بخوابه.قربونش بشم. نجایست شده بودن.قراره دخترمون ا لشیبا وسا یصورت یوارهایاضافه.د زیخورده چ

 

داد.اتاق خوابمون بود.اتاق من و  یبهم م یارامش خوب لیوسا ییو طال دیکرم و سف بیرو باز کردم.ترک یبعد در

رو با هم سفارش داده  یلبم نشست.ست چوب یرو یا؟لبخندیکرد.منو ارم انیتو دلم غل یزیچ هی.از تصورش ایارم

اتاق کرم و  ی.پرده هاییطال یها هیبا حاش ودکه رگه رگه داشت و کرم رنگ ب دیاف جد یبا ام د ی.ست چوبمیبود

رو گذاشته بود کنار تخت خودمون.چقدر فکرش به  ایهست ی.تخت کوچولودیپامون هم سف ریبودن و فرش ز دیسف

 همه جا هست.

 

 اتاق. یتو اومد

 

 :مورد پسند واقع شد؟ایارم

 

 نگاهش کردم و گفتم:بله طونیش

 

 صاحبخونه. ایبه خودش کرد و گفت:خونه  یبا تعجب نگاه ایارم

 

 و گفتم:جفتش دمیهم خجالت گونه اش رو بوس یکمیو  طنتیو با ش ستادمیکنارش رو پنجه هام ا رفتم

 

 خوابه؟ ینم ین ی.مامان ندیخواب ین یگفت:ن طنتیو با ش دیرو بوس میشونیپ
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چپ و  یعل یکردم خودم رو بزنم به کوچه  یتخت.سع ینشستم لبه  دیلرز یدستم م کمیکردم بهش. پشت

 موهام رو باز کنم؟ یکمک کن یایگفتم:چرا م

 

پشت دستش نشوند و اومد کنارم.نشست  یاروم یروش و بوسه  دیتختش اروم پتوش رو کش یرو خوابوند رو ایهست

 دونم چرا مضطرب بودم یباز کنه.نمپشت سرم.دست برد تا سنجاق سرهام رو  قیتخت دق یرو

 

تجربه کردم که دوستش  یچقدر بد بود که من زن شدن رو کنار کس نیبترسم...و ا یزیدختر نبودم که از چ من

 پرستمش... یکه عاشقانه م یمرد شینداشتم و االن پ

 

 یزده ام م جانیه کمی ایاما تصور کنارهم بودن من و ارم میبود یمیهر چقدر هم با هم خوب و صم درسته

 بلندم و گفت:تموم شد خانومم یتوموها دیکرد.دست کش کاریچ دمیکرد.نفهم

 

 زدم و گفتم:ممنون... یو لبخند نیینگاهش کردم.سرم رو انداختم پا برگشتم

 

 اد؟یکنم.خوابت نم یچشم هاش رو باز و بسته کرد و گفت:خواهش م ایارم

 

 .ادیرو تکون دادم و گفتم:نه ز سرم

 

 ؟یستیو گفت:پس خسته ن دیخند ایارم
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 ایبود البته بعد از تولد هست میروز زندگ نی...امروز بهترادیرو تکون دادم و گفتم:اوم نه ز سرم

 

زد و بلند شد.دستش رو به سمتم دراز کرد.با تعجب دستم رو تو دست  یانداخت.چشمک ایبه تخت هست ینگاه ایارم

 ه؟یچ دمیهاش گذاشتم و با سر پپرس

 

 

 

 

 

 م؟یدونفره داشته باش یمهمون هی میتون یو اروم در رو بست و گفت:م رونینگفت.از اتاق بردتم ب یزیزد چ لبخند

 

 ؟یو گفتم:چ دمیخند

 

 کرد. یترش م نیرینگاهش بود که ش یچاشن یخاص طنتیش هیکرد.اروم اما  نگاهم

 

 نشدم. ریکنارت س دنی:هنوز از رقصایارم
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و  هیمن بود.چه تو رقص...چه تو گر یجا برا نیامن تر ایو سرم رو تکون دادم.حرف دل من رو زد.آغوش ارم دمیخند

 ...یشاد

 

 .میبشه نه اروم که نشنو داریب ایسمت ظبط و روشنش کرد.صداش خوب نه بلند که هست رفت

 

 د؟ید یبار افتخار م نیدوم یرو به سمتم دارز کرد و گفت:بانو برا دستش

 

هم اروم چشم هاش رو  ایخوردن که ارم یو تاب چیپ یباز شده ام با طناز یبه گردنم دادم که موها ی.قردمیاز خندن با

 بست و لبش رو گاز گرفت.با خنده سر تکون دادم و دستم رو گذاشتم تو دستش.

 

 ستین ایرو گهیبا تو د یزندگ

 

 ستیشدم از تو،تو دلم جا ن پر

 

 اشک هام یسر شوقه همه  از

 

 همرام ییکه تو زمیخوشبختم عز یلیخ

 

 همرام... ییهمرام...که تو ییتو که
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 فشرد. یتو آغوش گرمش م شتریکرد ومن و ب یدستش رو پشت کمرم محکم تر م طنتیش با

 

 به من و حسم یکینزد تو

 

 خواستم که برم اما نتونستم یم

 

 یلبخند گفتم:که قرار بود جنوب بمون با

 

 گردنم. یگود یو سرم رو گذاشت رو دیخند

 

 عشق م نیهست ب یفرق هی

 

 ایدن نیکل ا یتموم عاشق ها با

 

 آروم گرم آغوشت چه

 

 خوام که قصه هات بشه فراموشت یم
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 ریکه شده تعب استیتو رو عشق

 

 ریرو بدم تغ ایخوام واسه تو دن یم

 

 ستین ایرو گهیبا تو د یزندگ

 

 ستیشدم از تو تو دلم جا ن پر

 

 اشک هام یسر شوقه همه  از

 

 همرام ییکه تو زمیخوشبختم عز یلیخ

 

 یبرا ای.ارمستین ایرو نیکه عاشقشون بودم.واقعا ا ییشده بودم.چشم ها رهیرنگ شبش خ یعشق به چشم ها با

 دم. یمال من شده و من از دستش نم شهیهم

 

 روزها نیبه من ا یریگ یم ساده

 

 ایدن نیا یتو رینشم دلگ که
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 خوابم تو شب چشم هات یتو م با

 

 هات یره موج خوب یمن م سمت

 

 مونه یتو تو قلبم غصه م یب

 

 تو هر لحظه خونه زندونه یب

 

 یهمدرد هیهام تو  یسخت یتو

 

 

 

 

 

 یتو ممنونم عاشقم کرد از

 

 دم؟یکش یم یمن چ ی.تو نبودیخانوم یکه عاشقم کرد ی:مرسایارم

 

 .ایاش بود و دلم پر از عشق ارم نهیس یخوندم.سرم رو یو همراه اهنگ باهاش م دمیناز خند با
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 ستین ایرو گهیبا تو د یزندگ

 

 ستیشدم از تو دلم جان پر

 

 اشک هام یسر شوقه همه  از

 

 همرام... ییکه تو زمیخوشبختم عز یلیخ

 

زد و خم شد به طرفم.صورتش مماس با صورتم بود.تپش  ی.چشمکمیشد رهیهم خ یتموم شدن آهنگ تو چشم ها با

کرد.دستاش رو دور کمرم حلقه  یقرار ترم م یو ب دیکوب یام م نهیوار خودش رو به س وانهیتر شده بود و د ادیقلبم ز

 داد. هیتک میشونیرو به پ شیشونیشد.پ یگرمش داشت ذوب م یدستا ریز میعروس دیسف راهنیکرد.پ

 

 برگردوندم.کنار گوشم زمزمه کرد:دوست دارم... مهیاون نگاه گرم رو نداشتم.صورتم رو ن تاب

 

قرار خواستم بگم منم دوسش دارم  یاش از نفسم گرم شد.نگاهش کردم ب نهیفرستادم...س رونیرو با عشق ب نفسم

رو فقط  شیکه پاک ی...عشقایارماجازه رو بهم نداد.گرم بودم...پر از شور و عشق  نیلب هام ا یاما حرکت لب هاش رو

 دونست... یخدا م
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 ایبارم نبود...اما با ارم نی.اولدمیخجالت کش دیکردم.فهم یصورتم حس م یجدا شد.هنوزم هرم نفس هاش رو رو ازم

که از امروز صاحب  ییایرو،بلکه ارم ریکردم.نه ام یم یبار بود که از سر عشق شوهرم رو همراه نیبار بود...اول نیاول

 قلب منه...

 

 .دیموهام رو بوس یاش.قلبش آروم و قرار نداشت.دست هاش رو دورم حلقه کرد و رو نهیس یرو گذاشتم رو سرم

 

 رتشک ای...خدامیمخلص یلیخ ایکه کنار تو آدم به آرامش برسه.خدا نیا یعنی...نیا یعنی ی...خوشبختشی:آخایارم

 

 زد. یم ادیانگشت هام فر ریاش.قلبش هنوزم ضربانش رو ز نهیس یهام رو گذاشتم رو دست

 

 سرخ تر شده بودن. یکه حاال کم ییخجالت سر بلند کردم و چشم دوختم به لب ها با

 

 ؟یخند یم یکرد و گفت:به چ یجداب اخم

 

 تکون دادم و کنار لبش رو پاک کردم. یو سر دمیدراز کردم و با سر انگشتم لب هاش رو لمس کردم.خند دست

 

 بانو؟ میو گفت:بخواب دیانگشتم رو بوس سر

 

عرق کرده بودم.مظلومانه  یلباس بلند کم نیو ا شگاهیبه خودم انداختم.به خاطر تحرکات امروز و آرا ینگاه

 رمیگفتم:دوش بگ
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 ...کجاست دونمینم قیدق دنیهاتم دخترا چ لیهم تو راهرو...وسا یکی.تو اتاق حموم داره دیی:باشه خانومم بفرماایارم

 

 تو همون حالت که تو بغلش بودم رفت سمت اتاق. بعد

 

چندتا کشو  ی.توایهم سخت نبود بازش کردم دور از چشم ارم یلیتکون دادم.لباسم خ یتخت.سر یرو دیخواب

 حموم. ی.رفتم تودیست سف رینو ام رو برداشتم و لباس ز دیسف یگشتم.حوله  یم ریدنبال حوله و لباس ز

 

 ا؟ی؟ارمیمنم؟منم که امشب عروس شدم دوباره؟اونم عروس ک نیبه خودم انداختم.ا یحموم نگاه نهییا از

 

برد.البته اگر  یم نیرو از ب میدوش مختصر خستگ هیلبم اومد چشم هام رو بستم واب رو باز کردم. یرو یلبخند

 بوده باشه همش شوق بود و لذت! یخستگ

 

بود که حوله تن پوش  نیا شی.خوبدمیدوشم رو گرفتم و تو رخت کن تنم رو خشک کردم و لباسم رو پوش عیسر

 نیا یراداویخوبه تن پوشه؟با  یگ یکردم.خوبه شوهرته اونوقت تو م نهییخودم تو ا ریتصو یحواله  ینگاه چپ هیبود.

 ...گهیشدم د نهوویشوهرمه باز گونه هام رنگ گرفت.خنده ام گرفته بود.د ایکه ارم

 

بود.سشوار رو از تو کشو  شیشونی.کتش رو در اورده بود و کراواتش رو شل تر کرده بود.ساعدش رو پرونیب اومدم

 کردم و زدم به برق.چشم هاش رو باز کرد. دایپ
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 کردم. دارتیب دی:ببخش-

 

 شه من امشب بخوابم. یگفت:مگه م.چونه اش رو گذاشت رو شونه ام و ستادیزد.بلند شد و اومد پشتم ا یلبخند

 

 نشوند رو گردنم. یا بوسه

 

 ا؟ی:ارم-

 

 گم مگه؟ یم ا؟دروغی:جون ارمایارم

 

 ها یاماده باش نخواب رمیدوش بگ رمی.من میو گفت:خانوم خجالت دی.خندنییرو انداختم پا سرم

 

در حموم اورد  یبازوش کردم و باخنده حوله اش رو برداشت و رفت.دوباره سرش رو از ال یحواله  یخجالت مشت با

 ها یو انگشت اشاره اش رو گرفت سمتم و گفت:نخواب رونیب

 

 دیخشک کردن موهام کشوم رو باز کردم.دستم خورد به لباس خواب سف مهیرو تکون دادم و رفت.بعد از ن سرم

بپوشم؟خب مگه لباس عروسم  نویا ایارم یزانو بود.من جلو یخورد و تا باال یمساتنم.دوبنده بود و کنارش بند 

 یجحالت م نقدریا ایارم یکرد االن جلو یمن یبرات فرق ریام یباال انداختم و تو دلم گفتم:جلو ینبود؟شونه ا

و رفتم سمت  دمیو لباسم رو پوش ای.دلم رو زدم به درایبهش نداشتم اما ارم یادیکرد حس ز یفرق م ری؟امیکش

و  دمیرو دستش نشوندم و سرجام دراز کش یبود.بوسه ا دهیکنار تخت طرف من با دوقدم فاصله اروم خواب ایهست

 .ردنمگ یتا رو دمیپتو رو کش
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رو تخت.پشتم بهش  دی.با حوله موهاش رو خشک کرد و دراز کشدیپوش یاومد.چقدر زود!داشت لباس م ایارم

 بازوم.چشم هام رو بستم. یزد روم و لباش رو گذاشت رو مهیبود.خ

 

 تو موهام و آروم گفت:خانــــومم! دیکش دست

 

کم با هم قرار داشت.نگاهش تبدار بود...پر از  یفاصله  هیزده بود روم.صورتمون تو  مهیسمتش.هنوز خ برگشتم

 چونه ام و اروم سرم رو بلند کرد. ریاشت ز.دستش رو گذنییخواستن و نگاه من پر از ناز کردن.سرم رو انداختم پا

 

نده خ یدونم واسه چ یخنده ام رو قورت بدم.نم تونستمیکرد.چشم هام رو بستم.نم یترش م طونیرو لبش ش لبخند

 بودن...لبم رو گاز گرفتم. ایکنار ارم جانیه ایام گرفته بود.از اضطراب!خجالت!

 

 لبارو الزم دارما. نیگفت:نکن ا یاخم مصنوع با

 

 لب هام رو با لب هاش بست...! عیحرف زدن نشد!چون سر یبرا یهام رو درشت کردم اما فرصت چشم

 

 ...کمیدل درد وحشتناک نداشتم اما  گهید یبودم.مثل عروس ها دهیچند ساعت خواب دونمینم

 

 .دیبوس یکرد و صورتم رو م یمکرد.موهام رو اروم ناز  یم دارمیبود.با نوازش هاش ب ایارم یرو بازو سرم
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 ...نایمن...قربونت بشم ساور ی:خانومم.خانومایارم

 

 حال گفتم:هوووم؟ یب

 

 شما. یم طونیخنده دم گوشم گفت:نگو هووم ش با

 

 برهنه اش. نهیهمون خواب با چشم بسته مشت زدم به س تو

 

 :بذار بخوابم...-

 

 زنه ها یاالن اذان م میریدوش بگ هی:فدات شم بلند شو ایارم

 

انداختم لبم رو گاز گرفتم.بازهم اخم کرد و  ایکه به سرو وضع خودم و ارم یهام رو اروم باز کردم.نگاه چشم

 ...دیکه دوباره من با نیا ر؟مثلیگفت:نگفتم گازشون نگ

 

 و گفتم:اِ توام ها.برو حموم بعد من برم دمیخند

 

 ..رو انداخت باال و گفت:خب باهم. ابروهاش
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 کردم و گفتم:بـــــرو یمصنوع اخم

 

 ؟یدی.چشم هام رو بستم.اومد دوباره با غر غر گفت:باز که تو خوابرهیو دوباره رفت دوش بگ دیخند

 

 .رفتم سمت حوله ام.دارمیشدم و گفتم:نه ب بلند

 

 یکیبود.انگار خدا  زیسجاده اش.چقدر برام عز ی.پشتش به من بود و نشسته بود رورونیاز دوش و غسل اومدم ب بعد

 ..یاز فرشته هاش رو برام کنار گذاشته بود بعد از اون همه سخت

 

.چادر نمازم دیمردونه اش سالمش رو داد و مهرش رو بوس ی.با صدادمیپوش دیو سف یسرمه ا یو شلوار راحت زیبل هی

داد.چادرم رو سر کردم و نشستم  یبهم آرامش م یلیکه مادرجون بهش زده بود خ یاسیعطر  یرو برداشتم بو

 کنارش و سرم رو گذاشتم رو شونه اش.

 

 یی:قبول باشه اقا-

 

 نگاهم کرد تو چشم هاش اشک حلقه بسته بود. برگشت

 

 ایبهت صداش کردم:ارم با

 

 زد و گفت:جونم؟ یلبخند
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 ه؟یاشک تو چشم هات واسه چ نیبردم سمت صورتش و گفتم:ا دست

 

.واسه داشتن تو و دخترمون...چشم هاش رو باز و یخوشبخت نیدست هاش صورتم رو قاب گرفت و گفت:واسه ا با

 بسته کرد و گفت:پاشو خانومم.نمازت رو بخون.

 

 نیکردم بابت ا ینمازم خدا رو شکر م یکردم.تو هر کلمه  یتخت.قامت بستم.نگاه مهربونش رو حس م یرو نشست

 .میو ازش خواستم خودش کمکون کنه که خوشبخت بمون دیجد یزندگ

 

قرانش رو باز کرد و نشست  ایرو برداشتم و دعا خوندم.ارم حمیبود.تسب دهیخوابم پر گهیرو دادم.د سالمم

قشنگ و صوت  یبا صدا ایو ارم می.نور اومد.هر دو لبخند زدمیروش و بازش کرد میکنارم.دستمون رو باهم گذاشت

 ...میشد .عشق خدا و عشق زندگ یعشق م زخوندم و دلم پر ا یباهاش م هیبه آ هیرد به خوندن.آشروع ک نشیدلنش

 

 که بعدش کنسرت خانوم کوچولوم شروع شد. میدیخواب یساعت هینماز  بعداز

 

 تخت و با زور بلند شدم. یرو محکم فشار دادم تا خوابم بپره.دست گذاشتم رو پلکم

 

 بودم به خدا... دهی...تازه خوابی:مامان-

 

 .دمیرو بچه بغل د ایکه ارم ایکردم سمت هست رو
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 .یمشترکمون خوش اومد یخانوم به روز اول زندگ نایرساوری:صبح بخایارم

 

 داد.خنده ام گرفته بود. یرو تو بغلش تکون م ایهست

 

 ؟یخند یم ی:به چایارم

 

 ادی:چقدر بابا بودن بهت م-

 

مامان خانوم که فکر کنم  رینداره.بگ یخواد که هر کس یبابا بودن هم تخصص م یزد و گفت:پس چ یلبخند ایارم

 خواد که من ندارم. یم یزیدخترت چ

 

 ؟یابروم رو انداختم باال و گفتم:مثال چ یتا هیرو گرفتم و  دخترم

 

 ریزد و گفت:مثال ش یچشمک

 

 رو دادم باال و گفتم:روت رو اونور کن زمینازک کردم براش و بل یچشم پشت

 

 حاال دمیگفت:انگار ند طنتیچشم هاش رو گرد کرد و با ش ایارم
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رو گذاشتم تو بغلم و خواستم بالش رو پرت کنم طرفش که در رفت و در رو بست.باخنده در رو باز کرد و  ایهست

 ه.صبحون دیاریب فیگفت:شرمنده اگه صبحونه خانوم کوچولو تموم شد تشر

 

 گهیدونم زن گرفتم خودمم صبحونه بدم البد شام و ناهارم با منه د یلب گفت:واال نم ریبا غر غر ز بعد

 

 خنده گفتم:کم غر بزن اقـــا با

 

شه.اخ من  یم شتریشه دردسراش ب یرو که دادم جاش رو عوض کردم و شستمش.دخترم بزرگ تر م ایهست ریش

 !شیدوست داشتن یخودش و دردسرا یفدا

 

 دمیشپو یبا ساپورت طوس یاسمان یکوتاه اب نیاست کیتون هی.خودمم یاسمان یاب یسرهم هیرو عوض کردم. لباسش

 رونیرو بغل کردم و از اتاق زدم ب ای.هستدمیبه سر و روم کش یدست هیو  دمیو صندل هام رو پوش

 

و کره  ریو پن ریصبحونه انداختم.نون سنگک.ش زیبه م یاوردن.نگاه فیسر بلند کرد و گفت:به به خانوم ها تشر ایارم

 و مربا.

 

 .یرو صندل نشست

 

 شما بکش گهیرو د یی:زحمت چاایارم
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 من. ییو گفتم:چشم اقا دمیرو دادم بغلش و خم شدم و موهام رو زدم پشت گوشم و گونه اش رو بوس ایهست

 

به  یزیبود چ دهیچ ایکه ارم یکه مقابل اون سفره کامل ختمیخوشرنگ ر ییرو از بغلم گرفت و منم دوتا چا ایهست

 .ومدیحساب نم

 

 ایاقا ارم دیی:بفرما-

 

 دیدیخانوم زحمت کش نای:ممنون ساور-

 

 .خسته بودم خبینامرد یلینشوند و گفتم:خ میشونیرو تو پ یشوخش اخم مصنوع لحن

 

 بانو دیخسته باش دمیلقمه نون و مربا درست کرد و گرفت سمتم و گفت:با هیزد و  یچشمک

 

 ؟یشد طونیش نقدری:تو چرا ا-

 

 نییاپ اندازمیکه سرم رو ب نیا ایکه هنوز شما شما بگم؟ یرو تو بغلش جا به جا کرد و گفت:انتظار ندار ایهست ایارم

 تحمل کردم. یادیچندماهم ز م؟همونیبش دیسرخ و سف یه
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 ...ایبرادر ارم دهیرو گذاشتم دهنم و گفتم:واقعا که از شما...بع لقمه

 

اپن بود.برش داشتم.مامان بود.ابروهام رو  یزنگ خورد.رو می.گوشمیخورد یصبحونه م میبود که داشت یربع هی

 انداختم باال و تماس رو برقرار کردم.

 

 الو سالم مامان-

 

 خوبه؟ یخبر؟همه چ ؟چهیسالم مامان.خوب-

 

 میخوبه.ما هم خوب یزدم و گفتم:همه چ یلبخند

 

 :سالم برسون به مادرزن گلمایارم

 

 نیا هینیری.چه خودشدیبلند گفت که مامان خودش شن اونقدر

 

 دیما دعوت ی.مامان امشب خونه ایسالم برسون به ارم-

 

 .میشیمزاحم نم دیکش یممنون چرا زحمت م-
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رو هم  ایمنتظرم.هست دهایند یا گهیقولش رو به کس د ی.زنگ زدم اول صبحادیخوبه خوبه تعارف نکن خوشم نم-

 ببوس.

 

 به همه قربان شما خداحافظ دیپس.سالم برسون میش یچشم مزاحم م-

 

 و گفتم:مامان امشب دعوتمون کرد. دمیرو قطع کردم.لبام رو برچ یگوش

 

 داخل دهنش و گفت:مامان هم صبح زنگ زد دعوت کرد دیلبش رو کش ایارم

 

 میگفتم فردا شب بر یامان مخب به م یگفت یپشت دستم و گفتم:زودتر م زدم

 

کنه.دلخور  یکه مامانت چقدر حساسه.حساس ترش نکن.مادرجون درک م یدون یانداخت باال و گفت:م ییابرو ایارم

دل  ومدهیعروس خانوم که ن نی.اارمیدل مادرزنم رو به دست ب دیدونه من با ی.اونم مشیشناس یشه مگه نم ینم

 بده ادیازاون ترفندهات رو به ما  کمیمادرشوهر رو برد.

 

 .ستین یاددادنیتو خونت باشه  دیشدم سفره رو جمع کنم.تو همون حال گفتم:با بلند

 

 .میرس یو گفت:باشه سرکار خانوم.بهم م دیلپم رو کش ایارم

 

 تداش اجیبهش احت شتریب کار؟خودشیچ خوادیکارتون م ایرو بغل کرد و رفتن تو هال.خنده ام گرفت.هست ایهست
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 سر دردم ایهست یها هیهام رو ماساژ دادم.گر قهیمبل و با انگشت هام شق یمبل.نشستم رو یرو پرت کردم رو فمیک

 کرد. یم شتریرو ب

 

 رفت. یداد و قربون صدقه اش م یرو تکون م ایدائم تو بغلش هست ایارم

 

 نکن... هی..نه گر؟نهیی:جونم باباایارم

 

 رد.خودش رو هالک ک نایساور ریبچه رو بگ ای؟بیکه چ یغم بغل گرفت یزانو یاخم برگشت سمتم و گفت:نشست با

 

 یحساب شیا لهیت یگرفتم.چشم ها ایرو از بغل ارم ایهم فشار دادم و از جام بلند شدمو هست یهام رو رو چشم

 یبدم.اما لج کرده بود و نم ریمبل و لباسم رو باز کردم بهش ش یو نشستم رو دمیرو بوس شیشونیشده بود.پ یاشک

 گرفت.

 

 سرش. یرو دیزانو زد.دست کش نیزم ینگاه کردم.کنارم رو ایبه ارم مستاصل

 

 :تبم ندارهایارم

 

 مو داشت. شیرو سرش که کم و ب دمیرو گرفت.دست کش نهیاصرار کردم که باالخره نازنازو س کمی
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 .مییرو مبل روبه رو بلند شد ونشست ایارم

 

 ؟هوم؟یاخم و تخم واسه چ نیو گفت:چته؟ا شیشونیپ ینشوند رو یزیر اخم

 

 تکون دادم و گفتم:ول کن حوصله ندارم یسر

 

 خورد. یم ریداد و ش یهوا تکون م یتر شد.نگاه ازش گرفتم و دوختم به دخترم.دست هاش رو تو ظیغل اخمش

 

 نای:با توام ساورایارم

 

 یشده.نگو شب عروس یکردم خوب شده راض یرفتار مامان و؟فکر م یدیهم فشار دادم و گفتم:ند یهام رو رو پلک

هاش رو؟چرا  هیو کنا شین یدیرو از رو ببنده.نشن ریخواست شمش یزده.م ینم یخودش حرف یواسه خاطر ابرو

 جوابش رو بدم هان؟ ینذاشت

 

هم قفل کرد و  یجلو و ارنجش رو گذاشت رو زانوهاش و دست هاش رو تو دیزد و خودش رو کش یلبخند محو ایارم

که مهمونش  ییمادرت رو؟اونم جا ؟هوم؟جوابیجوابش رو بد یخواست یم ی...گلم...چزمیگفت:خانومم...عز

 بشه؟ یچ ؟کهیحرکت که جواب مادرت رو بد نیبود؟قشنگه ا م؟درستیبود

 

مادرت از اول هم  میدونست ینبود.ما که م یزی.اما چدمید یهاش رو اروم باز و بسته کرد و ادامه داد:آره خانوم چشم

 ی.نمادیمادرت از من خوشش نم ؟گلمیپا پس بکش یخوا یم کهیتا ت 4و  هیو کنا شینبوده حاال با دوتا اخم و ن یراض
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رو  ریاون دوست داشته باشه همونطور که اون ام یدار سترو تو دو یهر کس ستی.قرار نیخواست تو عروس من بش

 ...نای.ساوریتو نداشت یدوست داشت ول

 

با مادرت سر من  یاگه بخوا یعل یگرفت طرفم و تکونش دادو گفت:به وال دیتهد یاشاره اش رو به نشونه  انگشت

کرده خانوم  یبخشمت...اون بچه چه گناه ی.نمیو کام خودت و من و تلخ کن یبا هر حرفش اخم کن ای یدعوا کن

بود تموم شد و رفت.خواهش  یبدنبود هر چ یلی.امشب هم خیکن یم تیاخم ها همه مون رو اذ نیحوصله نداره؟با ا

 ؟یدیکنم ذهن خودت رو مشغول نکن خانومم.باشه؟بهم قول م یم

 

کردن حرف رو عوض  ی.چقدر ساورا و بابا سعرمیگ یگر م افتمیمامان م یحرف ها ادی ی.وقتنییرو انداختم پا سرم

شد  یکه باعث م یزیانداخت.در مورد محله و خونه و خانواده ش و هر چ یم کهیت ایبه ارم یکنن اما مامان تو هر حرف

 ...حرمت مهمون بودنمون رو هم نگه نداشت.نهرو بسوزونه و بابا و ساورا رو ناراحت ک ایدل من و ارم

 

 کیبه ادم نزد یگن مادر ادم از هر کس یده؟مگه نم یآزارم م نقدریداره؟چرا ا ایاز ارم یا نهیمامان چه ک دونمینم

 رو دوست داره. دنمیتره؟پس چرا مادرمن عذاب کش

 

 ینگاه کردم.چقدر صبور بود.دست مشت شده ام رو تو دستش م اهشیس یدهنم رو قورت دادم و تو چشم ها آب

 داد. یکرد و با ادب و لبخند جواب مامان رو م یگرفت و مشت گره خورده ام رو باز م

 

 کنم. تیرو اذ امیاخم ها ارم نیخواست با ا یگفت.دلم نم یم راست

 

 شهیگم رفت و امدم با مامان کم م یاالن م نی:باشه...اما من از هم-
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 :آخه...ایارم

 

 .ایآخه ارم یرو گرفتم طرفش رو چشمم رو بستم و گفت:ب دستم

 

عوض  یشلوار راحت زیبل هیشده بود گذاشتمش تو تخت و لباسم رو با  ریس ایشدم و رفتم سمت اتاق خواب.هست بلند

 کردم.

 

نگاه انداختم  هیمگه؟بغلش کردم و  یخورد یزدم و گفتم:اوه مامان چ ی.لبخندومدیم ییبوها هی ایهست یطرف ها از

تکون دادم و بردمش تو حموم و  یکرده...سر یخرابکار یبله خانوم حساب دمیاس؟دیاوضاع چه جور نیبب

رو دوست داشت.موهاش رو خشک  یتخت.اب باز یو نشستم رو دمیچیرو دورش پ شیشستمش.حوله صورت

 شد. یم دیتا نخ شو 4کردم.البته موهاش شامل 

 

 ؟یرفته اب باز دی:اوه دخملم و نگاه کنایارم

 

 اریرو هم ب شیبیب یدست لباس از کشوش بده ما هیقربون دستت  ایزدم و گفتم:ارم یلبخند

 

 میبه چشم ما دربست مخلص دخترمونم هست ی:اایارم
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زدم و سر تکون دادم.حوله  یپشتش رو کرد طرفم.لبخند ایدونه برداشتم.ارم هیگرفتمو  ایرو از دست ارم یبیب یما

تخت و گفت:بده لباسش  ینشست رو ای.ارمدمیاش رو بوس نهیس یکردم.خم شدم و رو شیبیب یاش رو باز کردم و ما

رو تنش کرد.سرم رو گذاشتم رو شونه اش.دستش  شیشلوار نارنج زیتخت برداشت و بل یرو بپوشونم.بچه رو از رو

 بغلش بود. یهم تو ای.هستدیموهام رو بوس یرو حلقه کرد دور شونه ام و رو

 

 دهیکه چش ییها یرفت.تلخ یمامان راحت از دهنم م یها یبرام مهم نبود.تلخ زیچ چیه گهیکه بودم د ایارم کنار

به  یرو جمع کردم.نگاه زی.تند تند مدیکش یشد وپر م یدود م ایبودم همه در کنار ارم دهیکه کش ییبودم.زجر ها

نداشتم.تازه عروس  دیبه خر یلیم ادی.زدیخر میبود.روشنا بهم زنگ زده بود که امروز باهم بر میون 9ساعتم انداختم.

 شتریروزها کار کلبه ب نیکرده بودم اما نخواستم دل روشنا رو بشکونم.تبسم هم که کلبه بود.ا دیخر یدم و تازه کلبو

ه کلب یبه بچه ها یشام عروس هیرفت کلبه.قرار بود فردا شب  یکرد م یم دایکه پ یشده بود و تبسم هر فرصت

 رو برداشتم. یاف اف رفتم سمتش و گوش یزدم و با صدا ی.لبخندمیدب

 

 ی:بجنب ساورروشنا

 

 سای:اومدم وا-

 

 ؟یر یم یو گفت:دار ستادیبا قامت بلندش روبه روم ا ایرو سر کردم.ارم چادرم

 

 دمیو گونه اش رو بوس ستادمیبود.رو پنجه هام ا یعال شیرو از بغلش گرفتم.اماده اش کرده بود.چقدر بچه دار ایهست

 و گفتم:آره روشنا اومد برم با اجازه

 

 و گفت:برو به سالمت مراقب خودتونم باشد.به روشنا خانومم سالم برسون. دیام رو بوس گونه
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 قربان؟ گهیزدم و گفتم:چشم امر د یچشمک

 

 نکنه ریپات گ ریبانو.مواظب باش چادرت ز ستین یدم در اومد و گفت:عرض تا

 

تحرک بد نبود برام.رفتم  نیتنبل شده بودم واسه هم کمیچند روزه  نی.انییاگفتم و از پله ها رفتم پ یچشم

 بود. اطی.روشنا تو حنییپا

 

 .ی:سالم بر عروس فرارروشنا

 

 ام به خدا ؟شرمندهیخودم.چطور یو گفتم:سالم خواهر دمیخند

 

رم چند روز  یکنم.م یخبر شوهر م یرو از بغلم گرفت و گفت:اشکال نداره خواهرم منم ب ایبا خنده هست روشنا

 اریرو ب نتیکنم.بپر برو ماش ی...منم بلدم تالفینه خبر ینه اس یشه.نه زنگ ینم دامیپ

 

 اطیاومد داخل ح نیکه آر نگیبرم تو پارک خواستم

 

 د؟یید؟بفرمایخوب هست نی:سالم آقا آر-
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 یما؟ازش راض یایارم نیبا ا دیکن یم د؟چهیزد وگفت:سالم عروس خانوم.ممنون شما خوب یلبخند محو نیآر

 گوشش رو بکشم ادبش کنم؟ نیخوا ینه؟م ای دیهست

 

 نباشم آقاست یشه ازش راض یخنده گفتم:نه تو رو خدا گناه داره.مگه م با

 

 لیحالم بد شد.شوهر ذل ی:واروشنا

 

و خم شد سرش رو  دیرو کش ای.لپ هستمینیب یبه روشنا انداخت و گفت:شوهر کردن شما رو هم م ینگاه نیآر

 بوسم از لپ روشنا بکنه... هیکم بود.منتظر بودم  یلیموند.فاصله اش خ نیروشنا به آر رهی.نگاه خدیبوس

 

 هست؟ ای:ارمنیآر

 

 دیخر میر یم میباال.شرمنده ما دار دیی:بله بفرما-

 

 با اجازه دیکنم خوش بگذره مراقب خودتون باش ی:خواهش منیآر

 

تکون دادم و  یشوک بود.با خنده سر یکمشون تو یو فاصله  نیرفت باال اما روشنا هنوزم از اون حرکت آر نیآر

 در اوردم.بوق زدم که از عالم هپروت در اومد. نگیرو از پارک نیماش

 

 :چته تو؟روشنا
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درا از شوک خودش و محکمش کردم و گفتم:بابا  یرو ازش گرفتم و نشوندمش تو صندل ای.هستنیتو ماش نشست

 ؟یکرد یم کاریکرد چ یرو بوس کرد.خودت رو بوس م ایخواهرم.خوبه هست

 

 توهم ها... یگ ی.چرت موونهیکرد و رو ازم گرفت و گفت: برو بابا د یاخم روشنا

 

 .رمیبرم بم دیانداختم باال و گفتم:من تو رو نشناسم با ییابرو

 

 .دمیتو هوا تکون داد و من خند یدست

 

 :ایارم

 

 ؟یا ن؟گرفتهیو گفتم:چته آر زیرو گذاشتم رو م ییچا ینیس

 

 یرو گرفت تو دستش و دست هاش رو دورش حلقه کرد.پاهاش رو باز کرده بود و آرنج هاش رو رو شییچا وانیل

 زانوهاش گذاشته بود.

 

 بابا یچی:هنیآر
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 گم چته؟ یم نیبهش انداختم و گفتم:آر یهیعاقل اندر سف نگاه

 

 زنگ زد و... شبیمامان د یچیداد وبا پوزخند گفت:ه هیتک

 

 و گفتم:اوه اوه تا اخرش رو گرفتم.مهلتت تموم شد و ازدواج و... دمیخند

 

...با ایرما ؟گفتمیک ی.گفت عروسیعروس ؟گفتمییزنگ زده بود گفت کجا یو گفت:اره بابا.شب عروس دیکش یپوف

 کشم از دست توهه یم یاخم نگاهم کرد و گفت:هر چ

 

 ؟یخنده گفتم:به من چه؟واسه چ با

 

 یاش موند دونهیشد تو توهمون  یدوبار زن گرفت و صاحب زندگ ایگه خاک تو سرتو که ارم ی:برگشته منیآر

 

 یمرغ سرکنده بال بال نم نیع یجور نیاالن ا یمنو داشت یجر بزه  نیاز ا کمیگه؟ یزدم و گفتم:مگه دروغ م قهقهه

 گفت؟ یچ گهی.خب دیزد

 

 یکن یم یهفته دختر مورد عالقه ات رو معرف نیتا اخر هم ایگفته  یچیو گفت:ه زیم یرو گذاشت رو شییچا وانیل

 مهرناز یخواستگار میریجمعه م نیهم ای
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 یم دیتو رو با اون تهد یواسه چ ادیداده حاج خانوم؟موندم اون که از مهرناز خوشش نم ماتومی:اوه پس اولتگفتم

 رینگ یجد ادیخواد مهرناز عروسش بشه.تو هم ز یده.مامانت دلش نم یمنگنه قرارت م یداره ال دیکنه؟شا

 

رفته  کمیکه مامان  نیکرد.مثل ا یبهم زنگ زده بود خوش و بش م ییهوا تکون داد و گفت:نه بابا دا یتو یدست

 شه به خدا یسمتشون.اوضاع داره خطرناک م

 

 ؟یکن کاریچ یخوا ی:خب حاال م-

 

 :ازدواجنیآر

 

 ؟یو ازدواج؟با ک ؟تویهام رو گرد کردم و گفتم:چ چشم

 

 کنه یکه بتونه نقش زنم رو باز یکیدونم. ی:چه منیآر

 

 ؟یبکن یخوایکه نم یدادم و با اخم گفتم:ازدواج صور هیتک

 

 کاریکنم.چ ینامزد م شونیکیهفته با  هیرم سر  یاالن م نمیدوست دختر دارم تو است یکل ستیتمسخر گفت:ن با

 رو دوست دارم که بخوام باعشق ازدواج کنم؟ یکنم پس؟مگه کس

 

 ی:اره دار-
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 زن خوشبخت؟ نیهست ا یک ؟خبیدون یتو م دونمیاخم نگاهم کرد وگفت:اا من نم با

 

 کن ی.خب ازش خواستگاریتو روشنا رو دوست دار نیآر تی:خودت رو نزن ب خر-

 

 

 

 

 

 باهاش ازدواج کنم؟ میزن یم ریهمو با ت هیسا میساز یخدا.من و اون با هم نم:ولم کن تو رو نیآر

 

داره  یه ینیبی:مگه نمنیستآرین لیم ی.اونم نسبت به تو بیخودت رو گول نزن معلومه دوسش دار نقدری:ا-

ر س خوادیدلم م ادی.اره ازش خوشم مستین یبرم اظهار عشق کنم بهش.چون عشق تونمینم کنه؟منیخواستگار رد م

 زد و گفت:محاله یبه سرش بذارم اما عشق...پوزخند

 

 .بلند شدم ودیخوشبخت ش شاهللیمهرناز خانوم.ا ینکن برو خواستگار ی.باشه خواستگاریدنده ا هی:از بس غد و -

 شد عوضش کنم خیرو برداشتم و گفتم: شییچا وانیل

 

 کار؟یخوام چ یرو م ییروم بذار چا شیراه پ هیبابا  نی:بشنیار
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و از همون جا بلند گفتم:همون که گفتم.تنها راه حل ازدواج با  ختمیر ییتو آشپزخونه و دوباره چا رفتم

 نیعمرا بهت ا یعشق چیه یب یکن یباهاش ازدواج م یدونستم به زور دار یروشناست.اونم نه به زور...اگه م

 بهش فکر کن... نی.آردیدار بهم یحس هیدونن شما دوتا  یاالن همه م یدادم ول یرو م شنهادیپ

 

 یکنم.چاره  یداد به مبل و گفت:م هیسرش و تک ریتکون داد و چشم هاش رو بست و دست هاش رو گذاشت ز یسر

 .ستین یا گهید

 

 باشن.عالقه یتونن درکنارهم زوج خوب یمتقاعدش کردم که اون و روشنا م نیساعت کلنجار رفتن با آر میاز ن بعد

هم عشق نبوده اما مطمئنم  دیشا دونمی.نمدادیکرد اما اونقدر مغرور بود که بروزش نم یم دادیتو عمق نگاهش ب یا

تر  کیدوتا رو بهم نزد نیکنه ا یو مصمم م مندوتا هست که  نیقلب ا نیب یحس دوست داشتن هیحس خوب، هی

 کنم.

 

 حسم اشتباه نباشه و بعدها به خاطرش خودم رو سرزنش نکنم. نیا دوارمیام

 

 یره ما خودمون فقط قراره خونه  ینم یبهش گفتم از تو انتظار یفردا ناهار ما رو پاگشا دعوت کرد.هرچ یبرا نیآر

 و منم قبول کردم. میبر دیقبول نکرد و گفت با میمادرامون بر

 

 یباهمون اخم و کالفگ مهینصف و ن نیزدم به دخترها.آر یسرم رو برگردوندم سمت در.لبخند مهربون دیکل یصدا با

 نشست سرجاش. نایبود،بلند شد که با تعارف ساور ختهیساعت اعصاب من رو هم بهم ر هی نیکه توا

 

 د؟یخانوم ها.کف بازار رو هم جارو کرد دی:خسته نباش-
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پرت شد روش و گفت:خانوم شما که صرفه  بایرو گذاشت کنار مبل و تقر دهاشیمبل.روشنا خر ینشست رو نایساور

 حق نداره پول خرج کنه؟ یداد ماتومیگم نکنه بهش الت یجو شدن.م

 

سرکار خانومه.جرئتش رو دارم  نیدارم متعلق به ا یکه هر چ چارهیگفتم:منِ ب تیو با مظلوم دمیها رو آب کش وانیل

 مگه؟

 

 لیزد و گفت:از بس زن ذل یپوزخند نیآر

 

و  زیم یرو گذاشتم رو ینیو بردم تو هال و به بچه ها تعارف کردم.س ینیتو س دمیشربت درست کرده ام رو چ تا

 هیعیطب یلیخ زیچ نی.ازمیعز میگفتم:ما تفاهم دار

 

 کرد خنده اش رو بخوره اما نتونست. یاش رو کج کرد.انگار که بخواد حالش بهم بخوره.روشنا هم سع افهیق نیآر

 

 

 

 

 

 :حالم بد شد...نیآر
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 داداش من،عجله نکن ادیزدم و گفتم:سر خودتم م یچشمک

 

 داد و پا رو پا انداخت و گفت:من؟عمرا هیتک نیآر

 

 مینیب یتکون دادم و با تمسخر گفتم:م یسر

 

 مینیب یگفت:م یجد

 

 روشنا جون واسه فردا ناهار دعوتمون کرده ایارم یخب...راست یلی:خنایساور

 

 شد؟ یاوه!چ اوه

 

 میش یزدم و گفتم:دست شما دردنکنه مزاحم نم یمصنوع یلبخند

 

 که دی.اصال تعارف نکنناستیتازه خونه خوده ساور ادیتعارف ها خوشم نم نیکرد وگفت:اصال از ا یزیاخم ر روشنا

 تو هم ها رهیکالهمون م

 

وز ر هی دیاندازیقول فردا ناهار رو به من دادن.شما ب ایشربتش رو برداشت و گفتم:شرمنده خانوم آقا ارم وانیل نیآر

 گهید
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 کردم. دییبا سر تا تینگاهم کرد که با مظلوم نایساور

 

 گرفتم یمن واسه فردا به زور مرخص گهیروز د هی دیاندازیگفت:شما ب یکنترل شده ا تیبا عصبان روشنا

 

 گرفتم کار من که از کارشما سخت تره یکرد و گفت:منم واسه فردا مرخص یاخم تند نیآر

 

 .میش ی.مزاحم نممیستین یما راض دیاندازیآب دهنش رو قورت داد و گفت:تو رو خدا خودتون رو تو زحمت ن نایساور

 

 دیمن دعوت ینگاه کردن و گفتن:محاله!فردا خونه  نایبا اخم برگشتن به ساور جفتشون

 

ه ک نیبه مغزم فشار آوردم و با لبخند گفتم:ا عیام گرفته بود.مثل برره شده.مهمون قاپون نکنن حاال؟سر خنده

شه هم کارهاش.ماهم  یهم خرجش نصف م ینجوری.ادیریبگ یکیشر یمهمون هی.شما دوتا فردا ستین یمشکل

 .میش یکدومتون نم چیشرمنده ه

 

 ه؟یا غهیچه ص گهید یکیشر ی؟مهمونیگیم یچ یفهم یابروهاش رو سخت گره زد و گفت:م نیآر

 

 بدم. یکیشر یبا قهر گفت:عمرا من مهمون نهیداده و دست به س هیتک روشنا

 



 ییدایش ینیریش

 
951 

 

تون.چون من به  یمهمون میایب میتونیدست هام رو باز کردم و سرم رو تکون دادم و گفتم:شرمنده پس ما هم نم منم

بشه  یکیکه باعث کدورت اون  میرو انتخاب کن یکی خوادیهم به شما...اصال هم دلم نم نایقول دادم ساور نیآر

 شرمنده

 

 شه یخوبه ها.باحال م یلیبه نظر من خ هیکیشر نیبا خنده گفت:آقا ا نایساور

 

 گهیبه روشنا زد و گفت:قبول کن د یا سقلمه

 

 تهیموقع نیبهتر نیآروم بهش گفتم:ا یلیکار و کرد.خ نیمن هم تی.اونم به تبعنیجلو سمت آر دمیرو کش خودم

 

 و گفتم:مهلت مادرت... دمیکش ینگاهم کرد که پوف جیگ

 

 نیا ی.چشم هام رو باز و بسته کردم به نشونه دیتو موهاش کش یدست ی.عصبمیداد هیکه افتاد هردو تک شیدوزار

 که قبول کنه.

 

 و گفت:باشه قبوله رونیفوت کرد ب یو نفسش رو عصب دیکش یپوف

 

 زد. یمبل ضربه م ینگاهش کرد.با پاش به لبه  زیت روشنا

 

 من. یخونه  ی:باشه ولروشنا
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 من... یبار خونه  نیبرگذار شده ا یتوش مهمون یلی:خونه شما خنیآر

 

 شونیخونه ا یمهمون باریگه بذار  یراست م نیگفت:روشنا جون آقا آر نایبزنه که ساور یخواست حرف روشنا

 هم راحته یزکاریبابت تم التیباشه.تازه خ

 

 بشه میهمه کارها تقس دیبا هیکیشر یحاال که مهمون گهی:نه دنیآر

 

 خِر ما... افتهیعذاب وجدانش ب دیرو بکش گهیهمد دی.فقط نزندیکن یچه م نمیرونم و گفتم:بب یدستام رو زدم رو دوتا

 

 زد و روشنا پشت چشم نازک کرد. یپوزخند نیآر

 

دونم داره  یداد.م یبود که عذابم م نایساور یتو چشم ها یخاص یشرمندگ هیخوب... یلیخوب بود.خ امشب

 یا گهیمادر د هیشب ی.هر مادرستین یکار درست نیکنه اما ا یم سهیمادرجون رو با مادرخودش مقا یرفتارها

 .ستین

 

مادرجون و  یها یخوش گذشت.با مهربون.امشب مونیترسم بشه مشکل زندگ ی.مادیبا مادرش کنار ب دیبا نایساور

بود.دستش مشت نشده بود و به  شبیامشب خوب بود.بهتر از د نایتبسم.امشب خوب بود چون ساور یها طنتیش

 زبونش رو نگرفته بود. یزور جلو
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***** 

 

 :روشنا

 

 حرصم دراومده بود. نایو ساور ایارم شنهادیپ از

 

 کنم؟ کاریدهنم و گفتم:اِ اِ...اخه من با اون پسره چ یرو مشت کردم جلو دستم

 

 ...میزدم و گفتم:امروزم ماجراها دار یثینبودم.لبخند خب یناراض ادمیقلبم ز ته

 

اش بود و  قهیرو  ییبایز یباز نبود و چندتا دکمه برا ادیداشت که ز یشل قهی.دمیزانوم پوش یتا باال ییمویل کیتون هی

سوخته جذبم رو تنم کردم و شال قهوه  یسوخته داشت.شلوار قهوه ا یقهوه ا یهاش سه ربع بود و نوارها نیآست

 کم رنگ. یبرق لب صورت هیو  ملیر کممیام. برجسته یرژگونه زدم به گونه ها کمیرو سر کردم. مییمویل یا

 

 دوتا نیبود واسه هم کیکوچ میقرمه سبز یجست و جو کردم.بسته ها خچالیرو برداشتم و تو  کمین کیپ سبد

داشته  نیآر دیتموم کردم.لباموغنچه کردم.شا یرفته گوشت خورشت ادمی!یبرداشتم.وا یبسته قرمه سبز

 باشه؟شونه هام رو انداختم باال.

 

 سوپ. یبسته هم سبز هیآماده داشتم برداشتم. خچالیکه قبال پخته بودم و تو  یقرمز ایبسته هم لوب هی
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 ...گهید لیوسا یسر هیو  ونزیو سس ما جیو جو و هو یامان مویل کمی

 

تو دهنم و دستم رو  دمی.در زدم.لبامو کشنییصبح بود.سبدم رو برداشتم و رفتم پا 9به ساعت انداختم. ینگاه

 زنگ. یگذاشتم رو

 

 داد به چارچوب در. هیتک نهیدر.دست به س یاومد جلو یزیبا اخم ر نیآر

 

 :امرتون؟نیآر

 

 هام رو درشت کردم.مردکِ... چشم

 

 .میهام رو درشت کردم و گفتم:اومدم سالن مهمون چشم

 

 دیشد یموقع ناهار مزاحم م یکرد یزد و گفت:غذاهات رو باال درست م یپوزخند نیآر

 

 ایزد و مچم رو گرفت و سبدم رو گرفت و گفت:ب یو خواستم برگردم که لبخند میشونیپ ینشوندم رو یدیشد اخم

 کردم. یلوس نشو شوخ

 

 یادینبود ز دیبع نیبود.از آر زی.خونه تمنیوحشتناک به آر یچشم غره  هیتو.ابروهام رو دادم باال البته با  رفتم

 بود. یمقررات
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 ؟یکن یاستخاره م گهید ای؟بیسیهمونجا وا یخوا یبهم کرد و گفت:م یآشپزخونه.نگاه متعجب یتو رفت

 

 زد. یم خیسمت آشپزخونه.داشت کباب س رفتم

 

 ؟یکن یدرست م ی:چ-

 

 ؟ی...دوست داریاریزد گفت:بخت یم خیداد و س یم یکه گوشت رو تو دستاش باز یهمونجور

 

 زدم و گفتم:اوهوم. یلبخند

 

 یغذات و درست کن یخوا ینم گهی:زود باش دنیآر

 

 ید ی:بهم دوتا قابلمه م-

 

 هست.بردار هیدوم نتیفکر کرد و گفت:کاب کمی

 

 گوشتم تموم شده د؟منیخر یر ینم ی:راستروشنا
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 وهیرم م یبزنم م خیرو س نای؟ایخوایهم م یا گهید زیهست.چ زریاول فر یو گفت:تو کشو ختیر مویابل کمی نیآر

 .رمیکن بگ ستیل یخوا یم یزی.چرمیبگ

 

 ست؟ین ادیو پاش واسه دونفر ز ختیهمه ر نیا گمیواسه ساالد.م خوامی:فقط کاهو مروشنا

 

تبسم خانوم و  ؟درضمنیکن یگفت:دو نفر؟خودمون رو حساب نم شیشگیرو انداخت باال و با لحن مغرور هم ابروش

 رسه یساورا هم دعوتن.غذات م

 

 تکون دادم و گفتم:آره یسر

 

 شدم. یبرداشتم و مشغول درست کردن سوپ جو وقرمه سبز یقابلمه و دوبسته گوشت خورشت دوتا

 

 عیلحظه سر هیکرد.تو  یبود هم کالفه ام م نیریکردم.هم برام ش یرو حس م نیآر ینگاه ها ینیگاه سنگ یو ب گاه

 یو رو ازم گرفت و گفت:کار من تموم شد.فقط کاهو م اوردیخودش ن یسر برگردوندم و مچش رو گرفتم.به رو

 رمیبگ یچ وهی؟میخوا

 

 بود. 11به ساعت انداختم: ینگاه

 

 موز.خوبه؟ ارویو خ بیس دونمیدادم و گفتم:نم هیتک نتیو به کاب نتیکاب یهام رو گذاشتم رو دست
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 خوادی.دسر نمرمیگیهم م ی.بستنرمیگیهم م گهید زیچندتا چ هی:نیآر

 

عطرش جلوتر از خودش اومد تو آشپزخونه.چشم  یاتاقش.بو یبه سوپم زدم.رفت تو یتکون دادم و دوباره سر یسر

 عطرم. یبو نیتونستم بگم عاشق ا یهام رو بستم.با جرئت م

 

 زنگ بزن یخواست یا گهید یزیرم.چ ی:من دارم منیآر

 

 پیلبم اومد.خوشت یرو یجذب.لبخند کج یسرمه ا نیسبز با شلوار ج یبلند چهارخونه  نیطرفش.است برگشتم

زد.دست هام رو مشت کردم و رو  یتکون داد و پوزخند کم رنگ یسر دیام رو که د رهیاه خ.نگشهیشده بود مثل هم

 ه؟یکنم فکر کرده ک اهشنگ خواستمینم گهی...اعصابم خورد شده بود.دفتهیازش گرفتم.مردکِ خودش

 

 یناهارخور زیم یصندل یکردم و خودم رو پرت کردم رو سیبرنج خ کمی یگفت و رفت.عصبان یخداحافظ

 

 رهیخواد برام دست بگ یاعتماد به نفس داره.بازم م یادینگاهش نکردم اما اون ز عیبود.من ضا یهام تند و عصب نفس

 رو نداشتم. نیو مسخره کنه.امروز اصال حوصله تنش ودعوا با آر

 

که خوشمزه اش  کمیبهش زدم.فقط  یروغن کره ا کمیبرنج رو روشن کردم و  ریهمه کارها رو کرده بودم.ز بایتقر

 کنه.

 

 جمع کنه به من چه؟ ادیاستراحت بد نبود.ظروف هم خودش ب کمیها. وهیدرست کردن ساالد و شستن م موندیم فقط
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کندم.با اخم تو همون  یپوست م اریدوشم افتاده بود رو درست کردم.داشتم خ یدر که اومد شالم رو که رو یصدا

 اونا رو هم جمع کن یبذار یخوا یم یظرف چ نیبها و کاهو رو بشور ب وهیحالت بهش گفتم:م

 

 ینفس هاش که به لبه  یو به سمتم خم شد.گرما میصندل یپشت یزد.دست هاش رو گذاشت رو یصدا دار پوزخند

 رورم!کوه غ نیکنار ا یوقت ادیوقته سراغم م یلیحس خ نیمن نبود.ا ری.تقصبردیتپش قلبم رو باال م خوردیشالم م

 

 نشه تیادی:زنیآر

 

باهم فاصله  شتریمتر ب یتر کردم و برگشتم طرفش.صورت هامون چندسانت ظیدهنم رو قورت دادم.اخمم رو غل آب

 نداشت.

 

 یعنیکنم. یباشه.من خورشت و سوپ وبرنج و ساالد دارم درست م یزدن کار شاق خیکباب س هی کنمی:فکر نمروشنا

 ادیشستن هم ازدستت برنم وهیم هی

 

 یستیبلدن دمیفهم دمیرو ازش گرفتم و گفتم:اشکال نداره خودم انجام م روم

 

ساعتش  هیانتقامم رو گرفتم.بعد چند ثان شیزدم.آخ یکردم.پوزخند یشدن دندون هاش رو حس م دهییسا یصدا

ابکش  ی.کاهو ها رو شسته شده توومدیم ییظرف شو نکیها تو س وهیآب و افتادن م یو صدا زیم یرو پرت کرد رو

 .زیم یگذاشت رو
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 کاهو خورد کردم. کمی

 

 ؟یرنده دار نی:آقا آر-

 

 یبرداشت و گذاشت رو نتیها تموم شده بود.رنده رو از کاب وهیکه کار شستن م نیهاش رو خشک کرد.مثل ا دست

 زدم و تو دلم گفتم:حقته! یکرد.لبخند ی.نگاهش دلخوربود.انگار داشت ناز مزیم

 

 ..دستمی:آ-

 

 سمتم. برگشت

 

 شد؟ ی:چنیآر

 

 ؟یدیتکون داد و گفت:بر یانگشتم رو با دستم نگه داشتم و رنده رو هول دادم اونور.اومد سمتم.با تاسف سر کنار

 

 اره فکر کنم. کمی:-

 

 نمی:دستت رو بردار ببنیآر
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 یتونیکار نم هیباال. اریچسب برداشت و گفت:انگشتت رو ب هی خچالیبود.از تو  کیخراش کوچ هیرو برداشتم  دستم

 یکن یچندبار دست و پات رو داغون م یماه یشمرد یی.خدایانجام بد

 

 گهید شمیم ینطوریا خورمیکنم؟از بس چشم م کاریغنچه کردم و گفتم:من چ لبامو

 

 زنه آخه؟ یتو رو چشم م یو گفت:ک دیخند

 

 نازک کردم و گفتم:همه یچشم پشت

 

ت بود نشس کیبهم نزد یلیکرد که حرف بزنه.خ یدست دست م کمی.نیینگاهم کرد.سرش رو انداخت پا هیثان چند

فوت کرد و  یبود.نفسش رو عصب اهشیس یو خم شد طرفم.آب دهنم رو قروت دادم نگاهم به چشما زیم یرو

 ؟یش یسوال ازت بپرسم.ناراحت نم هیگفت:

 

 شد؟ ینطوریا هویچرا  نیشد؟ضربان قلبم شدت گرفت.ا ینطوریا هویچرا  نیقلبم شدت گرفت.ا ضربان

 

 :نه-

 

 کنه یخواستگار خوادیدستپاچه اش کرده بود.نکنه م نقدریخواست بگه که ا یم یهاش رو بست.چ چشم

 

 :راستش...راستش خواستم بپرسم...نیآر
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 ؟یاریاعتماد به نفس باال رو از کجا م نی.نفسش رو فوت کرد و گفت:خواستم بپرسم ادمیکش یقیعم نفس

 

 زیم یخنده و از رو ریزد ز دیام رو د افهیتند شده بود.تا ق تیبار از عصبان نینگاهش کردم.نفس هام ا رهیخ هیچندثان

 دم.کر ینگاهش م یهینگاه عاقل اندر سف هیبا  رهی.فقط خدیخند یسره م هیها و  تیداد به کاب هیو تک نییاومد پا

 

 شدن. یوانگیهه مردم دچار د ؟ههیخند یم ی:واسه چ-

 

کنم که  یخوام ازت خواستگار یم یخورم فکر کرد یو گفت:قسم م رهیخنده اش رو بگ یکرد جلو یسع نیآر

 زد. یتو چشم هات ذوق موج م یاونطور

 

صدتا  ؟منیاعتماد به سقف رو آورد نیتو هوا تکون دادم و گفتم:تو از کجا ا یرو خونده بود.مهم نبود.دست فکرم

 هوم؟ یفکر کرد یخودت چ شیرد کردم تو پ یا هیثان هیبهتر از تورو 

 

 یداشت.ظرف ها رو م یبرم وانیها بشقاب و قاشق چنگال و ل نتیاش محو شد.اخم کرد و برگشت و از کاب خنده

وجدان  شیپ ینطوریزد جوابش رو دادم.ا یزدم.هر حرف یکنه.لبخند یخواست حرصش رو سراون ها خال ی.مدیکوب

 بودم که دادش بلند شد. ستادهیخودم شرمنده نبودم.دستم رو شستم.کنارش ا

 

 شورن آخه؟ یم نجایرو ا ی:دست خوننیآر

 



 ییدایش ینیریش

 
962 

 

و مظلومانه  دمیدستم.حواسم نبود.لبامو برچ نیقطره خورده بود به ا هیبه دستام انداختم.در حد  ینگاه

 .دیگفتم:ببخش

 

 بودم دهیاز دادش ترس واقعا

 

 !یوسواس شیرو شست.ا نکیکرد و بهم تنه زد که برم کنار و بعد س یاخم

 

هم گذاشتن دم ناهار  نایبود.ا 12در بره.ساعت میتا خستگ دمیتموم شد.انگشت هام رو شکوندم و خودم رو کش کارام

 کنن. کیما دوتا رو بهم نزد خوانیم نایا دونمی.خودم که خوب مانیب

 

 رم باال ی:من م-

 

باال.شونه هام رو انداختم باال و  دیبهش رفتم و درو باز کردم و به ضرب بستم.ابروهام پر یتکون داد.چشم غره ا یسر

 از پله ها رفتم باال.

 

.شال یبا ساپورت جذب مشک دمیقرمز داشت پوش یها نیکه آست یمشک کیتون هیگرفتم و  یدوش سرسر هی

.در زدم.باز نییرو پام کردم و رفتم پا میقرمز و مشک یقرمزم رو سرم کردم و رژقرمز زدم.خوشگل شدم. صندل ها

 نبود. ینکرد.دوباره زنگ زدم.خبر
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 یبیچهارخونه اش ترک زیبود.بل سیخ کمیدادم.در رو باز کرد.موهاش  یفشارش م یاپیرو گذاشتم رو زنگ و پ دستم

که باز هم  نیبود.مثل ا ستادهیدر ا ی.جلویتنش بود.با شلوارکتان جذب مشک یو طوس یقرمز و مشک یاز رنگ ها

 قرار نبود بره کنار.

 

 کنار؟ یریهام رو درشت کردم و گفتم:نم چشم

 

 رو فوت کرد و ابروهاش رو انداخت باال نفسش

 

 شه بپرسم چرا؟ ی:م-

 

 ش؟یکوبوند یم یبود اونجور لهی:در طونیآر

 

 لهیبه خنده کج شد و گفتم:دور از جون...آروم تر گفتم:طو لبم

 

 تر شد. ظیو اخمش غل دیشن اما

 

 من تو خونه توه لی:برو کنار وسا-

 

که  نیشد.مثل ا یبهتر نم گهیبدتر د نیاز ا ای.برونیاز در خونه اومد ب یشانس گندم همون لحظه خانوم انصار از

 داد. یبا تاسف واسه من سر تکون م یبود که چهره اش بر افروخته بود و ه ستادهیپشت در فالگوش ا
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 .احوال شما؟ی:سالم خانوم انصارنیآر

 

 .ستمی:ممنون پسرم.بدنیانصار

 

 :سالم-

 

 .دمیمانتونپوش ستین شتریزد واز سر تا پام رو برانداز کرد.گفتم دو تا دونه پله ب یپوزخند

 

کنن و  یگن دخالت م یم میهم بزن یحرف هیگفت:خوبه واال  هیو کنا شیکه جواب سالمم رو بده با ن نیا یجا به

به  یافتاد یکه خدا رو شکر رفت تو تنها شد یکی.اون هیزیخوب چ اهمیحرف ها.شرم و ح نیکنن و ا یقضاوت م

 ساختمون؟ یجون پسرها

 

از راه به  یتونینم هیجناب سرگرد پسر خوب نیخونه پسر مردم؟ا یاندازیخودت رو ب یخوا یبکش به زور م خجالت

 ...ی...دختره یدیپسرم راهش نم یکن یم ی.خوب کاریدرش کن

 

 .احوال شما؟ی:سالم خانوم انصارنیآر

 

 .ستمی:ممنون پسرم.بدنیانصار
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 :سالم-

 

 .دمیمانتونپوش ستین شتریزد واز سر تا پام رو برانداز کرد.گفتم دو تا دونه پله ب یپوزخند

 

کنن و  یگن دخالت م یم میهم بزن یحرف هیگفت:خوبه واال  هیو کنا شیکه جواب سالمم رو بده با ن نیا یجا به

به  یافتاد یکه خدا رو شکر رفت تو تنها شد یکی.اون هیزیخوب چ اهمیحرف ها.شرم و ح نیکنن و ا یقضاوت م

 ساختمون؟ یجون پسرها

 

از راه به  یتونینم هیجناب سرگرد پسر خوب نیخونه پسر مردم؟ا یاندازیخودت رو ب یخوا یبکش به زور م خجالت

 ...ی...دختره یدیپسرم راهش نم یکن یم ی.خوب کاریدرش کن

 

اخم  کمینگفت بهش.فقط  یچیهم ه نیگه.آر یخواد م یدلش م یهام درشت شده بود.بغضم گرفته بود.هر چ چشم

 خواست دهن باز کنه ستادتایکرد و صاف ا

 

 یلبعدشم ک یالک یدوما کارتونه قضاوت ها افتهیم یساختمون چه اتفاق نینداره تو ا یربط چی:اوال به شما هگفتم

م اول دار نی.من از همدیدلتون خواست بار من کن یهر چ دیدهنتون رو باز کن ستمین نای.سوما من ساوردیشرمنده ش

 با اون ریشوهرت رو بگ یبرو جلو یتون ی...میانصار نومخا ینیب یکه بد م دیبهتون پا رو دم من نذار دمیهشدار م

 ...زیسن پدر من و داره مردک ه هیزیده.خجالتم خوب چ یسنش با اون چشماش ادم رو درسته قورت م

 

آشپزخونه اومد.از  یاز تو میگوش یبزنه که صدا یبودم.خواست حرف لکسیهاش رو درشت کرده بود حاال ر چشم

رو  یداد.گوش یبغض تو گلوم هنوزم خودش رو نشون م دیلرز یرد شدم و رفتم تو آشپزخونه.دستام م نیکنار آر

 بود. نایبرداشتم ساور



 ییدایش ینیریش

 
966 

 

 

 .دیلرز یاپن بود و م یکردم به خودم مسلط باشم اما دست مشت شده ام رو یسع

 

 الوسالم-

 

 خوبه دییرو به رو نیپس شما؟واال هم دییسالم کجا-

 

 ستیب هیدنبال اون  میگفت تبسمم دعوته رفت ایواسه امشب ارم میشام سفارش بد میتوروخدا رفته بود دیببخش-

 میرس یم گهید قهیدق

 

 میباشه منتظر-

 

 نمتیب یقربونت م-

 

هم داشت  نی.آردمیشن یهاش رو م غیج غی.جومدینم یبا زن انصار نیصحبت آر یصدا گهیرو قطع کردم.د یگوش

 کرد. یو هم اون و اروم م دادیم حیرو توض ییزهایچ هیکردو  یم یاز من طرفدار

 

زدم و رو ازش گرفتم و دستش رو  یخواست بده دستم.نگاهش کردم.پوزخند یاب رو م وانیهام رو بستم.ل چشم

 پس زدم.
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 .ی:باهاش بد حرف زدنیآر

 

من بد حرف زدم.البد اونم  دیدهنم و گفتم:اِ..اِ...آره ببخش یچشم گرد شده نگاهش کردم و دستم رو گذاشتم جلو با

 درموردم گفت درست بود آره؟ یهر چ

 

 :من...نیآر

 

دلش  یهر چ یرو نشون داد.حال کرد زهایچ یلیفتم طرفش و گفتم:الزم نکرده همون سکوتت خرو گر دستم

 خواست بارم کرد؟آره؟

 

 تو چشمام جمع شده بود. اشک

 

 بهش گفتم؟ یچ یدیتو نشن یوونه؟اومدید یگ یم ی:چنیآر

 

 ذاره یبرام نم تیثیبست.آبرو و ح شهینم گهیشون دهنشون رو د یشناس ی.نمستیمهم ن گهی:د-

 

 ...گهیبودم د یگونه ام.نازک نارنج یرو دیچک اشکم

 

 رمیم یکن هیگر یبکنن.بخدا بخوا یدراز کرد و اشکم رو پاک کرد و گفت:روشنا غلط کردن بخوان غلط اضاف دست

 ...یتو که جوابش رو داد وونهیزن...استغفراهلل...د نیحال ا
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 ی...واگذارتون منیجهنم بسوز شیتو ات دوارمیکنه.ام یقضاوت م نهیب یم یهر چ کهیآروم نشدم.اِ...اِ زن ی:دادم ول-

 کنم به خدا

 

 زدم.جفت بازوهام رو از پشت گرفت.تقال کردم ولم کنه. یم ادیبه در با داد فر رو

 

 :ولم کن حالم از همه تون...-

 

 با داد گفت:بسه روشنا ساکت شو نیآر

 

و شوهر  شون؟زنیشناسیکنم.نم یبا خشم نگاهش کردم.نفسش رو فوت کرد و گفت:اروم شو...خواهش م برگشتم

 کنن یمردم باز یسوژه ان تا با آبرو هیدنبال 

 

 م؟یباش نایمن و ساور دیداد گفتم:چرا اون مردم با با

 

لم داد و پا رو پا انداخت و مبل و  یکه به من تهمت زدها.خودش رو پرت کرد رو نینگاهم کرد و گفت:مثل ا بامزه

 کردم. یبودم و نگاهش م ستادهیدست به کمر ا یکرد.منم عصب ینگاهم م طونیش

 

 اب به صورتت بزن هی:روشنا خانوم حرص نخور برو نیآر
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 رو صورتم و گفتم:چشه مگه؟ دمیاخم دست کش با

 

 اما رد اشکات رو صورتت معلومه ستین شیزیزد و گفت:چ یکج لبخند

 

 یتو یبه درها یبزرگ تر بود.نگاه یلی.واحدش از واحد ماخییاخم نگاهم رو ازش گرفتم و رفتم سمت دست شو با

 .دمیکه صداش رو از پشت سرم شن هیبهداشت سیکردم کدوم سرو یراهرو انداختم و داشتم فکر م

 

 اس یی:ته راهرونیآر

 

ه ب نهیمشت اب به صورتم زدم و تو ا هیباال انداخت و رفتم داخل. یاتاق رو باز کرد و رفت تو.شونه ا نیدر اول خودشم

 ادیکمرنگ شده بود.اما مهم نبود.ز شمیشده بود.با دستمال پاکش کردم.ارا اهیس کمیچشمم  ریشدم.ز قیخودم دق

 .رونیاومدم ب و دمیبه سر و روم کش یدرست کردم و دست کمینبود. عیضا

 

 رفت استقبال و منم پشت سرش... نیبودن.آر نایا نایزنگ در اومد.ساور یصدا همزمان

 

 کرد و اومد سمت من. کیسالم و عل نیوارد شد.با ار نایاز همه سا.ور اول

 

فکر نکنم و خودم رو خوشحال نشون بدم.با لبخند رفتم سمتش و تا  شیبه اتفاقات چند لحظه پ گهیکردم د یسع

 ...هیشده؟گر یشد و گفت:چ رهیکنم.بازوهام رو گرفت و تو چشم هام خ یخواستم باهاش روبوس
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 کردم اما هنوز شوکه بود. یرو گاز گرفتم و مظلومانه نگاهش کردم.باهاش روبوس لبم

 

 د.کر یکرد.اونم مشکوک نگاهم م یکنم.بعد از اونم تبسم باهام رو بوس کیو ساورا سالم عل ایکنار تا با ارم رفت

 

 کنم یخواهش م دییو گفتم:بفرمازدم  یلبخند

 

 دییبفرما نیخوش اومد یلینگاهم کرد و گفت:خ ی:چپ چپنیآر

 

 ها رو مبل ها جا گرفتن. بچه

 

 رو که گهیهمد دیو گفت:نکشت دیخند ایارم

 

 م؟یکشت یم دیرفت سمت آشپزخونه و از همون جا گفت:نه با نیآر

 

 دیبد یواقعا برام جالب بود بچه ها گفتن قراره با هم مهمون ی:واتبسم

 

 تعجب گفتم:چرا؟ با

 

 بود دیاز شما دوتا بع کمیشما  یها ی:واال با اون لج و لجبازساورا
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شدم.سر بلند کردم که نگاهمون بهم گره  یداشتم ذوب م نایساور رهینگاه خ ریزدم و سرم رو تکون دادم.ز یلبخند

 خورد.

 

 شده؟ ی:چدیسرپرس با

 

بلند رو پر ازشربت آلبالو کرده  یها وانیل نیتکون دادم و رفتم تو آشپزخونه.آر یچیه یرو به نشونه  سرم

 نهیگفت:الزم نکرده سنگ یگه با اخم جذاب رمیبود.خواستم ازش بگ

 

 یم تابلو نقدریا یکن یم هیگر یوقت افتیها رو خواستم بردارم که آروم گفت:چرا ق یدست شیتکون دادم و پ یسر

 بهت گفتم یزیکنن من چ یفکر م نایشه؟االن ا

 

 به جون من یننداخت افهیق نیبچه ها رو با هم نیزدم که با حرص گفت:آره بخند اگه ا یمحو لبخند

 

 ی... با حرص گفتم:تو اصــال حرفینزد یتو نبوده.تو حرف ریگم تقص یبگن م یزیچ ؟بخوانیزن ی:تو چرا جوش م-

 ینزد

 

 یگذاشتم و لبخند ژکوند یدست شیپ هیهر کدوم  یسالن.جلو یو چاقو ها رو برداشتم و بردم تو یدست شیپ

 درونم فرو کش کنه. شیبرد که آت یبودم و زمان م یدادم.هنوزم عصب لشونیتحو
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 بود. زیم یهم از قبل رو ینیریو ش وهیشربت تعارف کرد.ظرف م نیآر

 

 هاتون بیتو ج زمیر یم دینخور یزیچ دیشناس یکه منو خوب م دیتعارف هم نکن دیی:بفرمانیآر

 

 دستت هم درد نکنه میبر یبا خودمون م زیظرف بر ه؟تویچ بیبا خنده گفت:ج ساورا

 

 اقا ساورا؟ یشکمو باش ادیو گفتم:بهت نم دنیخند همه

 

 هفته ام آماده باشه هی رهیج ادیبدم نم یول ستمیمتفکرانه نگاهم کرد و گفت:واال شکمو که ن ساورا

 

 یی:اوه اوه شما از اون زبر و زرنگ هاتبسم

 

 گه؟یو گفت:از اون فرصت طلب ها منظورته د دیخند ساورا

 

 و سر تکون داد و گفت:چه عرض کنم دیخند تبسم

 

 ینم یخوب نیبه ا کلمیکنم.من اگه بخور بودم که ه یم ی....نه بابا شوخنطوریپاش و گفت:که ا یزد رو یدست ساورا

 شد
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 واست باز کنم؟ یداداش کمپوت دلستر نوشابه چ ی:تعارف نکننیآر

 

 ... یسکیو ینیزحمت شامپا یب ستیراه دست ما ن نایخم شد جلو و با چشمک گفت:ا ساورا

 

 خنده ریداد و زد ز هیتک بعد

 

 یخوا یگفت:م یحرف ها؟بعد با لحن با مزه ا نیکرد و گفت:استغفراهلل خونه سرگرد آذرخش و ا یاخم مصنوع نیآر

 یکن یم دایپ یزیچ نیبب خچالیبرو تو 

 

 زیگفت:واسه منم بر ایخواست بلند شه که ارم یبا شوخ ساورا

 

 یاول کار نیکنن هم ینگاه نگاه شوهرم و از راه بدر م خودی:بنایساور

 

 .میکن یگرد شده گفت:شوهرت ما رو از راه به در نکنه ما از راه به درش نم ینشست سر جاش و با چشم ها ساورا

 

 .اندازمیزد و دست هاش رو گذاشت رو پاش و گفت:شرمنده من برم بساط کباب و راه ب یلبخند محو نیآر

 

 :آخ جون کبابتبسم
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 ؟یدماغ انصار ری؟زیکن شیآت یخوا یم ؟کجایخوا ی:کمک ممک نمایارم

 

 قبال؟یزن یحرف م یتو ساختمون.حقشه.تو چرا الت اندازهیکباب راه م یبو یبا خنده گفت:آره بابا هر هفته کل نیآر

 ها یبهتر بود یزن نگرفته بود

 

 من التش کردم؟ یعنیه؟یگفت:منظورتون چ یرو تو بغلش جا به جا کرد و با لحن با مزه ا ایهست نایساور

 

 خنده. ریزدن ز همه

 

کردم خانوم جواب مثبت  یم نیریانداخت و گفت:خب اون موقع داشتم خودم و ش نایبه ساور ینگاه پر عشق ایارم

 خرم از رو پل گذشته گهیبده بعد با خنده ادامه داد:د

 

 یکرد یم یخوب و محجوب رو باز ی...پس نقش پسرهاطونیش یکرد و گفت:ا ایارم یبازو یحواله  یمشت نایساور

 

 ام در همه حال یمظلومانه دستش رو ماساژ داد و گفت:به خدا من پسرخوب ایارم

 

 رنیکنن جواب مثبت بگ یم نیریدارن خودشون رو ش استی:مردم چه سساورا

 

 ها همونم ندارن یداشتم بعض استیس کمیکرد و گفت:باز من  نیبه آر یاشاره ا ایارم
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.منم اوردنیخودشون ن یزدن اما به رو یکردن و لبخند محوبه من انداخت که بچه ها نگاهم  ینگاه نامحسوس بعد

 .طوریهمن

 

 !یزد و رفت تو آشپزخونه.دستم رو کنار خودم مشت کردم.لعنت یبهم انداخت و پوزخند ینگاه مین نیآر

 

تو گوششون  یآپارتمانه ول نجایداره ا یهم حد یکردن.بدجنس باز یو ساورا تو تراس داشتن کباب درست م نیآر

 بود. ششیهم پ ایخوابوند ارم یرو م ایاتاق هست یداشت تو نایره که.ساور ینم

 

 خوب شده؟ نیبب ایقابلمه رو برداشتم و گفتم:تبسم ب در

 

 غذا رو استشمام کرد یو با شوق چشم هاش رو بست و بو ستادیکنارم ا تبسم

 

و  غذا پختن یمدت هنوز نتونستم درست و حساب نیها روشنا من بعد ا ییکدبانو یی.خداهیبوش که عال ی:واتبسم

 دارما مادرجون دستپختش حرف نداره ی.البته استاد خوبرمیبگ ادی

 

و دادم دستش تا بچشه.تو همون حال گفتم:برمنکرش لعنت دسپخت حاج  ختمیر ینعلبک یقاشق خورشت تو هی

 ونیروز درم هی نایچند مدته هم با ساور نیدونم.منم شاگرد مامان خانومم بودم.ا یخودم خوردم م هیخانوم که عال

 دستم راه افتاد میکرد یغذا درست م
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 داغ بود.خنده ام گرفت از بس که هوله کمیقاشق خورشت رو گذاشت تو دهنش. هی تبسم

 

 حرف نداره هی:اوم عالتبسم

 

 اندازم؟یآماده اس سفره رو ب گهیزدم و گفتم:به نظرم د تیرضا یاز رو یلبخند

 

 کباب ها آماده اس؟ مینیبب سایاز دور به تراس انداخت و گفت:وا ینگاه تبسم

 

 کردم. یرو جمع م لیرفت سمت تراس.منم وسا تبسم

 

 م؟یاندازی.آماده اس کباب ها سفره باندازهیخواد سفره ب ی.روشنا جون مدی:خسته نباشتبسم

 

 

 

 

 

 شه یآماده م دی:آره تا سفره رو پهن کننیآر

 

 اومد تو آشپزخونه سفره رو برد پهن کنه که ساورا اومد کمکش. تبسم
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 کمکتون کنم. دی:تبسم خانوم بذارساورا

 

 .ستادیاومد کنارم ا نایگفت.لبخند زدم.ساور ی"ممنون"خجالت زده  یبا لبخند تبسم

 

 بکنم؟ یدار کاری:خب چنایساور

 

 میاز تازه عروس کار بکش ستیکردم و گفتم:برو عروس خانوم تو مرام ما ن یاخم

 

جور تعارف ها رو ندارم.بعدش قابلمه سوپ و خورشت رو  نیبهم زد و گفت:برو بابا...من حوصله ا یخنده سقلمه ا با

 اپن برداشت و پرشون کرد. یو کاسه ها رو از رو زیم یگذاشت رو

 

 انیگفتم:چقدر بهم م نایه ساور.با لبخند بدنیچ یرو م لیمعطوف ساورا و تبسم بود که با کمک هم وسا نگاهم

 

 یلیدادو گفت:آره خ رونیزد و نفسش رو ب یبرگشت و نگاهشون کرد.لبخند نایساور

 

ات دعو نیبا آر ؟بازیکرد هیگر یتو چت بود؟واسه چ یاومد باشه نگاهم کرد و گفت:راست ادشی یزیکه تازه چ انگار

 شده؟
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 دارم؟ کاریاخم گفتم:نه بابا با اون چ با

 

 ؟ی:پس چدیرس انهیبازجو نایساور

 

کردم تمام  یم نییتز یو روش رو با برنج زعفرون دمیکش یم سید یتکون دادم و همونطور که برنج رو تو یسر

 یرفت خرخره زن انصار یتونست م یشده بود که اگه م یعصبان یکردم.به حد فیماجرا رو آروم و خالصه براش تعر

 .دیجو یرو م

 

 یم که ییتهتمت ها نیشه نماز بخونن با ا یروشون م یچجور نای...استغفراهلل.تو رو خدا اکهی:غلط کرده زننایساور

 زنن

 

ثل م میبره.بر ادمیکنم  یاز ظهر دارم خودم رو مشغول م نایساور الیخیفرستادم و گفتم:ب رونیرو آه مانند ب نفسم

 .دنیکه بچه ها سفره رو چ نیا

 

 .دییسفره و با لبخند گفتم:بفرما یرو گذاشتم رو برنج

 

 احساس ینجوری.امیها دوست داشتم سفره پهن کن یتو مهمون شهیبود.هم تیمینفره اما پر از صفا و صم 6 جمعمون

 بود. نمونیب یشتریب یکینزد

 

 سفره یبود و گذاشت تو ختهیر سیدوتا د یکباب ها رو تو نیآر
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 روشنا خانومه ریهست اونم تقص یشرمنده کم و کسر دیی:بسم اهلل بفرمانیآر

 

 وقت هی یریکمر نگ سکید یزد خیتا کباب س 4هام رو گرد کردم و گفتم:دست شما درد نکنه  چشم

 

 گهیکار سخته مال ما مردهاست د یکنم؟هر چ کاریکنم چ یگفت:خواهش م ییبا پررو نیآر

 

 م؟یپر کن یها رو قراره با چ وانیل دیتکون داد و گفت:ببخش یچپ نگاهش کردم که با خنده سر چپ

 

 آشپزخونه. ی.مستاصل نگاهش کردم که پاشد و رفت تواوردمیافتاد نوشابه و دوغ رو ن ادمیتازه  یوا

 

 بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه. دیببخش هیرو بردارم.صدام زد.نفسم رو فوت کردم و با  سیاومدم د تا

 

 :هوم؟-

 

 ایکرد.ارم یمشکوک نگاهت م یلی؟خیکرد هیگر یواسه چ دیفهم نایساور...ه؟بلهیکرد و گفت:هوم چ یکمرنگ اخم

 بهت گفتم یزیفکر کرده من چ

 

 روش و منتظر بهم نگاه کرد. ختینعنا ر کمیپارچ و  یکرد تو یرو خال دوغ
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 دعوام شده یتو نبود با زن انصار ریهم فکر کرد دعوامون شده.گفتم تقص نایرو تکون دادم و گفتم:ساور سرم

 

 .زنتمیم شهیکرد که گفتم االن پا م ینگاهم م یجور هیتکون داد و گفت:خدا رو شکر.از اول  یسر نیآر

 

 وگفتم:اون که حقته دمیو برچ لبام

 

 :چرا؟نیآر

 

 ی:ازم دفاع نکرد-

 

 یدیشن یم یموند یتو.م یکرد و گفت:دفاع کردم تو اومد یاخم نیآر

 

 الیخیب یهام رو باال انداختم و گفتم:حاال هرچ شونه

 

 که گفت:الزم نکرده برو تو رمیپارچ ها رو از دستش بگ خواستم

 

لباشون بود.شونه هام رو باال  یرو یکرد.بچه هاهم لبخند محو یمعنادار نگاهمون م اینشستم سرسفره.ارم رفتم

 !نیآر یو هم کباب ها یتفاوت مشغول خوردن غذام شدم.واقعا خوب شده بود!هم سوپ هم قرمه سبز یانداختم و ب
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 چیبر کمک کردن بهمون ه یمبن نایو به اصرار ساور میاز خوردن غذا من و تبسم مشغول شستن ظرف ها شد بعد

ه تو اشپزخون یصندل یشده بود تو بغلش گرفته بود و رو داری.اونم دخترش رو که تازه از خواب بمینکرد ییاعتنا

 نشسته بود.

 

 و کله زدن با هم بودن. هال سرگرم سر یهم تو پسرها

 

رو تو دستش  نایشال ساور یکوچولوش لبه  یرو خورده بود و با دست ها رشیبود.تازه ش نایبغل ساور یتو ایهست

 سمیو خ یکف یدست با همون دست ها اوردی.دلم طاقت ناوردیدر م ینامفهموم و بامزه ا یداد و صداها یفشار م

 رفتم طرفش و خم شدم روش و لپش رو محکم بوس کردم.

 

 نکرد. هیدراومد اما گر صداش

 

 دخترمو ی:کشتنایساور

 

 .یارین یخوشگل نیبچه به ا یخواست ی...مهیو خوردن نیریش نقدریبچه ا نیکنم ا کاری:اخ چه خوشمزه بود.چ-

 

 .نمیعمه قربونش بره.چشم نزن بچه رو...اسپند براش دود کن بب ی:واتبسم
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...آقا نیراحت بشه چشم.آقا آر التیکه خ نیا یبرا ی.ولستیخنده گفتم:خب حاال توام ها.چشمم که شور ن با

 ...ـــنیآر

 

 :بـــله؟نیآر

 

 :اسپندتون کجاست؟-

 

 کار؟ یچ نیخوا یکرد و با تعجب گفت:م زیهاش رو ر چشم

 

 ترسه چشم بخوره یم میکرد فیاز دستپخت روشنا تعر ادیبا خنده گفت:واال ز نایساور

 

 یقوط هیرو باز کرد و  یسوم نتیزد و اومد تو آشپزخونه.کاب یپوزخند نیگرد شده نگاهشون کردم.آر یچشم ها با

 شما کارشون به یبنده خداها با اون غذا نی.اادهیز یلیاسپند و اسپند دود کن داد دستم و گفت:اعتماد به نفست خ

 کشه شانس آوردن مارستانیب

 

واستم خ یبچه م نیبا کباب چرا.بعدشم واسه ا یمسموم بشه ول یبا قرمه سبز یکس دهیند یکردم وگفتم:کس یاخم

 نه خودم.

 

 کنم. یوروجک.بده خودم دود م نیاسپندالزمه ا ییانداخت و گفت:خدا ایبه هست ینگاه نیآر
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نبود.با حرص نفسم رو فوت  الشیخ نیلحظه حبس شد اما اون ع هیدستم گرفت که دستش خورد به دستم.نفسم  از

دستش پودر کرد  یاز ذغال سرد شده اش رو تو کمیکردم و رفتم کنار.اسنپد رو دور سر همه مون چرخوند.آخر سر 

 یکن یم اهیدخترمو س یگفت:نزن ایکه ارم ایهست یشونیو خواست بزنه به پ

 

 من. یشونیدستش رو زد وسط پ عیحرکت سر هیو عقب گرد کرد و تو  دیکش یپوف نیآر

 

 یشد رهایفال گ هیخنده.خودشم با خنده گفت:شب ریسرش داد بزنم که همه زدن ز خواستم

 

 حرص گفتم:فعال که اسپنددود کن دست توهه با

 

 کامل شد. پتیخوبه تگذاشت تو دست من و گفت:اوم حاال  عیبه دستش کرد و سر نگاهش

 

 زد و با پسرها رفتن تو تراس ینگاهش کردم که لبخند تیعصبان با

 

ملحق  یکلبه آسمون یو بعدا به اون ها تو میکن زیخونه رو تم کمیتا  میبود که بچه ها رفته بودن.ما موند یساعت هی

 .میبش

 

از زور  نیوقت برده بود.آر کمیاما جمع و جور کردن خونه  میکه ظرف ها رو شسته بود نیغروب بود.با ا 7 ساعت

رو خاموش کردم و صاف  یتموم شده بود.جارو برق دنمیکش یمبل.اما من تازه جارو برق یافتاده بود رو یخستگ

 .دمیبه کمرم کش یو دست ستادمیا
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 یخسته شد نقدریتا مهمون بودن ا 4:خوبه -

 

 گفته خسته شدم؟ یبرداشت و گفت:ک شیشونیساعدش رو از پ نیآر

 

 زدم و گفتم:معلومه یپوزخند

 

 برم. یخودم م نهیخواد سنگ یرو بلند کنم و ببرم تو اتاق که اشد وگفت:نم یجارو برق خواستم

 

خودم رو جمع  لیباال انداختم.وسا یشدم.شونه ا رهیاتاق خ یرفت تو یبه دست م یکه جارو برق ینیتعجب به آر با

 که اورده بودم. یهمون سبد یکرده بودم تو

 

انداخت و همونطور که دوتا استکان رو از  یرفتن بودم نگاه یکه سبد به دست آماده  یتو آشپزخونه.به من اومد

 در بره تیبخور خستگ ییچا هی نیکرد،گفت:بش یپر م ییچا

 

 و خودشم رو به روم نشست. زیم یخرما گذاشت رو کیظرف کوچ هیرو با  ییتکون دادم و نشستم.چا یسر

 

همه  نیگفت بعد از ا یکردم.راست م یشد نگاه م یام بلند م یکه از استکان چا یبود و به بخار نییبود.سرم پا داغ

 .دیچسب یمرد مغرور م نیکنار ا یچا وانیل هیکار 
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که روم زوم شده بود.سربلند کردم.برخالف انتظارم نگاهش رو نگرفت و خودش رو مشغول نشون  ینگاه ینیسنگ با

 نداد.

 

 شده؟ یزی:چ-

 

 بشه؟ یزیخورد و گفت:نه قراره چ شییقلپ از چا هی

 

 دونمیباال انداختم و گفتم:نم یا شونه

 

 نیباشه.نه خوشم اومد آفر یخوب نیکردم دستپختت به ا ی:فکر نمنیآر

 

 یلبم نشوند وگفتم:قبال هم دسپختم رو خورده بود یرو رو یکیناخودآگاه لبخند کوچ فشیتعر

 

 و تکون داد وگفت:آره. سرش

 

 یآسون نینداشت به ا الیکه بود انگار خ ی...اما هر چیچ دونستمیبگه اما دودله.نم خوادیم یزیکردم چ یم احساس

 ش زنگ خورد.رفت سمت تلفن و مشغول صحبت شد.خرما...تلفن خونه ا هیرو نصفه خوردم با  مییها بگه.چا

 

 دییالو بفرما-
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 خوبه؟ د؟بابایسالم مامان جان.خوب-

 

 ممنون منم خوبم-

 

 ؟یچ-

 

.نگاهمون به هم گره خورد.سرم رو انداختم دیخوش حالتش فروکرد و چرخ یو دستش رو توموها دیکش یپوف کالفه

 .نییپا

 

 نرفته ادمینه -

 

 کنم یم شیکار هیخودم  دیحرفش رو هم نزن اصال

 

 نیشد.وسط مکالمه اش گفتم:با اجازه آقا آر یکه نم یو سبدم رو برداشتم.بدون خداحافظ دمیرو سر کش مییچا

 خداحافظ

 

 و نشستم رومبل. دمیکش یرو نشون داد.پوف قهیدق 1نرو تکون داد و با انگشتش  یرو به معنا دستش
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 بله؟-

 

 راستش آشناست...-

 

 بعدا گمیکارها؟نه حاال براتون م نیو ا ه؟منیحرف ها چ نینه مادرمن ا-

 

 کنم؟من که از قصد نگفتم؟ کاری.خب چدهیبهم انداخت.حتما مادرش صدام رو شن ینگاه

 

 ؟یخواستیو نم نیزد و گفت:شما مگه هم یمحو لبخند

 

 شه؟یم یچ نمیفرصت بده بب کمیآره اما -

 

 .خداحافدیباشه ممنون فعال سالم برسون-

 

 یرفت یم یزد و گفت:داشت یداد.سرم رو کج کردم و نگاهش کردم.لبخند رونیرو قطع کرد و نفسش رو ب یگوش

 

 ارمیبذار واست م نهیکلبه.اون سبدم سنگ میرو تکون دادم و گفت:باشه برو حاضرشو بر سرم

 

 نهیسنگ نهیحساس شده؟سنگ نقدریچرا ا نیا
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 ..هی نهیب یباز م ی.انصاربرمیخودم م ستین یازی:ن-

 

واب تو ج یگینفر به من م نیبهت گفتن اول یزینداره.اگه بازم چ یربط چیاخم حرفم رو قطع کرد وگفت:به اونا ه با

 .کنمیم شونیدوست دارن پشت سرت بگن؟حال یهر چ دیبا یینده.فکر کردن چون تنها

 

 دییانداختم و گفتم:بفرما دیرو ازدستم گرفت و تا باال اورد.کل سبد

 

 .میحاضر شو بر گهیساعت د میاد و گفت:ممنون تا نتکون د یسر

 

...رفتارهاش رو درک بیعج یلیبود خ بیامروز عج نیرو تکون دادم ورفتم تو.سبد رو گذاشتم تو آشپزخونه.آر سرم

 ...هینیب شیقابل پ ریسرد...هنوزم برام غ یگرم و گاه یکردم.گاه ینم

 

 کامل اما شی.آرادمیکه خوشگل سرکرده بودم و پوش یاب یو شال ساده  یسرمه ا نیرو با شلوار ج میسرمه ا یمانتو

ا ب کمشونیو فرستادمشون داخل.تنها  دمیبه موهام کش یو دست دمیلب هام کش یرو رو یداشتم.رژصورت یکم رنگ

 نی.ماشنییهام دعوت کردم و رفتم پا هیرو با عشق به ر نیفرود یرو برداشتم.هوا فمیمونده بودن.ک رونیب یلجباز

 بود و خودشم داخلش.سوار شدم. اطیح یتو نیآر

 

 که نکردم؟ ری:د-

 



 ییدایش ینیریش

 
989 

 

 من و گفت:نه یهم به سرتا پا یانداخت و نگاه نیبه ساعت ماش ینگاه

 

ت و ک یآب یچهارخونه  زیبا بل ی.شلوارکتان سرمه امیشده بود.امروز ناخودآگاه باهم ست شده بود پیهم خوشت اون

 درچشم من! دیروزها...شا نیبود و جذاب تر هم شده بود ا ...جذابریس یاسپرت سرمه ا

 

 بست و راه افتاد. موتی.در رو با ررونیبرد ب اطیرو روشن کرد و از ح نیماش شیشگیهمون اخم کمرنگ هم با

 

که  نیکار بود چون من و آر نیبهتر اریتا شهر یمسافت طوالن نیرو برد سمت ضبط.گوش دادن به آهنگ تو ا دستش

 طعنه... ایدعوا بود  ای.حرفمون میاهل حرف زدن نبود

 

 یدادم به پشت هیزدم و سرم رو تک یدادم لبخند محو یگوش م یادیروزها ز نیکه خودم ا یآهنگ یصدا دنیشن با

 وچشم هام رو بستم و به آهنگ گوش سپردم. یصندل

 

 دل تنگ نیتو ا یکنه از دور یدق م داره

 

 با خودت نجنگ یخودیکنم ب یرو عاشق م تو

 

 یاز راه برس دیخونه رو نبستم شا در

 

 یما برس یبه داد هر دو یایب وقتشه
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 یحرف گفتن ایدن هیحرف، ایدن هیدلم  تو

 

 یبزن یحرف هیگم تا تو  ینم یچیه اما

 

 حرف گفتن ایدن هیحرف، ایدن هیدلم  تو

 

 یبزن یحرف هیگم تا تو  ینم یچیه اما

 

 تونم برم از عشق تو ساده بگذرم ینم

 

 بگذرم ادهیکه عشقت از سرم ز ییتو از

 

 با تو عوض شه سرنوشت قصه مون وقتشه

 

 آرزوهامون برسون. یو به خونه  خودت

 

 یحرف گفتن ایدن هیحرف، ایدن هیدلم  تو
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 یبزن یحرف هیگم تا تو  ینم یچیه اما

 

 یحرف گفتن ایدن هیحرف، ایدن هیدلم  تو

 

 یبزن یحرف هیگم تاتو  ینم یچیه اما

 

کم  یزیعاشق من؟من که چ ی...اونم ک؟محاالتهیو عشق و عاشق نی!عمرا آرنهیرو دادم باال.نکنه حرف دل آر ابروهام

 کنه. یعشق همش بامن کل کل م یبه جا نیندارم اما ا

 

 یدست هیپنجره و دستش رو تو موهاش فرو کرده بود و  یدوختم.آرنجش رو گذاشته بود لبه  مرخشیرو به ن نگاهم

 کالفه! دمی...شاومدیکرد.به نظر خسته م یم یرانندگ

 

 شده؟ یزیو گفتم:چ اوردمیطاقت ن باالخره

 

 نگارا یشده؟کالفه ا یزیو گفتم:گفتم چ دمیکش ینگاهم کرد که پوف جیگ رونیباشه ب دهیپر ایاز عالم رو انگار

 

 دونمیرو به دندون گرفت و گفت:راستش...نم لبش

 

اما قول  میکن یمن و تو باهم همش دعوا م ؟هوم؟درستهیناراحت یزیچ هیزدم و گفتم:انگار از  یلبخند طنتیش با

 ؟یبگ یخوا یشده؟نم یزیباشم.چ یسنگ صبور خوب دمیم
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 زد و گفت:اتفاقا گفتنش به تو از همه سخت تره یتلخ لبخند

 

 شده؟ شیزیچ ی..افتاده؟کسیبرده گفتم:اتفاق دهیزد.صاف نشستم و برگشتم طرفش و بر خی تنم

 

 نشده یزی.نترس چوونهیام انداخت و با خنده گفت:نه بابا د دهیبه صورت ترس ینگاه

 

 شده یو گفتم:پس چ دمیکش یراحت نفس

 

 گم! یگم...م یمحو شد و گفت:م لبخندش

 

 6 هوید ز یزد دوتا نم یم یکیشده بود.تپش قلبم نا منظم بود. خیدونم چرا اما استرس گرفته بودم سرانگشتام  ینم

 .ارهیدرم یمسخره باز نمیزد.ا یتا باهم م 7

 

 رو گذاشت تو گوشش و تماسش رو وصل کرد. یزنگ خورد.هندزفر نیآر یگوش

 

 ا؟یجانم ارم-

 

 میتو راه-
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 ...دیشا دونمینم-

 

 دیاال توهم ها...گفتم شاخب ح-

 

 هست به نظر تو؟ یا گهیکنم؟راه د کاریچ دونمینم-

 

 .قربانت..دی.شام ما رو نگه دارمیبرس یک ستیباشه حاال معلوم ن-

 

 کوفت مگه مثه توام؟-

 

 خب برو خداحافظ یلیخ-

 

 یامروزش و حرف هاش بوها یتکون داد.شونه هام رو باال انداختم.تماس ها یرو قطع کرد و کالفه تر سر تماسش

 .ارمیامشب ازشون سر درب دیداد.با یم یمشکوک
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 یخورد و موهام و شالم رو تکون م یماه به صورتم م نیفرورد یخنک شب ها ی.هوانییپا دمیرو کش شهیش

 دیسف ی.شکوفه هامیشد کینزد اریبدم که به شهر صیتشخ یمیقد یشدن درخت ها و باغ ها ادیاز ز تونستمیداد.م

 .دنیدرخش یهم م یکیتار نیتو ا یحت یو صورت

 

 یخور یرو بده باال سرما م شهی:شنیآر

 

 خوبه ینطوری:هم-

 

 با من لج نکن یخوریرو بده باالسرما م شهیش گمی:روشنا م-

 

 کنم به خدا.خب دوست دارم هوا بخوره به صورتم یلج نم«کردم.با تعجب گفتم نگاش

 

 رهیها.تو گوشت هم باد م یریگ ی:سر درد منیآر

 

 نهییات پا شهیگفتم:خب تو هم ش دهیبرچ یلبا با

 

 یخور یزود سرما م ی.تو حساسیگیم یزیچ هیتو  گمیم یتکون داد و گفت:من هر چ یسر
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 دادم باال تر یرو کم شهیخوشم اومد.ش ییجورا هیتوجه ش  نیچرا از ا دونمینم

 

 چقدر خوبه یش یحرف گوش کن م یوقت نیزد و گفت:بب یلبخند

 

باال انداختم  یشد.دور و اطراف رو نگاه کردم.جاده بود.شونه ا ادهیپ نیچپ نگاهش کردم که نگه داشت و از ماش چپ

 ؟یریو گفتم:کجا م

 

 بمون. نجای.همامیو گفت:االن م نییسرش رو از پنجره آورد پا نیآر

 

 یکارها رو نم نیا لیبرسه.خودم هم دل ابونیحبس شده بود تا سالم به اونور خ نهیرد شد.نفسم تو س ابونیخ از

 ریکه کنارمه.چشم هام رو بستم و ز یلرزش دست هام وقت نیتپش قلبم و ا نیتوجه ها...ا نیها ا ینگران نیدونستم.ا

 عشقه؟ نیا یعنی ایلب زمزمه کردم.خدا

 

باز و بسته شد.نامحسوس اشکم رو  نیگونه ام راهش رو باز کرده بود.درماش یرو یاشک یهام رو بستم.قطره  چشم

 پاک کردم و نگاهش کردم.

 

 یوازه آ یرو از داخلش برداشت و با لبخند گفت:بستن یبستن هیپام و  یرو گذاشت رو یکیپالست کیکوچ ینیس

 ادیخوشمزه اس.بخور حتما خوشت م یلیحرف نداره خ نجایا

 

که  یقاشق نیکرده بود.اول شیعال یلیشده بود خ نییتز یزدم.ظاهرش که با اون سس توت فرنگ یمحو لبخند

 گذاشتم تو دهنم با لذت چشم هام رو بستم.طعمش فوق العاده بود.
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 خوشمزه اس یلی:خ-

 

 گفتم یدیرو انداخت باال و گفت:د ابروهاش

 

 لبخند نگاهش کردم و گفتم:اوهوم. با

 

رو  میکه با چندتا قاشق بزرگ همون زودتر تموم کرده بود،منتظر بود تا من بستن نیدم.آررو تا اخر خور میبستن

 !افتهیبخورم و بعد راه ب

 

 یو لبش رو به دندون م دیکش یموهاش م یتو یو دست دیکش یم یپوف یتمام راه سکوت کرده بود.هر از چندگاه تو

 گرفت.

 

نزنم تا خودش حرف  ینپرسم وحرف یزیچ گهیگرفتم د میکنه.پس تصم یدونستم اگه نخواد لب از لب باز نم یم

 بزنه...

 

 بوق زد تا در رو برامون باز کنن. نیزدم و آر یبه کلبه لبخند دنیرس با

 

ها  نیپارک ماش یکه جا اطیاز ح یرو برد سمت گوشه ا نیماش نیدر رو باز کرد و با گفتن سالم رفت کنار.آر نگهبان

 بود.
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 شام خوردن گهیگفتم:د یبود.با ناراحت میو ن 9 کیموندم.ساعت نزد نیشدم و منتظر آر ادهیپ

 

 .نترس گفتم نگه دارن برامونیشکمو نبود نقدریبهم انداخت و گفت:تو که ا ینگاه چپ و خسته ا نیآر

 

 به دور هم بودنشه یرفتم جلو تر و گفتم:شام عروس یدلخور با

 

 یخورد باری:خوبه و باهام هم قدم شد و گفت دیخند

 

 ...یواسه بستن یداشت یاگه دوساعت نگه نم گهیتوهه د ریزدم و گفتم:تقص یمحو لبخند

 

 ؟یزن یحاال غرم م یتو حرفم و با تعجب گفت:واقعا که.خورد دیپر

 

 تو. میو رفت میکرد یو سالم میها ساکت شد یاز مرب یکی دنید با

 

 یازش دل خوش نایرو شناختم.ساور یها بود.خانوم ارشاد یچادر به سر مشغول صحبت با دوتا از مرب تبسم

 .نطورینداشت.اون هم هم

 

 ها... دیکرد رید می:سالم.منتظرتون بودتبسم
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 دیطول کش کمی میایو ب میتا خونه رو جمع کن دی:سالم ببخش-

 

 دمرسون یزودتر خودم رو م دیهم کار بود با نجایبه خدا ا میدست تنهات گذاشت دیقربونت برم ببخش ی:الهتبسم

 

 :تنها نبود تبسم خانوم من بودمنیآر

 

 نبود که.حاال بچه ها کجان؟ یزیلبخند گفتم:نه قربونت برم چ با

 

 امیمنم االن م دیان.شما بر یبا خنده گفت:تو سالن غذا خور تبسم

 

 سمت سالن. میتکون دادم و رفت یسر

 

 چه خبره نیبب نجان؟برویمرداهم ا یعنی نجانی:همه انیآر

 

 یطرف هم مرب هیهم نبود و  یلیطرف سالن مردها و پسرها بودن که تعدادشون خ هیدادم و در رو باز کردم. سرتکون

 نجانیتو ا ایها و دخترها.برگشتم عقب و گفتم:ب
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از همونجا بلند شد و با سر سالم کرد.با لبخند جوابش رو دادم و رفتم  ایرفت سمت مردونه.ارم نیرفتم تو.آر زودتر

 .نایسمت ساور

 

 خانوم خونه یو گفت:خسته نباش دیبلند شد و گونه ام رو بوس دنمیباد نایساور

 

 مامان خانوم. یکنارش و گفتم:سالمت باش یخال یکردم و نشستم رو صندل یکمرنگ اخم

 

 د؟یا هد؟زندیرو نکشت گهی:همدنایساور

 

 خوبم زنده ام. ینیب یخودم کردم و گفتم:فعال که م یبه سر تا پا ینگاه

 

فکر لباس واسه  دیبا یامروز همه جوره هوات رو داشت.وا نیآقا آر یخوب باش دمیگفت:با یخنده و لحن بامزه ا با

 .میباش یعروس

 

من باش.شام  یبعد فکر عروس رونیتو از تنمون بره ب یعروس یبهش زدم و گفتم:تو ام ها بذار خستگ یا سقلمه

 د؟ینخورد

 

داشتن  یچه شور و شوق یدی.نددیدیبچه ها نرس ینایو اهنگ و ا یبه شاد ی.ولارنیخوان ب ی:نه هنوز.تازه منایساور

 من نقشه ها داشتن. یایارم یهاشونم اخماشون تو هم بود.فکر کنم برا یداماد شده.بعض اشونیعمو ارم
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کرد و من با ترس وخجالت خنده ام  یبود معطوف من شد.اخم ایکه سرگرم صحبت با ارم نی.نگاه آردمیصدا خند با

 رو قورت دادم.

 

 یبر یازش حسابم م ادیبا دست زد پشت کمرم و گفت:خوشم م نایساور

 

 .دیکه شاممون هم رس نیها گفت:مثل ا شخدمتیزد و با اشاره به پ یحرص نگاهش کردم که لبخند با

 

 دوباره تون جا بمونم یبود از شام عروس کینزد یخودش رو رسوند به جمعمون و گفت:وا عیسر تبسم

 

 دارم خدا به داد شوهرت برسه ییخواهر شوهر شکمو ؟چهینیب یم ای:خدانایساور

 

 ست؟یکه تبسم نشنوه گفتم:منظورت که ساورا ن یجور نایگوش ساور ریز اروم

 

هم باشه نوبت تو و  یبخواد.فعال که نوبت یدونم واال.تا خدا چ یدر قورت دادنش داشت گفت:نم یکه سع یخنده ا با

 ...نهیآر

 

فعال  یشدم.وا رهیکه مقابلم بود خ یو به چلو جوجه ا نایساور یحرف ها نیتکون دادم از دست ا یتاسف سر با

 !الیخیرو ب هیکار بود...بق نیخوشمزه مهم تر یغذا نیخوردن ا
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بودن.اهنگ  یو شاد یمشغول باز اطیبودن و تو ح دهیخوشگلشون رو پوش یبود.بچه ها لباس ها یخوب ینمهمو

 ره. یانتظار نم نیاز ا شیب یفرهنگ طیمح نیاز رقص نبود.اونم تو ا یگذاشته بودن.اما خبر یمجاز نسبتا شاد

 

 یرو یکردم.لبخند محو یها و دخترها نگاه م یو شربت به دست مرب ینیریبودم به جمع ش ستادهیا اطیح ی گوشه

ذوق و  ییایعمو ارم یعروس یکه برا ییزد رو دوست داشتم.بچه ها یجمع موج م نیا نیکه ب یشاد نیلب هام بود.ا

 گذاشت. یم هیشوق داشتن که براشون از جونش هم ما

 

 یشد حت یدونن و اگر م یخودشون م یرو عمو ایارم یول دنیشون رو ند یواقع یعمو چوقتیه دیکه شا ییها بچه

 پدر!

 

مادرهاشون  یبرن؟موقع عروس یتو خانواده هاشون باشن؟با اون ها عروس دیبچه ها نبا نیتلخ شد.چرا ا لبخندم

 دختر خوشگلم؟ یعروس شاهللیرو ببافن و بگن ا باشونیبلند و ز یموها

 

 و شاد باشن؟ یدست در دست پدر هاشون برن عروس دیپسرها نبا نیا چرا

 

 داد... یاشک کار دستم م نیا دی.خوب بود که دور بودم.از وسط جمع!شادیاز گوشه چشمم چک یاشک ی قطره

 

 ...هیبدم ک صیتونستم تشخ یعطرش هم م یاز بو ینفر رو کنارم حس کردم.حت هیوجود  یگرم

 

 ؟یی:تنهانیآر
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 ستمی:نه تنها ن-

 

 ؟یستی:پس چرا تو جمع ننیآر

 

 ینطوریباال انداختم و گفتم:هم یا شونه

 

 :نگام کننیآر

 

کرد.سرد  یمغرورش دوختم.غرور چشم هاش جذابش م یتعجب نگاهش کردم.چشم هام رو به چشم ها یکم با

 نستتویکنه...نم مینگاهش رو قا یتونست گرما یتونست...نم یاما نم یخواست سرد باشه و سنگ ی!مچوقتینبود.ه

 نیکه تو وجودش بود...نه آر یتیداشت...حس مسئول هیرو که در مورد بق یکنه حس نگران میهاش رو قا یمهربون

 تونستت سرد باشه و سنگد ینم چوقتیه

 

 یکرد هیچشم هام و گفت:گر یو دوباره زوم شد تو دیصورتم چرخ یهاش رو چشم

 

 اش گرفتم و گفتم:نه! انهیاز نگاه بازجو نگاه

 

 شه؟ یم تیخانوم حسود نایو ساور ایبه ارم ؟نکنهی.واسه چیکرد هی:چرا گرنیآر
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 یدون یمنه.خودتم خوب م یآرزو شونیبهش رفتم وگفتم:چرت نگو.خوشبخت یغره ا چشم

 

 جوجه غرغرو؟ یکرد هیزد گفت:پس چرا گر یکه خنده توش موج م ییصدا با

 

 هاشون باشن؟ خانواده شیپ دیبچه ها کبابه.آخه چرا نبا نیکردم وگفتم:دلم واسه ا یزیر اخم

 

 آورد ییشه چرا ی.تو حکمت خدا نمنهیا رشونیرو فوت کرد وگفت:تقد نفسش

 

 ست؟یتلخه...ن یلیپدر ومادر بزرگ بشن؟خ یب نایا نهیتکون دادم و گفتم:حکمت خدا ا سر

 

 یبرطرف نم یکار چیبا ه یتلخ نیا یدون یکم شه.اما خود خدا هم م یتلخ نیا میکن یم ی:هست ماهم هر کارنیآر

 یزنن...ما م یم ادیغم رو فر شهیهست که هم ییخندون چشم ها یخندن اما پشت اون لب ها یم نشونیشه.بب

 .میوددونم تا کجا موفق ب یدونم...نم یبره اما نم ادشونیاون غم از  میخوا

 

 ...یگه چه آدم مغرور و مزخرف یم نتتیبار اول بب ی!هر کیبی...تو عجنیآر یدون یزدم و گفتم:م یتلخ لبخند

 

ظاهر مغرورت  نیپشت ا یو گفتم:ول دمیخند دمیبار نترس نیترسونه اما ا یکرد.از همون گنده ها که آدم رو م اخم

 .باور کنیدار یقلب مهربون

 

 یکن یمن فکر م یتیکه به ابعاد شخص یقیمن دق یرو نقدریا یعنیاخمش باز شد و گفت:جدا؟ یکم
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 مز... تیوجه از اون شخص هی نمیا ایرو ازش گرفتم وگفتم:بناز نگاهم  با

 

 جمع؟هوم؟ نیا ؟تویخور یم وندیتو به من پ شهیواقعا به نظر تو من مزخرفم؟اگر آره چرا هم یعنیتشر گفت: با

 

 ییرم تو زودتر اونجا یاز شانس بد منه هر جا م نمیدونم.ا یهام رو باال انداختم و گفتم:من چه م شونه

 

 رسم یم ایدارم به حرف ارم دیدونم شا یزد و گفت:نم یصدا دار پوزخند

 

چونه  اش با گهیو با دست د بشیج یدستش رو کرده بود تو هیسمتش.با تعجب نگاهش کردم که ادامه بده. برگشتم

 کرد. یم یاش باز

 

 :کدوم حرف-

 

 یکتش رفته بود عقب و ژست قشنگ ی.لبه هابشیج یرو هم کرد تو گشیداخل دهنش و دست د دیرو کش لبش

 بود.مردونه و جذاب! دهیبهش بخش

 

 میکه من و تو چه بخوا نیبه آسمون انداخت و نفسش رو فوت کرد و بعد تو عمق چشم هام نگاه کرد و گفت:ا ینگاه

 میهم ساخته شد یبرا میچه نخوا
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 شنود؟ یدرست م میچه؟گوش ها یعنی ایبود.خدا یوجودم کاف دنیبه آتش کش یکوتاه برا یجمله  نیهم

 

 خواست یم دیگرفت.شا ی.نفسم حبس شده بود.نگاه از نگاهم نمدیکوب یام م نهیوار خودش رو به س وانهید قلبم

م خواست یمن هم م دی.قدرت گرفتن نگاهم رو از چشم هاش نداشتم.شانهیکوتاه اما پر از معناش رو بب یجمله  ریتاث

 نه... ای هیکه شوخ نیببرم.ا یجمله پ نیا تیبه عمق و واقع

 

 لبخند.هر چه بود زد و نگاهش رو گرفت و به رو به رو دوخت. ای.پوزخند بود دونمینم

 

نشستم اما ضعف نشون  یبود وم کمینزد یصندل هیکاش  دیلرز ی.زانوهام مانداختمیرو از تک و تا ن خودم

 خواستگارهاش رو زشیکه با زبون تند و ت ی.همونزبونزد همه بود شیگستاخ شهیکه هم ییندادم.موندم همون روشنا

 کرد. یرد م

 

 و گفتم:خب؟ ستادمیا نهیبه س دست

 

 ؟یاش هی:خب؟منتظر بقنیکرد.آر نگاهم

 

 هیرو پنهون کردم وگفتم:نه...مگه بق میو کنجکاو اقیحرفش قراره به کجا برسه.اما اشت نیمنتظر بودم بدونم ا بودم

 داره؟ همیا
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کامل  تمیداغ وملتهبش شد.داغ شدم.ظرف یدست ها ریتفاوت رد بشم که مچم اس یاز کنارش ب خواستم

قلب  نیا یمگو یده رازها یشه و لو م یآب م میخیظاهر  نیزود ا یلیاگر قرار به موندنم باشه خ دونستمیبود.م

 کرد. یتپش هاش اوج گرفته بود و گوش هام رو کر م نیآر یدست ها یسرکش رو که از داغ

 

 داره هیگوشم زمزمه کرد:اما بق ریگرمش ز یصدا با

 

که بهم منقل  ییبود.گرما کیبود.نفس هاش نزد کیرو چرخوندم طرفش.منتظر نگاهش کردم.صورتش نزد صورتم

 بود. کیکرد نزد یم

 

 آورد مانیکه من به حرف هاش ا نهیکه...ا نهیاش ا هیداره.بق هی:بقنیآر

 

 من سخت و سخت تر! یبرا دنیشد و نفس کش یو سبک م نیسنگ یدوباره حبس شد.انگار هوا ه نفسم

 

 یغرورم رو به رخ بکشم اما م خواستمی.هنوز هم مستادمینکرد.کنارش ا ی.ممانعتدمیکش رونیرو اروم ب مچم

 اجازه ان تا ببارن. هیدونستم چشم هام منتظر 

 

 نیحرف چند روز ع نیاما ا ستیحرف ن نیزدن ا یبرا یخوب یدونم جا یهاش رو باز و بسته کرد و گفت:م چشم

 شارمیکه بخوام به زبون ب ستمیچند ماه...هنوز هم مطمئن ن دیشا شتریاز چند روز هم ب دیخوره افتاده به جونم.شا

 اما...
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 ی،قبول مکنم یدوخت و گفت:اگه ازت خواستگار میخاکستر یرو فوت کرد و نگاهش رو باز به چشم ها نفسش

 ؟یکن

 

 نین؟آریها هم سخت تر بود.من و آر یجمله ازان قبل نی.هضم استادیبار قلبم ا نیخورم ا ی.قسم مستادیا

 یبار خودم رمان شدم برا نیگفتم مال رمان هاست و ا یم شهیشود؟هم یومن؟امکان ما شدنمان هست؟م

ما شدن بشود.با  نیدارد که ا یاردانم قلبم چه اصر  یدانم!اما نم یشود؟نم ی...مرد مغرور و دختر سرکش؟مانیاطراف

 در کنار هم... میشو "ما"بشود ما، شیها یتمام سخت

 

 ینامنظمش و ب یدانم.دستم آمده تپش ها یروزها م نیشناسم.حال و روز قلبم رو ا یرا م ؟خودمیعشق پس چ اما

 شازده پسر مغرور. نیا دنیاش هنگام د یقرار

 

 خواند.نه عشق نه اجبار... یزیچشم ها چ نیشود از ا ین؟نمیآر اما

 

 کردم لحنم سرد باشه. یباز شد.سع میها لب

 

ازم  یخواشه تو ب یباورم نم یمنتظره نبود؟راستش رو بخوا ریقبول کنم؟به نظرت غ دیرو باال انداختم و گفتم:با ابروم

 یکن یخواستگار

 

 ابروش رو داد باال و گفت:چرا؟ یتا هی
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 انیرو بغل کرده بود و با ساور ایرو نشون دادم که با خنده هست ایام رو باال انداختم و با دست از همون دور ارم شونه

 زد. یحرف م

 

ش ا رهیرو دوختم تو نگاه ت میخاکستر یفهمه چقدر عاشقه.اما تو...چشم ها یم نهیب یرو م ایارم ی:نگاه کن هر کس-

چاقو  یکی.انگار که یندار یمتینرمش و مال چیه یکن یم یت خواستگاربه قول خود یحاال هم دار یو گفتم:حت

 گلوت و مجبورت کرده خیگذاشته ب

 

 ازدواج دادم نگفتم که عاشقتم. شنهادیزد و گفت:من بهت پ یکج لبخند

 

 .نیحرف آر یبار از تلخ نیا ستادیکرده باشن.باز هم قلبم ا یروم خال خیتانکر آب  هی انگار

 

 ؟یکه دوسش ندار یاز کس یکن یم یزدم وگفتم:پس چرا خواستگار یپوزخند

 

 باال انداخت و گفت:من گفتم دوست ندارم؟ ییابرو طنتیش با

 

 سرو تهت تلفش نک یب یحرف ها نیوقتم با ارزشه با ا نینکن آر جمیتکون دادم و گفتم:گ یسر کالفه

 

خ و شا یاز ال به ال ابونیخ یچراغ برق تو ری.تنها نور تکی.خلوت بود و تاراطیجدول کنار ح یو نشست لبه  دیخند

 کرده بود. دایپ انمانیم یسبز فرصت فوضول یکاج ها یبرگ ها
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 .نیطاقت و کالفه تر از چند ساعت قبل آر یمقابلش.ب ستادمیا

 

 میتو زندگ یدختر چیه چوقتیعاشق نشدم.ه چوقتیزد و گفت:من ه یمنتظرم انداخت.لبخند افهیبه ق ینگاه

 نداشتم نسبت یکشش چیبود.ه یمعن ی.برام بیدور بودم از عشق و عاشق شهینبود.خودم خواستم نباشه.خودم هم

 فرق بزرگ... هیبا  یتو هم مثل همه بود لیبه جنس مخالف...به دختر!اوا

 

 هاش گره خورد به چشم هام و گفت:گستاخ و زبون دراز... چشم

 

 دستام خفه اش کنم نیخواست با هم یدلم م هام گره خورد و سرم رو برگردوندم اخم

 

من بهت توجه  یکه باعث شد یبود یهات باعث شد سربه سرت بذارم.تو تنها کس یزبون دراز نی:همنیآر

بود باعث شد ما به هم  هیبق یدعواها که باعث خنده  نیتوجه بود.هم یسر به سر گذاشتن ها نوع نیکنم...هم

 .میتر بش کینزد

 

جمع خودمون...نه!تو تنها  یطرف خودت...نه فقط تو یمنو بکشون یدونم چرا اما بهت جذب شدم.تو تونست ینم

 ...یکه برام مهم شد میزندگ یتو یبود یدختر

 

 صحبت هاش یابروم رو دادم باال و منتظر باق یتا هیبه کش اومدن داشتن اما کنترلشون کردم. یبیعج لیهام م لب

 بودم.
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سرم رو باال گرفتم.درسته قد بلند بودم  دنشید یقدم رفتم عقب و برا هیبود که نا خود آگاه  کیشد.اونقدر نزد بلند

 .نیاما نه قد بلند تر از آر

 

اما ازم انتظار نداشته باش بگم  یکرد یفرق م هی.گفتم جذبت شدم.گفتم برام با بقی:گفتم برام مهم شدنیآر

 عاشقتم.

 

 ی...هست...اما نه براستیگم ن یگم قبول ندارم و م یرو باور دارم نه عشق تو چندماه رو...نمنگاه  هینه عشق تو من

 ...هست!اما عشق...ستین یگم احساس ی...نمادیبه وجود نم یچندماه عشق نیمن تو ا یمن!برا

 

رو قبول  میخوام...خواستگار یدهنش رو قورت داد و با لبخند گفت:زوده...صادقانه گفتم...صادقانه هم جواب م آب

 ؟یکن یم

 

که  ییکردم.خواستگارها یرد م یفرصت چیبدون ه یکه خواستگارهام رو با سنگدل یبود به من.به من نی.توهبرگشتم

خودم اعتراف کرده بودم عاشقش شدم  شیکه من پ ینین؟آریخواستن اما حاال آر یهاشون واقعا منو م یلیخ دیشا

 بغض رو گرفتن! نیا یعشق زوده...سخت بود...سخت بود جلو یگفت برا یحاال م

 

خواستم اما  یرو نم نیخواستم.رفتن آر یو نم نیره...من ا یدونستم اگر بگم نه م یمنتظر جواب بود.م حانهیوق چه

 از هزار تا فحش برام بدتر بود. یخواستگار نیا

 

آوا  ی.برنگشتم...هنوز هم بستادمیفرستادم.رفتم بدون حرف...قدم دومم بود که صدام کرد.ا رونیب نیرو سنگ نفسم

که عاشقش  ینی...آرنیبودم.دلخور بودم از آر ریرو که با حرف هاش ناراحتم کرده بود.دلگ یمرد یصدا دمیشن یم

 بودم و عاشقم نبود...دوست داشتنش رو هم باور نداشتم..
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کشم.پس بهتره  ی...اما بدون من...پا پس نمهیحرف ها جوابت منف نیکه با ا یدونم روشنا...تو اونقدر مغرور ی:منیآر

...پس بدون تو ینفر نینکرده...تو اول یخواستگار چکسیسال عمرش از ه 30 نیتو ا نیجوابت مثبت باشه.چون آر

 اخوام ه ینم ی...روشنا من جواب منفیمون ینفر هم م نیآخر

 

 خوام یباشه. گفتم:منم ازدواج بدون عشق نم یاز هر گونه احساس یکردم نگاهم خال یوسع برگشتم

 

 با من یترسم.تو بله رو بده عاشق یم دنی...من از عاشق شدن و به مراد نرسکهیزد و گفت:عشق نزد یلبخند

 

 ی...نمدیبا ام یبار کم نیلبم نقش بست. که فقط خودم حسش کردم.سرتکون دادم و رفتم.اما ا یرو یلبخندمحو

 دلخور... ایدونستم خوشحال باشم 

 

* 

 

 نیآر

 

 ...ینیریش یبود اما با چاشن یلعنت ؟ی...لعنتیلعنت یخواستگار نی.چقدر سخت بود استادمی...رفت و من ارفت

 

بود که  یمادر چیسه پ یرهایراحت شدن از شر گ یفقط برا یخواستگار نیخواستم به خودم به قوبولونم که ا یم

 داماد کردن تنها پسرش رو داشت. یعاشقانه آرزو
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کردم فرسنگ  یکه فکر م یاز دختر شیچند لحظه پ نیهم نجایکردم.امروز ا یبه ازدواج فکر نم چوقتیکه ه یمن

 کردم. یها با من فاصله داره خواستگار

 

 هم هنوز... دینشدم...البته به نظرم...شا.عاشق دمیرس ایلبم جا خوش کرد.چه زود به حرف ارم یرو یپوزخند

 

 یرو نم زیچ چیدونم...خودم ه یزنم.نم یپام ضربه م یجلو ی زهیکشم و به سنگ ر یتو موهام م یدست کالفه

 .روشناست!ستیمن مهرناز ن یدونم روشنا برا یرو م نیدونم.تنها ا

 

که بارها اعتراف  ییخاص خودش!همون روشنا یها ییمعروف و مظلوم نما یها یها و زبون دراز طنتیهمان ش با

 من! یبرا ستیگرید زیکرده ام چ

 

 منِ مغرور بشه... یزندگ کیشر دیکه هر جور شده با یبار از کس نیاول یکردم برا یمن باز چه مغرورانه خواستگار و

 

 ه؟یحس درونم به روشنا چ نیهنوز هم باور ندارم ا ستم؟خودمیداشت بگم عاشقشم؟هستم؟ن انتظار

 

 یدنش ریشدن..اس ریاس یده...بو یم یخوب ی...بودهی...سفستین اهی.سستی.تنفر نستیکه هست بد ن یهر چ فقط

 بودم... یازش فرار شهیهم نیکه منِ آر
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دختر  نیرفته بود ا ادمی.ارهیکنم بال در م یفکر کرده بودم که اگه ازش خواستگار یدونم با خودم چ ینم

...تمام یزدم و به ماه چشم دوختم...تو شاهد بود یخودم مغرور و لجوج!لبخند یروشناست.درست به اندازه 

 !ختیبازم بهم ر یدوست داشتن یجوجه غرغرو نیمعادالت من رو ا

 

 یبر نم ایگفتم:ارم رهیخواست مچم رو بگ یم طونشیکه با نگاه ش ایشب بود.رو به ارم 11جمع.ساعت  یتو برگشتم

 .دنیاکثرشون خوابوقته.بچه هام که  ریم؟دیگرد

 

 باهات کار دارم. ایلحظه ب هیکرد گفت:چرا. یرو تو بغلش جا به جا م ایکه هست یبلند شد در حال ایارم

 

م تفاوت مشغول صحبت با تبس یشد به سمت روشنا.ب دهیبود.نگاهم کش یجور خاص هی هیبق ی.نگاه هادمیکش یپوف

 تونستم از صورتش بخونم. یرو نم یزی.چینه ناراحت یخانوم بود.نه خوشحال

 

ناسب م یواشکی یصحبت ها یقسمت کال برا نیبچه بغل رفتم پشت ساختمون.ا یایرو فوت کردم و دنبال ارم نفسم

 بود.

 

 :هوم؟-

 

 یکرد یخنده گفت:هوم و کوفت.خواستگار با

 

 رو زدم به کمرم و گفتم:به توچه دستام
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 کرد و گفت:لوس نشو جواب من رو بده یاخم

 

 رو تکون دادم و گفتم:آره سرم

 

 لب هاش نشست و گفت:جوابش؟ یرو یضیعر لبخند

 

فکر  دیدندون هام چرخوندم و گفتم:گفت با یدور رو هیپشت سرش و زبونم رو  یرو دوختم به درخت ها نگاهم

 ستمی.گفتم عاشقش ندیرس یبه نظر نم یناراض یکنه.اما ناراض

 

 ا؟یگفتم خوب بود برادر ارم یم ه؟دروغیتکون داد و با تشر گفتم:چ یبا تاسف سر ایارم

 

 شه خوند یچشم هات م نی:دروغ چرا؟عشق و از همایارم

 

 شه یم 1 می.تا برسمیاسترس داشتم.بچه ها رو جمع کن برگرد یکاف ی.امروز به اندازه ای:ولم کن تو رو خدا ارمنیآر

 

فرستم با خودت رو مخش کار  ی.روشنا رومسایخب وا یلیروش و گفت:خ دیرو کش ایهست یتکون داد و پتو یسر

 شازده یجونت نشد ییکن تا داماد دا
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کردن و  ینبود من جرئت خواستگار ایزد و رفت.چقدر ممنونش بودم اگه ارم یحرص نگاهش کردم که چشمک با

 کردم. ینم دایشدن رو به روشنا پ کینزد

 

 هم پشت. ایو تبسم و هست نایو ساورا جلو.ساور ایشده بودن.ارم ایارم نیها سوار ماش بچه

 

 ستیبا خنده گفت:شرمنده روشنا جا ن نایساور نیتا خواست بره سمت ماش روشنا

 

 جا که هست یگ یم یرو گرد کرد و گفت:وا؟چ شیخاکستر یها چشم

 

 یشه آبج ی:پشت جاشون تنگ مایارم

 

 رمیگ یمن آژانس م دیگفت:بله حواسم نبود.شما بر نهیزد و دست به س یپوزخند

 

.اون چشم هاش غرق خوابه باهاش حرف بزن تو یر یبا همونم م یاومد نیبا آر یآبج ینساز ی:دِ نه دِ نشد.اومدایارم

 راه خوابش نبره فعال

 

گرد شده نگاشون کرد.دستاش رو مشت کرد و  یراه افتاد و روشنا با چشم ها عیشد.سر نیو سوار ماش دیخند ایارم

 .دیکوب نیپاش رو به زم

 

 د؟یارینم فیرو گذاشتم رو سقف و گفتم:تشر آرنجم
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کون پاش رو ت یتکون دادم و نشستمساکت بود عصب ی.سرنینگاه چپ چپ نشست تو ماش هیبود اومد و با  یعصبان

 داد. یم

 

 کنه؟ یم تیشدم و گفتم:کنار من بودن عصبان رهیبهش انداختم و دوباره به جاده خ ینگاه مین

 

 نثارم کرد و ازم رو گرفت. یاما لب هاش تنها پوزخند "نــــــه"زد یم ادیکرد.نگاهش کردم.نگاهش فر نگاهم

 

 اد؟یازم بدت م نقدری:ا-

 

 :نهروشنا

 

 ؟ی:خب پس چ-

 

 یچیگفت:ه آروم

 

 ؟ی:از من دلخور-

 

 از اونا... ی:نه...ولروشنا
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 میزدم و گفتم:خواستن ما با هم تنها باش یلبخند

 

 دونن مگه نه؟ یگفت:همشون م هیسمتم و با گال دیچرخ

 

 من فقط به اون گفتم ینه ول ایگفته  هیدونم به بق ی.نمای:نه فقط ارم-

 

 :چرا؟روشنا

 

 ود.ب ادیتجربه ام که امکان گند زدنم ز یمورد ب هی نیتو ا نقدری.ایخواستگار یزدم و گفتم:واسه مشاوره  یلبخند

 

 اما زود قورتش داد. دیخند

 

 هی:من جوابم منف-

 

 تنها از سر زبونشه.نوک زبونش! یمنف نی.استیبود از ته دلش ن معلوم

 

 :چرا؟دمیتفاوت پرس یب
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 کنم که عاشقم باشه یازدواج م ی.پس با کسیکنم از هر کس و ناکس ینم شییخوام.گدا ی:من عشق مروشنا

 

 .میشد یرد م اریپراز دار و درخت شهر یها یبود و ماهم از فرع کیکنار.تار زدم

 

 .دمید یسمتش خم شدم.ترس تو چشم هاش م ی.کمدیترس یکم

 

 ؟یترس ی:از من مدمیپرس آروم

 

 خوفناکه یجور هی؟یسادیدرخت ها .چرا وا نیدوخت و گفت:نه از ا رونیرو به ب نگاهش

 

 یبترس دینبا یزیزدم و گفتم:تا من کنارتم از چ یلبخند

 

 کت من چنگ... یبزنه و به لبه  یآروم غیناخود آگاه باعث شد ج یپارس سگ یصدا

 

 یم یاز جون من چ یحس لعنت نیکه به در آغوش گرفتنش رو داشتم تو خودم سرکوب کردم.ا یبیعج لیم

دستم  هی.با رهیشه ترسش آروم و قرار رو ازم بگ یباعث م یدخترم؟چ نیشه من عاشق ا یخواد؟چرا داره باورم م

به تو  چکسیذارم ه یو گفتم:نترس روشنا.من نم یصندل یام رو گذاشتم رو گهیفرمون رو مشت کردم و دست د

 .ستین یبزنه.تو جوابت منف یبیآس
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 رهیعمق چشمام خ .توستادیاما با تماس دستم با دست سردش لرزشش ا دیلرز یمشت شده اش رو گرفتم.م دست

 شد.

 

 ؟یترس یزدم:هنوزم م لب

 

 تکون داد. نیرو به طرف سرش

 

 !یموقع و واقع یهمه لبخند ب نیتعجب کرده باشن از ا میلب ها دیزدم.شا یزدم.امروز چقدر لبخند م یلبخند

 

 .هست؟ستیتو چشم هات هست.تنفر ن یحس هی. اما یستیدستت تو دست منه.توهم عاشقم ن ؟چونیدی:د-

 

شده بود مثل نفس  ختهی.عطرهامون باهم آمدمیکش قیصدا سر تکون داد و من چشم هام رو بستم.نفس عم یب

 هامون!

 

 .دیکش یم شیکه دلم رو به آت ییها ینگاهش کردم.چشم دوختم تو عمق اون خاکستر دوباره

 

 و قبال هم بهت گفته بودم مگه نه؟ نیخوام...ا ینم ی:من منف-

 

 رو بلد نبود... دنیکه ناز کش یکس یکرد!برا ی.ناز مرونیب دیگرفت و دستش ر از دستم کش جرئت
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خانواده ات.زنگ  شیاصفهان پ میر یم یخواستگار یدم.بعد برا یروز بهت زمان م هیرو روشن کردم و گفتم: نیماش

.حاال اگر عقدکنون و میکن یرو هم همونجا م ی...عقد محضرانیاز شمال ب یخواستگار یزنم به مادرپدرم برا یم

 ...یعروس

 

و  یرب یبله داد تو واسه خودت م یدختر بچه ها کرده بودتش گفت:ک هیکه شب تیآکنده از اخم و عصبان یصورت با

 ؟یدوز یم

 

 .ومدیخوشم م یهمه سرکش نیلبم جا خوش کرده بود.از ا یگوشه  یا روزمندانهیکج و پ لبخند

 

 سال بعد هیهفته چه  هیچه  یدیکنه.آخرش تو بله رو م ینم یمن فرق ی:برا-

 

 ؟یو قدرتت مطمئن ییبه زورگو نقدریحرص گفت:ا با

 

 تشیعصبان یچشم هاش رو پا یداشت سرخ یاما سع دییگرا یم یخواب آلودش به سرخ یکردم.چشم ها نگاش

 حساب کنم.

 

 یشه تو مال من بش یکه اخرشم باعث م ی:نــــــه...من به حسم مطمئنم.حس-
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خودم هم  یکنم. برا یدونم.درک م یسخت بود.م یجمله ها براش کم نیکرد.هضم ا یو مبهوت نگاهم م مات

 !نطوریهم

 

کنم و تموم...اما نبود..نه  یم یصور یخواستگار هی.ستین ی...احساسستین ی.حسهیباز هیفکر کردم فقط  اولش

همه  نینبود.از ته قلبم بود.دست خودم نبود.انگار ا یجمله ها باز نینبود.ا یو الک یصور گهیمن د ینبــــــود!برا

 و چندساله رو ببرن. نیچند غرور نیا یکنن و آبرو زیاشاره بودن تا سر ر هیمدت فقط منتظر

 

 شه؟ یناله گفت:پس چرا باورم نم با

 

 ستی:باورم کن...سخت ن-

 

 ازش یکردم وقت یمتعجبم کرده.فکر م نینبود.دروغگو نبود...هم ریخودم هم باور پذ یبرا نیآر نیسخت بود.ا اما

حرف ها راست بود حرف  نیلعنت بفرستم.اما نه حاال ا دمیبه ذات پل دیگم دوست دارم با یکنم و م یم یخواستگار

 وقته تو دلم بود و جرئت گفتنش رو نداشتم. یلیکه خ ییها

 

 وقت بده شتری...بهم بنیفکر کنم آر دی:باروشنا

 

 ستین ادیصبرم ز هیادیروزم ز هیباال انداختم و گفتم:همون  ییابرو طنتیش با

 

 یسراغ بعد یبر یتون ینازک کرد و گفت:م یپشت چشم نهیبه س دست
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تا  دیباشه با ینجوری...ایشد دایبه زور پ میسال زندگ 30تو  یکیکار کردم نتونستم خنده ام رو بخورم و گفتم:تو  هر

 کدومه روشنا؟بحث شکستن غرورمنه؟آره؟ یخوره ازدواج؟بعد یبه چه دردم م گهیسال بعد صبر کنم.اونموقع د 30

 

 هیجور هی تیخواستکار نیدونم ا یکرد.گفت:نه به خدا...چه م نگام

 

 اشانتظار نداشته ب نیاز ا شتریب نیاز منِ آر دیالماس نشان نبود.اما ببخش یبا حلقه  ییایرو یجا هی:قبول دارم تو -

 

 انتظاراتم رو کم کنم پس! دیبا یعمر تو زندگ هیلب گفت: ریو ز دیخند

 

 شم یرو گذاشتم رو دستش و گفتم:نه قربونت برم درست م دستم

 

 طونیرو داشت.چقدر ش ییجادو یچشم ها نیا دنیبوس یکرد.چشم هاش درشت شده بود.دلم بد جور هوا نگاهم

 ...نیآر یشد

 

 زیت یچشم ها ریکرد.لبخند کم رنگش از ز یدستش برداشتم.به دستش نگاه م یزدم و آروم دستم رو از رو یلبخند

 شناسم روشنا... یجناب سرگرد دور نمونده بود.من تو رو از خودم بهتر م

 



 ییدایش ینیریش

 
1023 

 

شه.منتظر  یحاال شروع م نیروز مهلتش از هم هیخواستم تو سکوت فکر کنه. ی.ممینزد یبه خونه حرف دنیرس تا

ز بهتر ا یدونم روشنا جوابش مثبته.ک یبهتره هر چند من که م ینطوری.ازنمیشم و بعد به مامان زنگ م یجوابش م

 من؟

 

 ادهیشد.من هم پ ادهیصدا پ ی.بنگیرو بردم تو پارک نیباز کردم ماش موتیواسه خودم باال انداختمو در رو با ر ییابرو

 رو قفل کردم. نیماش یشدم و درها

 

م .دوتا واحدهمیکن یآسانسور استفاده نم نیاز ا ادیکرده بود.من موندم ما که ز ریگ یآسانسور رو زدم.لعنت ی دکمه

 کنه؟یرمیگ شهیهم یآسانسور واسه چ نیان ا یکه خال

 

ه رفتم.ب یراه پله شد.پشت سرش م یو راه دیکش یو پرف دیخوابالو نگاه کردم.فهم یتکون دادم و به روشنا یسر

 دمیزباله د سهیرو با ک یبگم که انصار ریخواستم بهش شب بخ میدیواحد من که رس

 

 زد. یبلند کرد و پوزخند سر

 

 :سالم حاج آقا-

 

 ما رد و بدل کرد و گفت:سلـــــــام جناب سرگرد.. نیرو ب نگاهش

 

 ریتکون داد و گفت:فعال شب بخ یسر روشنا
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 ریزدم و گفتم:شب تو هم بخ یلبخند

 

 رو مخم رژه رفت. شیبعد یو جمله ها یصدادار انصار پوزخند

 

 انیم شیاز بس قرو قم یحق هم دار ؟البتهیچرا گول خورد گهیکنم جناب سرگرد شما د ی:از شما تعجب میانصار

 ظاهر و نیگول ا حتیاز من به تو نص یهم مجرد.ول یشم چه برسه به تو که هم جوون یم ییباشم هوا رمردمیکه من پ

 رنگ... یچشماته کالغه افتاده تو قوط یکه جلو یخوش آب و رنگ یطوط نیادا اطوارها رو نخور.ا

 

سالمه  30گفتم:حاج آقا من  یبرگشت خواست دهن باز کنه که دستم روگرفتم سمتش و رو به انصار ستادیا روشنا

 یکم فکر اون باال سر هیاحترامتون واجب.اما  دیخودم رو نشناسم.بزرگ تر یخوب و بد زندگ ستمیساله ن 19 18پسر

 د؟یبد پس ینارواتون قراره چه جواب یتهمت ها نیکه بعدا واسه ا دیباش

 

 :تو هم گول...یانصار

 

ونم د ینم یول دیا دهیهاتون سرد و گرم چش یازت گذشته و به قول هم نسل یکالمتون.درسته شما سن انی:شکر م-

زدم و ادامه دادم:حاج آقا  ی.چشمکادیبوده که باعث شده از دخترها خوشتون ن یچ دیدیکه چش یسرد وگرم نیا

 ده؟یازتون باال کش یزیچ یو پول ردهرنگ شده دل ازتون ب یاز همون کالغ ها یکینکنه شما هم بله؟نکنه 

 

تو کفشش  یگیبشنوه.س ر یزیحاج خانوم چ دیهاش گرد شده بود.با ترس در خونه رو بست.البد ترس چشم

 کنه.چه زنم بشه چه... نیکلمه توه هیبهش  یذارم کس ینم گهیکرد.نه! د یست.روشنا هم با تعجب نگاهم مه
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پولدار دام  یروزها واسه حاج آقاها نیبه هر حال ا ستین بیعج ادهمیو ادامه دادم:البته ز بمیرو کردم توج دستام

 که... دیچوب بزن هیهمه رو با  ستیاقا قرار ن.اما حاج ستیبد ن تونیوضع مال یشه شما هم که ه یپهن م ادیز

 

 خوره؟ یکارها اصال به من م نیپسر من؟من و ا یزن یسرگرد؟استغفراهلل چرا تهتمت م یگ یم یدار ی:چیانصار

 

 نهیکه مطمئن شدم حرفم تهمت نبوده اما من قصدم مقابله به مثل بود بب نیشونه اش.با ا یرو گذاشتم رو دستم

 که حاج اقا هم دستش تو کاره. نیمثل ا یچقدر بده تهمت زدن ول

 

 یدچه در دنیتهمت شن ینیب یگم.شما که م یم نویمن.منم هم زیعز گهید نیضربه زدم به شونه اش وگفتم:هم دوتا

کنه.نه  یم یشهر بزرگ خدا رو شکر داره پاک و درست زندگ نیدختر تنها که تو ا هیبه  ؟اونمیزن یم یداره واسه چ

 یبه سرتا پا یجامعه پراز گرگه...نگاه نیدونه ا ی.چون منهیهم سنگ یلیبلکه خ دمیمن ازش ند یتنها ادا و اطوار

به بار  یبه فکر اخرت خودشون باشن خرابکار دیکه با ییادم ها یها هیو کنا شیانداختم وگفتم:والبته پر از ن یانصار

 .ارنین

 

 

 

 

 

 میدرست.هر روز چشم توچشم هم دیمون هیهمسا یابروهامو گفتم:حاج انصار نیرو انداختم ب میشگیهم اخم

ما چه ش نمیبب اینکرده بشنوم  یاگه خدا یعل یبه وال یدرست.ول نمیو احترامتون واجبه ا دیدرست.بزرگ تر ازمن
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 درشت ایناراحتش کنه  ایبگه  یزیچ یرضو ربه بعد به خانوم دکت نیاز ا یا گهیچه خانومتون و چه هر احدالناس د

ازش  نتشیب یتا آخر عمر که م کنمیم یگذرم.کار یبارش کنه با خودِ خودِمن طرفه...به شرافتم قسم ازش نم

 ...الستیکه اون روز واو ادیمن خدانکنه باال ب یبهش بزنه.اون رو یعذربخواد و جرئت نکنه حرف

 

 ریکرد گفتم:برو خونه شبت بخ یروشنا که با لبخند نگاهم م روبه

 

 تچوقیحرفام ه دوارمی.امریکرد زدم وگفتم:شب بخ یبه خون نشسته نگاهم م یکه با چشم ها یبه انصار یپوزخند

 نره ادتونی

 

 نیکه روشنا از هم نیرو دوست داشتم.ا تیاحساس مالک نیاز رفتن روشنا مطمئن شدم رفتم تو ودر رو بستم.ا یوقت

 حاال هم ناموس منه

 

 :روشنا

 

اق شد.اتف یبازش کردم و رفتم تو ودر رو بستم.همونجا پشت در سر خوردم.باورم نم عیبه در آپارتمانم و سر دمیرس

 دمیشک ی.تندتند نفس مدیپر یم نییباال و پا جانیقلبم که از ه یبود.دستم رو گذاشتم رو یامروز باور نکردن یها

تم تونس یاگه م یعنیرو گرفت. یشد.خوب حال انصار هبه قهقه لیلبم جاخوش کرد وکم کم تبد یرو یضیلبخند عر

 واال... هیزیخوب چ اهمیگرفتم.شرم و ح یماچ گنده از لپاش م هی دمیپر یم

 

 یلیخ نیامروز آر یهمه اتفاق رو نداشتم.خواستگار نی.تحمل اختمیخودم ر یآب برا وانیل هیشدم و  بلند

 حالم گرفته شد. ستیگفت عشق ن یخوشحالم کرده بود اما وقت
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بزرگ و مردونه اش رو حس کرده  یدست ها یچشمام.گرفته بودش.گرم یمبل.دستم رو اوردم باال جلو یرو نشستم

 شد. یم انیبار بود که ب نیحس اول نیبار نبود اما ا نیاول دیبودم.شا

 

 هدیبچه ها هم فهم یباق یمن شده.حت یاز زندگ یجزئ نیدونستم آر یرو م نیوقته ا یلیدونستم دوسش دارم خ یم

 شم. عینباشه و ضا نمونیب یزیکه چ دمیترس یبودن و من چقدرم

 

تونستم.من روشنا  ی.من مادیبودم واقعا عشق تو قلبش بوجود ب دواری.و من امادیدوستم داره عشق بوجود م گفت

 یبرده کم کس شیمرحله پ نیسخت و سرد و مغرور رو تا هم نیکه آر یببره.کس یتونست دل از هر کس یبودم که م

 .ستین

 

 ذره! هیکرد.حداقل  یتالش م دبرامی.باومدمیآسون به دست م دیخواستمش.با تمام وجودم.اما نبا یم

 

ردم و ک یم بتیغ ونیدر م یکیچند مدته  نیرفتم دانشگاه..ا یم دیبلند شدم.با یا گهیبا نشاط تر از هر روز د صبح

داد.دانشگاه بدون  یهم درسش رو ادامه م نای.کاش ساورستیخونم خوب ن یکه تخصص م یمن یاصال برا نیا

 برام نداره. یمزه ا چیه گهید نایساور

 

و مقنعه.جزوه  یمشک نیزانوم بود و خوش دوخت و ساده بود رو تنم کردم با ج یام رو که تا باال رهیت یطوس یمانتو

تا حاال درست  شبیاز د نکهی.دکمه آسانسور رو زدم.نه مثل ارونیواز خونه زدم ب فمیتو ک ختمیو کتاب هام رو ر

زود  یلیزدم.خ یو لبخند کم رنگ ستادمیلحظه ا هین یدر واحد آر ی.جلونییرفتم پا یکینشده.پله ها رو دوتا 

حس دو  نیا دمیکه فهم شبی.قلبم ضربان گرفت...از درونیبرد ب یرو م نشی.داشت ماشنییخوردمش و رفتم پا
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 یشم و خجالت م یکنم سرخ م یباهاش کل کل کنم احساس م گهیتونم د یتر شده.نم دیطرفه اس حسم شد

 احساسه! هیفقط  نیکشم.البته ا

 

 .رونیرفتم ب کیشده بود.از در کوچ رمیبه ساعتم انداختم د ینگاه

 

 :روشنا؟-

 

 تکون دادم و سالم کردم. یسمتش.سر برگشتم

 

 برسونمت؟ یر ی:سالم...کجا منیآر

 

 رم دانشگاه.با اجازه ی:نه ممنون م-

 

 یرسونمت.بعد در سمت خودش رو باز کرد. با اخم بهم اشاره کرد سوار شم.پوف یم نیبش ایکرد و گفت:ب یاخم

 و رفتم سوار شم. دمیکش

 

 مزاحم... دیببخش-

 

 زنه یحرف نم ینجوری:آدم با شوهرش انیآر
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 فرمون رو چرخوند و راه افتاد. الیخیرفت باال و چشم هام گرد شده بود.اما اون ب ابروهام

 

 گفتم:اما من جواب مثبت ندادم نهیدادم و دست به س هیتک

 

 تا امشب ید یم ستیدندون هاش چرخوند و گفت:مهم ن یرو رو زبونش

 

 :اما من قصد ازدواج ندارم-

 

 ؟یدرس بخون یخوا یم هیه؟چیا شهیکل یجمله  یلیخ یکن یبهم رفت و گفت:فکر نم یغره ا چشم

 

 رو؟ یعموم یدرسم رو ول کنم؟اونم تخصص جراح یخوا ی:معلومه.نکنه م-

 

تو بخون به اون  یخواد درست رو ول کن ینم نام؟نهیشوهر سابق ساور یکن یخونسرد نگام کرد وگفت:فکر م نیآر

 دارم کاریچ

 

 اندازهیم یتونم به درسم برسم.ازدواج آدم رو از کار و زندگ یدونم ازدواج کنم نم ی:من م-

 

 ؟یبهم وابسته ا نقدریا یعنی:نیآر
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 ادهیخب خواستگار ز یعنیاعتماد به نفسش شروع شد.بعدش هم من دودلم. نیچپ نگاهش کردم وگفتم:باز ا چپ

 دونم به کدوم جواب بدم؟ ینم

 

 بگم نامزد کرده دیزد وگفت:کدوم خواستگارها؟اگه منظورت اون همکارمنه که با یپوزخند نیآر

 

.هنوزم دست بردار نیرو...از همه بدترم دکتر ام یکیرفته بود اون  ادمیهستن  نقدری:کدوم؟آهان اون...اوه ا-

 مارستانی.چه تو دانشگاه چه تو بستین

 

 رو مارستانتیهم ب یشگاهت رو عوض کنو گفت:پس واجبه هم دان شیشونینشست رو پ یدیشد اخم

 

 بخوام بهش جواب مثبت بدم دی:اونوقت چرا؟شا-

 

 ترسناک بود یلیلحظه نفسم حبس شد.خ هینگام کرد. یبرزخ افهیق با

 

 تکرار کن گهید باری ی:جرئت داردیدندون هاش غر نیب از

 

 ..بخوام..بهش..جواب..دیشمرده گفتم:شا شمرده
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 بخوام بهش جواب مثبت بدم دیشمرده گفتم:شا شمرده

 

 ینیب ینکن.بد م یاشاره اش رو گرفت سمتم و گفت:روشنا با اعصاب من باز انگشت

 

 ین.کنک فیتکل نییپررو تر.واسه من تع کمی هیمثل بق یخواستگار هیهم  ؟تویمن یکردم وگفتم:تو چکاره  یاخم

 یب نقدریا یعنیکنم؟اونم بدون عشق؟ یباهات ازدواج م یکرد ؟فکریگفته جواب من به تو مثبته که دور برداشت

 ارزشم؟واقعا که رو تو بر

 

بود هم دلخور.اما  یرو زد و برگشت طرفم.هم عصبان نیکه قفل ماش رهینگه داشت.دستم رفت سمت دستگ کنار

 کنم ینکن...خواهش م یچشم هاش رو بست و با آرامش گفت:روشنا...با اعصابم باز

 

 مغرورِ خودخواه... یعصا قورت داده  یمگه.آقا یزدم و گفتم:تو اعصابم دار یپوزخند

 

 ...نمیمنِ خودخواه اگه بب نیباشه هم ادتی ی.من مغرور من خودخواه.ولیهاش رو باز کرد و گفت:من عصبان چشم

 

رو عذا  تیعروس یجواب مثبت داد نیبه اون مردک ام نمیاشاره اش رو گرفت طرفم و گفت:به خدا اگه بب انگشت

 کنم. یم

 

 مال تو بشه؟ دیروش با یذار یدست م یهرچ ؟چراییزور گو نقدریبغض گفتم:چرا ا با
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حرف ها  نیا یگ یواسه حرص دادن من م یخوا یدونم اون و نم یکوبوند رو فرمون و گفت:دِ آخه من که م یدست دو

 رو

 

 ومدیحرص خوردنش خوشم م از

 

 که ستین یبه زور زنت بشم؟آخه اجبار دی:با-

 

 دستش آرومم کرد. یشد.چونه ام رو آروم گرفت.گرما رهیعمق چشم هام خ تو

 

دونستم  یاگه م یکن یم ؟فکریکن یم یچرا من و عصب ستین یکی:دِ آخه جوجه تو که چشم هات با زبونت نیآر

 هی ؟منیکن یلج م یواسه چ یکه من و دوست دار ؟تویکردم واسه خواستگار یم کیخودم و کوچ هیجوابت منف

 هینکن. یو لج باز ایخونم کدوم حرفش راسته کدوم دروغ...ب یطرف مقابلم م یکردم.از چشم ها ییعمره بازجو

 ینکن به زور مجبورت کنم جواب مثبت بد یکار

 

 یگ یچرا نم یبگو دوست دارم.بگو عاشقم یرو کن یدست من و بخوا نکهیا یبه جا یکرده بودم.خب لعنت بغض

 ...بگو...یلعنت

 

 خوام یمرد زورگورو نم نیدر کنترلش داشتم و اون مصرانه جا خوش کرده بود گفتم:من ا یکه سع یبغض با

 

 شنوم ازت ی.من نه نمیبخوا یمجبور یعنی یخوا یزد و چونه ام رو ول کرد و استارت زد و گفت:م یپوزخند
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 ...یخیتورو دوست دارم اخه؟مغرور و  هیحساس.من چا یافتاد ب راه

 

اد مد هیخالصه شده بود تو  شیو مقنعه ام رو درست کردم.آرا دمیبه سر و روم کش یدانشگاه نگه داشت.دست یجلو

 و برق لب.

 

که  نیبرخورد کرد.برگشتم سمت آر شونیجفت چشم دلخور و پر هیکه نگاهم به  رهیبردم سمت دستگ دست

 کنم.برو حواست به خودت هم باشه یاومد طرفت خون به پا م ایطرفش  یرفت نمیگفت:به خدا قسم بب

 

 شدم و اروم گفتم:به خودم مربوطه ادهیپ

 

 .خداحافظینیب ی:منیآر

 

ه و حساس ش کمی نیخواستم آر ینداشتم فقط م نیبه دکتر ام یحس چیرو گرفت و رفت.برگشتم.نبود...من ه گازش

 یدلدوم صن فیرد میشگیهم ی.حالم گرفته بود.رفتم سر کالس.نشستم رو صندلستمیخواستگار ن یبدونه من ب

 چهارم.

 

زدم و باهاش دست  یدوستم نشست کنارم و گفت:سالملبخند تلخ هیخودم رو با جزوه ام سرگرم کردم که هان کمی

 ؟یدادم:سالم.خوب
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 ی.به سالمتدیکن یبلند رفت و آمد م یشاس نیبا ماش نمیب ی؟میطورزد و گفت:من که خوبم.تو چ یچشمک

 کو شینیریش

 

 ؟یچ ینیریحوصله ندارم.ش ی:برو بابا هان-

 

دونم  یکنن.خدا بده شانس./نگو داداش ماداشم بوده که م ی:واال خوبه مردم دوتا دوتا خواستگار رد مهیهان

 موندم یمن مجرد نم ی.داشتیندار

 

 دهیبرات شوهر جور کنم؟بابا خانوم دکتر از شما بع دیمن با یعنیو گفتم: دمیخند

 

 یم میخواستگار رد کرد نقدریانداز.ا ینگاه به خودمون ب هیگم؟ یتر و گفت:مگه دروغ م کیرو آرود نزد سرش

 .میدیاخرشم ترش ای.بمیدرس بخون میدرس بخون میخوا

 

 ها... یبا تاسف بهش کردم و گفتم:واقعا که.مثال دکتر ینگاه

 

 بود. ی:برو بابا.حاال بگو طرف کهیهان

 

منصرف بشه اما انگار نه انگار چندبار بهش جواب  گهیخواستم د ی.ناراحت بود.مییجلو فینشست رد نیام دکتر

 دادم.ول کن نبود. یمنف
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 ومدهیبا سقلمه اش منو به خودم اورد و گفت:با توام ها...بگو تا استاد ن نهیها

 

 گفتم:اره خواستگارمه کالفه

 

 زد یتو نگاهش موج م یبرگشت طرفم.نگاهش به نگاهم گره خورد.دلخور نیام دکتر

 

 دونست و از ماجرامون خبر داشت گفت:خب جواب مثبته یهم که م هیهان

 

 بخواد یزدم و گفتم:تا خدا چ یمحو لبخند

 

 و ساکت شد.خواست دهن باز کنه که استاد اومد  هیدستش مشت شد.هان نیام دکتر

 

و هم برام ت میریبگ زیچ هیبوفه  میبر ایگفت:ب هیوقت داشتم.هان یساعت مین میتموم شده بود.تا کالس بعد کالسم

 کن. فیتعر

 

 .میرو جمع کردم وگفتم:بر لمیوسا

 

 صدام کرد. نیکه دکتر ام میراهرو بود تو
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 صدام کرد. نیکه دکتر ام میراهرو بود تو

 

 ی:دکتر رضونیام دکتر

 

 رو فوت کردم و گفتم:بله؟ نفسم

 

 رمیبگ یتونم وقتتون رو چند لحظه ا یو گفت: م نییسرش رو انداخت پا نیام

 

 رم بوفه فعال یزد به شونه ام و گفت:من م هیهان

 

 رفت. یشدم.کاش نم رهیخ هیرفتن هان به

 

 کردم.آره؟ دایپ یدیجد بیگفت:پس خواستگار و رق یبا ناراحت نیام

 

 اط؟یح میشه بر یبزنم که گفت:م یکردم و خواستم حرف نگاهش

 

 .رفت بوفه و دوتا نسکافه گرفت و آورد.از دستش گرفتم و گفتم:ممنوناطیتکون دادم و رفتم سمت ح یسر

 

 :چرا؟نیام



 ییدایش ینیریش

 
1037 

 

 

تونه آرزوش رو  یم یکه هر دختر دیهست یبراتون احترام قائلم شما هم مرد یلیمن خ نیدکتر ام دینیچرا؟بب ی:چ-

 اشته باشهد

 

 جز شما.درسته؟ ی:هر دخترنیام

 

 ستین یما عالقه ا نی:من از همون اولم گفتم.ب-

 

 شما... یما..من دوستون دارم ول نیب دیرو گرفت سمتم و گفت:نگ دستش

 

 خب... ی.ول دیبهتون ندارم..ببخش ی:درسته من عالقه ا-

 

 بهتر از منه؟اخم و تخمش؟ شید؟چیاون رو دوست دار یوگفت:ول رونیرو آه مانند فرستاد ب نفسش

 

 چند بار بهتون گفتم نویا میرس ینم ییدونم من و شما با هم به جا یم نویا یدونم.ول ی:نم-

 

 اون دوست داره؟ ی؟مطمئنیا یجد نقدری:انیام

 

 تونم انکارش کنم. یکه نم نوینبودم.خودش هم بهم نگفت.اما من دوسش دارم.ا نه
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 داد. یکه عذابم م یگفتم.دروغ دروغ

 

 :داره-

 

 از من؟ شتری:بنیام

 

 دارم یدونم من بهش احساس یم یدونم.ول ی:نم-

 

 نداره یراه چیفرو کرد و گفت:ه بشیزد و دست هاش رو تو ج یپوزخند

 

 هام رو بستم و گفتم:متاسفم. چشم

 

و چشم ت یمن.تو اون چندتا برخوردمن که عشق یدوستتون داشته باشه به اندازه  دوارمیو گفت:باشه.ام دیکش یپوف

 نداره. ی.چون اونوقت سوددینش مونیپش دوارمی.امدمیهاش ند

 

هم  یرو خراب کنم.منم عاشق نبودم...فقط دوستون داشتم.اونقدر تیکه بخوام زندگ ستمیاونقدر حسود ن دیببخش

 کنم.با اجازه یخوشبخت یکه آرزو ستمیمهربون ن
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 گرفت.خواسته غرورش نشکسته باشه. ست؟بغضمیخوره عاشق ن یبه پست من م یعاشق نبود.چرا هر ک نمی.ارفت

 

 .دمیازش نفهم یادیز زیگذشت من چ میبعد کالس

 

 دیاومد سمتم و گفت:ببخش نیکرد که دکتر ام یم ینبود.داشت خداحافظ یکی.راهمون میدر رفت یجلو هیهان با

 ما رو بهم بزنه من هنوزم دوست شما هستم درسته؟ نیب موضوع نیخواستم بگم دوست ندارم ا

 

 دیکه به دل نگرفته باش دوارمیزدم و گفتم:درسته.ام یلبخند

 

 کنم فراموشش کنم. یم یشه به دل نگرفت؟اشکال نداره سع یزد و گفت:م یپوزخند

 

 دیکن یم ی:خوب کارنیآر

 

 یخواستگار...اومد یانداخت و گفت:به آقا نیبه آر یا دارانهینگاه خر نیکرد.ام یم کاریچ نجایا نیکردم.ا نگاهش

 ؟یجلبمون کن

 

 یآقا دیکردم مزاحم خانوم ها بش یگفت:فکر نم تیو با جد فرمشیونیشلوار سبز  بیدستش رو فرو کرد تو ج نیآر

 دکتر

 

 کنم. ینشدم.دارم با همکارم صحبت م ی:مزاحم کسنیام
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 خوام با خانوم من... یمن نم ی:ولنیآر

 

 ؟یشنو یجواب مثبت م یمطمئن نقدریا سیپل یو گفت:تند نرو آقا نیدستش رو گرفت سمت آر نیام

 

 رسونمتون یم نیماش دتویگفت:شک نکن.بر یا روزمندانهیبا لبخند پ نیآر

 

 ست؟ین نطوریا ینگرفت یتو شک کن.چون هنوز جواب ی:ولنیام

 

 .رمیگ یگفت:م نیشد و با اخم به من نگاه کرد و به ام دیناپد نیآر لبخند

 

 جناب سرگرد؟ یبه زور خودت مطمئن نقدری:انیام

 

به من انداخت و گفتم:هم به احساسم.به نفعته مزاحم خانوم من  ینگاه هی:آره هم به زور خودم مطمئنم...نیآر

 نیتو ماش دی.برینش

 

 .هیهان می.برمیر ی:ممنون خودمون م-
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خواستم  یبود.خودمم نم یکردم عصبان عشیضا نیام یکه جلو نیبا حرص نگاهم کرد.از ا نیزد وآر یلبخند نیام

 کارو کنم. نیا

 

 گفتم... نیتو ماش دی:بردیغر نیآر

 

باال  یبا تاسف تکون داد و شونه ا یسر نیراه افتادم.ام نیرو گرفتم و طرف ماش هیمشت شد و دست هان دستم

 انداخت.

 

 میپشت نشسته بود یی.دوتادشیپوش یکم م یلی.خومدیبهش م سیبهش گفت و اومد.چقدر لباس پل یزیچ هی نیآر

 

 بهم انداخت و گفت:اول کجا برم نهیتو آ ینگاه

 

 رفتم.روشنا... یگفت:شرمنده من خودم م هیهان

 

 کجا؟ دییکنم.بفرما یحرفش رو قطع کرد وگفت:خواهش م نیآر

 

 در خونه شون نگه داشت. یبود بهش دادم.جلو کیرو که نزد هیهان یخونه  آدرس

 

 خداحافظ نمتیب یبهم زد و گفت:م یممنون.چشمک یلیخ دی:ببخشهیهان
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 که ستمی.راننده ات ننیجلو بش ایگفت:ب نیداخل خونه.آر رفت

 

حکم م قهیبود.راه افتاد.بعد از چند دق یخواستم دمش رو لگد کنم چون بدجور عصبان یو رفتم جلو.نم دمیکش یپوف

متر.انگشتش رو گرفت سمتم و گفت:همش  شیواسه من زبون در آورده ش یمردن یزد رو فرمون و گفت:پسره 

 رتوهیتقص

 

 باهاش آره؟ یکرد یبا خبر بود.درد و دل م زمیاوردکه.مردک از همه چ یزبون در نم یتو بهش رو نداده بود اگه

 

 جواب بدم بهت نمیب ینم یازی:ن-

 

 ...دیبا یجواب بد دیرو کوبوند رو فرمون و گفت:با مشتش

 

 هوم؟ یمن یگفتم:ک تیعصبان با

 

 ات ندهیزد و گفت:شوهر آ یپوزخند

 

 خوامت. ی.من نمیستین نیآر یستی:دِ ن-
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 .یبفهم روان ادیمن بدم م یکن ی.نگاه ازش گرفتم.زورم میکرد.سرد و سنگ نگاهم

 

 .تیگفت با خشم و عصبان یم یزیلب چ ریداد و ز یرو تکون م سرش

 

 نگفتم؟ خوامی:بهت گفتم من نه نمنیآر

 

 ینه احساس ینه عشق ینه دوستم دار یخوام.تو فقط زور دار ی:منم گفتم من ازدواج بدون احساس رو نم-

 

 شناختم مهم نبود. یبود.نم یکوچه خلوت و درخت هیزد کنار. نیآر

 

 کرد با آرامش باهام حرف بزنه. یسمتم و سع برگشت

 

 اری:تو بوجودش بنیآر

 

 هیاصرارت واسه چ یدوسم ندار یخوام.وقت یرو به دندون گرفتم و گفتم:نم لبم

 

 هاش رو چرخوند و گفت:بازم شروع شد.دارم روشنا دارم چشم

 

 یگ ی.فقـــط زور میگ یرو دوختم به کوچه و گفتم:فقط زور م نگاهم
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 ؟یخوا یزورگو نمو گفت:عاشق  دیخند

 

 یستی:تو عاشقم ن-

 

 یکن ی.چزا لج میوجب میکشتم واسه جواب مثبت تو ن یخودم رو نم نقدریو گفت:نبودم ا نییرو انداخت پا سرش

 روشنا خانوم؟گناه ندارم

 

 یخودت یوجب میو گفتم:ن دمیکردم.لبخند رو لبش بود.لبامو برچ نگاش

 

 ؟یام؟مطمئن یوجب مین کلمیه نیمزه نگاهم کرد وگفت:من با ا با

 

 نقدریا ید یخب چرا منو دق م یدیاخرش خند یدیو گفت:د دمیخند

 

 من به زور خودمو تو دلش جابدم نکهیخواد شوهرم دوسم داشته باشه نه ا یناز گفتم:دلم م با

 

ه گفتم جاتو محکم کن.من ب یدلم هست یتو تو یچونه اش و گفت:من نگفتم که خوتو تو دلم جاکن ریرو زد ز دستش

 یواسه خواستگار انیم گهیدو روز د یکیخوشحال شدن و گفتن  یلیخانواده ام زنگ زدم خ
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 گفتم:اما من که هنوز جواب.. یزار باحال

 

 ؟یکن یناز م یدار ای یخوا یرو گرفت سمتم و گفت:روشنا واقعا نم دستش

 

 گرفتم. یکردم و لبم رو گاز م یم یباز فمیک یو با دسته  نییرو انداختم ا سرم

 

 یو گفت:پس قرارمون اخر هفته.من گفتم جوابت مثبته و مادرو پدرم هم برا شیمشک یبرد تو موها دست

 انیو بله برون م یخواستگار

 

 یموجود خودخواه و خواستن نیچونه ام.از دست ا ریرو زدم ز دستم

 

 اصفهان واسه عقد.چطوره؟ میبکنه.بعدش هم بر هماهنگ هی:شماره خونه تون رو بده بدم به بابام نیآر

 

 کردم. یبه چونه فقط نگاهش م دست

 

 پیپسرخوشگل و خوشت هی ؟بهیشد رهیخ یو گفت:به چ مینیزد و با انگشتش زد نوک ب یلبخند

 

 ؟یعوض شد یلی.خنیآر ی:عوض شد-
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 ر؟ییتغ نیاز ا ادیخوشت نم هیاش رو خاروند و گفت:چ گونه

 

و بامن لجه حاال به زور  رهیگیکرد زن نم یکه ادعا م ینی.آررییهمه تغ نیشه ا یرو دادم باال و گفتم:باورم نم ابروهام

 جوابم مثبت باشه دیگه با یبهم م

 

 ؟یفبل نیبرگردم همون آر یمونینگاهم کرد وکم کم لبش به لبخند باز شد و گفت:پش یجور خاص هی

 

 تکون دادم و اونم راه افتاد. نیو به طرف سرم

 

 ؟ینگاهش کردم و گفتم:چ جیشدم دستش رو گرفت طرفم.گ یم ادهیداشتم پ یوقت

 

 و گفت:شماره خونه دیکش یپوف

 

 یرویخواست برگرده سرکار.چقدر لباس سبز ن یکردم.حتما م یگفتم و شما ره رو دادم بهش و خداحافظ یآهان

 رو با تموم وجود حسش کرده بودم. نیبود و من ا ی.چقدر خواستندیبخش یو بهش ابهت م ومدیبهش م یانتظام

 

 یهم تابلو تر بود ایخدا شما از من و ارم یگفتم وا یدی.دیگ یروشن راست م ی:وانایساور

 

که اومده داره باال و  یخونه مون و از همون وقت دیشربت رو گرفتم سمتش.تا بهش زنگ زدم پر ینیو س دمیخند

 پره. یم نییپا
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 گفت؟ یچ گهی:دستت درد نکنه.خب دنایساور

 

 یخواستگار انیجوابت مثبت باشه پس فردا هم م دیگفت با گهید یچی:ه-

 

 نجا؟ی:انایساور

 

 ی.دارن بر مهیعال یلیکه خ گهید زیچ هی یراست ی:نه اصفهان.اومدم به مامان زنگ زدم و بهش گفتم اماده باشه.وا-

 .گهیدو هفته د یکیگردن.البته تا 

 

 جوره.چشمت روشن یپس همه چ گهی:خوبه دنایساور

 

 ام یمن که رفتن یباش دیمستاجر جد هیفکر  دیبا گهیزدم و گفتم:قربون شما.د یلبخند

 

 رو؟ یخواستگار انیجر یگ یتکون داد و گفت:آره.به بچه ها نم یسر

 

 اونم تو زحمتش رو بکش بهش بگو. گهیتبسمه د هی:فقط -

 

 به چشم عروس خانوم. ی:انایساور
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 بر وفق مراده؟ یخوبه؟همه چ ی:چه خبر از اقاتون؟زندگ-

 

خدا کنه بدون دردسر بتونه  ایخوبه.رفته دنبال شناسنامه هست یزد و گفت:خدا رو شکر همه چ ینیریش لبخند

 رهیبگ

 

 ...شهیدر اصل ایارم ی.اگه ثابت کنامضا کرده بده ببره خودتم برو.. ریاون برگه رو که ام هیشدن یسخته ول کمی:آره -

 

 م؟یافتیسنگسارم ب هی یخوا یبودم م ریچپ نگاهم کرد و گفت:روشنا اون موقع که من باردار بودم زن ام چپ

 

 .وونهیخنده و گفت:دور از جون د ریز زد

 

 ؟یبعد خواستگار ها برس یخوا یاصفهان؟نکنه م یری؟نمیینجایخب تو چرا ا یلی:خ-

 

 رم یفردا م رهیبگ مایهواپ طیرفته برام بل نیاقا آر رینازک کردم و گفتم:نخ یچشم پشت

 

 تکون داد و گفت:نگاه چه زود بله رو داد یسر

 

 باور کن رهیگ یکنم به زور داره ازم م کاری:من چ-
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 دونم. یدونم م یغنچه کرد و سرش رو تکون داد و گفت:م لباشو

 

 روز بعد کی

 

 حاال نیسفارش کردن رفت خونه که مادر و پدرش پشت در نمونن.از هم یتا دم فرودگاه منو رسوند و بعد از کل نیآر

 بهش زنگ بزنم و... یکرد مراقب خودم باشم و ه یبهم سفارش م یچند برابر شده بود و کل رتشیغ

 

 بار به اس ام نیآخر یدو تا خواهرام.برابابا و  یمامان تنگ بود برا یزدم به شهر اصفهان سالم کردم.دلم برا یلبخند

 که آدرس خونه رو برام فرستاده بود نگاه کرد و به راننده آژانس آدرس رو گفتم. تایاس رز

 

 ذره شده بود. هیخانواده ام  یکه دلم برا یمن یکم نبود برا یدور چندماه

 

رو به راننده دادم.چمدونم رو دستم گرفتم و به  یعرق کرده ام رو اک کردم و مبلغ قابل توجه یدست ها کف

 شدم.زنگ طبقه دوم رو زدم. رهیآپارتمان سه طبقه رو به روم خ

 

 ه؟یک-

 

 ؟یکن یگل دختر درو باز نم هی:-
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 تو روشنا ایب یوا-

 

 نینگاهش کردم.قد ا رهی.خنییبودم که بابا از له ها خودش رو رسوند پا دهیسوم و چهارم نرس یخنده رفتم تو.پله  با

 .چمدونم رو گذاشتم رو پله و بغلش کردم.دییگرا یم یدیبه سف شتریب شیجوگندم ی.موهایهمه ماه دلتنگ

 

 سالم باباجون-

 

 خانوم خانوما ریسفرت بخ یمحکم تر در اغوشش فشارم داد و گفت:سالم دختر بابا خسته نباش بابا

 

 یکه عاشقش بودم گفت:وا شیشگیکردم.چمدونم رو برداشت و با خنده هم یبغلش در اومدم و باهاش رو بوس از

 برات پختن یمادر و خواهرات چه آش نیا یدونیدختر نم

 

 کنه ریرو انداختم باال و گفتم:خدا به خ ابروهام

 

بود.خودم  یبودن.مامان چشماش اشک ستادهیدر ا یپشت سرهم جلو نایو روژ تایبه طبقه دوم مامان و رز دنیرس با

 حس آرامش تنگ شده بود. نیا یشدن.دلم برا یرو پرت کردم تو اغوشش و اشک هام اروم جار

 

 خودم یمامان یاخ فدا-

 

 مامان؟ یمعرفت خودم.خوب یزد به پشتم و گفت:سالم دخترب یآروم مشت
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 د؟یدر رفت دیشما که منو گذاشت ایمعرفتم  یبغلش در اومدم و گفتم:من ب از

 

 :معلومه توتایرز

 

 رو تو بغلم گرفتم و بوسش کردم. کترمیکوچ خواهر

 

 طونیترگل ور گل تر شده ش یدی:به به خانوم ما رو ندتایرز

 

 نایروژ نمیبب ای:برو بابا ب-

 

 !نیاز ا شترینشم...حداقل ب تیهام که اذ ییاوردم توتنها یخودم نم یتک تکشون تنگ شده بود.اما به رو یبرا دلم

 

ماهشون  یخانواده ام نشسته بودم و با عشق به صورت ها یگپ و گفت و لباس عوض کردن.رو به رو یاز کل بعد

 شده بودم. رهیخ

 

 که با صورت گرد ی.به مادردیبار یمهربونش م یاز چشم ها یبود و مهربون یمسن بایپدرم که مرد جا افتاده و تقر به

 تر از خودم. کیکوچ یود و به خواهرهاارث داده ب نایکه به من و روژ یروشن یطوس یو چشم ها
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ساله  18 ینایو صورت گرد و با نمک.اما روژ رهیت یقهوه ا یساله و سبزه با چشم ها 23بابا بود. هیدرست شب تایرز

 تر. طونیتو پر تر و صد البته ش کمیمن بود  هیدرست شب

 

 یاون خواهر یکرد؟من چقدر برا یمن خواهر یافتادم.چقدر برا نایساور ادیهوا  یخواهرام نگاه کردم و ب به

 .زهیعز یلیشدن که برات خ یدلتنگ خواهر یبود برا یچند ساعت هم کاف نیکردم؟هم

 

 ادیب ید یاجازه نم یبه کس یگفت یم شهیهم ه؟خودتیپسره ک نیسکوت رو شکست و گفت:خب بابا جان.ا بابا

 باشه یجد هیقض نکهیمگرا یخواستگار

 

 خب... یول ستیکه ن یو گفتم:نه بابا جد نییبا خجالت سرم رو انداختم پا یگفت.کم یم راست

 

 :خب؟مامان

 

 ...یعنیکردم ردش کنم نشد. یسع یلیچشم هاشون نگاه کردم و گفتم:خ تو

 

 ماست یسمجه ابج یلیخ یعنیبا خنده گفت: تایرز

 

دختر من.آدم  یخواستگار ادیقراره فردا شب ب یک مینیتکون دادم که بابا گفت:خب ازش بگو بب یخنده سر با

 ه؟آشناست؟یحساب
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برادر  ییجورا هی ناستیکه...آره هست.دوست شوهر ساور یدور تو دهنم چرخوندم و گفتم:آدم حساب هیرو  زبونم

 شوهرشه

 

 ای.خوبه؟بچه اش به دنمیایب میدعوت کرد و نتونست میشرمنده شد یلیچه خبر؟خ نایاز ساور ی:راستمامان

 اوردیکه شانس ن هیاومد؟شوهرش با بچه خوبه؟طفل معصوم از اون قبل

 

خوشگل و نازه که نگو.شوهرشم  نقدریاومده ا ایمامان چه پشت سر هم.آره گفتم که بچه اش به دن یخنده گفتم:وا با

هم  یلیخ کنه.عاشق بچه اشه یفرق م ریام کهیآقاست اصال صد و هشتاد درجه با اون مرت یلیبرادرم باشه خ یجا

البته هنوز هم همونطور  دشیفکر نکنم بشناس دشینیبب دیبه کل عوض شده با نای.ساورمونهیو ا نیاهل خدا و د

 عوض شده یاما ظاهرش کل طونهیش

 

 هیتو  یارزومون بود.خانوم خوب بحث و انداخت شیوگفت:خدا رو شکر اونم مثل دختر خودم خوشبخت دیخند بابا

 بود؟ یچ م؟اسمشیکرد یپسره صحبت م نیدر مورد ا میها داشت گهید ریمس

 

 آذرخش نی...آرنیلبخند گفتم:آر با

 

 یگفت یم ی:آره آره.خب بابا جان داشتبابا

 

 کمیبه دختر نگاه کنه.فقط  دمیمن ند نهیا شیو خوب هیخورده جد هی یعنی ستین یتکون دادم و گفتم:پسر بد یسر

..سرگرد .سهیشغلشم که پل نهیش یکنم م یم یکه من االن زندگ یخونه ا نییطبقه پا ستیبد ن شمی.وضع مالهیجد

 هیاداره آگاه
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 یو گفت:پل دیکش یبابا.پوف یشونینشست رو پ یاخم کم رنگ هیحرف  نیا با

 

خواد منو بده به  یدمچشم هام گرد شد.نکنه بابا م یجماعت دختر نم سیرو تکون دادم و گفت:من به پل سرم

 دزدها؟

 

 ست؟یکه بد ن سی:چرا؟پلمامان

 

 یچیکنه؟بعدش هم ه کاریخواد چ یدختر جوون من م افتهیواسش ب یکارش چقدر خطرناکه؟اتفاق یدون ی:مبابا

 دختر من؟ یدون یرو م نایا ستیها رو برنامه ن سیپل یزندگ

 

 داشته باشه یمشغله کار یلیخ دمیمن که تا االن ند ی:بله ول-

 

 بدون دیتو اخه از کجا با یکه بفهم یکرد ی:تو مگه باهاش زندگبابا

 

 مونهی:به هر حال همسا-

 

 رضا ری...تو هم سخت نگمیریگ یم میبعد در موردش تصم انی:حاال بذار بمامان
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 خدابخواد یدونم هر چ یتکون دادم و رفت دم پنجره و گفت:چه م یسر بابا

 

و اتاق مهمون  یاضاف لیدونه هم وسا هیو  نایو روژ تایهم اتاق رز یکیاتاق مامان و بابا و  یکیسه خوابه بود. خونه

 شد. یمحسوب م

 

.خوشحال بودن مینه چندان دور و تا صبح با هم حرف زد یگذشته ها ادیبه  میدیتو اتاق خواهرام خواب ییسه تا شب

 !گهیشد د یاز ازدواج من.راه براشون باز م

 

سخت مشغول درس خوندن بود.به هر حال  یکنکور ینایرفته بود دانشگاه و روژ تایشدم.رز داریب 9ساعت  صبح

 زدم به صورت غرق در درسش. ینمونده بود.لبخند یبه کنکور باق یزیاخر بود و چ یروزا

 

 خانوم خوابالو.صبحونه حاضره بر بخور تا مامان جمع نکرده ریصبح بخ یرو آورد باال و گفت:سالم ابج سرش

 

 سرکار خانوم مهندس ریتو هم بخ:سالم صبح -

 

 زد و قند تو دلش اب شد. یپهن لبخند

 

 آشپزخونه. یو بعدش هم رفتم تو ییشدم و راه افتادم سمت دستشو بلند
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بود.از پشت بغلش کردم و  دهیچیتوکل خونه پ یخورشت قرمه سبز یسر گرم درست کردن غذا بود.اوم بو مامان

 .دمیلپش رو بوس

 

 خوشگل خودم:سالم به مامان -

 

 یبوسم کرد ینجوریروشنا تو باز ا ی:وامامان

 

رو  خودم یتونم جلو ینم نمیب یو گفتم:چه کنم مادر من؟من شما رو م ختمیر یخودم چا یاستکان برداشتم و برا هی

 خوش به حال بابا رمیبگ

 

 ییبا چشم ها.بعد برگشت سمتم و یخجالت بکش بزرگ شد یکن یشوهر م یتکون داد و گفت:دختر دار یسر

 مگه نه؟ یخواستگار یزنگ بزنه برا یکه گذاشت یخوا یپسره رو م نی:تو ادیپرس انهیمشکوک و بازجو

 

واسه خودم گرفتم اما  یلقمه خامه شکالت هیشه  جادیا یکه تو جواب دادنم وقفه ا نیا یو برا نییرو انداختم پا سرم

 کرد. یمامان همون طور منتظر داشت نگاهم م

 

 ه؟یچ دمیم پرسچشما با

 

 ؟یاز جواب دادن تفره بر یتون یم ی:زود لقمه ات رو بجو جواب منو بده فکر کردمامان
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دم ب ؟خبیریمچ منو بگ یخوا یم یبابا مادر من خانوم مارپل شد یو گفتم:ا نییلقمه ام رو فرستادم پا ییچا کمی با

 ستین یازش پسر بد ادینم

 

 :پس جوابت مثبته؟مامان

 

 دونم یتکون دادم و گفتم:نم یسر

 

 گهید یچیبله ما هم که ه یعنیدونم  ینم نیزد و گفت:ا یلبخند مامان

 

 یدادم اما من گفتم هر چ یشما احترام قائل نبودم همون موقع بهش بله رو م یمادر من؟من اگه برا هیچه حرف نی:ا-

 خانواده ام بگن.باور کن

 

نسته دل تو هیپسره ک نیا نمیومن هم باور کردم.فقط منتظرم بب یتکون داد و برگشت و گفت:اره تو گفت یسر مامان

 یداد ینم یاومدن خواستگار رو به کس یکه اجازه  ییتو رو ببره.تو

 

 یا گهید یبود که من مجبور شدم باهاش طور یک نیواسه خودم گرفتم.اره واقعا ار گهیلقمه د هیزدم و  یلبخند

 ...ختیمن رو به هم ر یزندگ یسرگرد آذرخش معادالت و قانون ها نیرفتار کنم.ا

 

واستم خانواده اش فکر کنن  یصورتم داشتم.نم یرو یکم رنگ شیبه خودم نگاه کردم.آرا نهیآ یبار جلو نیآخر یبرا

 .ننیرو بب میخواستم خود واقع یقشنگ شدم.م شیبا آرا
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 یشنگق ینقره ا یمدل مردونه که دکمه ها دیبلند سف نیآست زیبل هیکه تنگ و راسته بود و  رهیت یبلند طوس دامن

از موهام رو  کمیداد.شال هم رنگ دامنم رو سرم کردم و تنها  یو قد بلندم رو قشنگ نشون م دهیکش کلیداشت.ه

 .کیحال ش نیبودم و در ع یگذاشتم.در کل ساده و رسم رونیب

 

 

 

 

 

 یخوشگل نهییر من دل بکن از اون آ:بابا خواهتایرز

 

 ستیبه گفتن تو ن ازین یدون یو گفتم:م دمیبه موهام کش یدست

 

 2سمت خونه شما استرس گرفته بودم. میایم میزنگ زده بود و گفته بود دار نیکه آر شیساعت پ میدونم از ن ینم

 بودن و رفته بودن هتل و حاال هر لحظه ممکن بود سر برسن. دهیرس شیساعت پ

 

 ندید یبرا نقدریباره ا نیاول یول نمیرو بب نیخوام آر ینبود که م یبار نی.اولرونیفرستادم ب قیرو عم نفسم

 استرس دارم.خدا کنه دسته گل به اب ندم. مونینییطبقه پا هیهمسا
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 یلفرستادم و یصلوات م ستادهیچند لحظه بود که همونطور ا دمیتپش قلبم شروع شد.نفهم فونیزنگ آ دنیشن با

 .نیآر یو بعدش هم صدا دمیرو شن کیسالم و عل یبه خودم اومدم که صدا یلحظه ا

 

 ؟یهست یمنتظر چ گهی:برو دنایروژ

 

 بودن.با لبخند و اروم گفتم:سالم ستادهیلب زمزمه کردم و رفتم داخل سالن.هنوز ا ریاهلل رو ز بسم

 

 یمهربون یبلند قد با چهره  یو با حجاب.و درش مرد دهیبود اما پوش ییمن ثابت موند.مادرش مانتو یاشون رو نگاه

 بود. دهیپوش یبود که کت و شلوار سرمه ا

 

غلش گرفت و باهام لبش اومد.دست دراز کرد و سمتش رفتم و منو تو ب یرو یمادرش کم کم برق زد و لبخند نگاه

 کرد. یروبوس

 

 نیخوش اومد-

 

 حرف نداره سالم دخترم ممنون نمیآر ی قهیسل نمیب یم-

 

 تر بود دست دادم. کیاز خودش وچ یکه فکر کنم خواهرش بود و چند سال یپدرش و دختر با

 

 نی.ارزو هستم خواهر آرزمیسالم عز-
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 سالم خوشبختم روشنا-

 

 دیستیکنم سرپا نا یخواهش م دیی:بفرمابابا

 

 من بود. ینگاهش رو ینینگاه کنم.اما اون از همون اول هم سنگ نیجرئت کردم به آر تازه

 

 زد و گل رو گرفت سمتم یلبخند

 

 ی.لبخند ارومیطوس رهنیبا پ یمغرور و مردونه اش رو نگه داشته بود.کت و شلوار نوک مداد لیهم همون استا هنوز

 دییزدم و دسته گل رز سرخ رو ازش گرفتم و آروم گفتم:بفرما

 

 نره ادتیلب گفت:مثبت... ریرفت سمت جمع و ز یم داشت

 

 نیبا هم شهیکه بخواد هم یخواد مال خودش بشم اما نه تا حد یکه به زور م نی.اومدیتحکم صداش خوشم م از

 رو به زور بهم بقبولونه!نه اصال.. یتحکم همه چ

 

تن معارفه و خوش وبش کم کم رف یگل رو گذاشتم تو گلدون و با تعارف بابا نشستم رو مبل تک نفره.بعد از کم دسته

 سر اصل مطلب...
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 هم شما... نیپسرمن و ا نیدو تا جوونن.ا نیسراغ اصل مطلب که ا میوقتشه بر گهید یرضو ی:خب آقاآذرخش

 

 دیاز خودتون بگ دییشما بفرما نیآذرخش.خب اقا آر یکنم آقا یزد و گفت:خواهش م یلبخند بابا

 

کنم  یمن که خدا رو شکر م یخانواده  نیعرض کنم؟ا یتو جاش جا به جا شد و با لبخند گفت:واال چ یکم نیآر

آپارتمان دارم که طبقه  هیندارم  یکنم خدا رو شکر در امد بد یکار م یهم خودم.شغلم که تو اداره اگاه نیبابتشون ا

 پس انداز هم هست. کمیو  نیکه خانوم دکتر توش ساکن هستن.ماش یخونه ا نیهم نییپا ی

 

که  نیمن هم یها هست اما برا یلیمد نظر خ یخواستگار یخوب االن برا یمال تیپسرم.خب وضع ی:زنده باشبابا

هر  یان آرزو یدخترم رو خوشبخت کن یکه بتون نهیمهم ا هیکاف یایخوب و متوسط برب یزندگ هی یاز عهده  یبتون

 ن؟یآقا آر یایبرب یتون یم یکی نیاز ا هیپدر

 

ساله ام از  یعمر س نی...من تو ایرضو یکنم آقا یخودم رو م یگفتم:سع تیچشم هاش رو بست و با قاطع نیآر

کامال  امنجیحاال که ا دیبه فکر ازدواج باشم مطمئن باش یلینبودم که بخوام خ یکس یعنینکردم. یخواستگار یکس

وصلت صورت  نیمصمم ام.اگه قسمت باشه و ا ماش یخوب در کنار دختر شما البته با اجازه  یزندگ هیداشتن  یبرا

 ستیطور ن نیمن هم هست.ا یخوشبخت شونیا یمن و دخترشما باهمه پس خوشبخت یزندگ رهیبگ

 

تو  میکه بخوا نی.اما خب ایهست یستقل و روشن فکرپسر م ادیسرش رو تکون داد و گفت:نه خوشم م نیبا تحس بابا

 دو تا جوون به نظرم زود و با عجله اس نیا یزندگ یبرا میکن یریگ میجلسه تصم هی

 

 دیریرو هم در نظر بگ نیا دوارمیام میای:حق با شماست اما خب ما هم راهمون دوره و از شمال مآذرخش
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 .باالخره...میخوا یدو روز من و دخترم مهلت م یکیتا  دیجا باش نیهم دیتون ی:بله البته قدمتون سر چشم مبابا

 

نون .ممنیحق دار نیرو انجام بد قاتتونیتحق دینداره شما هم با یکه تا االن ساکت بود گفت:بله مشکل نیآر مادر

 فکر کردن یهم ما و هم شما برا میراحت تر ینطوریا میبهتره ما تو همون هتل بمون

 

 .دیدون یهر طور که صال ح م یول میدر خدمتتون باش میشد یبا لبخند گفت:خوشحال م مامان

 

 دو تا جوون چند کلمه با هم حرف بزنن؟ نیگم حاال ا ی:مآذرخش

 

 ارهیب ییبره چا دیروشنا خانوم با نیبه نظر من قبلش ا ی:بله ولبابا

 

 اس گهید زیچ هیاز دست عروس خانوم  ییاما چا دیهم چسب ییچا نیبه دست عروس.ا یی:به به چه شود چاآذرجون

 

 از کنار آرزو بلند شد و اومد تو آشپزخونه. تایگفتم و رفتم تو آشپزخونه.رز یزدم و با اجازه ا یلبخند

 

 ها دیگفتم:خوب باهم جور شد ختمیر یم ییکه با دقت چا همونطور

 

 هیا کهیاومده.آقاتونم که بد ت رتیگ یخوش بحالت خواهر شوهر خوب هی:آره دختر خوبتایرز
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 شینازک کردم و گفتم:چشما در یچشم پشت

 

 دیخوشبخت ش دوارمیام وونهیو گفت:برو د دیخند

 

 یاریزدم و گفتم:ممنون قندون ها رو م یلبخند

 

 نیرو برداشتم.بابا با دست اشاره کرد اول از مهمون ها.بردم سمت پدر و مادر آر ییپراز چا ینیگفت و من س یچشم

 یو در آخر هم برا تایآرزو و رز یبرداشتن.بعد گرفتم سمت پدر و مادر خودم.بعد هم برا ییبا لبخند و تشکر چا

 بهم انداخت و گفت:ممنون روشناخانوم. ینگاه می.ننیآر

 

 کردم. یم یباز یباز میی.نشستم سرجام و با چادیممنون بهم چسب نیزدم ا یلبخند

 

رو  نی.روشنا جان آقا آرستین یمشکل نیخوان حرف بزن یفت:خب بچه ها اگه مخوردم.بابا گ مییکه از چا کمی

 کن اتاق ییراهنما

 

در رو  یرفت تو ال نیگفت و من هم بلند شدم.رفتم سمت اتاق و در رو باز کردم و آر یبلند شد و با اجازه ا نیآر

 رفت یباز گذاشتم اما خوشبختانه از سالن دور بود و صدا نم یکم

 

 یکرد و رفت اتاق بغل یهم قبل از اومدن ما سالم نای.روژناینشسته رو تخت روژ نیآر دمید برگشتم
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 تو جمع؟ ومدیچرا ن یدار یا یخجالت ی:خواهر کوچولونیآر

 

 خونه یداره درس م هیکنکور ستین یمنه خجالت یزدم و گفتم:دوتا یلبخند

 

 نیش یتخت و گفت:چرا نم یرو داد باال و دستش رو گذاشت کنارش رو ابروهاش

 

 تر اومد. کینزد یتخت نشستم که کم یبهش رفتم با فاصله ازش رو یغره ا چشم

 

 ؟یدار یتو حرف میهمه رو زد میندار ی:خب ما که حرفنیآر

 

 یو دوخت یدیو بر یبزنم؟حرفت رو زد یمن حرف ینگاهش کردم و گفتم:تو گذاشت دلخور

 

 :خب حاال بزننیآر

 

 ...ین یعشق نمونی.بنی:دو دلم آر-

 

 خوام بشنوم یلبم و گفت:نم یرو گذاشت رو انگشتش
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 ؟یخوشبختم کن یتون یشدم و گفتم:م رهیچشم هام خ تو

 

به  یخوا یوقته با همه چرا م یلیتونم.شک نداشته باش.ما دلمون خ یپلک هاش رو باز وبسته کرد و گفت:م اروم

 ؟یریهردومون سخت بگ

 

 داد یم دیفوت کردم.حرف هاش سرشار از کلمات عاشقانه نبود اما بهم ام نفسمو

 

 ه؟ینگاهم کرد.نگاهش کرد و گفتم:چ رهیچونه اش و خ ریرو زد ز دستش

 

 تو چشماشه ی:مامانم ازت خوشش اومده برق خوشحالنیآر

 

 ادیازم خوشش م نهیب یمنو م یمنه هر ک یژگیو نیزدم و گفتم:ا یلبخند

 

 توهم رهیمونث باشن مگرنه کالهمون م یگ یکه م یهمه ا نیا دورامیزد و گفت:ام یلبخند

 

 وونهیتکون دادم و گفتم:د یزد و سر یچشمک

 

 واسه انگشتر و بله برون ها امیمن فردا م می:پاشو برنیآر
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 ؟یکرد یهام گرد شد و گفتم:چه زود.باز تو امر و نه چشم

 

مثل  میکن یدارم زود ازدواج م یعقد نگهت نم شتریهفته ب هیبلند شد و سرش رو خم کرد و گفت:در ضمن  نیآر

 عقد موندن رو ندارم یحوصله  ناییایارم

 

 خوام یم یمن دوران نامزد رینگاهش کردم و گفتم:نخ نهیبه س دست

 

 :نه...نیآر

 

 هی:پس جوابم منفروشنا

 

 ماه هیو گفت:پس فقط  دیکش یپوف کالفه

 

 کنم یم نیی:خودم تع-

 

 و کبودت کنم اهیکار دستت بدم س اوردمیکمربندمو در ن یاول کار نیتا دعوامون نشده هم می:پاشو برنیآر

 

 هیروز عقد کاف هیشدم  مونینگاهش کردم که نگاهش رو ازم گرفت و گفت:پش مظلوم
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ر بش نیا دمی.خندرونیشدم خواستم بزنمش که رفت ب دشیکه متوجه منظور پل نیاخم نگاهش کردم و بعد از ا با

 شه یامشب؟باورم نم نهیآر نیا هینیب شیقابل پ ریغ یادیز

 

 یوناس نیو من به ا میکن قیتحق دیگفت با یاما بابا هنوز هم م میدیهم رس یجیو حرف زدن و به نتا میحرف زد یکل

و باباهم زنگ زد  میصحبت کرد یآذرخش با مامان و بابا کل ی.اون شب بعد از رفتن خانواده دمیها دختر به مردم نم

 قیتهران.بهش ادرس داد و گفت تحق یانجام کار واسهبود رفته بود  یمعتمدش که چند روز یاز دوستا یکیبه 

 اونجا نداشت از ییکرد و باباهم اشنا ینم یاونجا زندگ نیکه مادر و پدرش تازه رفته بودن شمال و آر ییکنه.از اونجا

 .میاونجا گذشت قیتحق

 

ونست د یرو به بابا بگه و بابا هم با خانواده اذرخش هماهنگ کنه.بابا م جهیو نت قیشد فردا دوست بابا بره تحق قرار

بود مامان  یاز حد خودم رو مشتاق نشون ندم.بابا هم راض ادیرو نگه دارم و ز امیکردم حجب و ح یمن موافقم اما سع

 ...طوریهم همن

 

رو درست کردم و  نایروژ یخواب بودن. پتو نایو روژ تایاز جمع گرم خانواده جدا شدم و رفتم تو اتاق..رز ریشب بخ با

 دختر... نیا هیدونه چه شر و شطون ی...نمیگفت خجالت یم نیزدم.آر یلبخند

 

رو برداشتم و دراز  میشه.گوش یخاموش و روشن م میچراغ کنار گوش دمیرو تشکم دراز بکشم که د خواستم

 .نیبود از آر امی.پدمیکش

 

 کردم. بازش

 

 نره.. ادتیمثبت -
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 ؟یدیخواب-

 

 روشنا؟-

 

 ریباشه شب بخ-

 

 ریبدم.شب بخ یدونم چ یخوابم جوابم خودم م یدارم م دارمیو نوشتم:نه ب دمیخند

 

 یخوب بخواب ری.شب بخییکه تنها ییشبا نیکنم.بخواب اخر کارتیدونم چ یناز کن من که م یحاال تو ه-

 

 زورگو یاقا ریشب شما هم بخ-

 

***** 

 

 ظهر بود و بابا اومده بود خونه. 4.ساعت ییرایپذ یزدم و رفتم تو یلبخند

 

 پچ هاتون مشکوکه ها ه؟پچیخبر دی:سالم بابا خسته نباش-
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 یهاتون هم از سرکارش.م هیهم از همسا قیبهم زنگ زد.گفت رفته بود واسه تحق درضایبا لبخند گفت:امروز حم بابا

سمته که ق نینداره.خالصه مثل ا یبه کار کس یکار ادی.زهییسر و صدا یپسر ب گنیگفتن.م یم شیگفت همه از خوب

 .رهیوصلت سر بگ نیا

 

 رسه جز من! ینم یآزارش به کس ینیکردن.البته راست و حس فیازش تعر نیزدم.مطمئنا همه از ترس آر یلبخند

 

 ؟یالزم ندار یزی.چانیتونن ب یشد؟منم گفتم امشب م یچ دیآذرخش زنگ زد پرس ی:آقابابا

 

 یریخواد بگ ینم یزیمونده چ شبیاز د یگفت:نه همه چ دیبه دور و ورش انداخت و با ترد ینگاه مامان

 

 ان؟یامشب ب یعنی:بابا دمیتعجب پرس با

 

 دخترم. یدار یکرد و گفت:مگه تو مشکل کیبهم انداخت و چشم هاش رو بار ینگاه بابا

 

 د؟یبهشون جواب بد نیخوا یم یعنی...زهیچ یعنیرو صاف کردم و گفتم:نه  صدام

 

شونه ام و  یرفتم کنارش و دستش رو گذاشت رو ششیمبل دراز کرد وبهم اشاره کرد برم پ یدستش رو رو بابا

پسره  نی.ایبد صیکه خوب و از بد تشخ یعاقل شد ...ماشاهلل اونقدر بزرگ وییندارم.مهم تو یگفت:من که حرف

 دیاش خوب بوده من به حم جهیکه نت هم قاتیپدر و مادرش بزرگ شده تحق یداره معلومه سر سفره  یخانواده خوب

 دارم کارش رو خوب بلده. نانیرضا اطم
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 نه؟ ای یباهاش ازدواج کن یخوا ی...تو میمونه تو...که از همه مهم تر یم

 

 یام اجازه  یذات یایاما ح خواستمیخواستم.از ته دلم م یدونم گونه هام رنگ گرفته بود.م ی.منییرو انداختم پا سرم

 بهم نداد. یحرف چیه

 

 یباباجان که تنها آرزو یخوشبخت بش دوارمیام یوجود من یو گفت:تو پاره  دیموهام رو بوس یزد و رو یلبخند بابا

 منه یشما سه تا نازدونه  یسن و سال خوشبخت نیمن تو ا

 

 زمیر یبراتون م ییچا هیزده بود.با خجالت پاشدم و گفتم: خی دستام

 

 ییچا دلم یدخترم که بدجور اریب یول یاریب گهید یکیواسه  دیرو با ییفرار کنم که بابا با خنده گفت:چا خواستم

 طلبه یم

 

شه.قراره چشم و  یخونه داره عروس م طونیزد و گفت:آخ که ش یآشپزخونه.مامان چشمک یزدم و رفتم تو یلبخند

 تو مامان؟ یبش یچراغ چه خونه ا

 

رو گرفتم مقابلشون.هردوشون با گاه  یی.مامان رفت و کنار بابا نشست.چاختمیر ییو دو تا چا دمیاش رو بوس گونه

دم چون هنوز مادر نشده بودم و پدر کر یتونم بگم درکشون م یدونم نم یکردن.نم یمهربون و سراسر معنا نگاهم م

 اتاق. یباشن و خودم رفتم تو شتهدا یباهم حرف دیو نخواهم شد.تنهاشون گذاشتم شا ستمیهم ن
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 خودت کمکم کن ایفرستادم و گفتم:خدا رونیحاال دلهره ام شروع شده بود.نفسم رو آروم ب نیهم از

 

لب هام بود.بحث رفته بود سراصل  یرو یخودم.لبخند محو یو نشستم سرجا زیم یرو گذاشتم رو یچا ینیس

 یلیخ یخواستم و گاه یبود که من م یزدم.اوضاع جور یحرف نم یلیبودن.خ دهیمطلب و خانواده ها به توافق رس

 نیاز ا شیکرد.ب یبحث ها شرکت م متو تما یخجالت چیاز همون اول بدون ه نیآر یکردم.ول یاظهار نظر م کیکوچ

ه هر و بگ اندازهیب نییسر پا نهیو محجوب گوشه بش یخجالت یرفت.فکر کن بخواد مثل پسرها یهم ازش انتظار نم

 خواستم. یرو نم یمرد نی.من همچدیشما بگ یچ

 

 میممال ه نیشد من و آر یباورم م شتریگذشت ب ی.هر لحظه که مشدیم شتریگذشت ضربان قلبم ب یلحظه که م هر

 شدم. یمرد مغرور م نیعاشق ا شتریگرفت و من ب یته قلبم رنگ م نیریاون حس ش شتریو ب

 

 بله ناقابل از زبون عروس خانوم گل. هی دنیفقط واسه شن میینجای...ما ای:خب جناب رضوآذرخش

 

 با غرور نگاهم کرد و با نگاهش بهم فهموند.فقط بله! نیآر

 

 ما هم یوصلت برا نیندارم ا یمخالفت چیکرد و گفت:واال جنب آذرخش خدمتتون که عرض کردم بنده ه بابانگاهم

 .رهیبگ میتصم دیارزشمنده اما خب دخترم با

 

 ه؟ی:خب عروس گلم جواب ما چآذرجون

 

 پدرو مادرم بگن یرو گاز گرفتم و گفتم:واال چه عرض کنم هر چ لبم
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 خانوم خانوما؟ هیجوابمون چ:پدر و مادرت که موافقن خب آذرخش

 

 ندارم یرو تکون دادم و گفتم:واال من هم مخالفت سرم

 

 :پس بله؟آذرجون

 

 زدم و چشم هام رو بستم و آروم گفتم:بلــه... یلبخند

 

 یدست م یبا شاد نایو روژ تایو رز دیکش یشد.آرزو کل م یم دهیدست و مبارک باشه از گوشه کنار شن یصدا

 هیخال نایساور یزدن.چقدر جا

 

از فردا برن دنبال  شاهللیتا ا میذار ینشون م هیبا اجازه تون ما  یرضو یاومد نشست کنارم و گفت:آقا آذرجون

 دیکه ندار یعقدشون.مخالفت یکارها

 

 دیاریدست هاش رو از دو طرف باز کرد و گفت:صاحب اخت بابا

 

 دخترم دیخوشبخت ش شاهللیگوشم گفت:ا ریبغلم کرد و ز آذرجون

 



 ییدایش ینیریش

 
1073 

 

خورد رو  یم زیر نیداشت و روش سه تا نگ یرو که بافت قشنگ یخوشگل دیلب گفتم و انگشتر طال سف ریز یممنون

که بهم  دمیشن یرو هم م یخوشبخت یپا یصدا نیخنده و من در اون ب یدست بود و صدا یدستم کرد.باز هم صدا

 زد. یشد و لبخند م یم کینزد

 

 هیخب بحث مهر یسر اصل مطلب ها...البته اصل مطلب که بله عروس خانوم بود ول میبر گهی:خب آقا رضا دآذرخش

 مونه.خب شما نظرتون چندتاست؟ یهم م نایو ا

 

سکه  نزایتو دلش باشه نه به م دیاصل تعهد آدم با ارهینم یخوشبخت یسکه ها واسه کس نیندارم ا ی:واال من نظربابا

 .میاش.خب نظر بچه ها شرطه هردو باهم گفت

 

 :سال تولدنیآر

 

 تا 114:-

 

 ...!یچه تفاهم یوا یگفت:وا یو آرزو با لحن بامزه ا دنیخند همه

 

 من هم نظر پدرم رو دارم هیتا کاف 114:ممنون -

 

 لبخند زدم. ثانهیباال انداخت و منم خب ییابرو نیآر
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 دیکه شما هم مسافر تهران هست نیدو سه روز باشه بهتره.مثل ا نیزمان عقد که به نظر من تو هم ی:خب براآذرخش

 دیلی.جشن عقد هم هرجور شما مادیو قراره نقل مکان کن

 

زودتر ازدواج  دیبشه اگر اجازه بد یدوست ندارم زمان عقد طوالن یلیو عرض کنم من خ یزیچ هی:شرمنده من نیآر

 بهتره میکن

 

 باال انداختن و بابا گفت:چه با عجله پسرم ییابرو همه

 

 .میازدواج کن عتریدم سر یم حیشه ترج یم ادیداد و با لبخند گفت:راستش سنم داره ز هیتک نیآر

 

 هیزیاماده کردن جه یبرا میخوایزمان م هیشه ما حداقل  یکه نم ینطوریا نی:آخه آقا آرمامان

 

 میکن یهم باشه باهم بر طرفش م یکامله کم وکسر هیمن از نظر اثاث یخونه  یول نی:حرف شما متنیآر

 

 دینامزد بمون دیماه با هی.حداقل میبفرست هیزیدختر با جه می:نه پسرم ما رسم داربابا

 

 .دمیاما به ناچار قبول کرد و من خوشحال خند هیمعلوم بود ناراض نیآر

 

 ماه قراره نامزد هی یهم گفت:خوشحال یدنبالم.رفتن ادیگفت صبح م نی.آرشیآزما یواسه  میفردا بر یشد برا قرار

 قانع شه یشم خونتون بابات به دو روز نامزد ینه؟هر روز تلپ م یباش
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 .دیکشیخورد.با نگاهش برام خط و نشون م ینگفتم.حرص م یچیو ه دمیخند

 

 به خواب رفتم. ندهیفکر آ یرفتم تو اتاقم و با کل ریشب بخ هی با

 

و دست و  ییرو قطع کردم و چشم هام رو مالوندم.به زور از جام پاشدم و رفتم تو دست شو میآالرم گوش یصدا

 صورتم رو شستم.

 

 شیهم آرا یکم هیدرشت کرم داشت سر کردم. یکه گل ها دیو با شال سف یشرمه ا یکرم با شلوار ل یمانتو هی

ساده  میگشیو طبق عادت هم رونیاز شال گذاشتم ب یو رژگونه.موهام رو کم ملیو مداد و ر عیما یکردم.رژ گلبه

.رفته بود سرکار اما مامان تو آشپزخونه نبودهال.بابا خونه  یرو برداشتم و رفتم تو دمیسف فیدرستشون کردم و ک

 بود.

 

 مامان.بذار واست اسپند دود کن یمون یدسته گل م نیزد و گفت:قربونت برم که ع یلبخند دنمیباد

 

 رهیگ یگفتم:نه تو رو خدا مامان لباسام بو م یحالت زار با

 

 اتاق و با قران برگشت. یتکون داد و رفت تو یسر مامان

 

 آروم و پر از عشق باشه شهیهم تونیزندگ شاهللیقران رد شو ا ریاز ز ای:بمامان
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 الم برسونس نمیکردم و گفت:مراقب خودت باش به آر یقران رد شدم و با مامان روبوس ریزدم و از ز یلبخند

 

 رسونم.دعا کن برامون مامان خداحافظ یرو م تونی:چشم مامان خوشگلم بزرگ-

 

 نیتو ماش نی.آرنییخوندو فوت کرد.از پله ها که رفتم پا یالکرس هیلب زمزمه کرد و بعد برام آ ریز یخدا حافظ مامان

 منتظرم بود.

 

.دلخور شدم.دستم رو زدم انداختینگاهم بهم ن مین هی یکرد و راه افتاد.حت یباز کردم و سالم کرد.سالم آروم درو

 .رونیشدم به پنجره ب رهیچونه ام وخ ریز

 

 از تهران یاومد نی:تو با ماش-

 

 :آرهنیآر

 

 :پدر و مادرت؟-

 

 مای:با هواپ-
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 شگاه؟یآزما ی:وقت گرفت-

 

 خونتون گرفتم امیکه ب نی:قبل از ا-

 

 و نگاهش کردم. برگشتم

 

 ه؟یرفتارهات چ نیا لی:دل-

 

 باال انداخت و گفت:کدوم رفتارها؟ ییابرو

 

 .ومدیبا کت و شلوار کتان کرم بهش م یشکالت زینگاهش کردم.بل رهیخ

 

 نزن مال مردمه؟ دی؟دیدیگفت:خوشگل ند دیام رو که د رهیخ نگاه

 

 ؟یسرد نقدریا یچ یعنیکه منم ها. نی:اون مردم مثل ا-

 

 میسرد باش ینجوریخودم رو کنترل کنم بهتره تا عقد هم تونمیگرم باشم نم:به نفع هردومونه.من بخوام -

 

 ؟ین؟خودتیباورانه صداش کردم:آر نا
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 ینکن یشه چشمات رو اونجور یزد و نگاهش رو به چشم هام دوخت و گفت:خوبه ازت خواهش کردما.م یلبخند

 ماه وفادار بمونم هیبه اون  دمیاونوقت قول نم

 

م گرفت میوجودم رو گرفته بود.چشم هام درشت شده بود.صاف سرجام نشستم و تصم یبیعج یحس گرما و سرما هی

 ده یدستم م یکار هینذارم که  طونیش ریش نیپا رو دم ا

 

 میدیشو رس ادهی:پنیآر

 

 چند نفر قبل ما نوبت داشتن. هیبود و  یکیکوچ شگاهی.آزماشگاهیشدم و هم قدم باهاش رفتم تو آزما ادهیپ

 

 یزوج که تازه از داخل اتاق اومده بودن نظرم رو جلب کردن.دختره همش دستش رو فشار م هی.یرو صندل مینشست

 کرد. یداد ناز م

 

 ها یابرومون رو ببر یکارها نکن نیگوشم گفت:از ا ریز نیآر

 

 نوبتمون شد. فهیدق 20چپ نگاهش کردم.بعد از  چپ

 

 منتظر یو صندلزد و رفت تو بخش مردونه منم نشستم ر یچشمک نیآر

 



 ییدایش ینیریش

 
1079 

 

مانتوم رو بدم باال.منم همون کار رو کردم.تماس سر سوزن با پوستم رو حس  نیاومد سمتم و گفت آست یانسالیم زن

 .یفوق العاده عاد زهایچ نی.من دکتر بودم و انطورینداشت و ترسم هم هم یکردم.درد

 

 میاومد سمتم و گفتم:بر دنمیبود.با د ستادهیا یهم کنار نی.آررونیدستم و اومدم ب یرو گذاشتم رو پنبه

 

 شده؟ یزیانداخت.کالفه گفتم:چ ینگاه بهم م مین هیهمش  نیماش تو

 

 ؟یگرکیج می:صبحونه برنیآر

 

 ودم.ب هی.من پاادیو اوف و نه و خوشم نم فیو بگم ا امیخواستم براش کالس ب ینبود.نم یهام رو بستم.بد فکر چشم

 

 :اوهوم-

 

 ادینه بدم م یگ یرو انداخت باال و گفت:گفتم االن م ابروهاش

 

 تو ناشناخته هستم. ی.من به اندازه یتون یچون نم ینکن منو بشناس ی:سع-

 

 و گفت:برمنکرش لعنت دیکش ینفس
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 ترشیب نوی.من ایاما معمول زیتم یجا هی میداشت.رفت یدلچسب یگرفتم برام مزه  یم نیکه از دست آر ییها لقمه

 یعقد.م یبرا میو بعد هم فردا بر میعقد بکن دیخر میبر ادیمنو رسوند خونه و گفت ظهر م نیدوست داشتم.آر

نداشتم اما آذر جون  یادیز دیبدم.خر جامشرو بذارم واسه تهران و با کمک بچه ها ان میاصل یدهایخواستم خر

 تایزد!غروب با مامان و آذرجون و آرزو روز یشه حرف ینم گهیشه.مادر شوهرمونه د ینم دیخر یاصرار کرده بود ب

و رو  ری.کل بازار رو زمیخواستن با هم تنها باش ی.ممیباهم رفت نمیبابا رو اورده بود ومن و آر نیماش تای.رزدیخر میرفت

 م واسه چندتا دونه لباس و دو تا حلقه.یکرد

 

.ساده بودنش رو دوست نیآر یواسه  ینیپالت یساده  نگیر هیو درشت و  زیر نیبا چند تا نگ دیطال سف نگیر هی

 داشتم.

 

 خونه. میو برگشت میلباس هم گرفت کمی

 

 .نیآر نیآرزو رفتن تو ماش نیمنو رسوند و مادر و خواهرش هم از ماش نیآر

 

به  یحرف ها.ول نیو ا میشیهتل نمونن و زشته مادرش قبول نکرد و گفت مزاحم نم گهیهر چه اصرار کرد د مامان

 از بس که پرروهه!هه... دیخواب یهم تو اتاق من م ژامهیمود با پ یبود شب م نیخود آر

 

.موهام رو ساده شگاهیساده برم آرا شیآرا هیکرده بود.دوست نداشتم واسه  شمیآرا تایانداختم.رز نهیبه آ ینگاه هی

 بود. ختهیصورتم ر یموهام رو لخت رو یاما قشنگ بسته بود و جلو
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و  فیو ک دمیپوش دمیرو با شلوار کتان سف دمیسف ینبود.مانتو ظیغل شهیکه کامل بود اما مثل هم یقشنگ شیآرا

ود سرم مدل دار بافته ب یرو ادیز یلیخ ییبایبا ز تایرو که رز ییو طال دیرنگم رو هم برداشتم.شال سف یکفش صدف

 تو چشم بود. یلیخ

 

 کشتت یم یکن ریکه آقاتون د میعروس خانوم.بر یشد یزد و گفت:خوردن یسوت تایرز

 

 منتظرم بود. نیشد که آر یم یا قهی.ده دقنییو رفتم پا دمیخند

 

 و گفتم:من آمادهام. رونیدر بودن.باناز از اتاق رفتم ب یهم حاضر و اماده جلو نایاش هم محضر بودن و بابا خانواده

 

 ام رفت.بهم انداخت و مامان قربون صدقه  ینگاه خاص نیآر

 

 شد ری:بدو دخترم دبابا

 

 بره ها یروشنا رو بد یکه عجله دار نی:بابا مثل انایرژ

 

.مثل نیخنده از همه بلند ترهم آر ریاشاره کرد و لبش رو گاز گرفت و همه زدن ز نیکرد و با سر به آر یاخم مامان

 حرف.واقعا که! نیخوشش اومده بود از ا یلیکه خ نیا
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زد و با  یجلو.درو بست و خودش هم کنارم نشست.لبخند یرو برام باز کرد و خانومانه نشستم رو صندل نیماش در

 بابا راه افتاد. نیماش یبرا یزدن بوق

 

 گه؟ید یخوا ینم یبگ یخوا ی:خب بازم منیآر

 

 محضر یبر یمنو م یو گفتم:اوهوم به زور دار دمیخند

 

 ات کنم. ادهیپ یمونیکرد و گفت:پش یاخم جذاب نیآر

 

 ؟یتون یزدم و برگشتم سمتش و گفتم:م یلبخند

 

 .ادیدلم نم یتونم ول یتکون داد و گفت:اره م یسر

 

 داشت. یبیعج یرنگ و بو هیکرد هر چند نگاهش کوتاه بود اما  نگاهم

 

 ؟یکن ینگام م ینجوریهام رو بستم و گفتم:چرا ا چشم

 

 نگاه کنم؟ دی:به زن خودم هم نبانیآر
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 نشدم که:هنوز -

 

 انه؟ی یکن یزبون نیریش یتونیم نمیساعت بعد بازم بب هیگفت:آخ که  یکف دست زد رو فرمون و با لحن بامزه ا با

 

 کنم تو نگران نباش یرو م میزبون نیریقرن بعد هم من ش هی یچیساعت که ه هی:-

 

 گهیجا کشونده د نیمن و به ا هیزبون نیریش نیو گفت:هم دیکش ینفس

 

کنار  دیجد یزندگ هیبود.دلشوره از  نیریته دلم ش یدلشوره  نیزدم و با ناز روم رو ازش گرفتم.چقدر ا یلبخند

 !نیآر

 

نست تو یبود قلب قران!قلب قرآن م نیاسیخوب بازش کردم. یزندگ هیداشتن  تیدستم گرفتم و با ن یرو تو قرآن

 !یکالم وح نیکردم کالم خدا رو و چه آرامش بخش بود ا یلب زمزمه م ریبه قلب نا آرام و پرتپش من آرامش بده.ز

 

با  یم؟زندگیشد یمال هم م نیجمله ها من و آر نیخوند.تا آخر ا یعقد رو م ی غهیحاج آقا بلند بود و ص یصدا

 شکل گرفته؟ نمونیب ؟عشقیقلب هامون چ یتو یره؟زندگیگ یچندتا جمله شکل م

 

 عقد داره؟ یسفره  یپا یکه من ته دلم دارم و هر عروس یدلشوره ا نیا

 

 قرار من اوج گرفت. یو تپش قلب ب دیبار سوم حاج آقا پرس یبرا
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 ی هیکه شما را با مهر دیده یبه بنده وکالت م ایفرزند رضا آ یمعظمه سرکا خانوم روشنا رضو یمکرمه  ی زهیدوش

 نیآر یشاخه گل نرگس به عقد دائم آقا 1367به همراه ا یتمام بهار آزاد یسکه  114 دیجلد کالم اهلل مجد کی

 لم؟ی.عروس خانوم وکاورمیدر ب نیآذرخش فرزند محمدام

 

ن م یلب ها ریکه منتظر چشم هاش رو به تصو نیآر ینگاهم رو دوختم به چشم ها نهی.تو ادمیرو بستم و بوس قرآن

 دوخته بود. نهیتو ا

 

 مجلس بله... یپدر و مادرم و بزرگ ترها یا اجازه زدم و گفتم:ب یلبخند

 

 چقدر شاد بودن و من شادتر. دیچیمحضر پ یتو کمیکوچ یدست زدن خانواده  یصدا

 

 .میمغرور و جدابش بله گفت و مال هم شد یو اون با صدا دیهم پرس نیآقا از آر حاج

 

 نی.ماشمیباهم ازدواج کرده باش نیشد من و آر یو چشم هام رو بستم.باورم نم یصندل یدادم به پشت هیرو تک سرم

 ...نبود یکردن ن؟باوریعطر شوهرم رو...شوهر؟آر دمیبود.نفس کش دهیچیپ نیعطر خاصش تو ماش یرو روشن کرد.بو

 

.همه میکرده بود طنتیبهم دادن.همه خوشحال بودن.چقدر سر انداختن حلقه و خوردن عسل ش یخوب یها هیهد

 .و دلچسب باشه نیریمثل طعم اون عسل ش مونیبود.کاش تمام زندگ ینیریبرق...چه لحظات شاش گذشت زود مثل 
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 عروس خانوم؟ یکن یفکر م ی:به چنیآر

 

زدم وگفتم:به چند  ی.چشم هام رو باز کردم و نگاهش کردم.لبخند متعجبیمتیمال چیه یبود ب یصداش جد تن

 محضر یتو شیپ قهیدق

 

 ؟یمونیپش هیگفت:چ اندازهیبهم ب یکه نگاه نیا بدون

 

 ؟یمونیتو پش مون؟مگهیپش یرو باال انداختم و گفتم:نه واسه چ ابروم

 

کنه  یم یتو دهنم.داره شوخ دمیپوزخند سخت بود.لبم رو کش ایکه لبخنده  نیا صیگوشه لبش رفت باال.تشخ هی

 نه؟

 

 ستمی:نه...ننیآر

 

 ؟یناراحت یزیاز چ نی:آر-

 

 :نهنیآر

 

 :پس چرا...-



 ییدایش ینیریش

 
1086 

 

 

 ؟ی:پس چرا چنیآر

 

 ؟یستیبرگردوندم و گفت:پس چرا خوشحال ن شهیرو فوت کردم و سرم رو به سمت ش نفسم

 

 :هستمنیآر

 

زودتر ازدواج  یبرا یچش بود؟اون که کل نیکنه.آر یداره خفم م یدست نامرئ هیفشرد.انگار  یگلوم رو م بغض

 کنم. یرو درک نم یسرد نیکنم.ا ینم کنه؟درکشیم ینطوریکردنمون اصرار داشت چرا حاال؟چرا حاال ا

 

 ...یستی:ن-

 

 که دادم یاون بله ا ایمنتظرم نشد؟خدا یچشم ها بینگاه هم نص مین هی ینگفت.حت یزیباال انداخت و چ یا شونه

 نیرو دوست ندارم.ا یسر در گم نیخودت کمکم کن...ا ایب؟خدایمرد عج نیچرا مبهوتم از رفتار ا ایاشتباه بود؟خدا

 رو... نیکالم آر یخودم و سرد یبغض صدا

 

و تبسم و ساورا  ایگفت.ارم کیتبر یبهم زنگ زد و کل ناینفره...ساور 9 کیجشن کوچ هیو خودمون. میبود خودمون

زد و جواب  یلبخند م نیمتنوع!آر یها کهیو ت طنتیش یکردن همراه با کل یخوشبخت ی.برامون آرزونطوریهم هم

 ی.دوست دارم نگاهش کنم و گرماداره یکشش خاص هیدلم نسبت بهش  میکه بهم محرم شد ی.از لحظه ادادیم

 دستاش رو حس کنم.اما رفتارش با من؟
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 بشینص یداماد نیمامان خوشحاله همچ هیمن.پدرم ازش راض یخنده خصوصا با خانواده  یخوبه با همه م باهمه

سرده.با پدرش متعادل و با خواهرش خوبه...و با من؟سرد تر از  یشده خواهرام از ازدواج من خوشحالن.با مادرش کم

 همه...مگه امشب من عروسش نشدم؟پس چرا با همه خوبه جز من؟

 

ر حبس شده.انگا نهیس ی...نفسم توهی.مصنوعستیدونم لبخند ن یم یول ادیکش م یچرخه.لب ها یدور سرم م سالن

 یچه مدل خواستگار ه؟اونیچه مدل عروس شدن نیرنگه...ا یبرام ب یام نشسته.همه چ نهیس یقفسه  ینفر رو عی

و کنم؟چرا ت ینم تیشکا زنه؟چراینم یرفزد؟چرا ح یفقط داشت گولم م ینیخواست ازدواج کنه؟ یفقط م یعنیبود؟

 یبندم وقت یم لیبنده...قند یم خیرفتارها داره  نیا ی...چرا تنم از سرمایخی یرفتارها نیام از ا یبهت و ناباور

 پاشم. یبه صورت گرم خانواده ام م یاز لبخندتصنع یخورم و قشر یکنارش شام م

 

!دراز قهیداشتم.فقط ده دق ازیاستراحت ن قهیاتاقم.خسته بودم.به ده دق یامشب کار کنم.بعداز شام رفتم تو نذاشتن

وختم.به قامت بلند و شدم.درباز شد.نگاهم رو از سقف گرفتم و به در د رهیو به سقف خ نایتخت روژ یرو دمیکش

 به سقف. مکه قاب در رو پرکرده بود. نگاهم رو برگردوند یچارشونه ا

 

 خواست و بهم نکرد. یکه دلم م ییاون نگاه ها یجلو ودر رو بست.نگاهش نکردم.تالف اومد

 

 حرکت بودم یلب تخت.ب نشست

 

 :چته؟نیآر

 

بعد عقد چت شد؟تو که قبل عقد خوب  دمیپرس یم دیچته؟نه با دمیپرس یم دیکه من با یچته؟در حال دیپرس یم

 بله رو بدم؟ یزد یگولم م ی.داشتیبود
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 :با توامنیآر

 

اخم ها  نی؟ایکن یم یکه سر من خال یناراحت یسمتش و گفتم:تو چته؟از چ دمیتو دهنم و چرخ دمیرو کش لبم

 ؟یشد ینجوریکردم که بعد عقد ا کاریمن چمه؟من چ یدون یخودت نم یعنیه؟یواسه چ

 

 ؟یتخت و گفت:چه جور یرو گذاشت رو دستش

 

رفتار سرد رو انتظار نداشتم.نه به خدا نداشتم از اون  نیخواست.ازش ا یم هینگاهمو ازش گرفتم.دلم گر یدلخور با

 رو انتظار نداشتم. یسرد نیکرد ا یم وونهیروزها با گرماش من و د نیکه ا ینیآر

 

 یچه جور یدون ی:خودت بهتر م-

 

 ام رو در آورد. یزده بود.روسر رونیام ب یکه از روسر ییموها یصورتم.رو یرو دیرو کش دستش

 

 :نکن-

 

بالش.سرش رو گذاشت کنارم و عطر موهام رو نفس  یموهام رو باز کرد.موهام پخش شد رو ی رهیزد و گ یلبخند

بودم اما احساسات  طونیشدم.من هم دختر بودم.درسته ش ینفس گرمش گرم م ی.دلخور بودم اما از گرمادیکش
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رو بلند کرد.نگاهش کردم  سرشآرومش کنار گوشم نشست و  یفرستادم.بوسه  رونیدخترونه داشتم.نفسم رو ب

 دلخور...

 

 ام خانومم؟ یگفت:چجور یمیموهام و با لبخند مال نیب دیرو کش دستش

 

 یجلو یکن یخودم و که بهت ننداختم اخم و تخم م ؟یام ازدواج کرد.به زور باهیناز گفتم:بعد عقد خاموش شد با

 بود؟ یهمه واسه من.زور

 

 بود یزد و گفت:آره زور یلبخند

 

 یدرک جمله ها یاز تپش افتاد.تمام وجودم گوش شد برا ی.مغزم قفل کرد.قلبم لحظه استادی.قلبم استادیا نفسم

 نیآر یبعد

 

 یدیو نفهم نیتو ا یعنیبود  ی:آره زورنیآر

 

 زورت کرد...مَــ ..من؟ ی...کیگفتم:ک ناباورانه

 

 گهید یکینه  یمن و تا بله رو بد یهاش رو دوخت بهم و با خنده گفت:تو که کشت چشم

 

 تو چشمام حلقه زده بود.پس اون فکرها دروغ نبود.اشتباه نبود.زورش کرده بودن.اما چرا؟ اشک
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 ؟ی:ک-

 

 داخل دهنش و گفت:مامانم دیرو کش لبش

 

 یبود.چطور زورت کرد با من ازدواج کن دهیسرجام و با بغض گفتم:اون که من و ند نشستم

 

 گفت:اون که نگفت با تو ازدواج کنم. طنتیصورتمو با ش یرو دیسمتم و دستش رو کش دیرو کش خودش

 

 خدا ی...ارهیگ یکنه زن م یرو ول م یدوران خوب مجرد ی.اخه کرمینگاهش کردم و گفت:مجبورم کرد زن بگ منتظر

 

 یریزن بگ یخواست ی.نمیمنو خراب کن یزندگ یبخوا یصورتم پس زدم و گفتم:تو حق نداشت یرو از رو دستش

 ؟یکرد ی.من و چرا قربانیگرفت یخب نم

 

 یشد وونهی؟دیتعجب نگاهم کرد و گفت:قربان با

 

 یباهات ازدواج کنم از دست حرف ها یزور کرد یول ی...از اولم بهم گفتیخواست یزدم و گفتم:من و نم یپوزخند

 یمادرت خالص ش
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 یزود گول خورد نقدریخودم و گفتم:خاک تو سرت روشنا که ا یشونیزدم تو پ دونهی

 

االنه  نیهم دونستمیکامل بود.پر بودم م تمیرو بوس کنه پسش زدم.ظرف میشونیو با تشر گفت:نزن...اومد پ دیخند

 کنم و چشم هام ببارن. زیسر ر

 

 ی.منم گرفتم...اما به ظاهر به زور.درسته مادرم صالح من و مریرو تو دستش گرفت و گفت:مامانم گفت زن بگ دستم

 کنم. یرو تالف کمشیخوام  یکرد که م تمیمتنوعش اذ یرهایبا گ نقدریدوساله ا یکی نیخواست اما تو ا

 

که دوسش  یبا دختر ختهیازدواج کردم که تمام معادالت من مغرور رو بهم ر ی.با کسزن گرفتم اما نه به زور من

که مامان حس کنه به زور وادار به ازدواجم کرده...از  نیبود...واسه ا یرفتار امروزم باز یخودم...سرد یدارم..با روشنا

 کردم عروس خانوم... تتیاگه امروز اذ دی.ببخشستمین مونیاش برداره.من پش شهیهم یها ییکه دست از زور گو نیا

 

 ...ثیخب کمیعذاب وجدان تو دل مامان بود.چه کنم منم پسرشم و  هیفقط  قصدم

 

 یباز دیگه ببخش یمنو باال آورده امروز حاال م یاس به خدا دل و روده  وونهیزد.خواستم بزنم تو صورتش.د یچشمک

 کنم تیبود مامانم و اذ

 

 داشتم اخه؟ ی...من چه گناهیصدام گفتم:روان یبغض نشسته تو با

 

 ؟یکمکم کن کمیشه  ی.مدیپر یگفتم مزه اش م یو گفت:غلط کردم خب به تو م دیرو بوس دستم
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 بکش ؟خجالتیکن تیکنم مادرت رو اذ ؟کمکتیشد وونهی:د-

 

 ؟یکن یباال انداخت و گفت:کمکم نم یا شونه

 

 گفتم:معلومه که نه تیجد با

 

 گه؟ید یدیذره بس بود.بخش هی نی:باشه همنیآر

 

 ؟یانتظار بخشش هم دار یتاسف تکون دادم و گفتم:اعصابم روخورد کرد یاز رو یسر

 

 دیو گفت:قهر نکن جوجه کوچولو.ببخش دیموهام رو بوس یزد و رو یلبخند

 

رو  نیآر یخواستم خرخره  یم ینداشت و از طرف قتیبد و شومم حق یدلم خوشحال بودم حداقل اون فکر ها ته

 بجوام.

 

گفتم  میبار تو زندگ نیواسه اول نیبب دیکه ببخش ؟گفتمیزد وگفت:قصد کشتنم رو دار یاخم نگاهش کردم.لبخند با

 گولت زدم جوجه؟ ی...فکر کردیول یبامزه شده بود یلی.خگهیبس کن اخم و د فهیضع هیغلط کردم اونم به 
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 .میاز ناراحت یبر یاره؟لذت مرو گاز گرفتم و گفتم:بغض کردم با مزه شدم  لبم

 

اش.چونه اش رو  نهیبود.دست هام رو گذاشتم رو س یوجودش خواستن یگرما نیتو بغلش.چقدر ا دیو کش من

 تو لذت ببرم. یبکنم از بغض و ناراحت خودیگذاشت رو موهام و گفت:من ب

 

 یدوست داشتن ی لهیتونستم نگاه از اون دو تا ت یکرد اما نم یچشماش آدم رو ذوب م یو بلند کردم.قهوه ا سرم

 .رمیبگ

 

عقد  غهیص نتونیکه ب ستین یمثل زمان یرو هر قدر هم که دوست داشته باش یگفت هر کس یم شهیهم مادرم

 یچندتا امضا بهت ثابت م نیکنه.هم یم شتریاحساس آدم ها رو ب یچند تا کلمه کل نیگفت هم یشه.م یم یجار

 شه. یتر م یو احساس ها قو رهیگ یشکل م شتریب نتونی...اعتماد بیکنه اون واقعا کنارته و تو همسرش

 

بدون خودت  افتهیب یاتفاق ؟بعدیکن ینگام م ینجوریرو موهام و گفت:چرا ا دیکنم.دست کش یدارم حسش م حاال

 ها یمقصرش

 

 یرو قرض گرفته بود.م نیآر یو بلند شدم.تنم گرما رونیاز بغلش اومدم ب "پررو"هام رو گرد کردم و با گفتن  چشم

 دونستم گونه هام سرخه و قلبم ضربانش تند شده

 

 تو جمع زشته میزد و دستم و گرفت و گفت:بهتره بر یشد و لبخند بلند

 

 کنن یکه نم ییرو گاز گرفتم و گفتمکاالن چه فکر ها لبم



 ییدایش ینیریش

 
1094 

 

 

 ها مینامزد یبکنن ناسالمت یاون مدل یفکر ها دمیاخم گفت:خب با با

 

 .شمیمن االن اب م ستین التیخ نیشه ع ینم تیحال ایبهش کردم و گفتم:تو که ح ینگاه

 

 امیباال انداخت و گفت:قربون خانوم با ح ییابرو

 

تو خودش بود.با  کمیجور خاص بود بهمون.آذرجون  هی.نگاه ها رونیبهش رفتم واز دراتاق اومدم ب یغره ا چشم

 کنه. ینگاهمون م ینطوریبهش گفته که ا یچ نیآر نیبب چارهیزد.ب یما کنارهم لبخند محو دنید

 

و حال  یباز یعنیزد که  یچشمک نامحسوس هم م هیبود. یشد.اما برخوردش معمول یجمع جد یتو نیآر دوباره

 داره به خدا... کلیمونه فقط قد و ه ی.مثل بچه ها مهیریگ

 

 میمن نگرفت شنهادیدو دل بود.قرار بود فردا آذرجون و آقا محمد برگردن شمال.جشن عقد هم به پ نیرفتن آر موقع

 .ومدیخوشم نم یخودیب یبود.از خرج ها مونیعروس گهیماه د هیچون 

 

 خودم. یرم سرخونه زندگ یو بعدش هم م ستمیتنها ن گهیتهران و من د انیم گهیهفته د هیهم که حدودا  نایا مامان

 

 روز بعد 10
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 بهت خورهی:دختر برو کنار مبابا

 

 ییهمش تو دست و پا گهیرو تو دستش گرفت و آروم گفت:اِ بچه برو کنار د یکارتون بزرگ نیآر

 

 توجه به من رفت تو. یهام درشت کردم و ب چشم

 

 برگشته بودن تهران. نایخونه نا به سامان بود.مامان ا تی. وضعومدهیبدم م یاز اثاث کش شهیهم

 

 لیهمه وسا یواسه چ دیزود برگرد دیخواست یکردم.شما که م یبودم و کالفه به خونه نگاه م ستادهیدر ا یجلو جیگ

 آخه... دیرو بر

 

 یلیخ دیهم د نای.ساورشمیمن امسال قبول نم دیکرد یزد که سال کنکور من دو بار اثاث کش یدائما غر م نایروژ

نفس برامون نمونده به  گهیخودش برگرده...د یسرجا یخودش تا همه چ یبردش خونه  شهیاعصابش خوردم نجایا

 خدا...

 

 تموم شد خدا رو شکر شیرو پرت کردم رو مبل و چشم هام رو بستم و گفتم:آخ خودم

 

 متیتو زحمت انداخت یلیدست تو هم درد نکنه پسرم امروز خ مایخسته شد یلی:آره خدا رو شکر خبابا

 

 فمهیکنم آقا رضا وظ یو گفت:خواهش مزد  یلبخند خسته ا نیآر
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 نیخواست بره.ممکن بود با ا یراه بود اما دلم نم قهیدق 20خودش  ی.تا خونه ومدیهاش خواب الوده به نظر م چشم

 افتهیبراش ب یاتفاق هی یخستگ

 

 بر گهیشد و گفت:با اجازه تون من د بلند

 

 رفت. ینگاهش کردم کاش نم ناراحت

 

 یبر یخوا یوقته بمون کجا م ری:کجا پسرم؟دمامان

 

 جان بمون نیگه آر ی:راست مبابا

 

 ؟یرو جمع کن لتیوسا یایم یبرم سرکار.برگشت سمت من و گفت:شما ک دی:نه ممنون صبح بانیآر

 

 اوردمیبا خودم ن یزیتو اون خونه اس االن چ لمیدونم وسا یتکون دادم و گفتم:نم یسر

 

 رو جمع کن صبح برگرد لتیوسا ایاالن ب یخوا ی:منیآر

 

 یبرو تو هم زودتر جا به جاش یستیخسته ن یخوا یتکون داد و گفت:م یبه بابا انداختم که سر ینگاه
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 .امیب سایتکون دادم و رفتم سمت اتاقم و گفتم:باشه پس وا یسر

 

و  دمیکش یا ازهیشب بود خم 11شده بود.تکون دادمش و تنم کردم.ساعت  یخاک کمیرو برداشتم. میو روسر مانتو

 هال. یرفتم تو

 

 رو گفتم و رفتم تو آسانسور رمیکرد منم خداحافظ و شب بخ یمن با بابا دست داد و خداحافظ دنیبا د نیآر

 

 نیو سوار ماش رونیخانومه من و به خودم اورد و رفتم ب یو چشم هام رو بسته بودم.صدا واریداده بودم به د هیتک

 شدم.

 

 ؟یدی:خوابالو خوابنیآر

 

 چشم بسته گفتم:نچ همونجور

 

اما  رهیقربون صدقه ام نم شهیهم نیزدم.درسته آر یدستش و اروم بوس کرد.لبخند محو یرو گرفت تو دستم

 زنه. یکنه اما لبخند هم م ی.اخمش رو حفظ مستیرو داره اما بداخالق ن شیشگیهم تیمهربونه. همون جد

 

 :خانومم خسته اس؟نیآر
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 :اوهوم-

 

 بغلت کنما تونمی.نممیدیکوچولو پاشو رس:جوجه نیآر

 

 خوابالو نگاهش کردم و گفتم:چرا؟ یچشما با

 

خواد چپ چپ نگاهمون کنه دوما  یدر صحنه م شهیهم هیشد و اومد در سمت من رو باز کرد و گفت:اوال همسا ادهیپ

 جوجه ینیسنگ

 

 نم؟یابروم رو انداختم باال و گفتم:من سنگ یتا هی

 

 که دارمیب امیخواست بغلم کنه که گفتم:نکن خودم م دیخند

 

 باال انداخت و در رو بست. یا شونه

 

 که نداره یتو اشکال یخونه  امی:منم منیآر

 

 رو تکون دادم و گفتم:نه سرم
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 یترسه کار ی.به قول خودش ممیخودمون بود یاما شب رو خونه  میهم رفت یکه برگشتم خونه  یهفته ا هی نیا تو

 .طونهیاز بس که ش افتهیجلو ب یعروس خیکنه تار

 

هاش  نیکه سنگ شدیاتاق خالصه م هیمن تو همون  لیبود کل وسا نایساور یکه برا لیباز کردم.اکثر وسا دیبا کل درو

 و سبک هاش مونده. میرو امروز جابه جا کرد

 

 به من؟ ید یبالش م هیگفت: دویکش یا ازهیپره.خم یخواد خوابمون م یگفت:نم نیدم کنم که آر ییچا خواستم

 

 گلبافت. یپتو هیتشک انداختم با دوتا دونه بالش و  هیتو اتاق.تختم رو برده بودم. رفتم

 

 هم شیصداش کنم؟پ یعنیباال انداختم و گفتم: یا شونه

 

 اتاق یبودم که خودش اومد تو توفکر

 

 ؟یبساز ای یاریبالش ب ی:رفتنیآر

 

 یاز خستگ رمیم یدارم م یی؟خدایچرا صدام نکرد ؟پسیکه چشمش خورد به رخت خواب و گفت:اِ انداخت برگشتم

 

 دیکوتاه جذب سف نیآست شرتیت هی رشیرو باز کرد.ز زشیبل یتشک و ساعتش رو درآورد و دکمه ها یرو نشست

 .کردیبود که جذابش م دهیپوش
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 بودم. ستادهیها هنوز ا جیکرد مثل گ نگاهم

 

 گهیبخواب د ای؟بیسادیوا ی:پس واسه چنیآر

 

 رو تکون دادم و گفتمکباشه بذار لباسم رو عوض کنم. رم

 

 رهیهال و لباسم رو عوض کردم و برگشتم تو اتاق.گ یبرداشتم و رفتم تو یسه ربع قرمز با ساپورت مشک نیآست هی

 کردم. یشونه م نهیآ یموهام رو باز کردم و موهام رو روبه رو ی

 

رو داشتم  یخیقطعه  هینگاهش حس  یگرما ریکرد.ز یبه من نگاه م رهیسرش و خ ریدستاش رو گذاشته بود ز دوتا

 شه. یکه داره ذوب م

 

 نفسم رو فوت کردم و رفتم کنارش دراز بکشم. کالفه

 

 زد سمتم و دستش رو سمتم دراز کرد و اشاره کرد برم تو بغلش. ی.غلتدمیخواب

 

 تو بغلش و دست رو دورم حلقه کرد. دیجلو رفتم که خودش منو کش یه اشاره کردکمنگاهش کردم که دوبار فقط
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 یام کرد ن؟خفهیآر یکن یکارمیچ-

 

 ؟یبا بغل کردن خفه ش یفینح نقدریا فهیو گفت:ساکت ضع دیخند اروم

 

 رو کنار زد و گفت:هوم؟ موهام

 

 فمیناز گفتم:خب ظر با

 

 و گفتم:قربون ظرافت خانوم دیرو بوس مینیب نوک

 

 نیو گفتم:بخواب آر دمیخجالت خند با

 

 نبردمت واحد خودم؟ یواسه چ یدون ی:منیآر

 

 ؟ی:نه واسه چ-

 

 کنارم بخواب دیبا هیاوضاع جور نجایدونستم ا ی:آخه منیآر

 

 یکن یفکر همه جا رو هم م یزرنگ یلیزدم به بازوش و گفتم:خ یمشت
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 کنم یفکر همه جا رو م شهی.من همیکن یم یسرگرد زندگ هیبا  یگفت:دار شیجذاب و جد یصدا با

 

 :کمپوت اعتماد به نفس-

 

 تو بغلش فشارم داد که صدام در اومد محکم

 

 روشنا ری:شبت بخنیآر

 

 ری:شبت بخ-

 

 :نایساور

 

 کردم و در رو بستم یخداحافظ نایزدم و با روژ یلبخند

 

 دیوشکتش رو پ نهیآ یجلو ایصبحانه رو جمع کنم که ارم زیکالفه شده بود.برگشتم تا م یاثاث کش نیخدا تو ا بنده

 رو دستش گرفت. فشیو ک

 

 ؟یر یم ی:دار-
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 طونیکنن...ش یبرام م یکار هیبا چند تا از اشناهام صحبت کردم گفتن  گهیکرد و گفت:آره د یمیمال لبخند

ه ب دیبا ییجا هیور و اون ور  نیو ا یستیما تو سازمان بهز یاهایبرو وب نیابروهاش رو باال انداخت و گفت:به هر حال ا

 .گهیدردمون بخوره د

 

 راحت شه المونیشناسنامه زودتر جور شه خ نیدکتر خدا کنه ا ی:دم شما گرم آقا-

 

 یلیخ یلیخ شهیبابا زود شناسنامه دار م یایو گفت:نگران نباش خانومم هست دیپشت بغلم کرد و گونه ام رو بوس از

 زود

 

 شیزود انجام م یعنیزود  یگیم یدستش و گفتم:مطمئنم بهت اعتماد دارم وت یرو گذاشتم رو دستم

 

بانو.قربونت برم که بهم اعتماد  یکن یرنگ شده ام و گفت:شرمنده ام م یکاشت رو موها گهید یبوسه  هی

 شده رمید گهیبه ساعتش انداخت و گفت:من برم د ی.نگاهیدار

 

 ینره به حاج صادق بگ ادتی ایو گفتم:ارم رونیبغلش اومدم ب از

 

 گه؟ید ی:چشم خانوم.مطمئنایارم
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ادم  هیدم دنبال  یکنم.بهش بگو خونه رو مبله اجاره م ینم دایبهتر پ ایزدم و گفتم:آره بابا مستاجر از پر یلبخند

 کنه یم یراحت زندگ یجا هیبنده خدا راحته هم اون  لمیبابت خونه وسا المیگردم هم من خ یم نانیمورد اطم

 

 بانو؟ ستین یامر گمی:چشم مایارم

 

 و گفتم:نه فدات شم برو به سالمت خدانگهدارت باشه دمیعاشق شوهرم پاش یبه چشم ها یلبخند

 

 تکون داد و گفت:مراقب خودت و فسقل بابا باش خداحافظ یزد و دست یچشمک

 

 م ی وونهیتم شوهر د وونهیتکون دادم و گفتم:د یسر رونیدر که رفت ب از

 

شه.به  یدرسته سخت بود اما داره کم کم جور م استیهست یشناسنامه  یکارها ریچند مدته همش درگ نیا ایارم

و دخترم قراره قانونا اسم  شهیداره کارمون جور م قیداره به هر طر یکه تو هر سازمان یو درشت زیر یها یلطف پارت

 بکشه... دکیو رسم سعادت رو 

 

 ...قیشف ایشه نه هست یسعادت م ایمن،هست یایخوب که هست چقدر

 

 اومد. ایهست هیگر یکه صدا شستمیرو جمع کردم داشتم طرف ها رو م زیم

 

 تم.رف یرفتم قربون صدقه اش م یم ایرو شستم و خشکشون کرد و همونطور که به سمت اتاق هست میکف یها دست
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.از تخت برش شدیم داریو دوباره ب دیخواب یخورد باز م یرو که م رشیش شدیم داریشده بود.صبح زودب داریب تازه

 داشتم و تکونش دادم.

 

 ؟اره؟یشد داریرفته ب یی؟بابایمامان هی:قربونش بره مامانش چ-

 

 کرده همه رو خفه کرده یچ نیکردم و گفتم:اوه دخترمو بب یبه پوشکش انداختم.اخم بامزه ا ینگاه

 

لباسش رو پوشوندم  نکهیوروجک خرابکار من.بعداز ا نیداشت ا ازیدوش کوچولو ن هیکردم و بردمش تو حموم. بغلش

.ظرف شدیاهنگ اروم م یگذاشتم.باصدا یمیو گذاشتم تو اتاق و اهنگ مال ریرو دادم خوابوندمش تو کر رشیو ش

 و که شستم نشستم رو مبل و بغلش کردم.هام ر

 

 ییکه تنها نی.از ادمیترس یم ایهست ی ندهی.چقدر از آدمیکم پشتش دست کش یو رو موها دمیرو بوس شیشونیپ

 چه جوره قراره بزرگش کنم؟

 

به کجا  میدونستم قراره زندگ یاما ته دلم نم ایارم یداشتم.درسته همه کنارم بودن حت یسخت یدوران حاملگ چه

 میدغدغه اس.االن تنها نگران یاالنم آروم و ب یبار خدا رو شکر کردم که زندگ نیصد هزارم یبشه.باز هم برا دهیکش

شناسنامه  یکه برگ ها یرسه و اون وقت یبه دستم م یبه زود ایکه اونم با قول آقا ارم استیهست یشناسنامه 

 .شمیرولمسش کنم آروم تر م

 

 .شوهرم رو.. ایبابا داره و من ارم ای.هستستمیتنها ن گهی...چقدر خوبه دایهست.کنار من و کنار هست ایارم چقدرخوبه
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شونه ام گذاشتم و با صورتم نگهش  یرو رو یرو بهم زدم و شماره روشنا رو گرفتم و گوش تابهیدخل ماه یها ازیپ

 .تابهیماهخوش عطر  اتیداشتم و تو همون حال زردچوبه رو اضافه کردم به محتو

 

 از سه بوق روشنا جواب داد. بعد

 

 بله؟-

 

 ی:سالم بر عروس خانوم تازه وارد چطور-

 

 معرفت یب یشده به ما زنگ زد ی؟چیخانوم خدارو کر خوبم تو چطور یسالم ساور-

 

 ما یخونه  نیایب نیبا آر ؟ناهارییگم کجا یم یرو تو برم روش-

 

 خونه اس؟ ایارم ادیفکر کنم ظهر ب یکه سرکاره ول نیدونم آر ینم-

 

عرف ت نیایب نیپاش ادیواسه ناهار م مارستانیوروجک من.بعدش هم بره ب نیا ینه بابا بنده خدا رفته دنبال کارها-

 یدون یمعارف ندارم باهات خوب م
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 میش یتعارف کردنت.باشه تلپ م نیما رو با ا یهمه لفظ قلم حرف زدنت کشت نیبا خنده گفت:قربون ا روشنا

 خدمتتون

 

 دیاریب فیو گفتم:منتظرتونم تشر دمیخند-

 

 یچشم با با-

 

 خداحافظ-

 

 یبار بود دعوتشون م نی.اولدمیبه سر و گوش آشپزخونه کش یبرنجم رو کم کردم و دست ریقطع کردم و ز یگوش

 یداره درست م گهیکارها شدم.خدا رو شکر د یایزدم و جو ایهم به ارم یزنگ هیکردم اما باهاشون تعارف که ندارم.

 ...یشه همه چ

 

 رو فشار دادم فونیآ یرو گره زدم و دکمه  میروسر

 

 بود.در واحد رو باز کردم و منتظرشون موندم. ومدهین ایو روشنا اومدن اما هنوز ارم نیآر

 

م سال انیچقدرم به هم م پیخوشتو گفتم:به عروس دوماد  دمیبه صورت هاشون پاش یکنار هم لبخند دنشونید با

 دییبفرما دیخوش اومد
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 رو دعوت کردم داخل نیکردم و آر یروشنا رو بوس با

 

 ست؟ین ای:ارمنیآر

 

 بشه داشیاالناس پ دییکرده شما بفرما رید کمیتکون دادم و گفتم:شرمنده  یسر

 

 کردن. یدعوا م ایمبل.سر بغل کردن هست یکنار هم رو نشستم

 

 خاله تنگ شده گریج یدلم برا:ولش کن روشنا

 

 که ستین یدم دستت بچه باز یخودم دلم براش تنگ شده نم رمی:نخنیآر

 

دعوا  باز با هم دیشربت رو مقابلشون گرفتم و گفتم:ازدواجم کرد ینیو من با خنده س نیآر یزد به بازو یمشت روشنا

 د؟یکن یم

 

 میکه االن دار میمشت و لگد نداشت میزد و گفت:نگاش کن تو رو خدا حداقل اون وقع نامحرم بود یلبخند نیآر

 

 و گفت:حقته.بچه رو بده به من دیهم خند روشنا
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 دیکن یها سرش دعوا م ستیمن توپ ن ین ی:ن-

 

 عشق خالشه ستی:توپ ن-

 

 اس گهید یکیمن فکر کنم عشق خالش  یزدم و گفتم:ول یطونیش چشمک

 

 خنده. ریبلند زد ز نیدرشت شده چپ چپ نگام کرد و آر یبا چشم ها روشنا

 

دن پنهون کر یبرا یشد احساس کرد.عوض شده بود.مهربون تر و حاال تالش یرو قشنگ م نیرفتار آر ریینظرم تغ به

 چشماش و تک تک حرکاتش نداشت. یعشق تو

 

هم رو  اقتیهمه مون...ل یمن بود.آرزو یهر دوشون آرزو یو جذاب بودن و چقدر خوشبخت طونیکنار هم ش چقدر

 تا اخر عمر خنده از لب هاشون پر نکشه دوارمیداشتن و ام

 

 .ایاهلل ارم ای یو بعدش هم صدا دیکل یصدا

 

کفش هاش رو در آورد و با  ای.ارممیشونه اش افتاده بود رو سرش کرد و هر سه بلند شد یرو که رو شیروسر روشنا

 .دیخوش اومد یلیخ دیکارم طول کش کمیو گفت:شرمنده به خدا  نیخنده اومد سمت آر

 

 ؟ییدایکم پ دمتیند شتریدوبار ب یکه برگشت یهفته ا هی نیکرد و گفت:احوال شاخ شمشاد؟تو ا یروبوس نیآر با
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 ؟یکردم.تو چطور یجبران م دیرو با میچندمدت مرخص نیکارها بودم ا یسر هی:سرگرم نیآر

 

 شربت وانیل هیآوردن  یتعارف به نشستن نشون داد و هر سه شون نشستن و من برا یدستش رو به نشونه  ایارم

 همسرم به آشزخونه رفتم. یبرا

 

 تیو اذ نیگفت:آر یکنه کهروشنا با لحن بامزه ا ینم تیاذ نیآر نیعروس خانوم؟ا نید؟خوبی:شکر.شما چطورایارم

 نکردن؟بال به دور

 

 بپرس اینه از ارم یگ یرسه م یمورچه نم هی:طفل معصوم من.من آزارم به نیآر

 

 کرد بگو گوشش تیتعارف نکن اذ یدمبم.آبج گهیم هیپرسن شاهدت ک یلباش رو غنچه کرد و گفت:از روباه م ایارم

 رو ببرم ادب شه

 

 ستمیکه هستم عوض بشو هم ن نمیمن هم دیپاش و گفت:خودتون و نکش یاش رو انداخت رو نیآر

 

ببرمت  سای؟وایخوشحال نجایا یچپ چپ نگاش کرد و گفت:مدافع دار نیو آر دیاز اعماق وجود کش یآه روشنا

 کنم کارتیدونم چ یخونه م

 

 نیآقا آر یبا من طرف یو گفتم:دست به خواهرم بزن زیم یرو گذاشتم رو ایارم شربت



 ییدایش ینیریش

 
1111 

 

 

هتره به ب میدوتا ما دخالت نکن نیا یخانومم تو دعوا الیخیو گفت:ب دیباال انداخت و شربتش رو سر کش ییابرو ایارم

 گهیهر خانومشه د

 

 تکون دادم و گفتم:من برم غذا رو بکشم یسر

 

 کمکت امیبلند شد و گفت:م روشنا

 

 کنم یتو خودم اماده م نی:بش-

 

 کنه ی:برو بابا با من تعارف م روشنا

 

چند روزه اش  نینشنون از ا ایو ارم نیکه آر ی.آروم جورمیوحرف زد میدیرو چ زیآشپزخونه.م یتو میو رفت دمیخند

کنار  یشد شور وشوق زندگ یهاش.تو تک تک حرف هاش م یگفت.از حرص خوردناش و از خوشحال یم نیکنار آر

 محبوبش رو حس کرد.

 

 دییبفرما ونی:آقا-

 

 بچه بغل وارد آشزخونه شدن. یایو ارم نیآر
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 به خدا میبه زحمت نبود ی:راضنیآر

 

 هست یشرمنده کم و کسر دییبفرما دیکنم شما رحمت ی:خواهش م-

 

 هست یادیهم ز ی:قربونت همه چروشنا

 

 نیآخرش ا یواسه کارها میبه شناسنامه و گفت:خدا بخواد فردا بر دیبحث رو کش ایکه ارم میغذا خوردن بود مشغول

 میدر و اون در زد نیا یلیچندمدته خ

 

 :خدا رو شکر جور شدنیآر

 

 ام؟یب دی:منم با-

 

 یباش دی:آره خانوم شما که حتما باایارم

 

 زدم. یتکون دادم و لبخند یسر

 

 ای.بچه ها که رفتن با کمک ارممیدو تا ربع سکه گرفت نیواسه هم رمیبگ دیبا یدونستم چ یپا گشا نم یکادو واسه

 .شدیمن سعادت م یایکه هست ییفردا بود.فردا ریو فکرم فقط درگ میخونه رو جمع و جور کرد
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**** 

 

 خانوم ایهست یاز شناسنامه  نمیرو تو بغلش جا به جا کرد و گفت:ا ایزد و هست یچشمک ایارم

 

و  ایارم یها یتمام خستگ یکوچک چند برگ یدفترچه  نیا یهمه دوندگ نی.بعد از امیراه افتاد نیطرف ماش به

 برد. نیمن رو از ب یدلشوره ها

 

 به بدن. میناهار خوشمزه بزن هی میر یخانوم سعادت م ای:به افتخار هستایارم

 

 راه افتاد. ایرو تو اغوشم فشردم و ارم ایزدم و هست یلبخند

 

 شتریداد.چقدر خوشبخت بودم و چه ب یبهشت م یبو بیعج بهشتیآخر ارد یروزها ی.هوانییپا دمیرو کش پنجره

 .ایو دخترم هست ایاز جنس همسرم ارم یکردن داد.شوق یزندگ یبرا یکه بهم شوق ییشکر گذار خدا

 

 .ایاهلل ارم ای یو بعدش هم صدا دیکل یصدا

 

کفش هاش رو در آورد و با  ای.ارممیشونه اش افتاده بود رو سرش کرد و هر سه بلند شد یرو که رو شیروسر روشنا

 .دیخوش اومد یلیخ دیکارم طول کش کمیو گفت:شرمنده به خدا  نیخنده اومد سمت آر
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 ییدایکم پ دمتیند شتریدوبار ب یکه برگشت یهفته ا هی نیکرد و گفت:احوال شاخ شمشاد؟تو ا یروبوس نیآر با

 

 ؟یکردم.تو چطور یجبران م دیرو با میچندمدت مرخص نیکارها بودم ا یسر هی:سرگرم نیآر

 

 شربت وانیل هیآوردن  یتعارف به نشستن نشون داد و هر سه شون نشستن و من برا یدستش رو به نشونه  ایارم

 همسرم به آشزخونه رفتم. یبرا

 

 کنه که ینم تیاذ نیآر نیعروس خانوم؟ا نید؟خوبی:شکر.شما چطورایارم

 

 ردن؟بال به دورنک تیو اذ نیگفت:آر یبا لحن بامزه ا روشنا

 

 بپرس اینه از ارم یگ یرسه م یمورچه نم هی:طفل معصوم من.من آزارم به نیآر

 

 کرد بگو گوشش تیتعارف نکن اذ یدمبم.آبج گهیم هیپرسن شاهدت ک یلباش رو غنچه کرد و گفت:از روباه م ایارم

 رو ببرم ادب ش

 

 ستمیکه هستم عوض بشو هم ن نمیمن هم دیپاش و گفت:خودتون و نکش یاش رو انداخت رو نیآر

 

ببرمت  سای؟وایخوشحال نجایا یچپ چپ نگاش کرد و گفت:مدافع دار نیو آر دیاز اعماق وجود کش یآه روشنا

 کنم کارتیدونم چ یخونه م
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 نیآقا آر یبا من طرف یو گفتم:دست به خواهرم بزن زیم یرو گذاشتم رو ایارم شربت

 

هتره به ب میدوتا ما دخالت نکن نیا یخانومم تو دعوا الیخیو گفت:ب دیباال انداخت و شربتش رو سر کش ییابرو ایارم

 گهیهر خانومشه د

 

 تکون دادم و گفتم:من برم غذا رو بکشم یسر

 

 کمکت امیبلند شد و گفت:م روشنا

 

 کنم یتو خودم اماده م نی:بش-

 

 کنه ی:برو بابا با من تعارف م روشنا

 

چند روزه اش  نینشنون از ا ایو ارم نیکه آر ی.آروم جورمیوحرف زد میدیرو چ زیآشپزخونه.م یتو میو رفت دمیخند

کنار  یشد شور وشوق زندگ یهاش.تو تک تک حرف هاش م یگفت.از حرص خوردناش و از خوشحال یم نیکنار آر

 محبوبش رو حس کرد.

 

 دییبفرما ونی:آقا-
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 بچه بغل وارد آشزخونه شدن. یایو ارم نیآر

 

 به خدا میبه زحمت نبود ی:راضنیآر

 

 هست یشرمنده کم و کسر دییبفرما دیکنم شما رحمت ی:خواهش م-

 

 هست یادیهم ز ی:قربونت همه چروشنا

 

 نیآخرش ا یواسه کارها میبه شناسنامه و گفت:خدا بخواد فردا بر دیبحث رو کش ایکه ارم میغذا خوردن بود مشغول

 میدر و اون در زد نیا یلیچندمدته خ

 

 :خدا رو شکر جور شدنیآر

 

 ام؟یب دی:منم با-

 

 یباش دی:آره خانوم شما که حتما باایارم

 

 زدم. یتکون دادم و لبخند یسر
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 ای.بچه ها که رفتن با کمک ارممیدو تا ربع سکه گرفت نیواسه هم رمیبگ دیبا یدونستم چ یپا گشا نم یکادو واسه

 .شدیمن سعادت م یایکه هست ییفردا بود.فردا ریو فکرم فقط درگ میخونه رو جمع و جور کرد

 

**** 

 

 خانوم ایهست یاز شناسنامه  نمیرو تو بغلش جا به جا کرد و گفت:ا ایزد و هست یچشمک ایارم

 

و  ایارم یها یتمام خستگ یکوچک چند برگ یدفترچه  نیا یهمه دوندگ نی.بعد از امیراه افتاد نیطرف ماش به

 برد. نیمن رو از ب یدلشوره ها

 

 به بدن. میناهار خوشمزه بزن هی میر یخانوم سعادت م ای:به افتخار هستایارم

 

 راه افتاد. ایرو تو اغوشم فشردم و ارم ایزدم و هست یلبخند

 

 شتریداد.چقدر خوشبخت بودم و چه ب یبهشت م یبو بیعج بهشتیآخر ارد یروزها ی.هوانییپا دمیرو کش پنجره

 .**ایو دخترم هست ایاز جنس همسرم ارم یکردن داد.شوق یزندگ یبرا یکه بهم شوق ییشکر گذار خدا
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 :روشنا

 

 و استارت یصندل یهم خسته نشست رو نیعقب و نشستم جلو.آر یرو گذاشتم رو صندل دهامیو خر دمیکش یپوف

 زد.

 

برگشت  یو مجلس کیش یلیکردم اما خ یم دیخواست با بچه ها خر ی.دلم مومدهیبدم م شیاز خودخواه شهیهم

 گفت:خودم و خودت!

 

 دیتو خر میکرد یطونیش نایکه من و تبسم سر ازدواج ساور یاش که بد نبود اما دوست داشتم همونطور قهیسل

 کنن. یطونیمن هم اونا ش یعروس

 

 دیکه د داد اما بعدش ریگ کمی نیسر ا نی.قسمت باالش باز بود و آریرنگ پف یلباس نبات هیخوشگل بود  لباسعروسم

 مونپیداماد خوشت یرنگ هم برا ینبات زیسوخته با بل یکت و شلوار قهوه ا هیمن خوشم اومده مجبور شد قبول کنه.

 .میگرفت

 

 .نهیبه تنش بش نقدریا شیشد که کت و شلوار داماد ینم باورم

 

و  میکه براش تاالر گرفته بود یکردم به چهار روز بعد یخوب بود.به چها روز بعد فکر م دمونیخر یول میشد خسته

 بیحال عج هیروزها استرس داشتم. نی.چقدر امیمهمون دعوت کرده بود یو کل میسفارش داده بود کیکارت و ک

 ...یو جد ینمرد دوست داشت هی کنار دیجد یزندگ هیکه پر بود از شوق و اضطراب از شروع کردن  یبهار
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 مونده؟ یچ گهیو گفت:خب د دیتو موهاش کش یدست نیآر

 

انجامش  دیعروس که روز آخر با نیماش هیو  شگاهامونهیآرا هیفقط  میکرد فیغنچه کردم و گفتم:همه رو رد لبامو

 میبد

 

 نیگشت و اخرش هم گفت:نگاه سر ا یموهاش م نیب دیسف یتار مو هیدنبال  نیماش یجلو نهیتکون داد و تو ا یسر

 شدم. ریگرفتن من پ یعروس

 

 یدوفا نکر یکه قول داد یماه هیتو به همون  یعجله نکن نقدریا یخواست یباال انداختم و گفتم:م یشونه ا لکسیر

 

خودم  یتو خونه  دیپس با یزن من یعنیمنه  یاسمت تو شناسنامه  یوقت ادیچشم غره بهم رفت و گفتکخوشم نم هی

 یباش

 

 یخواد عروس یگذره که حاال م یمون نم ی.دو هفت هم از نامزدیدندگ هیو  یهمه خودخواه نیزدم به ا یلبخند

و  یاثاث کش ری...همش درگیا یاونم چه نامزد میروز نامزد بود ستیفقط ب مونهیکه عروس گهی.تا چهار روز دمیریبگ

 بشم... یترسم اخر عقده ا یحرف ها م نیا

 

بود اما دختر بدون  لیتکم نیآر یمن رو جور کنه.البته خونه  ی هیزیزود جه یلیهم مجبور شد خ چارهیب یبابا

خب  یول ستین یکه کم کس یدارم.دکتر روشنا رضو یخودم ارج و قرب یده به هر حال من برا ینم یبه کس هیجهز
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از  دمیساعت هم نخواب 10چند روزه سرهم  نی.امیداد رییخونه رو تغ ونیدکوراس نیخالصه و جمع و جور با آر یلیخ

 عجله داره... نقدریپسره که ا نیدست ا

 

از موهام رو که  ی...تکه ااستیکار دن نیحبس کرده بودم.به نظر من عروس شدن سخت تر نهیرو تو س نفسم

 .چوندمیپ یجلو درست کرده بود دور انگشتام م شگریآرا

 

 شه یخراب م ونتی:نکن روشنا شنتایرز

 

 یداشتم و اصالح م یابرو بر م نمینگاه کردم.درسته قبل از ا نهیتو آ گهیبار د هیهام رو تو هم قفل کردم و  انگشت

شده.موهام رورنگ نکردم  ونیشن یو موها شیهمه آرا نیکردم با ا رییتغ یلیکردم خ ی.احساس منقدریکردم اما نه ا

 هشیو سرکش هم گوشیباز ی.و من روشنایتا اطالع ثانو زنمکرده بود حق ندارم دست به رنگ موهام ب دمیتهد نیار

 کرد. یم شونیچون مطمئن بودم عمل دمیترسیپسر جذاب م نیا یها دیاز تهد

 

 از ظاهر امروزم؟ ادیخوشش م یعنیدلم آروم و قرار نداره. شگاهیآرا ادیراهه و داره م یکه زنگ زده تو یوقت از

 

 با لبخند گفت:عروس پاشو اقا دوماد اومد شگریارا یاز شاگردها یکی

 

 ده برابر شدن استرسم. یبس بود برا نجملهیهم

 

سترس کنم ا یبهم زد و گفت:برو قربونت برم.درکت م یرو بغل کرد و بلند شد و لبخند آرالمش بخش ایهست نایساور

 تظر نذار.عروس خانوم خوشگل.برو مجنونت رو من ستیکه ن بهیغر نهیاروم باشه آر یول یدار
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 یوسعر شاهللیتو ام ا ونیو گفتم:همه رو مد دمیرو بوس نایساور یو گونه  دمیشنلم رو پوش تایکمک تبسم و رز با

 دخترت

 

 دیخوشبخت بش شاهللیتو ا یرو صورتم و گفت:فدا دیکش دست

 

 پشتش به من بود.صدام رو صاف کردم و برگشت. نیرو باز کردم.آر شگاهیاسترس در آرا با

 

 اما بازوهام رو تو دستش گرفت و گفت:سرتو بلند کن. نهیزد خواستم صورتم رو نب یکج لبخند

 

 :نچ-

 

 نمتیخوام بب ی:بلند کن منیآر

 

 خوام. یو گفتم:نم دمیخند یم زیر زیر

 

 رو رسوند به چونه ام رو سرم رو بلند کرد دستش
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از همه مهم تر دوست داشتن تو نگاه هر دومون .التهاب شوق و نیگره خورد.تحس شیبا نگاه قهوه ا میطوس نگاه

 کرد. یم دادیب

 

 جوجه غرغ یتر شد بایز یبود بایو گفت:ز دیرو بوس میشونیپ اروم

 

 نیرنگاه به آ هیبردار و  لمینگاه به ف هیو من تازه متوجه اش شدم. دیبردار خند لمیبازوش کردم که ف یحواله  یمشت

 نگران نباش. میستیزوج ها ن هیگفتم ما مثل بق یزد و گفت:به خانوم موسو یلبخند نیانداختم که آر

 

و ر نی یبا اون دامنه بلند واقعا برام سخت بود و محکم بازو میرفت نییو از پله ها پا میدیحرفش هر سه خند نیا از

 .میبرس نییتا به سالمت پا میبود دهیچسب

 

 همراهمون،دنبالمون اومدن. نی.خودش هم نشست و دو سه تا ماشنمیبش نیبرام باز کرد و کمکم کرد تو ماش درو

 

 زدم. یو لبخند محو نیدادم به ماش هیتک سرمو

 

 شکرت رو زمزمه کرد. یلب :خدا ریو ز دیکش یقینفس عم نیآر

 

 چشم هام رو یبهنام صفو یصدا دنیاهنگ شاد بودم اما باشن هیو روشنش کرد.منتظر  نیبرد سمت ضبط ماش دست

 رو همراه داشت. نمیکه عطر آر ی.نفسدمیکش یقیبستم و نفس عم
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 دنیعشقت خودم و لو دادم راز چشمام و همه فهم سر

 

 دنیتو رو هر شب د یعنیکرده عشق  رونیخونه م رو و یعاشق

 

 دوباره مهمونت شم امیتا ب یکرد ایدن یو اواره  من

 

 شم ونتیعشق تو راهش بازه تا کجا قراره مد ی جاده

 

 ی...شک ندارم که تو دوسم داریهمه غم تکرار نیا نیب

 

 یشم...نکنه که چشم ازم بردار یبدون عشق تو گم م من

 

 وقت ها تو رو دلخور کردم یلیجاها خودم و گم کردم خ یلیخ

 

 گردمیرم و برم یمن همش م یعاشق من بود شهیهم تو

 

 یدیاز من د ییوفا یب یلیخ یدون یازم م رو یهمه چ تو

 

 ؟ید یعمره نجاتم م کیچرا  نهیفقط سوالم از تو ا من
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 ی...شک ندارم که تو دوسم داریهمه غم تکرار نیا نیب

 

 یشم...نکنه که چشم ازم بردار یبدون عشق تو گم م من

 

 گرفتن یکرد برا یتشنه ترم م شدیخورد و با چشم غره و لبخند تموم م یگاه بهم گره م یکه گاه و ب ییها نگاه

تو  فیفکرم رو خوند دست ظر یبشم.انگار شقدمیخواست من پ یدست هام.اما دلم نم یمردونه اش تو یدست ها

 تو سر و کله نقدریکه ا یاون پسر مکرد یداد.فکر نم یم یدستش بهم شوق زندگ یشد.گرما یدست بزرگش گم م

 دوست داشته باشم. ینطوریرو ا میزد یهم م ی

 

 !دی...شامیهر دومون جادوگر بود دیشا

 

***** 

 

 .نیکرد و نشست تو ماش یاخم نیآر

 

 ها ی:اعصاب ندار-

 

اوردم انگار خودش ناموس ندارم چشم  یم نییزدم فکش رو پا یها م میموند یم شتریب قهیدو دق زیه کهی:مرتنیآر

 دوخته به زن من.



 ییدایش ینیریش

 
1125 

 

 

 یکرد یو گفتم:خب اونم زنش اونجا بود تو هم مقابله به مثل م دمیخند

 

ام رو مظلوم کردم اما اخمش باز نشد.انشگت اشاره اش  افهیگفتم.ق یچ دمیبهم کرد که تازه فهم یاخم وحشتناک هی

 م؟یطور ادم نی.من ایزن یم یحرف نیرو گرفت طرفم و گفت:بار اخرت باشه همچ

 

 بود یشوخ دیبغض گفتم:ببخش با

 

 یشیخب بغض نکن زشت تر م یلیرو روشن کرد و گفت:خ نیماش

 

 ام داره ینیو گفت:جوجه چه دست سنگ دیزدم به بازوش.خند یمشت

 

 غذا سفارش بدم و اسراف کنم. یلیو مجلل بود.اما نخواستم خ کیبه تاالر.ش میدیرس

 

 شد. ادهیزد و پ یچشمک نی.آردنیدرخش یو م دنیکش یها دو طرفمون شعله م مشعل

 

سالم و  یحلقه کردم.بعد از کل نیشدم و دستم رو دور دشت آر ادهیو سوت فضا رو پرکرده بود.با ناز پ غیج یصدا

 باال. میرفت کیدور و نزد یو آشناها لیاز فام یخوشبخت یو آرزو کیتبر دنیو شن کیعل

 



 ییدایش ینیریش

 
1126 

 

بهم گفت  نیخورد و آر یکه چقدر دخترخاله اش حرص م یداشت.وا یکه کنارش بودم برام تازگ ییلحظه ها لحظه

 .واقعا هم من کجا و اون دختره کجا...دمیکرده و من چقدر خند یم دشیمادرش با اون تهد

 

 نشستن کنارم و شروع کردن به حرف زدن نایو ساور نایو رفتنش به قسمت مردونه.روژ نیبا آر دنیاز رقص بعد

 

 گشتم نبود. یچشم دنبال تبسم م با

 

 تبسم کجاست؟ نای:ساور-

 

 کجا نشسته ستیگرفته بود.االنم معلوم ن یلیدونم امروز خ ی:واال به خدا خودمم نمنایساور

 

 شیکنارم و گفت:تو اتاق آرا سادیوا تایرز

 

 .میهر دومون با تعجب شونه هامون رو باال انداخت میانداخت نایبه ساور ینگاه

 

بهش گفت.لبخند  یزیچ نایسمتمون که مادر ساور ومدیداشت م یلبخند مصنوع هیتبسم با  قهیاز ده دق بعد

انداخت تا صحبت ترالن خانوم تموم شه.بعدش چشم دوخت تو چشم  نییتبسم محو شد و سرش رو پا یمصنوع

 شیزد و دوباره برگشت به همون اتاق آرا یترالن خانوم و حرف یها

 

 شده یچ نمیرم دنبالش بب ی:من منایساور
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 رفتم سراغ تبسم یم یاز فرط کنجکاو عیبا سرعت ازمون دور شد.اگه عروس نبودم من هم سر نایساور

 

 :نایساور

 

 :تبسم جان...-

 

 یندو با لبخند برگشت سمتم و با لبخ دیرو کش شینیوب دیبه گونه هاش کش یدست عیپشتش به من بود سر تبسم

 زم؟یت:جانم عزنشون دادنش، داشت گف یعیدر طب یکه سع

 

 شده تبسم؟ ی؟چیکرد هیرو گونه اش و گفتم:تو..تو گر دمیسمتش و دست کش رفتم

 

 رفته تو چشمم فکر کنم یزیچ هینشده  یزی:نه چتبسم

 

 هان؟ یختیگفت که بهم ر یشده؟مادرم بهت چ یچ چونیبهش کردم و گفتم:من و نپ یاخم

 

 به... یچی:هتبسم

 

 نگفت. یزیقسم بخوره چ نتونست
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 پرسم یرم از خودش م یتکون دادم و گفتم:پس م تیو با عصبان سرم

 

شو...نپرس نه از من نه از  الیخیدم نرو...ب یبرم که تبسم دستم رو از پشت گرفت:تو رو خدا قسمت م خواستم

 بود حل شد. یسوتفاهم هیمادرت...

 

 شده؟ یچ یگی:چرا نم-

 

 نپرس... ایشده بود گفت:تو رو به جان هست نیکه تو صداش ته نش یهاش رو بست و با بغض چشم

 

 خبر داشته باشم؟ دیبود که من نبا یبودم چ ستادهی.هاج و واج وسط اتاق ارونیرو ول کرد و از اتاق رفت ب دستم

 

 رفتم سراغ مامان. یم دیگفت با ینم یزیکه تبسم چ حاال

 

 کرد. ینگاه م گرانیاز باال به د شهیسمت مامان مشغول صحبت با مادر روشنا بود.مثل هم رفتم

 

 دارم د؟کارتونیایچند لحظه م هیمامان  دیزدم و گفتم:ببخش یا یمصنوع لبخند

 

 سالن. یگوشه  میبلند شد و با هم رفت دیببخش هیبهم انداخت و با  ینگاه مشکوک مامان
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 :خب بگومامان

 

 خته؟یدختره بهم ر دیبه تبسم گفت ی:چ-

 

 ؟یزد و گفت:اومده چغل یپوزخند مامان

 

 د؟یبهش گفت ی.چستین یزیاصرار کردم گفت چ یاز شما بپرسم هر چ گهید ومدمیکرده بود نم ی:اگه چغل-

 

 ستی:مهم نمامان

 

 من مهمه ی:برا-

 

 درازتر کرده تو دخالت نکن مشیپاش رو از گل یادی:زمامان

 

 زدن. یکدومشون حرف نم چینکرد.ه یافاقه ا چیمن ه یغرور از کنارم رد شد و صدا کردن ها با

 

 ریذهنم همش درگ دمینفهم یاز عروس یادیز زیشدم.چ یم وونهیرفتن.داشتم د یهر دو تفره م دمیرس گهید چندبار

 کرد. یداد و مامانم که لب از لب باز نم یبود.تبسم که قسمم م
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ا خواستم روشن یازش لذت نبردم.نم دیبودم و اونجور که با ریمن درگ فیبود ح یخوب یتموم شده بود.عروس یعروس

بوده دست تبسم بوده مامان نگران  ایسر هست نکهیشده که گفتمکمثل ا یچ دیازم پرس باریبو ببره.  میاز ناراحت

 !نیشده هم

 

 عروس خانوم فضول تر از خودم مشغول نشه. هیکه گفته بشه و ذهن  نیا یاوقات الزمه برا یگاه یمصلحت دروغ

 

زد و با اکراه کنارم راه  یپوزخند دنمیو چادرم و سر کردم.مامان با د دمیپوش میلباس بلند سرمه ا یرو رو مانتوم

 به اعتقادات هر کس احترام گذاشت. دیبا دیفهم ی.کاش مومدیم

 

بودن رو کامل  دیشه هیخواست عروس  ینداشت مهم به دل بود اما من دلم م یفرق ادینظر من مانتو و چادر ز به

 بودم. یخوشحال تره خودم هم راض ینطوریا ایدونستم ارم یکنم.م تیرعا

 

ما  نیب یاما فرق ستین یداره.روشنا چادر ینظر هی یزورم نکردن به هر حال هر کس چوقتیحاج خانوم ه ای ایارم

 .ستین

 

 و روشنا. نیسمت آر می.رفتدیرو از تو بغل گرفت و بوس ایو هست وستیبهم پ ایارم

 

مل تون کا یبچه هم بهتون بده خوشبخت نیج هیخدا  دیخوشبخت ش شاهللیا پیعروس دوماد خوشت گهی:خب دایارم

 تر شه
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 یمنو بکشتن بد یخوا یکنه م یم فایبچه رو ا نیروشنا خانوم نقش دوج نیـــن؟همیج هیتو رو خدا  ی:وانیآر

 

 به خدا دیستیبا خنده گفت:نه شما دوتا درست بشو ن ایچپ چپ نگاهش کرد و ارم روشنا

 

 م؟یدرست ش میچمون بود بخوا روشناکمگه

 

 رهیمن اشتباه کردم همش یچی:هایارم

 

و  دیبمون یطونباقیشاداب و ش ینطوریکنار هم هم شهیهم شاهللیزدم و گفتم:خدا واسه هم نگهتون داره ا یلبخند

 .دیکن یخوشبخت زندگ

 

اومد بهم زنگ بزن  شیپ یذارم باال سرم شب اگه مشکل یرو م میو در گوشش اروم گفتم:من گوش دمیرو بوس روشنا

 عروس خانوم

 

کردم  ی.احساس ممیتر بود کیخب ما از همه به هم نزد یکردم ول یفشارم داد.شرم رو تو وجودش حس م اروم

 تر بود. کیهم بهم نزد لیاز سو دیشه روشنا شا یداره عروس م لیسو

 

ها اشکش  یگفتم:سر به سر خواهر من نذار نیو رو به آر میاشکمون رو پاک کرد یو قطره  میدو از هم جداشد هر

 یبا من طرف یاریرو در ب
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 ی:فعال که شما اشک زن من رو در آوردنیآر

 

 .میرو دور کمر روشنا حلقه کرد و گفت:چشم ما مخلص روشنا خانوم هم هست دستش

 

 ادهاینکن اشکم در م هیعروس نازنازو گر یقرمز شده بود و گفتم:او شینینوک ب روشنا

 

 بنده خدا ها نیهم میدار یخونه که هم ما کار و زندگ می:آقا برنیآر

 

 نمتیب یفعال م چونی:آروم برو ما رو هم نپایارم

 

 یشدن و ساورا نشست پشت فرمون.تازه برا نیگرفتم.مامان و بابا سوار ماش ایو بچه رو از ارم نیتو ماش مینشست

 .تو خودش بود.دمشیبار امشب د نیاول

 

 ا؟ی:ارم-

 

 کرد گفت:جونم؟ یکه ضبط رو روشن م یدر حال ایارم

 

 ساورا چشه؟ یدون ی:نم-
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اهام خواست ب یاگه م ستمیکردن ن لهیاهل پ ادیمنم ز یدونینگفت م یزیچ یتو خودش بود ول یلی:نه به خدا خایارم

 ذاشت. یم ونیدر م

 

 تکون دادم و گفتم:آره یسر

 

گفت.اونقدر تو دار بود که  یخواست بگه نم یرو نم یزیچ یشناختم.وقت یم یبرادر خودم رو بهتر از هر کس من

 داد.درست مثل مامان و تبسم! یرو بروز نم زیچ چیه چوقتیه

 

 به ساورا و تبسم مربوطه و اون حرف مامان... هیقض نیمطمئن شدم ا حاال

 

 "درازتر کرده تو دخالت نکن مشیپاش رو از گل یادیز"

 

من فاش نکرده بود به مامان گفته و مامان  یرو که جلو یاون دوست داشتن دیگفته.شا یزیساورا از تبسم چ حتما

 ...مخالفت کرده!شهیمثل هم

 

 سه نفر بود.ساورا...تبسم...مامان نیا ریاورد.فکرم ذهنم تمام حسم در گ یبوق بوق هم من رو به وجد نم یصدا یحت

 

کردن.ساورا  یکوبیرقص و پا یجوون تر ها کم شدیخودمون هم م یدر خونه  یکه همون جلو نیآر یخونه  یجلو

شدم و رد نگاهش رو گرفتم.به  کیزل زده بود.بهش نزد یبه نقطه ا یو ناراحت و جد نشیداده بود به ماش هیتک

 یچشم ها ی.از همون فاصله هم غم توکرد یزد نگاه م یبود و با لبخند دست م ستادهیکه کنار مادرجون ا یتبسم

 کرد. یم دادیتبسم ب
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 اس آره بهیغر ناین؟ساوریشده که همه تون پکر یو گفتم:چ ستادمیا کنارش

 

 یترم ساور بهیزد و گفت:من از همه غر یپوزخند

 

 کهیکوچ یآبج یب یکرد یان؟خواستگار ختهیکه هم مامان و هم تبسم بهم ر یگفت ی:چ-

 

 ستین ی:مامان راضساورا

 

 

 

 

 

 مگه نه؟ یدونست یرو م نی:تو از اول هم ا-

 

 خبر نداشته یچیخواستم تبسم از دهن مامان بشنوه اون از ه یحد نم نیکردم تا ا ی:آره اما فکر نمساورا

 

 شیخوا یخواد اگر م یاون نم میپسند یرو که ما م یو کس میخو یرو بپسنده که ما نم ی:مامان عادت داره کس-

 می.بدون من و بابا کنارتسادمیوا ایارم یتالش کن مثل من که پا



 ییدایش ینیریش

 
1135 

 

 

دادم اگر  یبودم و بهش حق م دهیحس ها رو چش نیروزها رو ا نیکردم خودم ا یزد.درکش م یپوزخند تلخ ساورا

 تلخ باشه.

 

 ها بارش کرده یمامان چ ستیکنه؟معلوم ن ی:به نظرت تبسم قبول مساورا

 

ما  یبه ناراحت یراض دیکردم.چرا با یمادر شک م"مادربودن"اوقات به  ی.گاهنیرو گفت و نشست داخل ماش نیا

 کم داشت؟ یبشه؟مگه تبسم چ

 

که  ییها یمادر ی.پر بودم از بمیکردن و رفتن.همه رفتن و ماهم به واحد خودمون رفت یخداحافظ نیو آر روشنا

 .میبود دهیبودم وچش دهیکش

 

 ست؟یکردنش پر و بال دادنش کنارش بودن الزم ن ه؟بزرگیآوردن بچه کاف ای!به دنایخدا

 

 مادر من هم هست؟ یپا ریبه مادرها ز یکه وعده داد یبهشت اون

 

 ...ایهست ینشم برا یکن من ترالن امکمیخدا

 

*** 
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 :روشنا

 

تعارف دراز کرد.با ناز پام رو بلند کردم و  یدر واحد رو باز کرد و دستش رو به نشونه  نیقلبم اوج گرفته بود.آر تپش

 داخل خونه گذاشتم. نیار یقدم رو به عنوان عروس خونه  نیبا بسم اهلل اول

 

 میندار یازیبه بعد به المپ و چراغ ن نیروشنا خانوم.از ا ی:خوش اومدنیآر

 

 :چرا؟دمیپرس شده زیر یغنچه شده و چشم ها یلبا با

 

 ییاومد جلو و بازوهام رو تو دست گرفت و گفت:چون از امرو روشنا خونه ام تو یجد یلیخ

 

 زدم و چشمهام رو تو چشم هاش دوختم و گفتم:واقعا؟ یلبخند

 

 و گفت:واقعا دیرو بوس لپم

 

 دونم یتو رو نم ادیخوابم م یلیوگفت:من که خ دیکش یا ازهیخم

 

 کنم حق دارم. یحس م یدونم چرا ول یباهام بوده نم یترس هی میتو دوارن نوجوون شهیکرد.هم خی تنم
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 ادیدهنم رو قورت دادم و گفتم:من خوابم نم اب

 

 .زمیعز ادیشده بود گفت:چرا خوابت م دهیکه به عمد خش دار و کش ییصدا با

 

.دست هام رو دور گردنش دیرو بوس میشونیدور چرخوند و پ هیقدم اومد جلو.بغلم کرد و  هیقدم رفتم عقب و اون  هی

 حلقه کردم.

 

که به لب هام خورد چشم هام رو بستم و عشق رو با تمام  ییلب ها یهر دوتب دار و پراز خواستن بود.با گرم نگاه

 شکرت! ایخودم...خدا یخونه  یوجود حسش کردم.تو بغل شوهرم تو

 

ت خواس یدلم نم یول ومدیر انداختم صبح شده بود.هنوز خوابم مبه دور وب یپلکم و باز کردم و نگاه یپتو ال یال از

به بدنم دادم وبلند  یتا لنگ ظهر بخوابم.خدارو شکر قبل اذان دوش گرفته بودم.کش و قوس میروز اول زندگ

انداختم و مشکوک دور وبر رو نگاه  نیآر یال یبه جا ی.لبم رو گاز گرفتم.نگاهدیکش کیکوچ ریت هیدلم  ریشدم.ز

 داره ها یکه صبح رفت چه حوصله ا نی.اومدیشرشر اب از حموم م یکردم.صدا

 

م و بست یعوض کردم و موهام رو دم اسب دیسف یزانو یشلوارک تا رو هیو  یسرخاب یتاپ پشت گردن هیرو با  لباسم

 کردم. شیآرا کمی

 

طبقه از  هی یظرف کاچ هیبزرگ پر از صبحونه و البته  ینیس هیرو باز کردم. خچالیساز رو روشن کردم ودر  ییچا

 .دمیچ زیم یرو در آوردم و رو ینیمامان خانوم.س نیزدم و گفتم:از دست ا یرو اشغال کرده بود.لبخند خچالی
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 سر بلند کردم. نیآر یصدا ایکم و کسر نداشته باشه که  یزیبه سفره بود که چ چشمم

 

 ریبخ:صبح نیآر

 

 اقا ریزدم و گفتم:صبح شما هم بخ یلبخند

 

 ایکرد و گفت:خسته شد زیبه م یگردنش و اشاره ا یرو دیرو کش کشیحوله کوچ نیآر

 

 منه برامون صبحونه آوردن. ریغنچه کردم و گفتم:تقص لبامو

 

 درد... یو اومد پشتم و دست هاش رو دورم حلقه کرد و گفت:نه خانومم بهترم شد.بهتر دیخند

 

 یو گذاشتم رو ختمیر ییساز و دو تا چا ییو گفتم:خوبم...رفتم سراغ چا رونیشد از بغلش اومدم ب یشرمم م هنوزم

 .زیم

 

 میدیکه اونم بحمداهلل د میبود دهیبودنت رو ند یخجلت هی:نیآر

 

 نیبهش رفتم و گفت:آر یغره ا چشم
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 که درستکرده بود رو گرفت سمتم و گفتم:بله؟ یا لقمه

 

 ؟یحرفش رو نزن گهید شهیرو ازش گرفتم و گفتم:م لقمه

 

 کنم یتکرارش م یزنم ول یحرفش رو نم گهیو گفت:باشه د دیبدجنس خند نیآر

 

 حق دارم مگه نه یکردم و گفت:بابا زنم یاخم

 

 !نیباشم.اونم در مقابل آر یخجالت نقدریکردم ا یکرد.فکر نم یگونه هام رو سرخ م شبید ادی هنوز

 

 :نایساور

 

 شیزد.خوب ینم یحرف چکسیشده بودم و غرق افکارم بودم.ه رهیخ مییچا وانیبه خوردن صبحونه نداشتم.به ل یلیم

 شهیساورا از تبسم مربوط م یبه خواستگار هیقض دمیبود حداقل فهم نیا

 

 نای...ساورنای:ساورایارم

 

 سرم رو بلند کردم و سرم رو تکون دادم. ایتکون دست ارم با

 



 ییدایش ینیریش

 
1140 

 

 شبید ؟ازیخانوم ییکنم انگار نه انگار...کجا یاس دارم نگاهت م قهیو گفت:چته دختر؟چند دق دیاش رو جو لقمه

 یگرفته ا

 

 ستین یمهم زیصافم رو زدم پشت گوشم و گفتم:چ یموها

 

 ام؟ بهیکرد و گفت:من غر یزیاخم ر ایارم

 

 رییو گفتم:تو هم متوجه تغ دمیکش یکنم...پوف یبگم احساس م یچجور دونمیدونم...نم ی...نمهیچه حرف نی:نه ا-

 ؟یسه تا شد نیرفتار ا

 

 کرد و گفت:کدوم سه تا؟ زیهاش رو ر چشم

 

 مامان و ساورا و... نیهوا تکون دادم و گفتم:هم یتو یدست

 

 :ساورا و؟ایارم

 

 رو گاز گرفتم و گفتم:تبسم لبم

 

 افتاده؟ یناراحت بودن اما...به نظر تواتفاق یکمیشدو گفت:آره  دهیدر هم کش شتریب ایارم یها اخم
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 یحرف چکدومشونیه دمیپرس یگفته اما هر چ یزیرو تکون دادم و گفتم:فکر کنم مامان به تبسم چ سرم

 یتو از تبسم بپرس شهینزدن.م

 

از دست من  یدخالت کنم اگه نخواد بگه کار شیتو زندگ خوامیخوبه اما نم یلیما رابطه مون با هم خ یدون ی:مایارم

 ادیبر نم

 

 بگم؟ یزیچ هی...ای:ارم-

 

 چونه اش و گفت:بگو ریرو زد ز دستش

 

 شه یم رشیکالفه به ساعتش اشاره کرد که داره د ایمن کردم که ارم من

 

 ...یخواستگار یعنی...زهیچ یعنیدهنم رو قورت دادم و گفتم:فکر کنم ساورا در مورد تبسم با مامان حرف زده... اب

 

 شد نه خوشحال. ینگاه کردم.نه عصب ایارم یادامه ندادم به چهره  گهید

 

 شونه؟ یناراحت لیدل نی:خب به نظرت اایارم
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 نیکنه مطمئنا با تبسم هم مخالفه...نه ا یم تیسر ازدواج ما ها اذ یلیکه مامان خ یدون یتکون دادم و گفتم:م یسر

تو رو هم هنوز به عنوان داماد قبول  یشناس یکم داشته باشه ها نه...مامان رو که م یزینکرده تبسم چ یکه خدا

 و معتقده هم... هینکرده چه برسه به تبسم که هم چادر

 

 زد و گفت:هم پدر و مادر ندارم یلبخند تلخ ایارم

 

که  بود ایخانوم و با ح نقدرینه.ا ایدونستم تبسم هم دوسش داره  یسوخت.نم یساورا م یگرفته بود.دلم برا بغضم

داغون شده بود.اول راه بود و دلش شکسته بود باز هم به دست  شبیشناختم.د یداد اما ساورا رو م یبروز نم یزیچ

 مامان.

 

مونن حرفشون  یگم مثل مادر و دختر م یبروز نداد به حاج خانوم م یزیزنم اگر هم چ ی:من با تبسم حرف مایارم

 شهیخشک م رتیش یناراحت باش نقدریخواد ا یزنن تا به من و تو...تو هم نم یبهتر بهم م

 

زنم وا کن اون اخم هاتو  یو گفت:تونستم به ساورا هم زنگ م دیموهام رو بوس یبهش کردم که بلند شد و رو یاخم

 زدلیعز ادیبهت نم

 

 ؟شهیدرست م یعنیبلند کردم و نگاهش کردم.لبام رو غنچه کردم و گفتم: سرمو

 

 قسمتشون باشه خداعالمه یخم شد و گفت:هر چ میپشت صندل یرو گذاشت رو دستش

 

 و کتش رو برداشت و گفت:با اجازه بانو فیلب هام نشست وک یکوتاهش رو ی بوسه
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 ها باشه؟ یشد بهم بگ یخبر ایشدم و تا دم در همراهش رفتم و گفتم:ارم بلند

 

 گهیرو باز و بسته کرد و گفت:چشم امر د پلکش

 

 ینره با دکتر صدر صحبت کن ادتی:برو به سالمت.در ضمن -

 

 سرکار؟ یبرگرد یخوا یم یداخل دهنش و گفت:مطمئن دیلبش رو کش ایارم

 

 رو هم که نرفتم میسه ماهشه چند ماه باردار ایبرام بس نبود؟هست یهمه مرخص نیکردم و گفتم:ا یزیر اخم

 

 م؟یکن کاریماهش بشه بعد.اخه بچه رو چ 6:بذارایارم

 

 تکون داد و گفت:باشه خداحافظ یاعتراض صداش کردم که سر با

 

 :خداحافظ مراقب خودت باش-

 

برگردم جامعه به من  دینبودم اخراج بودم انگار.دوباره با یماه مرخص 7 نیگشتم به سر کارم ا یبرم دیبستم.با درو

 ...ایداره و من به کار کردن.اما هست ازین
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 ...رمیدرست بگ میتصم هیخودت کمکم کن... ایکار و مادرانه هام کدوم رو انتخاب کنم؟خدا نیب

 

زنگ در  یکردم که صدا یو جم چرخش م یام س یپ نینشسته بودم و ب یو یت یرو تازه خوابونده بودم. پا ایهست

 نبود. ایانداختم.مطمئنا ارم ییرایپذ وارید یبه ساعت قهوه ا یاومد.نگاه

 

 .ساورا بود.فونیسمت آ رفتم

 

 داخل دیی:بفرما-

 

 در واحد منتظرش بودم. یرو زدم و جلو دکمه

 

 تکون دادم و سالم کردم. یسر

 

 ی:سالم خوش اومد-

 

 زد و باهام دست داد و کفش هاش رو در اورد. یلبخند تلخ ساورا

 

 ست؟یخونه ن ای:سالم ارمساورا
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 برات.. یخوریم یچ نیبش مارستانهی:نه ب-

 

 .شمیاب...ممنون م وانیل هیحرفم و گفت: ونیم دیکالفه پر ساورا

 

 گذاشتم. زیم یگذاشتم و رو یدست شیپ یآب خنک رو تو وانیل هیرو تکون دادم و رفتم تو آشپزخونه و  سرم

 

 موهاش. یو پنجه اش رو فرو کرد تو ختیصورتش ر یرو رو شیو کم دینفس آب رو سر کش هیساورا

 

 .شکوندمیهم م یقرار انگشتهام رو تو یمبل.چشم هاش رو بست بود و من ب یداد به پشت هیرو تک سرش

 

 ؟یشکونیهات انگشت م یزد و گفت:هنوزم مثل بچگ یتلخ لبخند

 

 شده بود گفتم:ساورا... نشیته نش یکه بغض ییصدا با

 

 بود و تب دار. یکرد.چشم هاش اشک نگاهم

 

 هم نشدم وونهی:نترس خوبم...دساورا
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 شم یم وونهیساورا دارم د ومدمیلحظه هم از فکرتون در ن هی شبیشده؟از د ی:چ-

 

 زد و بلند شد. یلبخند تلخ ساورا

 

 یآب پاک زتینشده خواهر شوهر عز یچیشلوارش فر و کرد و گفت:ه بیو دست هاش رو تو ج ستادیپنجره ا یجلو

 دستم و جواب رد داد یرو ختیرو ر

 

 شهیگفتم:نه مگه م ناباورانه

 

 میخور یمحترمانه گفت ما به درد هم نم یلی.خشهیباال انداخت و گفت:آره م یا شونه

 

 رو در نظر گرفته یمال تیوضع دیاون..خب شا دی:شا-

 

 ندهیمن به عنوان همسر آ یتونه رو یو نم نهیب ینم یارتباط چیمن و خودش ه نیتکون داد و گفت:نه...گفت ب یسر

 اش حساب باز کنه

 

 شه تبسم اخه... یباورم نم:من -

 

 اونم عاشق من باشه ستیکه گرفته بود گفت:باورت شه اونم حق داره قرار ن ییبا صدا ساورا
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 ؟ی:تو..تو عاشقش-

 

بروز  یزی.چمیکنار هم خوشبخت ش میتون یو م میخور یزد و گفت:اولش فکر کردم به درد هم م یتلخ پوزخند

نوع حرف زدن و  شیهاش،پاک تیهاش،معصوم طنتیمن خاص بود.ش یراب زشیاون دختر همه چ یساور یندادم ول

 چکسیه یول ممن دوسش داشت نایکه بغض داشت گفت:ساور یینگاه و پوشش برگشت طرفم و با صدا

 مغرور باشم اما نشد.نتونستم. شهیهم ی.خواستم همون ساورادینفهم

 

 نمیاز خانواده ا نمیا ایگفت:ب یجلو..عصبان انیها ب.خانواده نینکن یگن خودتون سرخود کار یزد و گفت:م یپوزخند

و درشت بارش کرده خب معلومه اونم غرور داره  زیر یخبر نداشته رفته کل یچیروحش از ه چارهیاز مادر ما دختره ب

 گهیکنه د یقبول نم

 

 یمون یاگه اونم تو رو بخواد پاش م رهیمامان رو به دل نگ یحرف ها یگفتی:خب بهش م-

 

باهم ازدواج  میتون یمن و شما نم ستین نیتونستم گفتم اما گفت مشکلم ا ی:گفتم گفتم به خدا هر چساورا

که  یو نون و نمک یلیخوامت به حرمت فام یو رک گفت نم یکه بکشم جد نایکالم بود.ناز نبود ساور هی.حرفش میکن

 حرف زو نزن و من رو فراموش کن. نیا گهید میبا هم خورد

 

 یکن کاریچ یخوا یهام رو فرو کردم تو موهام و گفتم:خب م دست

 

 رم... یم رانیرم...از ا یو محکم گفت:م یرو باال گرفت و جد سرش
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 ؟یش میتسل یخوا یم یاسون نیا ؟بهی:چــــ-

 

موندم و واسش هر  یداد م ینرمش نشون م کمیخواد.اگر  یبود و گفت نم یکیحرفش  یگفت:وقت یلبخند کج با

 از خاطرم پاکش یفقط کم یبتونم کم دیرم شا یکنه م ینم لیتحم ینه...ساورا خودش رو به کس یکردم ول یم یکار

 کنم.

 

 آ هیچه کار نی:کجا؟ساورا ا-

 

اشه باشه و حواسش به کارها ب کشیکنار شر ایتالیآدم قابل اعتماد بود که تو شرکت ا هیوقته دنبال  یلی:بابا خساورا

 .رمیبابا و گفتم من م شیتو رفتم پ شیپ امیکه ب نیقبل از ا

 

 همه بهتره یدور باشم برا یمدت هیرم  ی.مستمین رانیا گهید یهفته  هی تا

 

 فکر کن. شتریب کمیشدم و بازوش رو گرفتم و گفتم:ساورا  بلند

 

مرغش  یتبسم شکست ول یمغرور جلو یساورا نا؟اونیکنم ساور کاریتب دارش رو بهم دوخت و گفت:چ یها چشم

 ...یخواد وقت یمنو نم ینداشت نه...وقت شتریپا ب هی

 

 ومدهیخواهر من عاشق شدن به ما ن الیخیرو آه مانند فوت کرد و گفت:ب نفسش
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بهم محرم تر  یکه تو رو دلخور کردم تو از هر محرم دیبرش داشت و گفت:ببخش یصندل یسمت کتش و از رو رفت

 فعل یآبج ی...مرسیبود

 

گونه ام راه باز کرد.حقش نبود حق ساورا نبود.آخه چرا  یبزنم اما رفت و در رو بست.اشک هام رو یحرف خواستم

 تبسم؟چـــرا نه؟

 

 زدم. یحرف م دیرفتم.با یم دیرو بغل گرفتم.با ایبرداشتم و هست زیم یرو از رو فمیک

 

 آسانسور رو زدم و شماره رو گرفتم و با چونه ام نگهش داشتم. یکردم و دکمه  دیخونه رو کل در

 

 :الو-

 

 ؟یخوب زمی:سالم عزتبسم

 

 نمتیخوام بب ی؟مییگفتم:سالم...کجا یبه هم گره خورد و جد اخمام

 

 افتاده؟ ی:اتفاقتبسم
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 من؟ یافتاده اونوقت ساورا یاتفاق گهیتفاوت م یزدم و تو دلم گفتم چقدر ب یپوزخند

 

 ؟یی.کجانمتیبب دیبا:اره -

 

 اونجا؟ یایگردم خونه م یگفت:دارم از کلبه بر م دیبار یازش م یکه کنجکاو ییبا صدا تبسم

 

 :آره فعال خداحافظ-

 

 :خدانگهدار-

 

رو زدم به چشم هام و چادرم رو  میآفتاب نکیمخصوصش و پشت فرمون نشستم.ع یرو گذاشتم تو صندل ایهست

چهره  یشکست خورده بود و اخم رو ریکه از ام یمغرور.همون ینایم به همون ساوردرست کردم.دوباره برگشته بود

 که مهربون و لبخند به لب بود. ییایاش مهمون شده بود.نه زن ارم

 

رو دوست داشتم مثل خواهرم بود اما ساورا...ساورا مثل برادرم نبود.برادرم بود از خون خودم بود تبسم حق  تبسم

 هام تنهام نذاشت و پشتم ییکه تو تنها ییبود ساورا زیعز ایمن قد تموم دن یکه برا یینداشت دل بشکنه دل ساورا

 .شیدل شکستگ یگر براش خواهر نباشم تو روزهاا ودب یانصاف یو ب میکس یب یبود.برادر بود برام تو روزها

 

اهنگ رو کمتر  یزدم اما تلخ بود.صدا یعقب انداختم.گل سرخم خواب بود.لبخند یبه صندل یکوتاه نگاه

 .نایکوچه مادرجون یتو دمیچیکردم.پ
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زنگ فشردم و منتظر  یبود.دستم رو رو داریرو بغل کردم.خواب و ب ایشدم و هست ادهیدرشون نگه داشتم و پ یجلو

 موندم.

 

 داشت با لبخند در رو باز کرد. یدرشت یرنگش که گل ها یبا چادر طوس تبسم

 

 خونه رو دیمنور کرد دییزن داداش؟بفرما ی:به به چطورتبسم

 

 از ترالن داشتم. ییخو کیوقت ها من هم  یگاه دیدونم شا ی.نمیکردم اما جد یتکون دادم و باهاش رو بوس یسر

 

 تلخ بودن رو نیتونستم ا یم یدر اتاق.نه با هر کس یرو از بغلم گرفت.مادرجون اومد جلو ایبا لبخند هست تبسم

 بشم اما با مادر جون...هرگر! کیشر

 

 زدم و رفتم سمتش و تو آغوش گرمش فرو رفتم. یلبخند

 

 د؟ی:سالم مادر جون؟خوب-

 

 کو؟ ایپس ارم یی.تنهازمیعز ی:سالم دختر گلم.خوش اومدمادرجون
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 به شما بزنم یسر هیگفتم بام  مارستانهی:ب-

 

 تو ایمادر ب یکرد یاومد باال و مادرجون گفت:خوب کار تبسم

 

 تو. رفتم

 

 ادیبخوابونمش بچه خوابش م اریدخترمو ب ی:تبسم مادر اون بالش کوچولومادرجون

 

کردم؟نه من که تاحاال  یکار رو م نیزدم.ترالن ا یپاش.لبخند یرو گذاشت رو ایپاهاش رو دراز کرد هست مادرجون

 رو بخوابونه ایبا عشق هست ینطوریا دمیند

 

 .دی.خانوم حاج صادق اومد دنبال مادرجون برن خردیهم خواب ایو هست میکه با مادرجون حرف زد یکم

 

 جان مادر من رو ببخش به طاهره خانوم قول داده بودم باهاش برم نای:ساورمادرجون

 

 میزن یخواهر شوهر تو سر و کله م نیمن و ا دیمادرجون؟شما راحت باش هیچه حرف نیکردم و گفتم:ا یساختگ اخم

 تمیسیتها ن

 

گفت:قربون تو عروس خوشگلم خداحافظ مادر.تبسم سماور رو  دویچادرش رو سرش کرد و گونه ام رو بوس مادرجون

 باشه زمادریبعدا خاموش کن عز
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 به سالمت دیت رراح التونی:چشم مادر جون ختبسم

 

 یقال یشد حرف زد.چشم دوختم به گل ها یمادرجون نم یزدورفت.بهتر شد جلو یلبخند مادرجون

 

 شده؟ یچ یگ ی:نمتبسم

 

 خونه خفه اس یهوا اطیتو ح میشه بر یرو اوردم باال و گفتم:م نگاهم

 

 امیتکون داد و گفت تو برو االن م یسر

 

 دوسش داشت. یلیخ امیکه ارم یا یمیقد یتخت.نگاه دوختم به خونه  یرو نشستم

 

 رو گذاشت رو تخت و خودشم نشست. وهیوظرف م یدست شیدوتا پ تبسم

 

 :خب حاال بگو؟تبسم

 

 نه؟ یمقدمه گفتم:چرا گفت یب
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 رو گفتم نه؟ یمتعجب گفت:چ تبسم

 

بود و خانوم اما ساورا حق  بایدختر بشه.تبسم ز نیروشنش.ساورا حق داشت عاشق ا یدوختم تو چشم ها نگاه

 .نینداشت نه بشنوه ساورا آقا بود و مت

 

 ؟ی:چرا به ساورا جواب رد داددمیپرس یا انهیدستم رو ستون بدنم کردم و با لحن بازجو هی

 

 کرد. یم یباز کشیتون نییو با پا نییسرش رو انداخت پا تبسم

 

 دادم حیرو به خودش توض لمیگفت:فکر کنم دال دیلرز یکه م ییصدا با

 

 یکن یکم داره که ردش م ی:ساورا چ-

 

 .دیلرز یگلوش م بیزد.س یکرد.چشم هاش دو دو م نگاهم

 

 فقط... یچی:به خدا هتبسم

 

 کردم و گفتم:فقط؟ کیهام رو بار چشم
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 گهید زیبرادره نه چ هیمن به چشم  ی.اقا ساورا برامیخور یدهنش وقورت داد و گفت:فقط ما...ما به درد هم نم آب

 

 گم؟ یبرام مثل برادره درست نم ینبوده که بگ کینزد یتو و ساورا جور یتر گفتم:اما اون دوست داره رابطه  نرم

 

ه؟من مگه ن یبه عنوان شوهر قبولش کن یمگه نه؟تونست یرو دوست داشت ایرو به دندون گرفت و گفت:تو ارم لبش

 یسقف...نه ساور هی ریز شونیمن و ا یکم نداره ول ییاز اقا یچیساورا ه اقا ستیدست خودم ن نایتونم ساور ینم

 که برام برادره... ییبه جز برادر زن پسرعمو نمشیبب یا گهیتونم به چشم د ینم

 

 شه ی:اون داره داغون م-

 

منو بخواد که نتونه  یشه فکر نکنم اونقدر تیخوام اذ یگرفته گفت:نم یها و با صدا کییرو دوخت به موزا نگاهش

 رم یم ادشیفراموش کنه از 

 

 تبسم.دوست داره یریبه موال نم یر ی:نم-

 

شق ع نیوبذار مدفون شه ا زینشو روش خاک بر هیقض نیا یپاپ گهید اتی:کمکش کن فراموش کنه جان هستتبسم

 یخواهش م ستمیکه عاشق ن ری.ازم به دل نگیبود شهیباش که هم یبرادرت.برام همون خواهر یطرفه  کی

 یکنه؟چرا پس م یم هیخوادش چرا گر ی.اگه نمدمیپرآبش رو د یآخر چشم ها یکنمرفت داخل خونه.لحظه 

نداره جز دور بودن از  یراه دهیبهش گفته واون هم فهم نطوریرم.تبسم هم یفهمم ساورا چرا گفته م یزنه؟تازه م

 تونم تبسم رو سنگدل بدونم. یبشه اسم سنگدل روروش گذاشت اما من نم دیکه شا یمعشوق نیا
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کردم.حرف هاش تلخ بود و  یده که فکر رو م یتر از اون حرف ها جواب م یذاره جد یکنم اما نم شیتا راض اومدم

 !!!ومدهیبه تو ن یعاشق یگ یبرادرم...راست م یساورا...طفل یدیفهمم چه کش یمحکم.تازه م

 

 .رونیبغل گرفتم و از در خونه زدم ب رو ایهست

 

 کنم یخواهش م نایساور ری:به دل نگتبسم

 

 .ساورا همیانتخاب کن یخوا یرو که م یکس یریبگ میتصم تیواسه زندگ یزدم و گفتم:تو حق دار یتلخ لبخند

 یباش انیره گفتم در جر یم رانی...فقط...ساورا داره از ادوارمیکنه البته ام یفراموش م

 

رو  نیدلش ا یداره ساورا رو پس بزنه وقت یدختر چرا سع نیدونستم ا یشد و کاش م نییگلوش باز باال و پا بیس

 خواد. ینم

 

 موفق باشن شاهللیزد و گفت:ا یمصنوع یلبخند تبسم

 

 کن خداحافظ یزدم و گفتم:انشاهلل.فعال از مادرجون هم خداحافظ یپوزخند

 

 سرعت گرفتم و دور شدم. اندازمیبهش ب یان که نگاه یشدم و ب نیگفت و من سوار ماش خداحافظ

 

 "گذرد...کاش! یتبسم چه م یتبسم ب نیدانستن در دل ا یکاش م"
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هم اونجا مونده  یرفت و مدت یم ایتالیا یلیکردم گذاشت.چون ساورا خ یتر از اونچه که فکرش رو م عیهفته سر کی

 جور شد. عیبود کارهاش سر

 

منصرف.و تبسم رو  مشیساورا رو اروم کنم و از تصم شهیکردم هر طور که م یکه سع یمن یهفته گذشت برا کی

 کنم اما نشد یراض

 

 و از هیکرد ساورا مرد زندگ یم حتیمادرجون بود و تبسم رو نص یکه هر شب خونه  ییایارم یهفته گذشت برا کی

 دستش نده

 

که  یتا فراموشم بشه کس رمیگفت م یو فقط م یبود رو دنده لج و لجبازکه افتاده  ییساورا یهفته گذشت برا کی

 خواد یمن رو نم

 

 یخوام اما کس یشه و نم یگفت نم یکه ساکت و خاموش حبس در اتاقش بود فقط م یتبسم یهفته گذشت برا کی

 هیچ یاون بغض نشسته تو صداش برا دینفهم

 

 یفکر کن شتریب یخوا ی:ساورا نم-

 

 کرد. یرو فقط خودش و خداش درک م شیزد که تلخ یلبخند
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 نیرو تو دست هاش گرفت و گفت:مطمئنم حاللم کن ساور دستم

 

 بشن. زیرو به آغوش گرم برادرم سپردم و اجازه دادم اشک هام سر ر خودم

 

 نازت... یچشا فیشگون نداره ح هیرو کمرم و گفت:پشت سر مسافر گر دیرو کش دستش

 

 بغلش در اومدم و اخم کردم و اشک هام رو پاک کردم. از

 

 ساورا یا وونهید یلی:خ-

 

خواهرم دستت  نیحالل کن.ا یدید یزیچ یخوب یجان بد ایاز سرم بپره.خب ارم یوونگیرم تا د یدونم م ی:م-

 خوامش یم ینطوریامانت برگشتم هم

 

 ون؟یگر یعنیمن و کرد و گفت: سیبه صورت خ یزد و اشاره ا یلبخند ایارم

 

 کنم یکارت م یچ نیبب اریاشکش رو در ب یجرئت دار رمیو گفت:نخ ایارم یشونه  یکرد و زد رو یاخم ساورا

 

 یساورا رو مردونه بغل کرد و گفت:فعال تو اشک زن من رو در آورد ایارم
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 سفارش کرد. یساورا رو در اغوش گرفت و دوباره بهش کل بابا

 

 هست یراحت حواسم به همه چ التونی:چشم پدر من خساورا

 

زد که  یو تنها دست داد و لبخند بشیج یدستش رو فرو برد تو هیجلو رفت که ساورا رو بغل کنه اما ساورا  مامان

 یعنی نیداد.مامان خشک شد سرجاش.ساورا اون رو از بغل کردن تنها پسرش منع کرده بود.ا یم یدلخور یبو

 اعالن جنگ...

 

 نکرد. یکنه ترالن براش مادر نبود و مادر یراموش نمف چوقتیساورا ه یعنی

 

هامون محو شد و من  دهیاز مقابل د عیبار براش دست تکون دادم و اون چه سر نیآخر ی.برایراحت نی...!به همرفت

 نشه. نهیبه ک لیبغض تبد نیکاش ا یچقدر پر از بغض بودم و ا

 

 .اوردنیاز مامان و تبسم که تنها برادرم رو آسون شکستن و خم به ابرو ن رمیبه دل نگ یا نهیکاش ک یا

 

 ینداشت یاز کار ساورا تعجب کرد.توهم باهاش برخورد خوب یلیبهم انداخت و گفت:مادرت خ ینگاه مین ایارم

 

 کرد یبود.ساورا خوب کار ه؟حقشیچ یدون یتکون دادم و گفتم:م یسر

 

 مادرته نای:ساورایارم
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 طالق باری نه؟منیا ینکرده؟مادر یکه مادر یکردم و گفتم:کدوم مادر؟مادر ادیچند روزه ام رو فر نیا تیعصبان تمام

 ا؟یارم نهیا یمون بهم بخوره مادر یبره زندگ رانیساورا از ا رمیبگ

 

 کرده باشه بازم مادره یترسه.باشه هر کار یخب آروم تر بچه م یلی:خایارم

 

 :من به مادربودنش شک دارم.من به عنوان مادر قبولش ندارمدمیهام رو بستم و با بغض نال چشم

 

همه سال بزرگ شدن بدون ذره  نیا یعقده  ایدونستم بهونه بود  ینه.نم ایدونستم راسته  یاما خودم هم نم گفتم

 .یمحبت مادر یا

 

 ؟ی...چرا تبسم؟چـــرا لعنتهیه.پر بودم از گالکن حتمیتونه نص یام نم یعصبان یدونست وقت یساکت شد.م ایارم

 

 قبل بودم. یتر از دفعه  یبار زخم نیا

 

 مادرجون ی:برو خونه -

 

 :اما...ایارم
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 مادرجون یهام رو بستم و گفتم:گفتم برو خونه  چشم

 

 اروم باش نایساور یهست ی:تو عصبایارم

 

 برم یشم با تاکس ادهیپ ای یر یم ای:ارم-

 

 ؟یبکن یخوا یم کاریرم.فقط بگو چ یخب باشه م یلیرو تو هوا تکون دادو گفت:خ دستش

 

 با تبسم حرف بزنم گهید باریخوام  ی:م-

 

 رو خودش انتخاب کنه شیزندگ کی:اون حق داره شرایارم

 

 :نه حق نداره دل ساورا رو بشکونه-

 

 حق رو نداره؟ نیاون ا یخودت من و انتخاب کرد لیچطور تو با م شهی:زندگایارم

 

 کار و کرد نیدفعه ا هیخوندم چرا  ی:معلوم بود ساورا رو دوست داره من از چشم هاش عشق رو مدمیعجز نال با

 

 دونم یدونم به خدا منم نم یخوشحالتش زد و آروم گفت:نم یبه موها یچنگ ایارم
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 یاپیدوبار سه بار و پ باریمادرجون نگه داشت.زنگ زدم. یدر خونه  یجلو

 

 درو باز کرد. مادرجون

 

 شده مادر یزیافتاده چ ی:سالم دخترم.هول کردم گفتم اتفاقمادرجون

 

 تو امیتونم ب ی:م-

 

 دخترم اتویرفت کنار و گفت:آره قربونت برم ب مادرجون

 

 کرد. کیشد و با مادرجون سالم و عل اطیپشت سر من بچه بغل وارد ح ای.ارماطیتو ح رفتم

 

 :تبسم کجاست؟-

 

 اومد تو رونیتنش بود از ب رونیکه لباس ب یدر حال تبسم

 

 ؟یکرد و گفت:تا االن کجا بود یاخم کم رنگ ایارم
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 افتاده ی:سالم اتفاقتبسم

 

خوش رنگش شده  یدادن که مهمون چشم ها یم یتازه ا ی هیقرمزش نشون از گر یگرفته بود.چشم ها صداش

 که برادرم دوست داشت. ییبود.همون چشم ها

 

 یداره که نم یدختر چ نی.اما چرا پاهام سست شده؟ایبودم هوار بکشم بزنم تو صورتش بگم نابودش کرد اومده

 تونم باهاش بد باشم.

 

محکم و مغرور.شدم دختر ترالن.زن  ستادمی.اانیکردم محکم به نظر ب یم یکه سع ییرو به روش.با قدم ها رفتم

 خواستم اما شدم. ی...پر از فخر و تکبر...نمریام

 

 .یبود و دوست داشتن زیعز لیکه برام مثل سو یدختر یکوبنده شد برا صدام

 

 خوادینم یکس گهیشه.د یساورا مزاحمت نم گهیراحت د التی...خیهم ندار یمزاحم چیه گهی؟دی:رفت!راحت شد-

 ...ستین ییساورا گهیکه د ییهوا نی...راحت نفس بکش تو ایکنه زنش بش تیراض

 

 هم... زیاو ن یهام پر شد چشم ها چشم

 

خواهر دلخور  نیرود و ا یکه جانش م دید شتنیبا چشمان خو دهیدختر تازه از راه رس نیدانست ا یم یو چه کس"

 "که روحش را با خود برد؟ یرفتن د؟ازیگو یم شیبرا زیازچه چ
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 اما... زهیآقا ساورا رو به هم بر نقدریجواب رد ا هیکردم  یاز کنارم رد شد و گفت:متاسفم فکر نم دیلب گز تبسم

 

 میتونه تصم یخودش م یزندگ یبرا یمن و گفت:هر کس یعصب یبلند کرد و چشم دوخت تو چشم ها سر

 دیگرفتم سرزنشم نکن میخودم تصم یزندگ یکه برا نیا یبرا دوارمی.امرهیبگ

 

در  ننیتو رو بب گهیطور د هی گرانید یخوا یتبسم م ست؟چراین یکیکنم دل و زبونش  یداخل اتاق.چرا حس م رفت

 ؟چرا؟یستیدختر سنگدل ن نیکه تو ا یحال

 

 یپشت سرم اومد و در جواب اصرار ها ایزدم.ارم رونیب اطیزمزمه کردم و از در ح یلب خداحافظ ریو ز دمیگز لب

 خودمون. یبه خونه  میو برگشت میگفت یموندنمون ممنون یمادرجون برا ادیز

 

 خوردن دو تا قرص سردرد هم از سردردم کم نکرد. یحت

 

 .دیچراغ اتاق رو خاموش کرد و کنارم دراز کش ایارم

 

 طرفش. دمیبازوم.چرخ یرو گذاشت رو دستش

 

 حق بده. هیکنم به بق یخواهش م یول یدونم از همه دلخور ی:مایارم
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 مادرم؟به تبسم؟ ؟بهی:به ک-

 

 که پدر و مادر و خانواده داشته باشه رهیبگ ی:آره مادرت حق داره بخواد عروسایارم

 

 :نداره-

 

 نداره؟ یبگ یخوا یم نمی.ارهیبگ میخودش تصم ی:داره.تبسم هم حق داره واسه زندگایارم

 

 ی.سرم رو گذاشتم رودمیآغوشش پرکش یشدم.دستش رو دراز کرد و من به سو رهیبهش خ یاشک یچشم ها با

 کرد. یاش و دست هاش دورم حلقه شد.موهام رو اروم نوازش م نهیس

 

 ی.بعضرهینم شیپ میخوا یکه من و تو م یاونطور زیهمه چ شهی.همیهم حق بد گرانیکن به د ی:خانومم.سعایارم

 ینم یزیچ چیدوتا کنار هم باشن ه نیقسمته...مطمئن باش اگر تبسم و ساورا قسمت هم باشن و خدا بخواد ا زهایچ

 یابر ی.همه رو محکوم نکن...هر کسیریبگ نظرکن درکنار احساست عقلت رو هم در  ی...سعرهینه جلوشون رو بگتو

 یخانوم یکن لیرو تحم یزیچ یبه کس یتون یداره تو نم یخودش هدف یزندگ

 

و  یمیخودت حک ایو لحنش آرام بخشه...خدا نیری.چقدر حرف هاش شدمیرو نفس کش ایرو بستم و عطر ارم چشهام

 بزرگ...به داد دل عاشق برادر من برس

 

** 
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 :روشنا

 

مبل ها بود که دو تا دست از پشت دور شکمم  ریکردن ز زیتم یبود.حواسم پ دهیچیتو کل خونه پ یجارو برق یصدا

 بکشم. غیحلقه شد و باعث شد با تمام وجودم ج

 

 ؟یزن یم غیگوشم چه خبره؟چرا ج یرو خاموش کرد و گفت:وا یجارو برق نیآر

 

 وونهیکردم د ؟سکتهیاومد یگفتم:تو ک دمیلرز یکه از ترس م یقلبم و در حال یرو گذاشتم رو دستم

 

 و رفت تو آشپزخونه. دیمبل و چپ چپ نگاهش کردم.خند یخشک شده بود.ولو شدم رو گلوم

 

 ...ستیکه ن یخوبم خدا رو شکر.خبر یتو هم خسته نباش زمیگفت:ممنون عز یمسخره باز با

 

 ـــنی:آر-

 

 یضیحق تعو یبابات که تو رو بهم داد ضمانت نامه ا نمیها بب یآ؛ب رو داد دستم و گفت:اعصاب معصاب ندار وانیل

 ؟ینداشت یزیچ
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 ؟یدیکردم و گفتم:مگه زن خر اخم

 

 نبوده نمیکمتر از ا یکه رو دستم گذاشت یتکون داد و گفت:واال با اون همه خرج یداد به مبل وسر هیتک

 

 که یندار اقتیل یاول زندگ ادیکردم به تو فشار ن یمنکه هر کار چارهینازک کردم و گفتم:ب یچشم پشت

 

 ندارم اره اقتی.پرت شدم تو بغلش و دستاشو محکم دورم حلقه کرد و گفت:که من لدیدستم رو گرفت و کش مچ

 

 گفتم:ولم کن غیج با

 

شونه ام پخش شد.سرش رو فرو  یکرد و حجم موهام لختم روموهام رو باز  ی رهیدستش گ هیتر بغلم کرد و با  محکم

 داده یغیج غیج یصدا هیبرد تو موهام و گفت:خدا فقط به تو 

 

تو  دمیشونه ام بغل کردم و دست کش یشد.اروم تر شده بودم سرش رو رو یگوشم مورمورم م رینفس گرمش ز از

 ره سرکار. یرو لباست آبروت م افتهیموهاش و گفتم:پاشو برو لباست و عوض کن ناهارو اماده کنم.تارموم م

 

 گشنمه یلیزد و گفت:چشم فرمانده بدو که خ یبغلم در اومد و چشمک از

 

گاهمون.و کنار  یگاه و ب یها طنتیبود.کنار کل کل هامون و ش نیریروز هام ش نیا یزدم و بلند شدم.زندگ یلبخند

 زد. یموج م نمونیکه ب یعشق
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 ...یاروم و خانومانه دلبر یکرد و من گاه یم طنتیمغرورم ش نیار

 

مه و سر دیسف یچهارخونه  زیو بل دیسف شرتیبا ت یوارد اشپزخونه شد.شلوار گرم کن سرمه ا نیو آر دمیرو چ زیم

 و گفت:اخ که چقدر گشنمه دیو با دستش دلش رو مال یاش کرده بود.نشست رو صندل یخواستن یحساب یا

 

 گفت و شروع کرد. یخودم.بسم اهلل  یبشقابش و نشستم سر جا یتو دمیغذا کش براش

 

 زدم. یکردم و لبخند م یبا اشتها خوردنش نگاه م به

 

 شده؟ یزیزد و گفت:چ یچشمک

 

 تکون دادم و گفتم:نه یسر

 

 شده؟ ی:چنیآر

 

 فکرم مشغوله تبسم و ساوراست. یچی:ه-

 

 تکون داد و دست از خوردن برداشت. یسر
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 یتو پا .به نظرستین لیم یتونم هضم کنم تبسم جواب رد داده باشه.معلوم بود نسبت به ساورا ب ی:راستش اصال نم-

 وسطه؟ یا گهیکس د

 

خب رفتار ساورا هم اصال درست  یگذره ول یم یدونه تو دل تبسم خانوم چ ینم یشکیکنم.البته ه ی:فکر نمنیآر

 با زور. یحت رهیجواب مثبتش رو بگ سهیبا اقتدار با زور وا دینه...مرد با یگفت ینبوده خب اون گفته نه.تو هم اولش م

 

 ؟یهمه مردها رو مثل خودت زورگو کن یخوا یبهش رفتم و گفتم:م یغره ا چشم

 

دم تو کر یرفتم پشت سرم رو نگاه نم یم یباال انداخت و گفت:خب خوب بود منم همون بار اول که تو نه گفت ییابرو

 ؟یخورد یحسرت م یشوهر یب نیا

 

 کنم یدارم صحبت م یجد یمزه ا یب یلیتکه نون پرت کردم طرفش و گفتم:خ هی

 

گرفته گذاشته رفته خب تبسم خانوم البد ناز  میبچگانه تصم کمیگفتم باور کن.به نظر من ساورا  ی:منم جدنیآر

 کنم؟ یحرف ها باشه اشتباه م نیسمج تر از ا دیبا نیکرده ا

 

گه تبسم ناز نکرده  یم نایچونه ام و گفتم:خب نه.اما خب من ناز کردم اما ساور ریغنچه کردم و دستم رو زدم ز لبامو

 چیه یب گفته یجد یعنیخواد. یتند گفته نم یلیگفت خ یبشن.م الیخینکنن و ب یخواستگار گهیقسمشون داده د

 ییناز و ادا
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 به ساورا نداشته یواقعا عالقه ا دیباال انداخت و قاشقش رو پر کرد و گفت:خب شا یشونه ا نیآر

 

مدت کم افتاده باشه.تو  نیهمه اتفاق تو ا نیشه ا یبگم من که باورم نم یکردم و گفتم:واال چ یباز یغذام باز با

 شه؟ یباورت م

 

زد و دستم رو تو مشتش گرفت و گفت:تو دلت پاکه براشون دعا کن اگه قسمت هم هستن به هم  یلبخند نیآر

 برسن.

 

 یشه غذامون رو بخور یو گفت:حاال م دیزدم.پشت دستم رو بوس یلبخند

 

 قاشق اومد طرفم و منم تا اخرش رو خوردم. هیتن دادم و  سر

 

*** 

 

 :نایساور

 

 امیکارم تنگ شده بود.فقط دل نگران هست طیمح یچقدر دلم برا دمی.تازه فهمنیماش یزدم و نشستم تو یلبخند

خونمونه  و مارستانیب نیکه ب یداده بود مهدکودک نانیساله داشت بهم اطم هیدختر  هیکه  انمهریبودم.البته دکتر ک

خواستم  یماهش هم تموم نشده بود.نم 4تونستم نگران نباشم.دختر من  یاما به هر حال نم هیخوب و مطمئن یجا

 بزرگ شه. یمهر مادر یمن ب نیع ایهست
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بزنن زودتر افتتاح کنن تا من برم اونجا  یکیزودتر مطب رو که قرار بود با چند تا دوستاش شر ایکردم ارم یدعا م دعا

دخترم رو به  شتریتونستم خودخواه باشم به خاطر کار ب یهم کمتره.نم میراحت تره ساعات کار المیخ ینطوریو ا

 داره. ازین شتریب سکه به من از همه ک یسن نیاون خدا بسپارم اونم تو ا

 

 زد یگل سرخم پر م یعادت کنه.چشم هام رو بستم.دلم برا دیکرده اما با یم یتاب یدونم ب یروز اولش بود.م امروز

 رفتم خونه بابا. یم دیاما با

 

دونم  یخوره.نم یزنه و غذا م یگفت مامان تو خودشه و کمتر حرف م یگذشت.بابا م یهفته از رفتن ساورا م هی

 .نهیبگم حقشم هم دیبا ینه ول ایدرسته 

 

بلند سالم  یتکون دادم و با صدا یدر رو برام باز کرد.دست داریدرنگه داشتم و بوق زدم.سرا یرو جلو نمیماش

 پارک کردم و رفتم باال. نگیرو تو پارک نیجوابم رو داد ماش ییبا خوشرو انسالیکردم.مرد م

 

 ست؟یخونه ن ی:سالم من اومدم.کس-

 

 خانوم نیزد و گفت:خوش اومد یخانوم لبخند میمر

 

 خواستم اخم کنم. ی.امروز خوشحال بودم و نمدمیسمتش و صورتش رو بوس رفتم
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 :مامان کجاست؟-

 

 

 

 

 

 اتاقشون:ترالن خانوم تو میمر

 

 .ششیپ رمیزدم و گفتم:ممنون من م یچشمک

 

 براتون خانوم ارمیب ی:چمیمر

 

 ممنون یچیرفتم باال دستم رو گرفتم سمتش و گفتم:ه یکه از پله ها م نطوریهم

 

 و در زدم. ستادمیدر اتاق مامان ا یجلو

 

 ه؟ی:کدمیمحکمش رو شن یصدا

 

 مامان نامی:ساور-
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 تو ای:بترالن

 

 کرد. یبلند شد و باهام رو بوس دنمیباز کردم.رو به پنجره نشسته بود.با د درو

 

 ن؟ی:سالم خوب-

 

 کو؟ ای؟هستییمامان...تنها نی؟بشی:سالم ممنون تو خوبترالن

 

 گردم سر کارم. یتکون دادم و گفتم:آره...گذاشتمش مهد از فردا بر م سر

 

 یتو خونه که.چ ینیبش یهمه درس نخوند نیا رهیگ یمدلت تو خونه  یکن یم یتکون داد و گفت:خوب کار یسر

 یبه من زد یشده سر

 

.پوزخند مامان یصندل یگرم بود.چادرم رو در اوردم و گذاشتم رو دسته  ی.کمنییزدم و سرم رو انداختم پا یلبخند

 نکرد.عادت کرده بودم. تمیاذ

 

 ی:از ساورا خبر نداردینگفتم که خودش پرس یزیچ
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 .دیزدم.خودش بحث رو وسط کش لبخند

 

 خبر داشته باشه که شتریب دی:بابا با-

 

اونا هم که همش در مورد کار و کار و کاره.به تو  یزنه.حرف ها ینم یکه حرف اوشیتو هوا تکون داد و گفت:س یدست

 زنگ نزده؟

 

 .میبا وب کم باهم ارتباط داشت بارمیزنگ زد  باریتکون دادم و گفتم:چرا  سر

 

 هاش رو باز و بسته کرد و گفت:چطور بود؟ چشم

 

رو بهم  شیچطور باشه مامان؟زندگ یخوا یکرده اش و گفتم:م شیآرا یهام رو دوختم تو چشم ها چشم

که زنده  نهیخوب باشه؟اگه منظورت ا یخوا یتو پسش زد م یکه دوستش داشت به خاطر تو و حرف ها ی.دختریزد

 ...یمردگ ایکنه  یم یگدونم زند ینم یاس...آره زنده اس ول

 

 نشروع نک گهید یکیگفت:تو رو خدا تو  یرنگ شده اش و با تلخ یتو موها دیکالفه سر تکون داد.دست کش مامان

 

سوال دارم  هیکنار.مامان فقط  دیکش یو بعد هم خودتون رو م دیکن یخراب م نهیزدم و گفتم:همش هم یپوزخند

 د؟یبه تبسم گفت یچ
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 ستیلبش رو به دندون گرفت و گفت:گفتم دور پسر من نباشه اون هم کف پسر من ن مامان

 

 پام و گفتم:آخه چرا؟مگه تبسم چشه؟ یتا مشت هام رو کوبوندم رو دو

 

تو دوست  ی.پس فردا چجورینیب یبهم انداخت و گفت:اون دختر نه پدر داره نه مادر.وضعشم که م ینگاه مین مامان

 ؟یتوسل یتک عروس خانواده  نهیو آشنا سر بلند کنم و بگم ا

 

 نیکار رو کرد نیهم هم ای:سر ارم-

 

از خودش نداره.بعدشم  یچیدختره ه نیا یزیچ هی یخونه ا هیدکتر بود  هیکرد.اون باز  یفرق م ای:آره اما ارمترالن

 یازدواج کرده بود باریتو 

 

دار  هیام یدختر فرنگ هیرو بچرخونه که بخواد پول و پله داشته باشه؟االن ساورا بره دست  ی:مگه قراره تبسم زندگ-

 تیآدم ها واسه شما فقط پوله نه منش و شخص ینه؟مالک برتر دیشما قبولش دار ارهیب رهیرو بگ مونیو ا نید یب

 آدم ها...

 

باشه پاکه و مثل  یبه غرورش برخورده.هر چ که اونم دیها بارش کرد یدم.معلومه چ یبه تبسم حق م ؟حاالیدون یم

 نیگفته مادر نداره؟مامان ساورات خورد شد و رفت...فقط خواستم هم یکرده.مادرجون هم براش مادره ک یآدم زندگ

 ...یمامان صدات نکنه مقصرش فقط خودت گهیو بهت بگم اگه پسرت د
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آخر برگشتم طرفش و گفتم:تبسم  یتکون دادم و چادرم رو سرم کردم و راه افتادم سمت در.لحظه  یشدم سر بلند

 مادر من!...خداحافظ رهیدامنت رو نگ یکه شکست یدلش پاکه...خدا هواش رو داره...فقط دعا کن آه دل پاک

 

تر شه.اونقدر که تا اخر پله ها سر باز کنه و خداحافظ گفتنم اونقدر اروم باشه که  قیبستم و اجازه دادم بغضم عم درو

عشق مدفون  نیبرادرم و تبسم رحم کن نذارا یبه دل شکسته  ایخودم هم نشنوم.رو کردم به آسمون و گفتم:خدا

 شه..**

 

 سال بعد پنج

 

 یهفته سه چهار بار ماکاران دیخانوم با ایهست نیرو آبکش کردم.از دست ا یرو زدم پشت گوشم و ماکاران موهام

 درست کنم.

 

 رو باز گذاشتن. اطیبچه ها درح نیزنگ در واحدمون اومد.البد باز ا یصدا

 

 یسمت در و باز هم جمله  دنشیو بعد دو هیی:حتما بابادیکش غیبلند شد و ج یو یت یاز پا یبا خوشحال ایهست

 "نیزم یخور یتر مامان م واشی"من یشگیهم

 

 .فتشیساعت مونده بود به تموم شدن ش هیامروز زود اومده.هنوز  ایارم
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 یزیکردم و آبکش به دست با اخم ر زیداد.گوش ت یگوش هام رو قلقلک م ایاز ارم ریغ یبا مرد ایصحبت هست یصدا

 شدم. قیدق

 

افتاد که در رو باز کرده بود.زانو  ییشد.نگاهش به دخترک کوچولو داریدر پد یجلو یدر که باز شد قامت مرد جوان"

و لختش و گفت:سالم خانوم  یشمیابر یرو موها دیکرد و دست کش ایدختر دن نیباتریز میزد و لبخندگرمش رو تقد

 من. یکوچولو

 

 مشکوکانه گفت:سالم شما همون... یبا لبخند ایهست

 

د نکرد.مرد بلن دایسر کردن چادر گلدارش پ یبرا یفرصت نایرو بغل کرد.ساور ایوهست اوردیطاقت ن نیاز ا شتریب

 "رو در آورده بود و داخل شده بود. شیچرم یکفش ها یتعارف چیه یقامتِ خوش پوش ب

 

 :نایساور

 

که با لبخند جلوم  یکس دنیشه اما از د یو تعارف وارد خونه م اهللیمهمون ناخونده که بدون  نیکردم به ا اخم

 بود خشکم زد. ستادهیا
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گذاشت و دست هاش  نیزم یرو آروم رو ایازش خارج نشد.هست ییصدا چیبار لب هام رو باز و بسته کردم اما ه چند

 چشم هاش رو باز و بسته کرد. نانیرو باز کرد و با اطم

 

وقته مزه اش  یلیکه خ یتند شد و خودم رو پرت کردم تو آغوش میبعد یاولم اروم و گنگ بود اما قدم ها یها قدم

 بودم.نکرده 

 

 وونه؟ید یخبر اومد ی:چه ب-

 

 یخواهرخانوم گهیخبر اومدنه د یزد و گفت:مزه اش به ب یرو بوسه ا موهام

 

 شتریهم ب دیخاص رو داشت شا تیجدا شدم و صورت مثل ماهش رو با دست هام قاب گرفتم.هنوز همون جذاب ازش

 یب چشم م شیمشک یانبوه موها ونیم دیرو به روم که چند تار سف پیخوشت یو سه ساله  یمرد س نیشده بود.ا

اشک هام رو پاک کردم و ازش جدا  ت.با پشت دسدیتنگ بود.دستم رو بوس یبود که دلم براش حساب یخورد،برادر

 شدم.

 

 اومدم برگردم؟ ینداره ناراحت هی:گرساورا

 

 ؟یساورا رو که مامان ییدا یشناس یبا خنده گفتم:م ایکردم و رو به هست اخم

 

 لختش تکون خورد و دلم رو برد. یتکون داد که موها یسر ایهست
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 گهیزد د یباهامون حرف م ییاز پشت لپ تاپ بابا ییکودکانه اش گفت:اوهوم دا یشاد با

 

رو  یاز چمدون ها رو باز کرد و عروسک خوشگل یکیزد و رفت جلو در و دوتا ساکش رو اورد تو.در  یلبخند ساورا

 و بغلش کرد. ایدر آورد و اومد سمت هست

 

زش ا یبا خوشحال ایو هست ایدخمل ما باهوشه.عروسک رو گرفت سمت هست نیا نقدریکه ا شیی:قربونش بره داساورا

 گرفت.

 

 ؟یتشکر کرد ییاز دا ی:مامان-

 

 ییدا یو گفت:مرس دیلپ ساورا رو بوس ایهست

 

هم دارم بذار همه جمع شن بدم  گهید یسوغات یکل ییتو بشه دا یو گفت:فدا دیرو بوس ایمحکم لپ هست ساورا

 کیرتب ایو ارم نایبه ساور دی.بایبزرگتر و خانوم تر شد یلیخ دمتیکه د شی.از دو سال پییبهت خانوم خوشگله دا

 دارن یگل دختر نیبگم خوشبحالشون همچ

 

 .افتادیگونه اش چال م یاز همون خنده ها که عاشقشون بودم و رو دیخند ایهست

 

 اد؟یم یک ایزحمت نکش ارم نیبش ایو گفت:ب ایهست یرو موها دیدست کش ساورا
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 ساعت هیو نشستم رو به روش و نگاهم رو به ساعت دوختم و گفتم: زیم یرو گذاشتم رو ینیریشربت و ش ینیس

 .تمیکش یم یزیچ یگوسفند یگاو یگفت یخبر م یخان داداش؟ب ی.خب نگفتگهید

 

 ها بود دختر دل نازک من! وونیداد و اخم کرد.عاشق ح شینیبه ب ینیچ ایهست

 

 نیشوکه ش امیخبر ب یشربتش رو برداشت و گفت:گفتم ب وانیل ساورا

 

 ؟یکه بمون یصدام گفتم:اومد یتو یشده ا نیزدم و با خواهش ته نش یلبخند

 

 هاش رو باز و بسته کرد و گفت:اومدم که بمونم چشم

 

 ...یهام رو بستم و گفتم:خدا رو شکر.خوش اومد چشم

 

 ؟یاوردیکه واسه دخترم ن یخارج ییادامه دادم:زن دا طنتیش با

 

 یهاش.سربلند کرد و محزون تو یهاش رو قبول نداره چه برسه به اونور آب یرانیزد و گفت:مامان ما ا یتلخ لبخند

 حالش چطوره؟ یشد و گفت:راست رهیچشم هام خ
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 نکرده یرییتغ چیتکون دادم و گفتم:هنوزم همونطوره...ه یسر یرو دندون گرفتم و با ناراحت لبم

 

 یکه رمان مشک یخونه بود.قاب عکس یعسل یکه جاش رو یشد به قاب عکس رهیو خ رونیرو با بغض داد ب نفسش

 بود. یادیز یشکسته  یدل ها یاش نشون دهنده 

 

مبل گذاشت.رو به  یپاش بلند کرد و رو یرو از رو ایزد.چشم هاش تر شد.بغض راه گلوم رو بست.هست یتلخ لبخند

 زانو زد و قاب عکس رو تو دستش گرفت. یعسل یقاب عکس رو یرو

 

خروار ها خاک بود.سرم رو بلندکردم که اشک هام  ریکه ز یرو صورت خندون صاحب عکس.خنده ا دیکش دست

 ناراحت نشه. امینچکه و هست

 

سمج من هم  یشه.اشک ها یگونه اش جار یصدا اشک رو یساورا با تمام غرور مردونه اش اجازه داد آروم و ب اما

 بغضم رو بشکنم. یسر زدن به غذا کم ی.رفتم سمت آشپزخونه و به بهونه اوردنیدووم ن

 

 رشتیب میکرد.درسته سه سال و ن یمبل نشسته بود.اون هم درک م یعروسکش رو بغل کرده بود و گوشه  ایهست

.رفت و همه رو شکست.رفت و داغش رو به دل میما دوستش داشت یشناخت.دوستش داشت.همه  ینداشت اما م

 همه گذاشت.

 

 رفت.چقدر دلش شکسته بود بانهیرو با خودش برد.چقدر غر شیشگیهم یها طنتیو ش رفت
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دست رو مبل نشسته بود.اروم تر شده بود.اما مات اون  مبل.ساورا قاب عکس به یرو آب زدم و نشستم رو صورتم

 صورت خندون بود.

 

 م؟یسر بهش بزن هی یزد تلخ و سوزنده:دلم براش تنگه...نگاه دوخت بهم و گفت:امروز وقت دار لب

 

دونه  یم ا؟بابیبه مامان و بابا بزن یسر یخوا یزدم و گفتم:حتما...فقط قبلش نم ی.اما لبخندمارستانیرفتم ب یم دیبا

 ؟یبرگشت

 

 .اما بهش سپرده بودم به مامان نگه...امیقراره ب یدونست چه روز ی:بابا آره فقط نمساورا

 

 ؟یکن یبا مامان آشت یخوا یشدم طرفش و گفتم:ساورا...نم خم

 

 اش فشرد و گفت:نه نهیدر هم و بلند شد.قاب عکس رو به س دیکش اخم

 

 التماس صداش کردم:ساورا؟ با

 

کنم ساورا...اون خودش  یهم که کرده باشه بازم مادره االن درکش م یه دادم:اون مادرمونه هر کار.ادامبرگشت

 ...یدلش برات تنگ شده درسته باهات بد کرد ول مونهیپش

 

 زد. یذوق م یبدجور تو شیعکس رو گرفت سمتم.رمان مشک قاب
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 یمن رو خراب کرد دختر ی؟زندگیتون یبگذرم تو م تونمینم ؟منیگفت:نگاهش کن.از خودم گذشتم از اون چ بلند

 یچوب ندونم کار دیهمه مون با ؟چرایچ لیباهاش قهر نکردم.اما درمورد سو یکه دوسش داشتم رو ازم گرفت ول

 م؟یاون رو بخور یها

 

.وضعش که یکم داشت؟پسر به اون خوب یچ ثمیشده بود؟م یداشت؟مگه عاشق ک یمن چه گناه یساله  24 خواهر

 ریبود؟مگه تقص یبود خانواده نداشت؟پرورشگاه نیبود فقط گناهش ا ستادهیخودش ا ید نبود داروساز بود رو پاب

رو  لیسو یبود؟اشک ها ودخواهخ نقدریکرد.مامان چرا ا یاون بود سر راه گذاشتنش.اون که درست زندگ

 .بخشمش یتا عمر دارم نم نایمن و تو کم نبود اونم بهمون اضافه کرد؟ نه ساور ید؟زندگیشدنش رو ند د؟داغونیند

 

داد حاال از  یکرد و انواع ورزش ها رو انجام م یفکر م شیبه سالمت شهیکه هم یخدا صدا نداره...مامان خانوم چوب

تور کردن و دس خیتوب یکه صداش بلند بود برا یبشه.مامان خانوم نینش لچریسکته کنه و و دیبا شیداغ ته تغار

 لیسو یتونه حرف بزنه...تنش لمسه...آره خواهر من چوب خدا صدا نداره...آه دل شکسته  یدادن حاال نم

 گرفتش... ثمیم یگرفتش...آه دل شکسته 

 

 یاون پسر عاشق رو رو یره زجه ها ینم ادمیو پراز بغض گفت: شیمشک یتا دستش رو فرو برد تو حجم موها دو

تونستم بزنم.عشقشون پاک بود خالصانه  ینم یحرف چیدارم اما در مقابل اون عشق ه رتیرم.من برادرم غمزار خواه

 و فرهاد... نیریو مجنون...ش یلیشد...شد مثل ل یریبود.اساط

 

زم ا نای....نه ساورلیبه سو ثمینه م دمیمارو از مون گرفت.نه من به تبسم رس یلیکنم.مامان ل یرو درک م ثمیم من

 نخواه...نخواه... یآشت
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 .دیچک یگونه ام م یهام تند و تند رو اشک

 

با  لیکه سو یاون روز ادیم ادمیمن و تو رو...خم شدن کمر بابا رو... یها هیرو...گر ثمیم یزجه ها ادیم ادمی:آره -

...تو رهایرو ب ثمیکنه اگه اسم م یشد.که مامان گفته بود نه...گفته بود طردش م یلعنت یاون جاده  یراه ونیچشم گر

خونه رو دادم اما من بودم ساورا...من  یکه بهت زنگ زدم و خبر فوت ته تغار یدیرس یوقت یدیرس ری...دینبود

 بودم...

 

دونستم دختر  یزدم.اما دست خودم نبود.م یحرف ها روم نیجلوش ا دیاتاقش.نبا یرفت تو دهیلب گز ایهست

 کردن...نفسم رو فوت کردم هیکوچولوم حساسه به گر

 

چرا با مامان قهر  یدیتو که د یو آروم تر گفت:تو که بود ایمبل و چشم دوخت به در اتاق هست ینشست رو ساورا

 ؟یخوا یم یازم آشت ؟چرایکن ینم

 

 مونهیو گفتم:مامان پش نییانداختم پا سر

 

:واقعا دیپرس یبلند بود...کم کم خنده اش بند اومد.با حالت متعجب یلیها...صداش خ وونهی.مثل ددی...بلند خنددیخند

 شده... رید کمی...ی.اخمونهیپش

 

زد به دل  تیبا عصبان لیسو یکنه...وقت یخواهر من رو زنده نم شیمونیشده پش ریهاش گره خورد و گفت:د اخم

 داره خواهرکم؟ یچه سود یمونیپش گهیکرد که تصادف کنه و بره تو دل کوه د یرانندگ هیاونقدر با گر یجاده وقت
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آه همه مون  یدیکه ببخشمش...د ستیهاش رو بست و گفت:ازم نخواه...من اونقدر دلم بزرگ و مهربون ن چشم

 یشک داشته باش یسر سوزن دینبا یگرفتش..خدا عادله به عدل اون باالسر

 

زدم و درو  ایو صورتم رو آب زدم.چند تقه به در اتاق هست ییو تکون دادم.رفتم تو دست شو نییرو انداختم پا سرم

مسحور کننده اش.برگشت سمتم.چشم  یتو موها دیبود.نشستم کنارش و دست کش دهیباز کردم.رو تختش دراز کش

 دخترکم بود. ی هیگر شونکه ن یقرمز یهاله  ونیم دنیدرخش یاز پدرش م دهیسبز ارث رس یها

 

 لیساورا واسه خاله سو یی.دل دامیزد یحرف م یجلوت اونطور دیمامان نبا دیو گفتم:ببخش دمیرو بوس شیشونیپ

 ؟یایسرمزار خاله جون تو هم م میبر یخوا یتنگ شده بود.م

 

 ؟یچ یی:پس باباایهست

 

 میر یبعد م میناهار بخور ادیب ییو گفتم:بابا دمیرو بوس لپش

 

 ؟یرینم مارستانی:بایهست

 

 رو بغل کن بوسش کن بهش بگو ییبده برو دا یبوس خوشگل به مامان هی.حاال امیرسم ب یگم نم یزنم م ی:نه زنگ م-

 ناراحت نباش
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گونه ام کاشت.بغلش کردم و موهاش رو بهم  یرو رو نشیریش یکوچولوش رو دورگردنم حلقه کرد و بوسه  یدستا

.چشم هام رو بستم ومدیم ایگرفته اش با هست یساورا با اون صدا یها یشوخ یهال...صدا یو رفت تو دی...دوختمیر

 فکر کردم تبسم اگه بفهمه ساورا برگشته.... نیو به ا

 

و  میاز اومدن ساورا خوشحال شده بود.کنارهم ناهار خورده بود یاومده بود خونه و کل ایزدم و بلند شدم.ارم یلبخند

 .ادیوسط ب لیاز تبسم و مامان و سو یکه حرف نی.بدون امیبود دهیخند

 

 .زیم یرو گذاشتم رو ییچا ینیها رو شستم و س ظرف

 

 ی:دستت درد نکنه خانومم.خسته نباشایارم

 

 و کم کن. ونیزیتلو یگفتم:مامان صدا ایزدم و نشستم ورو به هست یلبخند

 

 ه؟ی:خب ساورا برنامه ات واسه امروز چایارم

 

 لیخوام برم بهشت زهرا سر خاک سو یرو برداشت و گفت:م شییاستکان چا ساورا

 

 ؟یبر یخوا یتکون داد و رو به من گفت:تو هم م یمغموم سر ایارم

 

 یای:آره تو نم-
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 ؟یرینم مارستانیندارم فقط تو ب یهاش رو از هم باز کرد و گفت:من مشکل دست

 

 رمیگ یم یزنم مرخص یزدم و گفتم:خان داداشم اومده کجا برم؟زنگ م یلبخند

 

 برو سرکارت یافتیب یخواد ه خاطر من از کار و زندگ ی:نه نه نمساورا

 

 ...نهشهی:مگه م-

 

هم در نبود  ایو هست ای.ناهارتم که اضافه اومد.من و ارمیریخوبشم م یر یو گفت:م شیشونینشوند رو پ یاخم ساورا

 میگذرون یخوش م یتو کل

 

رو کرده از  لیسو یدلم هوا رمیگ یم یدوساعت مرخص هیزنم  یخب زنگ م یلیچپ نگاهشون کردم و گفتم:خ چپ

 ها نیرو بهم نزن می.ونه زندگارستانیب رمیاون جا م

 

 یمیمال شیگرفتم.آرا یزنگ زدم و دوساعت مرخص مارستانیاتاقم و به ب یگفتن و من رفتم تو یچشم هردوشون

 رو صدا زدم. ایکردم و هست

 

 لباسات رو بپوش ایمامان ب ای:هست-
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 ها کیرو سرام یخور یتو خونه ندو سر م ینطوریکردم و گفتم:صد دفعه گفتم ا یسمت اتاق اخم دیدو ایهست

 

 خو دی:ببخشایهست

 

گندم زار موهاش  ونیرو باز کردم و شونه شون کردم.دست هام م شییطال یدم اسب یتکون دادم و موها یسر

غر  شهیسرش بستم و مثل هم یگندم زار مسخ کننده بودم.موهاش رو باال ی وونهیکردن و من چقدر د یحرکت م

 !شیشگیهم یها یلوس باز نیبه ا دمیو من خند "تر واشی"زد

 

لبه  یو قرمزش.کاله پسرونه  دیسف یبهاره  شرتیاون سو یقرمزش رو تنش کردم و رو زیو بل یسرمه ا یل شلوار

 سوشرتش رو داد باال. یها نیدار قرمزش رو گذاشت رو سرش و آست

 

تا خودش و واسه  ییرایپذ یبرام نازک کرد و رفت تو یبارش کردم.پشت چشم "یقرت"لب  ریتکون دادمو ز یسر

 .زهیباباش لوس کنه و زبون بر

 

 هم آماده بودن. ایرو سرم کردم.ساورا و ارم چادرم

 

لرزونم آروم  یشکست و من با صدا یو آروم بغض م یسنگ مشک یرو دیسف یشده بود به نوشته ها رهیخ ساورا

 .کردمیسنگ رو لمس م یسنگ و من با دست رو یرو ختیگلب رو ر ایکردم.ارم یزمزمه م دیحمد و توح
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 یکی ثمیاومدنم با م یزمان ها یبودم.گاه نجایبهشت زهرا شده بود هر پنج شنبه ا نیمهمون ا لیسو یوقت از

رو  شیتر باشه کار و زندگ کیکه به مزار محبوبش نزد نیا یکه برا یثمیکه برام مثل برادر شده بود.م یثمی.مشدیم

 تو شمال رها کرده بود و اومده بود تهران.

 

من کجا باشم.اما واسه من مهمه کنار  یواسه کس ستی.مهم نستیکه منتظرمن ن یگفت:کس یقول خودش که م به

روزانه اش باهاش حرف  ینشسته و از کارها لیسنگ سو یباال دمشید یم دمیرس یوقت ها که م یباشم.گاه لیسو

 بود. نجایبودم اون هر روز ا نجایزنه.اگه من پنج شنبه ها ا یم

 

 یثابت کلبه  یکرد.پا یکلبه م یدر امدش رو صرف بچه ها شتریکرده بود و ب دایکار پ یشرکت داروساز هیتو

 ییبچه ها نی.از خودشونه ازجنس همکنهیبچه ها رو درک م نیاون با تمام وجود ا میدونست یبود و همه م یآسمون

 زد. یکه تو دلشون موج م ییبا غم ها دنیخندیکه مظلومانه م

 

بچه  نیکنم واسه ا یخالص نم دنیکنم.من مردم.اگر خودم رو از نفس کش ینم یمن زندگ لیبعد سو گفتیم

خوام مثل من شکست  یبچه ها...نم نیا ندهیکنم واسه آ یجمع م هیکنم و سرما یم یو زندگ مونمیهاست.من م

 بخورن...

 

 بد... یلی.مامان بد کرد خنتشیدادم با مامان حرف نزنه.نخواد بب یو به ساورا حق م دیچک یهام قطره قطره م اشک

 

 .میسر خاک مر رمیزد و گفت:م یشونه ام نشست.لبخند یارویمرطوب ارم دست

 

برها ق ونیکرد و م یم یدستش باز یتو یبا گل ها ایبود کرد.بلند شدم.هستبه ساورا که غرق اشک  یابرو اشاره ا با

 .دیچرخ یم
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 ...یو عل میسرخاک مر میریدخترم.ساورا جان ما م ایبابا ب ای:هستایارم

 

 داداش دیتکون دادو گفت:راحت باش یسربلندکرد و سر ساورا

 

 رفت. یجلوتر از ما راه م ایهست

 

 درد ودل کنن کمی:بهتر بود تنهاش بذارم ایارم

 

 ؟یتکون دادم و گفتم:به تبسم که نگفت سر

 

 که یدونیبپرسه م یزیچ ایاز تبسم حرف بزنه  دیگفتنش...ساورا خودش با ستیمن و تو ن ی فهی:نه نگفتم...وظایارم

 

 .میبا گالب سنگ هاشون رو شست و فاتحه فرستاد ایراه بود.ارم قهیده دق ادهیپ یو عل میمزار مر تا

 

بغلش کرد و نشوندش رو پاش  ایهست.ارم یکه بفهمه سنگ ک نیسنگ ها بدون ا یکرد رو یگل ها رو پرپر م ایهست

 .دیو لپش رو بوس
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 یلیبود و من خ ییبابا یلیخ ای.هستایحلقه کردوصورتش رو چسبوند به صورت ارم ایدستش رو دور گردن ارم ایهست

 کنه. شترشیاز خدا خواستم ب شهیهم یول نشونیعشق ب نیشد.به ا یم میحسود

 

 ای.هستتسین ایهست یبفهمونه که پدر واقع ایبه ارم میمستق ریغ ای میحق نداشت مستق چکسیواقعا پدر بود ه ایارم

 .ایعاشق پدرش بود و پدرش هم عاشق هست

 

 :تبسم

 

زدم  ییخانوم رضا یبرا ی.بوقطونیش یبچه ها نی.امان از دست انمیبا خنده تکون دادم و نشستم داخل ماش یسر

 امروز رمیم سیکه با لبخند دست تکون داد و گفت:سعادت جان تو برو من با سرو

 

 :باشه پس خدانگهدار-

 

سرمه  یرو از هجوم دخترها نیاروم ماش یلیمدرسه در رو برام باز کرد و من خ داریتکون دادم و دور زدم.سرا یدست

 خارج کردم. ییپوش راهنما یا

 

 دزدن ها یخوشگالرو م دیو گفت:خانوم درارو قفل کن شهیزد به ش یاز شاگردهام ضربه ا یکیکوچه غزل  یتو

 

 بهش کردم و گفتم:پس شما حواست به خودت باشه سرکار خانوم یزیر اخم
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 رو روندم. نیو ماش دیخند

 

 اهیس یها شهیمرطوبم پشت ش یو چشم ها یشگیرو بستم و دستم رفت سمت ظبط و همون آهنگ هم هام چشم

 !یآفتاب نکیع

 

 یناراحت یلیتو هم خ دونمیما م نیب ادهیچقدر ز فاصله

 

 یندارهقلب لعنت ینفس نیبب ایاخره ب یها لحظه

 

 افسانه شده هیبرام  دنتیفاصله ها د نیاز ا متنفرم

 

 خوده یالتماس ب هیدونم  یخوامت تو رو م یاز خدا نم گهید

 

 هیمن اخه قسمت من و تو دور شیپ یگردیبرنم گهید تو

 

 هیزور ستیدست ما ن ییجدا نینباش ا دنمیقرار د یب گهید

 

 شده مییشاهد تنها هیها عمر هیثان نیو ا هیازم دور تو
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 شده مینبودنت به خدا تمام زندگ یکردن واسه  هیگر

 

 اروم بشم یکم ینجوریتو رو تا که ا رمتیدارم بغل بگ دوست

 

 کشم. یم یچه زجر یو بذار رو قلب عاشقم تا بفهم سرت

 

 تو سر کنم یب گهید تونمینم یمن شد الیخواب و خ ی همه

 

 رفتنت و باور کنم یکه محتاج آغوش توام چجور یمن

 

 هیمن اخه قسمت من و تو دور شیپ یگردیبرنم گهید تو

 

 هیزور ستیدست ما ن ییجدا نینباش ا دنمیقرار د یب گهید

 

 شده مییشاهد تنها هیها عمر هیثان نیو ا هیازم دور تو

 

 شده مینبودنت به خدا تمام زندگ یکردن واسه  هیگر

 

 ضبط رو کم کردم. یو صدا میدست برم سمت هندزفر لمیزنگ موبا یصدا با
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 :جانم؟-

 

 شده بود. میزندگ دیتلخ تمام ام یروزها نیکه تو ا یزدم به کس یگوشم.لبخند یدتویچیپ ایشاد هست یصدا

 

 پارک؟ میدنبالم بر یایم ؟امروزمی:سالم عمه جونم خوب-

 

م رفت یکه کالس داشتم و کلبه نم ییخسته نبودم.روزا ایهست یبرا چوقتیتازه از مدرسه اومده بودم اما ه درسته

 رفتن سراغ کار و مطبشون. یو م شمیپ ذاشتنیرو م ایهست نایوساور ایارم

 

 مامان رفته مطب؟ یسالم دختر خوشگل.بله خانوم امروزم مال خودم کی:عل-

 

 منتظرتم ها ایپس ب رهیزد و با شوق گفت:نه داره م یلبخند

 

 یمجرد یخوشگذرون میبه چشم شما خودت و خوشگل کن بر ی:ا-

 

 :چشم بوس بوس عمه جونایهست
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 ییرو دارم که از تنها ایهست یهمه گرفتار نیرو قطع کرد.چه خوب که تو ا یبوس محکم براش فرستادم و گوش هی

 .ارهیدرم ب

 

رو  ایهست نایمنتظرموندم تا ساور شهیزدم و مثل هم یشده بود.تک بوق رید یکمیدر خونه پارک کردم. یجلو

 بسپاره بهم و بره مطب.

 

 نداشتم.برخالف دانش یادیز شیمدرسه ارا یرژلبم رو پررنگتر کردم.برا یو کم دمیبه مقنعه ام کش یدست نهیآ تو

رو دوست  سیباهاشون مشکل داشت.تدر یکردن و چقدر خانوم قربان یم شیاموزام که با وجود سن کمشون آرا

چولوم چه کو یکلبه کنار دخترها یتو ایکالس زبان  یمدرسه تو یداشتم .با بچه ها بودن رو دوست داشتم چه تو

 ...ایهست میبودن با نفس زندگ

 

 شدم. ادهیو پ رونیبا عجله اومد ب نایساور

 

 شده رمیکرد و گفت:شرمنده د یزدم و هول باهام روبوس یلبخند

 

 برو حواسم هست شهی:طبق معمول هم-

 

 تمیشگیزد و گفت:مزاحم هم یچشمک

 

 نکرده ختیدخترت نه.برو تا دکتر سعادت توب یو گفتم:خودت آره ول دمیخند
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 خداحافظ دی.مراقب خودتون باشمیکردو گفت:مردمم شوهر دارن ما هم شوهر دار یا یساختگ اخم

 

قبول نکرده  نایرو عوض کنه و ساور نشیاصرار کرده بود ماش ایشد و رفت.چقدر ارم دشیسف یایزانت سوار

 یشده  دهی.مثل همون عکس برمیندارن و ما دوستشون دار یکه جون ییزهایاز چ یلیبود.دوستش داشت مثل خ

نداره  یپولم شده.جون فیک یمخف بیج یشگیجداش کرده ام و مهمون هم یعکس دسته جمع هیکه از  فمیک یتو

 ...اسیدن هیعکسه اما واسه من  هی

 

 باز کردم و رفتم تو... درو

 

 تو یکن ی:چه م-

 

 یش یو با خنده گفتم:هنوزم سوار آسانسور نم نییپله ها اومد پا از

 

رو  شییطال یتو بغلم.نشستم و با عشق بغلش کردم و اجازه دادم تمام وجودش تو وجودم حل شه.موها دیپر

 دمیو عطرش رو نفس کش دمیبوس

 

و که ت ییپا یبغلم که با صدا یصدادارش رو دوست داشتم.فشارش دادم تو یخنده ها شهی.همدیخندیشوق م با

 ینم یزیهاس.پشتم به در بود و چ هیاز همسا یکیخودم رو جمع کردم.فکر کردم  یکم دیچیساختمون پ اطیح

 .دمید
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 کردن. دایپ ستادنیا لیسستم م ی.دست هام شل شد و پاهاختیبا صداش تمام دلم ر اما

 

 ...ییدا ای:هست-

 

ته که از درون گر گرف یو تن دیپر یم نییباال و پا جانیکه از شوق ه فیقلب ضع نیولعنت فرستادم به ا دمیگز لب

 بسته... خی رونیبود و از ب

 

روشن و نگاه  یچشم ها یقامت بلند و صورت سبزه و مردونه اش.رو یشد رو دهیبود.نگاهم کش ستادهی.ابرگشتم

 اش... رهیخ

 

بود.بعد از پنج سال.چقدر حسرت  ستادهیبودمش.جلوم ا دهینبود د ایبودمش.پلک زدم.رو دهیبهت زده بود...د اونم

خاک  یمشهد بودم و نه برا یمراسم خواهرش من اردو یبعد از سه سال برگشته بود برا یخورده بودم که وقت

تونستم بهش زنگ  یهم نم یبهانه ا چیدلتنگش بودم...و با ه ایکه قد دن یکس دنید ینه برا دمیرس یسپار

 نسبت به من.... یحس چیه گهید یعنیموفق شده؟ یعنیبزنم.رفته بود من رو فراموش کنه...

 

اما کاش  هیخودخواه دونستمی...مدمیکش یچه زجر دیفهم یدلخور...کاش م دمیکرد.جلو اومد.مغرور بود...شا نگاهم

 .رمیمی...که مطمئنم اونروز من میدل نبسته باشه به کس

 

 زدم دستپاچه و پرشرم. یلبخند

 

 ن؟یبرگشت ی:س..سالم...شما؟ک-
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 ؟یشناس یساورام رو م ییدستم رو فشرد و گفت:دا ایهست

 

 .زمیزدم و گفتم:آره عز یلبخند

 

 برگشتم. ن؟تازهیو سرد گفت:سالم...خوب بشیرو فرو برد داخل ج دستش

 

 ...دیحق داشت شا دیدونم شا یزدم از لحن سردش...حق داشت...حق داشت؟نم خی

 

 رو با خودم ببرم پارک ایهست...اومدم نیتکون دادم و گفتم:خوش اومد یسر

 

 ؟یامروزت رو به من داده بود یرفت قول همراه ادتیانداخت و گفت:خانوم کوچولو  ایبه هست ینگاه ساورا

 

 شه؟ ینم میبر ییبه ساورا انداخت و گفت:خب امروز سه تا یبه من و نگاه ینگاه ایهست

 

 نگفتم اما ساورا خشک گفت:نه... یزیچ من

 

 میشینگاهش کردم که گفت:مزاحم تبسم خانوم نم اریاخت یب
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و  ایتا ارم میخانوم باهم وقت بگذرون ایماست که من و هست یروزانه  یبرنامه  نیزدم و گفتم:نه آقا ساورا ا یلبخند

 ...با اجازهنیایخواد شما همراه ما ب یبرگردن خونه.دلتون م نایساور

 

 .میمن بر نیبا ماش دیایخب ب یلیبهم انداخت و گفت:خ یدل بود.نگاه دو

 

 ...نمی:ماش-

 

 اطیتو ح دشی:بذارساورا

 

 .هم از برگشتنش خوشحال بودم هم از رفتارش دلخور.نگیپارک یرو بردم تو نمیتکون دادم و رفتم ماش سر

 

زود رفت  ایبه جلو کرد و نشست.هست یعقب.با همون صورت آغشته به اخم اشاره ا ایبودم جلو سوار شم  مونده

 جلو... یعقب و من هم به ناچار نشستم صندل یصندل

 

سال  5که  یسکوت رو داشتم.سکوت نیخواست حرف بزنه و نه من جرئت شکستن ا یسکوت بود.نه اون م نمونیب

 .دیکش شیو تمام وجودم رو به آت دیآزگار طول کش

 

 ادیرو که باهاش کار کرده بود  ییبخواد.الفبا یکه جواب نیزد بدون ا یبود که تند و تند حرف م ایهست یصدا تنها

 هست تا مجبور نشم با ساورا تنها باشم. ایکه هست نیخوند و من چقدر خوشحال بودم از ا یگرفته بود و تابلوها رو م
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 کجا برم؟ یی:داساورا

 

 یشگیپارک هم میفکر کرد و گفت:بر یکم ایهست

 

 ابونیخ نیتو ا دیچیزدم و به ساورا گفتم:بپ یلبخند

 

 یها رو جبران کنم.اما نم یدلتنگ نیرخ مردونه اش و تمام ا میخواست زل بزنم به ن یتکون داد.چقدر دلم م یسر

 .دیکش یوجودم هنوز هم شعله م یکه تو یذاشت و البته شرم یخواست.اون اخم ها نم یشد.نم

 

وجب  3 یبه اندازه  یکه پنج سال تمام خواب و خوراکم شده بود نشسته بودم با فاصله ا یکنار مرد مکتین هی یرو

 شد. یها م لومتریک دیقلب هامون شا یناقابل.اما فاصله 

 

 شکست.کاش... یسکوت رو م نی.کاش امیشده بود رهیخ ایهست یدو در سکوت به باز هر

 

زد که  یو خشکش شروع کرد به صحبت کردن.حرف م یرسم یکه با همون صدا دیدلم رو شن یکه صدا نیا مثل

 که به صداش گوش کنم. نیبود.هم یهم کاف نیمن هم یزده باشه.که سکوت شکسته باشه...اما برا

 

 گذره؟ ی:خب چه خبر؟خوش مساورا

 

 نه خوش نه بد!"گذره یم"کردم.بدون تو فقط نگاهش
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 گذره ی...مستیزدم و گفتم:خدا رو شکر.بد ن یلبخند

 

 د؟یزد و گفت:ازدواج نکرد یندپوزخ

 

 اکتفا کردم."نه"شد و تنها به کلمه  میشونیمهمون پ ی.اخم کم رنگنییانداختم پا سر

 

 یفحش م یو بهم کل دیجو یتونست حتما خرخره ام رو م یدونستم اگه م یبود.م یتر شد.حرص قیعم پوزخندش

 داد.

 

 وقتشه...البته از وقتش هم گذشته گهیره باال د ی:چرا؟به نظرم سنتون داره مساورا

 

که بعد رفتنش باهام  ییاون کسا ی.مثل همه یلبم.بذار اونم منو متهم کنه به سنگدل ینشست رو یکج لبخند

 یشد.نم یبود...از خدامم بود اما نم"گفتن:از خداشم باشه: دنیشن یکه وقت ییاون کسا یشدن.مثل همه  نیسنگ

 تونستم. یتونستم...به خدا نم یشد...نم یکه نخوام نم نیتونستم.نه ا

 

 ؟ازدواجیچ ا؟شمایارم نیما بلند شده؟شما هم شد یترش یبو گهید نهیمنظورتون ا یعنی:دستتون درد نکنه -

 ارهیم یره فرنگ سوغات یم یهر ک داین؟جدینکرد
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بعد سرم رو انداختم  یمحوش شدم ول یبار امروز تو عمق چشم هام نگاه کرد.لحظه ا نیاول یبرا دیکرد.شا نگام

 ...حق داشت...حق داشت؟ی.نگاهش هنوز روم بود.دلخور بود و عصبنییپا

 

 ...گهید باریکه  نیدم مجرد بمونم تا ا یم حی:ازدواج؟ترجساورا

 

 کردم که ادامه بده. نگاهش

 

 گه؟ید باری:-

 

 نه بشنوم گهید باری:ساورا

 

 ایدست تکون داد و گفت:عمه ب ایفشرد.خواستم بحث رو عوض کنم که هست یشدم.بغض گلوم رو م رهیرو به رو خ به

 هولم بده

 

که عمه اش رو نجات داده از اون  دمیو گونه اش رو بوس دمیدردونه ام پر کش زیعز یزدم و با شوق به سو یلبخند

 آور... هیبحث گر

 

 کنه. ینگاه م ایهست و به یتاپ کنار یساورا نشسته رو دمیشدم که نفهم ایسرگرم هست اونقدر

 

 ایتوهم ب ایچقدر رفتم باال توهم ب نیبب ییگفت:دا یبا ذوق م ایهست
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 .میفاتحه کل تاپ رو بخون دیباال با امیمن بخوام ب ییو گفت:دا دیخند ساورا

 

زد  یم بیو من غرق صورتش شده بودم.وجدانم بهم نه زدیاون لبخند م یو ساورا هم با خنده ها دیخند یم ایهست

 همونه...هنوزهم ترالن خانوم... طیعوض نشده.هنوز هم شرا زیچ چیکه نگاهش نکن.نا محرمه.دلت نلرزه.هنوز ه

 

 م؟یبخور یبستن میبر ییدا ای:هستساورا

 

 ییدا سهی:بذار تاپم واایهست

 

گاهت ن یکه حت یبود.چقدر بدجنس ایهست ییدا شیکردم و فکرم پ ینگاه م ایتاپ و به هست ی هیدادم به پا هیتک

 دیکه با یدرد عشق نیو من موندم و سوختم تو ا یو فراموش کرد یمونه.خوش بحالت که رفت یمن نم یرو یلحظه ا

 ام مدفون بمونه. نهیس یتو

 

بود.خوش  نمونیب ایهست شهیو هم میدیخند یو م میخورد یم یخوراک میرفت نمای.سمیخورد یهم بستن کنار

 .دمیرس یمن بود و بهش نم یگمشده  ی مهیکه ن یگذشت کنار کس "خوش"روز هیسال ها  نیگذشت...بعد ا

 

 نذاشت. ایهست یبشم و برم خونه اما اصرار ها ادهیبود خواستم سرکوچه پ غروب
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 شیخواستم دوباره اون اتفاقات پ یکه برام لذت بخش بود اما همراه با ترس.نم یناچار قبول کردم.ناچار بودن به

 شیعصب یخشک ساورا و پوزخندها یبا رفتارها ادینم شیحاال مطمئن شدم پ ی...ولدنیو نه شن ی.خواستگارادیب

 متنفره ازمده و چقدر  یبود که حضورم چقدر آزارش م نیا یکه نشون دهنده 

 

 درست کنم؟ یعمه شام چ ای:هست-

 

غذا از  ستیلباس عوض کرده خسته خودش رو پرت کرد رو مبل و کنترل رو به دست گرفت و گفت:الزم ن یساورا

 ظهر مونده

 

 میدار ینگاه کردم که سر تکون داد و گفت:ماکارون ایهست به

 

 شد یماکارون هیخودتم شب یخورد یاپن بغلش کردم و گفتم:از بس تو ماکارون یطرفش و از رو رفتم

 

 ؟یدست هاتو شست یاومد رونیشونه ام و گفتم:از ب یذاشت روهاش رو گ دست

 

 انمونه ه یباق کروبمیم دونهیبشور  عیباما زیرو به چپ و راست تکون داد و گفتم:بدو برو دست هات رو تم سرش

 

 بود. ناینرو ساور یهاش رو دنیدو نیو چقدر ا ییسمت دستشو دیدو
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دراز  یا قهیو ده دق ارمیشد درش ب یلباس و چادر از صبح تنم بود.کاش م نیبه بدنم دادم.ا یو قوس کش

و  برداشت یشلوار نارنج زیبل هیتو داخل اتاقش. میعوض کردن لباس هاش رفت یکه اومد به بهونه  ایبکشم.هست

 .دمیکش زو درا نیزم ی.چادر و مقنعه ام رو دراوردم و بالش رو گذاشتم رو دیپوش

 

 تخت بخواب خب :عمه برو روایهست

 

 .دیدراز کردم سمتش اومد کنارم و تو بغلم خواب دستمو

 

درد  یشد با کس ی...عمه دلش خونه کاش میما بود یموهاش.امروز وصل کننده  ییطال یتارها ونیم دمیکش دست

نگفتم به حال و روزم  چکسی.به هدمیو تو جمع خند ختمیپنج سال تو خلوت اشک ر نیو دل کرد...کاش...!تمام ا

 .مشناختن یاز همه دل شکسته تر بودم و از همه مقصرتر م یگذشت وقت یچ

 

سال دم نزدم  5سخته. یلیرو داره خ دنشید یکه دل نازکت هوا یدرحال یسنگدل شناخته بش هیکه تو چشم بق نیا

 .!..میگذروندم.شدم مادر دومش...شد تمام زندگ ایاز درد دلم و روزهام رو باهست

 

شدم.بدنم رو  داریب ومدیهال م یکه از تو ییچقدر گذشت که با همون لباس ها خوابم برد.با سرو صدا دونمینم

 ایو ارم نایانداختم.ساور ایاتاق هست یبه ساعت صورت یچروک شده بود.نگاه یشدم.مانتوم کم زیخ میو ن دمیکش

 رونیام رو سر کردم و رفتم ب مقنعهاتاق و  یصورتم رو اب زدم و برگشتم تو ییاومده بودن.تو دست شو

 

** 
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 ساورا

 

که من و  یکرد.امروز یم فینشسته بود و از امروز تعر ایارم یرو پا ایکرد.هست یغذا رو گرم م نایساور

و اعتراض  نمشی.و چقدر سخت بود برام ببدمیکه من عمه جونش رو د ی.از امروزمشیبرده بود رونیب"تبسم"

 نشرویهم نتونسته از فکر و ذهنم ب یدور لیهزاران ما ینکنم.اعتراض نکنم که پنج سال تو وجودم خونه کرده و حت

 کنه...

 

هم تکرارش کردم.رفتم!با  شیکه پنج سال پ یخواستم.همون اشتباه یم حیزدم.ازش توض یشد داد م یم کاش

اال رفتم و ح یداشتنش تالش کنم.از سر و غرور و لجباز یم و برابخوام.بمون حیکه ازش توض نیرفتم بدون ا یلجباز

سکوت  نیام.از ا یام.از دست تبسم کفر ی.از دست خودم کفرمیکن یکه برگشتم باز هردومون فقط سکوت م

 ام. یمسخره مون کفر

 

تظر کنم من یباشه اما نبود.اگر بود تا االن ازدواج کرده بود.چرا حس م شیتو زندگ یا گهیکس د دیو گفتم شا رفتم

 محاله که اون منو بخواد... الیمن مونده؟خ

 

 پرس بزنمش و دلم خنک شه... هیتونستم  ی.کاش مدهیکنم و اون راحت گرفته خواب یدارم به اون فکر م من

 

 کردم و نگاه ازش گرفتم. یودم.اخمزد و سالم کرد.ماتش شده ب ی.لبخندرونیدر اتاق اومد ب از

 

 ؟یمن.چطور ی:سالم خواهر خوابالوایارم
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 یجان کمک الزم ندار نای...ساوردیدکتر؟خسته نباش یخانوم و آقا یتو اشپزخونه و گفت:شکر.شما چطور رفت

 

 خسته تون کرده یوروجک ما حساب نیا نی:نه قربونت برم برو بشنایساور

 

 خسته بشم؟ ایشه من از بودن با هست یمبل نشست و گفت:مگه م یهال و رو یکرد و برگشت تو یاخم

 

 یراب نقدریکه ا ایشد به هست یم میحسود کمیرفت تو بغلش.دروغ نگم  ایو هست ایو دراز کرد سمت هست دستش

 ...زهیتبسم عز

 

ته نشس یبره مقابلم درست تو چند قدم اونور ترکس ادمیکردم  یکردم و سع ایرو مشغول بحث و صحبت با ارم خودم

 رو داشتم. دنشیدوباره د یکه پنج سال ارزو

 

 قبول نکرد بمونه و شبونه رفت. نایو ساور ایارم ادیز یاصرار ها با

 

 نشیتا سر کوچه با نگاهم ماش ایاتاق هست یبسنده کردم.اما از پشت پنجره  کیخداحافظ کوچ هیو من تنها به  رفت

 بدرقه کردم.رو 

 

دوست  هیاون دختره چادر یعنی نی.پاک نشد...ایاز ذهنم پاکش کن میستی...ازت خواستم اگر قسمت هم نایخدا

 بسته نه من؟ یا گهیحکمتته که نه اون دل به کس د نیا ایبا تموم سنگدل بودنش قسمت منه؟خدا یداشتن
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بود  نیریکردم.چقدر ش یشده بودم و تمام لحظات امروزم رو مرور م رهیشب بدون پلک زدم به سقف اتاق خ تمام

هام تلخ کنم اما  یدلچسب رو با اخم هام و بدخلق ینیریش نیداشتم ا یکنار تبسم بودن و من چقدر سع

 رو تلخ نکنه...! مونیهم جوار یاخم هام لحظه ها ینشد...حضورش اونقدر آرامش بخش هست که حت

 

** 

 

 :نایساور

 

شد که ساورا رفته بود شرکت بابا بعد از دو روز برگشتنش هنوز هم مامان باخبر نشده بود که تک  یم یدوساعت

 خودخواه بدونمش. ایدونستم به ساورا حق بدم  یپسرش برگشته و من نم

 

با تبسم  مامان رو نداره.برخوردش دنید یگفت هنوز امادگ یمامان اما اون گوش نکرد و م شیکردم بره پ هیتوص من

 تیتونستم عشق و عصبان ینرفته تبسم رو دوست داشته و تبسم نخواستتش.م ادشیبد نبود اما معلوم بود هنوز هم 

 و خشمش... تیعصبان یداشت و گاه یشتریعشق رنگ ب ی.گاهنمینگاهش بب یرو توام تو

 

 گردن یخوب واسه خودشون م یرفته بودن پارک.پدر و دختر ایو ارم ای.هستدمیبه سر و گوش خونه دست کش کمی

از  شتریاون و ب ایکنم ارم یشه.حس م یم میحسود ایبه هست ییوقت ها هیذارنویگذرونن و منو تنها م یو خوش م

 نیاز من دوست داره.کال من مظلومم ا شتریاون و ب ایشه که هست یم میحسود ایهم به ارم یمن دوست داره.گاه

 وسط...

 

 زدم و گفتم:چه زود... یلبخند فونیآ یصدا با
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من؟رابطه ام  یلحظه جا خوردم و باروهام رو دادم باال.افروز در خونه  هیافروز  ریتصو دنی.بادفونیسمت آ رفتم

 .دمشید یم باریباهاش خوب بود اما چندماه 

 

 دییرو برداشتم و گفتم:سالم افروز جان بفرما یگوش

 

و در واحد رو باز کردم.در  دمیبه موهام کش یانداختم و دست نهییآ یبه خودم تو یزد و درو باز کردم.نگاه یلبخند

 آسانسور باز شد و دختر خوش پوش خاله با لبخند بهم سالم کرد.

 

 تو. ادی.دعوت کردم بدمشیگرفتمش و بوس بغل

 

 ؟یبانو...راه گم کرد دیمنزل ما رو منور کرد دی:چه عجب افروز خانوم صفا آورد-

 

نه کجاست خو ای؟هستیشه دختر خاله.شرمنده تو خوب یگرفتارم وقت نم نقدریمبل و گفت:نه به خدا ا یرو نشست

 ست؟ین

 

 زدم و گفتم:با باباش رفته پارک. یلبخند

 

بشن و خودشون  کینزد ایناراحت بودن که بهشون اجازه نداده بودم به هست یلیگفت.خ ی"آهان"داد باال و  ییابرو

 ...گهید چکسیدخترم.نه ه یو تبسم عمه  استیبدونن.مادرجون مادربزرگ هست ایهست یرو مادربزرگ و عمه 
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حق عمه بودن و مادربزرگ بودن رو ازشون  دمیحق پدر داشتن رو از دخترم گرفت و من به خودم حق م برادرش

 .رمیبگ

 

 زم؟یعز یخوریم یزدم و گفتم:چ یلبخند

 

 خوام برم یزود م زمی:زحمت نکش عزافروز

 

 هال. یگذاشتم و برگشتم تو ینیریشربت و ش وانیدوتا ل ینیتو آشپزخونه و تو س رفتم

 

 رو برداشت و تشکر کرد. وانشیل

 

 خوبه؟ ؟خالهی:چه خبرا؟خوب-

 

 ...ترالن جون چطوره؟می:قربونت همه خوبافروز

 

 نداره یفیباال انداختم و گفتم:تعر یا شونه

 

 .رونیتکون داد و نفسش رو فوت کرد ب یسر
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 :اقا رادمان خوبه؟-

 

 گرفتاره یلیچند روزه خ نیزد و گفت:قربون شما سالم داره خدمتتون.بنده خدا ا یلبخند

 

 تازه نشه یها مربوط به هوو یگرفتار نیگفتم:مواظب باش ا یزدم و با شوخ یچشمک

 

 مادر زاده نشده دخترخاله اره؟ازی:جرئت داره سر من هوو بافروز

 

 زدم و گفتم:خدا رو شکر یلبخند

 

آوردتش.برادرت جرئت کرد و سر من هوو آورد اما من آرزومه  ایدلم گفتم مال من زاده شده بود.مادر تو به دن یتو اما

 .یمن رو نچش یتلخ گذشته  یو طعم زندگ یتو خوشبخت باش

 

 ه؟یچ نیم باال و گفتم:اابروم رو داد هیرنگ رو مقابلم گرفت. ی.کارت صدففشیزد و دست برد سمت ک یلبخند

 

 .دندون نما و با شوق و ذوق.دیخند

 

 بانو دیاریب فیهفته...حتما تشر نی.اخر هممهی:کارت عروسافروز



 ییدایش ینیریش

 
1212 

 

 

 مبارک باشه...فقط... یزدم و گفتم:به سالمت یلبخند

 

 ؟ی:فقط چافروز

 

.دلم آشوب ادیتنها خواهرش ن یعروس ریشد؟ام یمگه م ی.ولادیکردم ن یدستپاچه شده بودم.خدا خدا م یکم

 .هیحرفم چ دیافروز دوختم.از نگاهم فهم یو سرگردونم رو تو چشم ها جیبود.نگاه گ

 

 ره؟یانداخت و گفت:مشکلت ام نییپا سر

 

 افتاده که نتونه... یاومده اتفاق شی.براش مشکل پادیکردم.با التماس.کاش بگه نم نگاهش

 

 ادیگفت:م یسرم وقت یصداش درونم رو شکست.کاخ آرامشم خراب شد رو اما

 

 رفت.دهنم خشک شده بود. یم یاهیمبل.سرم به دوران افتاده بود.چشم هام س یشل شد. پهن شدم رو دستم

 

 از دستش گرفتم. یا مهیشربتم رو گرفت طرفم.با لبخند نصفه ن وانیل افروز
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 یای...به خدا اگه ندینداره از هم جدا ش یاون که به تو کار یول ادی؟میشد ی؟چیجان خوب نایگفت:ساور مضطرب

 نه من نه تو... میعروس

 

از  میخوام ارامش زندگ ی...افروز من نمایهست دنیترسم با د ینم ناکم رو بهش دوختم و گفتم:اره اما م یها چشم

 ...ستین شیپدر اصل ایبو ببره ارم اینکرده هست یخوام خدا یدستم بره.نم

 

 کرد.درضمن یم یو پدر موندیباشه همون موقع م ایخواست پدر هست یاگه م ریرو تو دستش گرفت و گفت:ام دستم

 رو نداره... یانجام کار ینباش...داداش من عرضه  یزیچ ؟نگرانیندار یکاغذ امضا شده محضر ریتو مگه از ام

 

 زد و بلند شد.به پاش بلند شدم و لبخند زدم.لبخندم تلخ بود.تلخ تر از زهر... یلبخند

 

 یزود نیافروز جان...کجا به ا ی:بود-

 

چندتا کارت رو بدم.تو هم نگران نباش.حتما  هیبرم  دی.بازمیگفت:نه عز یگذاشت رو بازوم و با لبخند مهربون دست

 دیهم سالم برسون ببخش ایرو هم از طرف من ببوس به اقا ارم ایخانوم؟هست نایساور یدی.فهممیعروس یایب دیبا

 نمتیب یها م یمزاحمت شدم.منتظرم نذار

 

.به آقا رادمان و خاله و شوهر خاله سالم نیخوشبخت ش شاهللی.ازمیعز شهیم یچ نمیتکون دادم و گفتم:بب یسر

 برسون

 

 زد و گفت:چشم خدا نگهدار یچشمک
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 کردم.رفت داخل اسانسور و در بسته شد.در رو بستم و پشت در سر خوردم. یلبخندم رو زدم و خداحافظ نیاخر

 

بود که بتونه دل  نیری...دختر کوچولوم اونقدر شنهیرو بب ایهست ریام دمیترس یزد...م یزد.بد شور م یشور م دلم

 ترکم رو بغل کردم و غضم شکست.رو بلرزونه و منصرفش کنه.به اتاق خوابم پناه بردم.عروسک دخ ریام

 

 ای.خدااسیمن و ارم یزندگ دیام ایهست یدون یبسته اس.تو که م اینفس من به نفس هست یدون یتو که م ایخدا

 کمکم کن... ایرو نخواد...خدا ایهست رینفهمه.کمک کن ام یزیچ ایکمکم کن.کمک کن هست

 

بود از اشک  سیسرم خ ریفشردم.بالش ز یتخت.مچاله شده بودم و عروسک رو تو بغلم م یبودم رو دهیکش دراز

 هام.

 

 همسرم رو... یمهربون و مردونه  یپر شور و شوق دخترم و بعدش صدا یو بعد صدا دمیدررو شن یصدا

 

 یکردم تا قرمز یتصنع یصورتم و اشک هام رو پاک کردم چندتا خنده  یرو دمیشدم نشستم.دست کش بلند

 تخت. یرو دیدرو باز کرد و پر اینکردم چون هست دایرو پ ییصورتم بپره.فرصت رفتن سمت دستشو

 

 .دمشیباز کردم و تو آغوش کش دستامو

 

 .میخولد یبستن ییخوش گذشت تازشم با بابا نقدهی؟ایومدی.چرا نی:سالم مامانایهست
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 م:تنها تنها؟و گفت دمیرو بوس شیشونیرو قاب گرفتم و پ صروتش

 

 یبستن ایحسود خانوم؟ب میواسه تو نخر میبخور یزیما چ شهیداده بود به چاچوب در و گفت:مگه م هیتک ایارم

 .مگه نه پرنسس کوچولو؟میخور یبعدا م میذار یم ستیخانوم چون تازه خورده براش خوب ن ایگرفتم.فقط هست

 

موهاش.مسخ شده نگاهش  ونیم دمیتکون خورد.دست کش ییبایلخت و بلندش به ز یسر تکون داد و موها ایهستت

بد فکر کنم اما چه کنم؟مادر بودم و دل  یزهایلحظه ام به چ هیخواستم  یکردم.دلشوره ام شدت گرفته بود.نم یم

 ...میزندگ ینگران ثمره 

 

 ست؟یخانوم مگه خسته ن ایتخت و گفت:هست یمتوجه حال خرابم شد نشست لبه  ایارم

 

 خسته ام. کمی:چرا ایهست

 

 استراحت کن دخمل بابا کمیتو موهاشو گفت:پس برو  دیدست کش ایارم

 

 گفت و رفت سمت اتاقش. یچشم ایهست

 

 ا؟نیشده ساور یزی:چدیکرد و متعجب پرس زیتخت.چشم هاش رو ر یدر رو بست و نشست لبه  ایکه رفت ارم ایهست
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 زدم و گفتم:نه چطور یلبخند دستپاچه

 

و  نیینم ناکم.سرم رو انداخت پا یگونه  یرو دیبهم انداخت و انگشت شصتش رو کش هیعاشق اندر سف نگاه

 آره؟ یکرد هیپارک گر متیکه نبرد نیا یگفت:پس البد برا

 

 .شهیدروغ گفت.اونقدر زرنگه که زود دستم رو م ایشد به ارم یحرف زدن نداشتم.نم جرئت

 

 شده بانو؟ یو خم کرد و گفت:چ سرش

 

 ه.بده و کنارم باش میرو نداشتم که بخواد دلدار یا گهیکس د ایگفتم.جز ارم یبهش م دیدوباره سر باز کرد.با بغضم

 

 .دیلرز یشد و م سیکردم.چشم هام خ سربلند

 

 زم؟یشده عز ی؟چیافتاده ساور یکنارم و با دلهره گفت:اتفاق دیخودش رو کش ایارم

 

 ...ری...امایرو گاز گرفتم و گفتم:ارم لبم

 

 ؟یچ ریشد و گفت:ام دهیدر هم کش ایارم یها اخم
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 ایترسم ارم ی...من مادیداره م ریافروزه ام یگفتم:اخر هفته عروس دهیبر دهیبر یصدا با

 

رفت و من با اشک هام  یم نییاش.دستش رو موهام نوازشگر باال و پا نهیس یبغلم کرد.سرم رو گذاشتم رو ایارم

 کردم. یم سیرو خ راهنشیپ

 

 اد؟ین یخوا یخواهرشه م یعروس ادیشده خب ب ی.من فکر کردم چزمی:اروم عزایارم

 

 رو بخواد اگه.. ای:اگه هست-

 

 سعادته...دختر اینرفته که هست ادتی رهیتونه دخترمون رو از ما بگ ینم یو خشکش گفت:کس یجد یبا صدا ایارم

 که بچه رو بخواد؟ نیا ؟ازیترس یم ینسبت به اون بچه نداره.از چ یحق چیامضا کرده و گفته ه ریمن.در ضمن ام

 

وز ر هی یتونه حت ینداره.خودشم بکشه نم یحق چیکه دست ماست اون ه یدرصدم خواستش...با اون برگه ا هی رمیگ

 رو داشته باشه... ایهست

 

 رمیمیمن م ایبفهمه...ارم ایکه اگه هست نهیاز ا می:نگران-

 

دخترم و خراب کنه...اگه بخواد به  یحق نداره زندگ یبودم و خواهم بود...کس ایذارم بفهمه...من پدر هست ی:نمایارم

رو از دست دادم مطمئن  میزندگ باری...من دهیتا حاال ند چکسیبشم که ه ییایخورم ارم یشه قسم م کینزد ایهست

و پوچ  چیه ینداره پس برا یقدرت چیکنه اون ه هم جدا ازما سه تا رو  یذارم کس ینم گهیذارم...د ینم گهیباش د

 اشکاتو هدر نکن بانو
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 .دیرو آروم بوس سمیخ یبلند کردم صورتم رو با دست هاش قاب گرفت و لب ها سرمو

 

رو به کام خودش و خانواده اش  یزندگ یخود یب زیچ هیکرده آدم به اطر  لیخانوم.خانوم دکتر تحص نای:ساورایارم

 گفتنت؟ دیخسته نباش نهیها...ا نمیتو رو بب یخونه اشک ها ومدمیکنه.خسته ن یتلخ نم

 

دستش چونه ام رو باال  هیداد.با  یشونه ام بهم قوت قلب م یانداختم.دستش رو نییهام رو بستم و سرم رو پا چشم

 گرفت.

 

 مهربونش تو گوشم زمزمه شد یشد و صدا باشینگاهم قفل اون نگاه ز دوباره

 

 یکن یحس م یعنی.شترهیاز من ب ریقدرت ام یکن یکه حس م یعنیبه من. یاعتماد یب یعنیتو  ی:اشک هاایارم

 کنه یاشک ها کمرمو خم م نی...بدون ارهیدخترمون رواسون ازم بگ ذارمیم

 

 ...ای:ارم-

 

 نگو... یچیلبم و گفت:ه یگذاشت رو دست

 

نرم دستش رو با انگشتم نوازش  یشد.موها ریدست هام اس یساعدش تو نییتخت بره پا یکرد و خواشت از رو اخم

 من لوس شده بود.بهش بر خورده بود. یو پنج ساله  یکردم.اخم کرده بود.مرد س



 ییدایش ینیریش

 
1219 

 

 

 ...ای:ارم-

 

 نگو... یچیلبم و گفت:ه یگذاشت رو دست

 

نرم دستش رو با انگشتم نوازش  یشد.موها ریدست هام اس یساعدش تو نییتخت بره پا یکرد و خواشت از رو اخم

 من لوس شده بود.بهش بر خورده بود. یو پنج ساله  یکردم.اخم کرده بود.مرد س

 

 .زمیو نگفتم عز نی...من اای:ارم-

 

 گیم نویاشک هات هم نی...ا ی:گفتایارم

 

 ترسم دخترم... ی:درکم کن مادرم م-

 

 .دیلرز یبرگشت سمتم.لباش م تند

 

 ه؟ن ستمی:من پدر نایارم

 

 تخت. ی.افتاد رودمشیبلند شه که کش خواست
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 :ول کنایارم

 

 دخترها ناز داره نی:ع-

 

 زدم. ینگاهم کرد.لبخند محو دلخور

 

رو صورت  دمیپاش و نگاهش کردم.دست کش یسمتش و سرم رو گذاشتم رو دمیچپ نگاهم کرد.خودمو کش چپ

که  یشکمم و نگاه یدست هاش که نشست رو یدو روزه اش.حل شدم تو گرما یها شیته ر یمردونه مردم.رو زبر

 کرد. یوجودم رو ذوب م

 

 ؟یکن یناز م شتریهم ب ایاوقات از هست یگاه یدونست ی:م-

 

 نایساور یاعتماد باش یموهام و گفت:دوست ندارم بهم ب ونیم دیکش دست

 

 دونم دلشوره دارم ی.نمستمیاعتماد ن ی:به خدا من ب-

 

 ستم؟یبا ریتونم مقابل ام یبا بوسه اش گرم شد و گفت:به نظرت م میشونیپ
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 ...ستیزدم و گفتم:در مقابل تو سوسکم ن یلبخند

 

به حالش اگه به زن و  یو وا ادیبه خودش گرفت و گفت:پس بخند و منتظر اومدنش باش.منتظر باش ب یمغرور ژست

 مرگ خودش رو بکنه یصدبار ارزو یکه روز یکنم.طور یرو براش جهنم م رانیبشه...اونوقت ا کیدختر من نزد

 

 شود. یخشن م ایهام رو درشت کردم و گفتم:ارم چشم

 

 دمیاجازه نم یشکی.به هیدیمن رو ند یاون رو ؟هنوزیفکر کرد یو گفت:بله خانوم چ مینیبه ب دیرو کش شینیب

 .رمیحالش رو بگ دیچند تا قطره اشکم با نیارامش خانواده ام رو بهم بزنه.بابت ا

 

ساله  5زن مطلقه با بچه  هیداد.چقدر خوب که هست.که من  یم ی.چقدر حرف هاش هم دل گرمدیو خند دمیخند

 سرم هست. یمرد باال هی ی هیکه سا نی.استمیتنها ن

 

که  نی...به خاطر اخونه مون به خاطر ساورا ومدیشد.تبسم کمتر م یم شتریگذشت و استرس من ب یم روزها

 حرف چشم هاشون نبود.حرف نفس سرتقشون بود. نیگذشته دوباره تکرار شه...ا خواستنینم

 

نرفتم.ساورا  ششیبود.و مامان هنوز هم خبر اومدن تک پسرش رو نداشت.من هم پ دهیهنوز هم مامان رو ند ساورا

که مامان  یو لب باز نکنم به راز نمیقسمم داده بود نگم اومده...و من دهن لق از خودم مطمئن نبودم برم مامان و بب

 یگرما یکه دوساله چشم به راهشه و پنج سال تشنه  یخبر اومدن پسر دنی...شندنشهیمشتاق شن

دونم ترالن اون ترالن سابق  یم نویاشتباه فقط ا ایدرست  دونمیکرد.نم غیوجودشه...ساورا خودش رو از مادر در

کرد و مجال صحبت و اظهار  یما از همون نطفه اش نابود م یصدا رو تو گلو ادهاشیکه با فر ی...ترالنستینبوده و ن

 .داد ینم ینظر رو به کس
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 یهم فشار دادم و نشستم رو ی.لرزش دست هام محسوس بود.پلک هام رو محکم رودیلرز یلب هام م یرو رژلب

به زبون آوردنشون  یبرا یجرئت یدستم گرفتم.پر بودم از بغض...از ترس...از دلشوره و اضطراب ول یتخت.سرمو تو

 یتونستم کم یگاهم شده بود.کاش م هی،تکرحم یداد و چقدر ب ی.دستور مدادینم یبهم حق نگران اینداشتم...ارم

ه ک ای.حرف من و هستدمیترس یم شتریب ایاز واکنش ارم یترسم...ول یبگم مشد دوباره بهش  یکنم.کاش م هیگر

 یتر م وونهیکه من رو د ییایشد ارم یگاه محکم و مغرور...م هیتک هی شدیشد.م یم یشد.عصب یم یوسط بود جد

من و فرزند جا خوش کرده در بطنم رو گذاشت و  شیکه شش سال پ یبترسم از مرد داد یکه بهم اجازه نم یکرد.کس

 رفت.

 

 ترس نداره...نترس!نتــــرس ریترس نداره...ام ریگه.ام یراست م ایارم

 

 ...مغـــرور!یمغرور باش دیرو فوت کردم و دست هام رو مشت.با نفسم

 

پر کرد.دکمه  شیمن چارچوب در رو با اندام دوست داشتن یو رسم کیش ی دهیاتاق باز شد.مرد کت و شلوار پوش در

 داخل. ومدیبست و م یهاش رو م نیسر آست ی

 

 ؟ی:هنوز که نشستایارم

 

 و دستش رو به سمتم دراز کرد.دکمه رو براش بستم و بلندشدم. دیکش یکردم.پوف نگاهش

 

 چشم هام. یام رو آروم تو دستش گرفت و زل زد تو چونه
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 ؟یکن ینگاهم م ینجوریزدم و گفتم:چرا ا یا مهینصفه ن لبخند

 

 ؟یلرز ی:چرا مایارم

 

 لرزم یزدم و گفتم:نم یلبخند

 

.باالخره که گهیسه روز د گهیدوروز د شینیمن امشب نب زی؟عزیدار دیابروهاش و گفت:هنوزم ترد نینشست ب اخم

.نه خانوم زمنیعز نمش؟نهیبب ادیخوشم م یکن ی.فکر میخوام امشب پرقدرت جلوش ظاهر ش ی.مشینیب یم

...به یکرد میو خودت رو قا یترس یمخوام حس کنه ازش  یکه نم نهیواسه ا یعروس میمن...اگه اصرار دارم امشب بر

ثابت  بهش میخوام بر یکنه چقدر ترسناکه.م یفکر م رهیگ یبُل م یومدین نهی...اگه ببنایساور نیخدا قسم فقط هم

 ..یستادیخودت ا یرو پا یکن

 

 نگاهم کرد و دستم رو دستش گرفت. یطوالن

 

 هست که... یا گهید زیکنم چ یحس م یای:اگه نایارم

 

وقف ت یکه ب یکنار قلب یشگیهم یاش که بالش هر شبمه...همون جا نهیدلخور.سر گذاشتم رو س یکردم.کم نگاهش

 بخش... یزندگ یصدا نیا یو من حاضرم جونمو بدم برا تپهیم
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 یشد وونهی:د-

 

 کمرم و گفت:پس زود حاضر شو بانو... یرو دیکش دست

 

 نایو غرور...من دکتر ساور یگرفتم.پر شدم از انرژ رویزدم و ازش جدا شدم.وجودش پر از حس آرامش بود.ن یلبخند

که به خانواده  یبه حال کس ی.واشکنمیرو در هم م قیشف ریسعادتم.من ام ایسعادت و مادر هست ایهمسر ارم یتوسل

 بزنه... یبیشه و بخواد آس کیما نزد ی

 

هاش و  نیتو تنم نشسته بود.سر آست بایز یلیخ مییو طال یلب هام.کت و دامن بلند مشک ینشوندم رو یرنگ رژکم

 صورت با یدور سرم بستم.گرد بایرو ز میشمیابر ییو طال یشده بود.شال مشک یکار نیو نگ زدیاش برق م قهی

 شده. یکار نینگ یمشک یمجلس فیو ک یپاشنه پنج سانت ی.کفش هادیدرخش یشال م یاهیس ونیحجابم م

 

 یعرب شد یخانوم ها هیزد و گفت:شب یچشمک ایکرده بود.ارم بامیز ممیکامل اما مال شیآرا

 

 زدم و چادرم رو سر کردم. یلبخند

 

 امشب.. خوادی:اگه سختته نمایارم

 

وض ع زی.همه چستمیسابق ن یناینشون بدم من ساور ریبه ام دیرو ناتموم گذاشتم و گفتم:نه.من راحتم...با حرفش

 مقابل من نداره یاراده ا چیشده.اون ه
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 کرد. ینگاهمون م نهیدست به س ایهال.هست یو رفتم تو دمیو برام دست زد خند دیخند

 

 دختر بابا رو نگاه ی:اخم هاایارم

 

 شما دوساعته من حاضرم خو نیی:دوجاایهست

 

 و گفت:شرمنده پرنسس من. دیقرمز پوشمون و دستش رو بوس یخم شد مقابل بانو ایارم

 

 نلرزونه. رویلبخندها دل ام نیا ایزد.خدا یلبخند ایهست

 

راهرو.به  یتو میدست گرفت و رفت یدستش رو تو ایشباهت به پرنسس ها نبود.ارم یقرمزش ب یشد.با لباس پف بلند

 .کردیشدم که در آپارتمان رو قفل م رهیرخ مردم خ مین

 

 ؟یدیند پیزد و گفت:خوشت یچشمک

 

 حد نه نیو گفتم:تا ا دمیخند

 

 دربست خانوم نیی:ما مخلص شماایارم
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 نشه. مونی.به قول خودش باهردومون ست کرده حسودیقرمز و کت و شلوار مشک یمردونه  زیبل

 

 باغ کیمختلط بود.اونم تو باغ لواسون پدر رادمان که نزد یفرستادم.عروس یهام رو بسته بودم و صلوات م چشم

 یم گرویکه رفته بودن همد التیتعط یمجاور هم بود و برا الهاشونیهمونجا هم باهم اشنا شدن.و ادمهیبود نایخاله ا

و هورسا به گوشم  ریاز ام یخبر چیخودم ه لی...به مانهیدونستم هورساهم هست  ی.نمادیو از هم خوششون م ننیب

 نباشه.خدا عالمه... ایبچه داشته باشه و چشمش دنبال هست دی.شادیرسینم

 

به نگهبان  می.کارت دعوت رو داددیجوش یو سرکه م ریو دل من هم مثل س دنیکش یبزرگ زبانه م یها مشعل

 مدل باال بود. یها نیکه پر از ماش یبزرگ نگیسمت پارک میرو برد نیدرو ماش یجلو

 

حلقه  ایارم یرو باز کردو با احترام دست هردومون رو گرفت.دستم دور بازو ایشد و در سمت من و هست ادهیپ ایارم

 داشتم. یشدم.استوار و محکم قدم بر م یگرفتم و محکم م یشده بود.کنارش جون م

 

 یمجلل م یس ها.مردها و زن ها با لباییو طال دیسف یروکش شده  یها یو صندل زیباغ پربود از م اطیح تمام

 .دنیخند یو م دنینوش یخوردن و م

 

 شهر دم خور بود. یکرد و با تمام بزرگ ها یکه پول پارو م یتهران بود.کس یاز برج سازها یکیفروزش پسر  رادمان

 

بود.مطمئنا اگه االن مامان  ینیدچار خودبزرگ ب کمی.ستیمن ن یایکردم از جنس ارم ینبود فقط حس م یپسربد

 حرف بارمون کنه. یکنه و کل سهیخواست داماد خواهرش رو با تنها داماد خودش مقا یسالم بود م
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 ؟یاومدن؟ساورا چ یعنی.نتشیبب یکس دادیاجازه نم ادیمامان اومده؟ز یعنی

 

 بود و گرم صحبت بودن. ستادهیکه با اقتدار کنارش ا یسمت شوهر خاله و مردمسن میرفت

 

 مبارک باشه قیشف ی:سالم آقاایارم

 

 کرد. یزد و باهاش روبوس یلبخند ایارم دنیخاله باد شوهر

 

 خوشبخت شن شاهللیا گمیم کی:سالم تبر-

 

 زمیممنون عز نیخوش اومد یلیخ یلی:سالم خشوهرخاله

 

 ؟ی.خوبزدلمیو گفت:سالم عز دیبوس یرو طوالن ایهست یشونیاروم بهش سالم کرد.پ ایشد و هست خم

 

 تر شد و گفت:بله کینزد ایبه ارم یکم کردیم یبیکه غر ایهست
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از مهمون هاهم داخل سالن بودن و سالن هم پر  یمیزد.به پشت سرش نگاه کرد ن یو لبخند تلخ ستادیا شوهرخاله

 یرو محکم گرفتم.لبخند زور ای.قلبم تپش گرفت.دست ارمریبه ام دمی.رد نگاهش روگرفتم و رسیو صندل زیبود ازم

 جناب فروزش پدر رادمان جان. کنمیم یمعرف یزدم که گفت:راست

 

روشن به تن با غرور سر تکون داد و دست گرم شوهرم که  ی.کت و شلوار طوس یپروفسور شیکه با ر یقدبلند مرد

 اسم به همونجا باشه.خوب حو ذاشتیدرونم نم ی.اما دلشوره دمید یدست دادن به طرفش دراز شد رو م یبرا

 

.چادرم شلوغ تر بود یکه کم یرو گرفتم و رفتم سمت اتاق ایدست هست عیداخل سالن.سر میگفتم و رفت کیتبر آروم

 الن.س یکردم و برگشتم تو کیباچند تا از آشناها سالم وعل دمیکش یبه سرو صورتم دست نهیا یرو در آوردم و جلو

 

دستم  یاروم دستش رو از تو ای.هستیاومد دهیکه پوش یکرد یزدن که انگار دزد یبا نگاهشون پوزخند م یجور

 گفت:باباجون یو با خوشحال دیو دو رونیب دیکش

 

 تر واشی ایزدم و گفتم:هست یدور بود لبخند بابا

 

 .ومدیو عقب م کردیصحبت م شیحواس با مرد بغل دست یکه ب یریخورد به ام دنیدو درحال

 

 هوا... یبرگشت.ب ری.امنیخورد زم کمیکوچ دختر

 

 زم؟یعز یخوب دیشد؟ببخش یخانوم کوچولو چ یوا ی:اریام
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بود.صد دفعه  دنیدخترم غنچه شده و چشم هاش منتظر بار یرفتم سمتشون.قدم هام کند بود.لب ها یم داشتم

 گفتم ندو...

 

ز اون اما قبل ا ریگرفتن دست ام یبلند شد برا ایو بلندش کنه.دست هست رهیرو بگ ایدراز کرد که دست هست دست

نوم خا نیا دوستمیمن نم دیکنار رفت و گفت:ببخش ریرو بلند کرد.ام ایرو پرکرد و هست ایدست هست ایدست ارم

 دنهیکوچولو پشتم در حال دو

 

 گوشهیباز کمینداره دخترم  یزد و گفت:اشکال یلبخندتلخ رهیمرد ام نیا دونستیکه م ایارم

 

 .ختیر یکرد و دخترم تو بغل باباش اشک م یرو بغل کرده بود و زانوش رو نوازش م ایزده هست زانو

 

 بود. ستادهیرفت و بابا کنارم ا یقربون صدقه اش م ای.ارمایبلند کردم و خم شدم سمت هست قدم

 

 مامان جان ستین یچی:مامان صد دفعه گفتم ندو دخترم ه-

 

 دمشیکردم.اما انگار ند یصورتم حس م یرو رو ریام ی رهیخ نگاه

 

 .دیرو بغل کرده بلند کرد و صورتش رو بوس ایهست ایارم
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 دهیکرده بازم دو یگوشیخانوم من باز اینشده هست یزی:قربونت بشم بابا.چایارم

 

 گفت:شرمنده اقا ریرو پاک کرد و رو به ام ایهست یبا دست اشک ها ایبند اومده بود.ارم ایهست هیگر

 

 مبهوت مونده بود. ریکردم.ام ریبه ام ینگاه

 

 خانوم نایکج شد و گفت:سالم ساور یبه لبخند لبش

 

 زدم.مغرور ومحکم. یلبخند

 

 .گمیم کی.تبرنی.خوش اومدری:سالم آقا ام-

 

 ؟ی:ممنون.خوبریام

 

 جون خوبن؟ ن؟هورسای:ممنون شما خوب-

 

 ؟ینداشت .خبرمیرو انداخت باال و گفت:ما از هم جدا شد ابروهاش

 

 و گفتم:متاسفم.نه خبر نداشتم دیکردم.ابروهام باال پر تعجب
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 ؟یکن ینم یخاص لبخند زد و گفت:خانومم معرف یرکیبا ز ایارم

 

 قیرشفیمهندس ام یحلقه کردم و گفتم:آقا ایگرد شد و من با لبخند دستم رو دور دست ارم ریام یبار چشم ها نیا

 همسرمسعادت هم  ایپسرخاله ام.دکتر ارم

 

 و مبهوت بهش دست داد. جیگ ریابروش رو انداخت باال و دست برد جلو.ام یتا هی ایارم

 

 دارجنابی.مشتاق دنییشما ری:پس آقا امایارم

 

 زد. یا مهیلبخند نصفه و ن ریام

 

 ؟ینیبش یخوا ی:دخترم نمبابا

 

 .میکه بابا اشاره کرد راه افتاد یزیزدم و سمت م یلبخند

 

 یمادر غرق در سکوتم م ی.شوق از چشم هازدنینشسته بودن و حرف م ایشد.مامان وساورا و خاله تان ینم باورم

 .یآشت یلیکرد.نه قهر بود نه خ یبرخورد م یو ساورا عاد دیبار
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 گمیم کی:خاله جون تبر-

 

 دخترت یساورا.عروس یعروس شاهللیو کرد و گفت:قربونت برم ا یبلند شد و باهام روبوس خاله

 

 گم خوشبخت شن یم کیخانوم تبر ای:سالم تانایارم

 

 .ایدوخت و گفت:ممنون اقا ارم ریزد و نگاه معنادارش رو به ام یلبخند ایتان خاله

 

 .زیدور م مینشست

 

 کرده هیزد و گفت:با اجازه من برم صورت دخترمو بشورم گر یلبخند ایارم

 

 رو بدرقه کرد. ایو هست ایبا نگاهش تا ته سالن ارم رهیخ ریتکون دادم و رفت.ام یسر

 

 ؟یکرد یگوش ساورا گفتم:آشت دم

 

 هم تو نگاه ترالن یمونیحسرت و پش ایدن هیدرحد دوسه کالم از طرف من و  ؟فقطیباال انداخت و گفت:آشت یا شونه

 ما خوب نبود یهم رابطه  مشیالبته همون قد شهینم میما مثل قد یخانوم.خواهر من،رابطه 
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 هیخودش کل نتتیبب یکه گذاشت نی:هم-

 

 بود یعال ریزد و گفت:برخوردت با ام یلبخند

 

ما.دست هاش رو گره کرده بود توهم و غرق  زینشست پشت م ریبرداشتم پوست کندم.ام بیس هیزدم و  یکج لبخند

 در فکر بود.

 

 نیریو تو بغل باباش ش دیخند یکرد.دخترم م یتر م بایبرگشت.کنارم نشست.لبخند صورت مثل ماهش رو ز ایارم

 .کردیم یزبون

 

 دخترم. ستین ی.صندلارمیب ی:بابا بذار برم برات صندلایارم

 

 گهید نمیش یخوام تو بغلت م ی:نمایهست

 

 و گفت:قربونش بشم من دیرو بوس ایهست یموها ایارم

 

خاله و  دیدخترشه.شا ایهنوز باور نداشت هست دی.اما نگاهش مشکوک بود.شادمید یم ریام یرو تو چشم ها حسرت

 ...دونمینزده بودن...نم شیادگاریاز  یافروز حرف

 

 زد و گفت:چندسالته عمو جون؟ یلبخند
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 ؟یی.آره بابامیسال و ن 5بچگونه اش گفت:اوم  نیریبا زبون ش ایهست

 

 ماه 4سال و  5و گفت:آره باباجونم  ایهست ییطال یانگشت هاش روفرو کرد تو موها ایارم

 

 ...ایارم ایدختر خودشه  نهیکرد بب یم یدر هم گره خورد.حساب سرانگشت ریام یابروها

 

 مانیمن رو هم حساب کن.تنها زا یها دنیو درد کش ییاون نُه ماه تنها یسرانگشت یحس ها نیلطفا در ا ریام آقا

رو که  یدختر نیمزاحمم روحساب کن.حساب کن ا یبا هوو ینبودنت و خوشگذرون یاون روزها ریکردنم رو...آقا ام

 ...یمحروم کرد زیو از همه چ ینخواست

 

 شدم.معذب بودم. ینگاهش ذوب م رینگاه دوخت بهم.ز ریام

 

 یکرد رییتغ یلیزد و گفت:دخترخاله خ یکج لبخند

 

 به سر و وضعم کرد یا اشاره

 

کنن.خودشون باورهاشون  یم ریی.آدم ها تغریداره آقا ام نییباال و پا یم:زندگزدم و گفت یمغرورانه ا لبخند

 یعمر درست زندگ هیهم  یشن.گاه یکردن که درست نبوده و حاال عوض م یزندگ یعمر طور هی دی.شادشونیعقا

 شدم ینطوریو ا داکردمیپ...خدارو شکر من راه خودم رو یزنن تو جاده خاک یکنن و دم آخر م یم
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 در کار نبود ایاجبار آقا ارم دیظاهر جد نیتو ا یعنیتکون داد و گفت: یسر

 

 خوب یکه راهنما نهی...فقط تنها مشکلش استیمجبور کردن بلد ن ای:اجبار؟ارم-

 

که تو  یرتیاز غ خوندمی.مخوندمیچشم هاش رو من م ستیاز درون آروم ن دونستمیزد.م یلبخند مهربون ایارم

 هنیشوهر سابق زنش رو بب تونهیدونستم نم یگه.م ینم یزیکنه اما به خاطر احترام جمع چ یم دادیوجودش داره ب

بلده خوب بلده که مجبورم کنه محکم رو به  ومجبور کردن ر ایارم ریرفت آقا ام ادمیحق داره اما خودش خواست...

...آره آقا اندازهیب هیما سا یسپرکنم رو تموم داشته هام...که نذارم نگاه چپرو آرامش خونه  نهیو س ستمیروت با

 یقو یو حت شیو استوار...باغرور و پرصالبت...مقل شش سال پ یمن بلده مجبورم کنه خودم باشم...قو یایر،ارمیام

 تر از اون...

 

بودم.ترک  دهید انتیزن باردار خ هیاون موقع و ازت جدا شدم. ستادمیخودم ا یهم رو پا شیشش سال پ همون

شوهرم،دلم گرمه  تگریگرم حما یهمسرم.حاال که دلم گرمه به دستا هیمادرم... هیحاال که  ستادمیبرداشتم و محکم ا

من داشته  یاگر نظر سوء به زندگ ستمیا یم تروبه رو یتر از هر کوه یدخترم...حاال قو یگفتن ها"مامان"به 

 "ریآقــــا ام" رمیگ یرو ازت م یزندگ یری...آرامشم رو ازم بگیباش

 

 ایو هست ایپوست کنده شده رو گرفتم مقابل ارم یها وهیم

 

 :دست شما درد نکنه بانوایارم

 



 ییدایش ینیریش

 
1236 

 

 زمی:نوش جان عز-

 

نبود.کار هر روزش  ریام یکه تظاهر جلو ییهمه پدرانه ها نیکردم از ا یداد و چقدر ذوق م یم وهیم ایبه هست ایارم

 طفل درون من! نیشد ا یچقدر حسود م یو گاه یتمام نشدن یپدرانه ها نیبود ا

 

 ای:خودتم بخور ارم-

 

 :چشم.ایارم

 

تر شده بود امشب...چقدر دلم  یرو به چنگال زد و گرفت سمتم.ازش گرفتم...چقدر دوست داشتن بیتکه س هی

 ...دادیعشق م دادیداد آرامش م یوجودش بهم قدرت م ی.گرمخواستیم "ایارم"امشب

 

سه نفره  یخانواده  نیعشق ب ایدن هی...تمام شب من بودم و زشیت یبود و پوزخندها و نگاه ها ریشب ام تمام

 یکه رو یزیر یحرف داشت...تمام شب ساورا بود و اخم ها ایدن هیمون...تمام شب ترالن بود و نگاه هاش که 

 بندهیفر یها یزبون نیریجمع...تمام شب دخترم بود و ش یهاش تو یکرد و کم حرف یم ییخودنما شیشونیپ

 مدیترس ینم ایکه کنارم بوده و خواهد بود.تمام شب در کنار ارم ییاش...تمام شب خدا کنارم بود.مثل تموم شب ها

 .دیکش یم رونیکه رو به روم نشسته بود و مو از ماست ب یاز شوهر سابق

 

 ی:مامانایهست

 

 :جانم مامان؟-
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 بهت بگم؟ یچی اری:گوشتو بایهست

 

 تو جمع زشته دخترم یکردم و گفتم:درگوش یزیر اخم

 

 :مامانایهست

 

 تکون داد و سرم رو خم کردم. یسر

 

 دارم یی:مامان دسشوایهست

 

 یپاشو ببرمت تا دسته گل به آب نداد یبوده پاشو مامان یو گفتم:اوم پس فوق خصوص دمیخند

 

که سرگرم بحث و صحبت با ساورا و بابا بود نگام کرد و  ایرو تو دست هام گرفتم.ارم ایشدم و دست هست بلند

 گفت:کجا؟

 

 ییکردم و آروم لب زدم:دستشو ایبه هست یا اشاره

 

 زد و گفت:مراقب باش یلبخند
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 کرد. یخوش و بش م دینبود.برادر عروس بود و با تمام مهمون ها با زیسر م ریام

 

کردم مثل من دوبار ازدواج  یتر هم شده بود.براش دعا م بایبود و ز بایافتاد به افروز.لبخند زد.لبخند زدم.ز نگاهم

رو تو بار دوم حس نکنه...تو ازدواج دومش تازه  یزندگ ینیرینکنه.خوشبخت باشه تو همون بار اولش...مثل من ش

 خوب رو نچشه... یحس زندگ

 

 راهم رو گرفت. یجلو ریام میه اومدک رونی.بییرو بردم دستشو ایهست

 

 .رمیچندلحظه وقتت رو بگ شهیزد و گفت:م یکردم.لبخند نگاهش

 

 ؟یو گفتم:برا میشونینشوندم رو پ یزیر اخم

 

 من با مامان کار دارم ایآقا ارم شیپ یشما بر شهی:حرف دارم باهات.خانوم کوچولو مریام

 

 بود صداش کردم.به سمتم اومد.ابروهاش مثل من گره خورده بود. کمینگاهم کرد.بابا نزد ایهست

 

 خانوم کار دارم نایباشه من با ساور شتونیچند لحظه پ هیجان  ایهست اوشیکرد و گفت:آ؛قا س یشدستیپ ریام
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 شهینگران م ایدخترم ارم ایرو تو دست گرفت و گفت:زود ب اینگاهم کرد.سر تکون دادم.دست هست بابا

 

 کرد ورفت. ریبه ام یچپ نگاه

 

 خلوت تر.. یجا هی میبر شهی:مریام

 

 :من...-

 

 دونم فقط چند لحظه ی:مریام

 

 دست هاش بود. نیب یگاریداده بود به حفاظ تراس وس هی.تکیو بااجبار رفتم تو تراس پشت دمیکش یپوف

 

 ریشنوم آقا ام ی:خب م-

 

 ؟یگفت:خوشبخت یزد و با پوزخند تلخ گارشیبه س یمحکم پک

 

 دارم. یخوب یباال انداختم و گفتم:خب آره.خدا رو شکر زندگ ییابرو

 

 ؟ی:چرا خوشبختریام
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قه عش نمونی.چون بیخوب و دوست داشتن یزندگ کیشر هیگاه دارم. هیتک هیبه صدام و گفتم:چون  دمیبخش غرور

جون  می.به زندگنیریدختر دارم سالم و ش هیدوست داشتنه شوهرم دوسم داره هم من و هم دخترمون رو...چون 

 ؟ی؟خوشبختیکرد خوشبختم...توچ فشیتوص شهیکه نم ییزهایچ یلیداده.واسه خ

 

 نیو گذاشت ب گاریگرفت و دود شد...س شیآت میخانوم با آه تو زندگ نایساور یدیزد و گفت:خوب آه کش یپوزخند

 لباش و گفت:دود...

 

االن  من میشد یافتاد و جدانم یباشم پسش گرفتم.اگه اون اتفاق نم دهیاگرم کش دمیتعجب گفتم:من آه نکش با

 ...چرا دود شد؟ستیحکمت ن یکار خدا ب چیه گنی.ممیخوشحالم که جداشد یلیرو نداشتم.االن خ ایارم

 

تو موهاش  دیسف یبود.مغرور و خوش لباس.تنها رگه ها ری.هنوز هم همون امستادیو مقابلم صاف ا دیرو گز لبش

تو  یزیچ هیمن  یرو به رو یساله  40مرد  نیشده بود.ا یگاریسنش باالتر رفته بود و س یشده بود و کم شتریب

 بود... یزیچ هیاما مطمئنا  یدونم چ ینمغم... هیحسرت  هی یمونیپش هی دیکردم.شا یچشماش بود که درکش نم

 

 شلوارش. بیودست هاش رو فرو برد تو ج نیرو انداخت رو زم گارشیو س دیکش یقیعم نفس

 

 .دیجد یزندگ هیخوب بود.من بودم و هورسا و  زیآلمان اولش همه چ میکه رفت نی:بعد از اریام

 

 دوسش داشتم یتو ول یبه اندازه  گمیو ادامه داد:نم نییرو انداخت پا سرش
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 صورتم. یرو دیزدم و نگاهش رو کش یپوزخند

 

ه ک مینبود یهم اون یبرا چوقتیه میدوست نداشتم؟داشتم اما من و تو با هم فاصله داشت یبگ یخوا یه؟می:چریام

 .ما...میبود یم دیبا

 

 تموم شده... یحرف ها ندارم.همه چ نیا دنیبه شن یلیرو گرفتم سمتش و گفتم:تما دستم

 

با تو داشتم رو برام جبران  یکه تو زندگ ییتکون داد و گفت:آره تموم شده...هورسا خوب بود.تمام کمبودها سر

 ...ولخرج و خوشگذرون بود درست مثل خودم...حیو تفر رونیکرد.دوستم داشت هر شب ب

 

 کرد.چقدر ارزش هامون متفاوت بود. یو هورسا فرق م ریبا ام ایمن و ارم یپر رنگ تر شد.چقدر زندگ پوزخندم

 

 :خب پس چرا...-

 

 یادیز یگذشته بود.من دوست و آشناها یسال هیخوب بود نه همه اش. لشیوسط سوالم و ادامه داد:گفتم اوا اومد

از دوست هاش که تازه باهم  یکیبرادر قیکرده بود.از طر دایخودش دوست پ یاونجا داشتم از قبل هورسا هم برا

 بهم داده شد. یگذار هیسرما شنهادیآشنا شده بودن بهم پ

 

...مهراد نیمع کیبود.قبول کردم و شدم شر زیکه داشت وسوسه برانگ یکردم خوب بود.سود یرو بررس طشیشرا

 ...ختیمن رو بهم ر یتمام زندگ نیمع



 ییدایش ینیریش

 
1242 

 

 

هورساهم  یها یشد و ولخرج یسود داشت.وضعم روز به روز بهتر م یخوب بود.همونطور که گفته بود کل شراکتمون

من مهم نبود.فکر  یشده بود اما برا یمیصم یلیگرفت.با هورسا خ یم یچندبار مهمون یتر.مهراد ماه ادیمتقابال ز

 بکنه... یکار نیکردم هورسا بخواد همچ ینم

 

بزرگ بخرم.من  یخونه  هیماه هورسا خامم کرد براش  هیگفت:بعد  تیعصبان یگره خورد و محکم و با کم ابروهاش

 غیرو عوض کردم.حسابش رو پر کردم.هورسا خوب بلد بود با عشوه هاش خرم کنه و من و ت نشی.ماشدمیخر هم خر

 بزنه.

 

از شرکا.خوشحال بودم  یکیو شد  دیسهام تو شرکت خودمون خر هیکه بهش داده بودم  ییها ییکم با اون دارا کم

دل غافل...هورساو مهراد باهم  یدوتا از سهم ها دست ماست...اما ا ینطوریو ا میکه حداقل من و هورسا باهم

 کاسه بود... هیدستشون تو 

 

 نهیهم انتیخ یهام رو بستم و تو دلم گفتم:سزا چشم

 

 دیو ناپد دنیتمام سهم و شرکت رو باال کش دمیبه خودم بدم د یتکون هی:تا اومدم دستشون رو رو کنم و ریام

همه اش از آه تو بود...من در حق تو  نای...انایرو که به دست آورده بودم...باختم ساور یشدن.باختم تمام اون زندگ

 بدکردم و هورسا در حق من...

 

 ...دمید انتیکردم و خ انتیتکون داد و نفسش رو فوت کرد:خ یسر
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 :متاسفم-

 

رو خراب کردم.اگه کمک بابا  میهمه متاسف باشن.خودم با دست خودم زندگ دیمن با ی:متاسف...متاسف...آره براریام

 ذره اعتبار و آبرو رو هم نداشتم. هی نینبود االن هم

 

گذشت که اون اتفاقات واسم افتاد.خواستم برگردم  یاز جدا شدنمون م یبرگردم.حدود دوسال و خورده ا خواستم

 ...اما روش رویگذرو از اشتباهاتم ب یمن و ببخش یتو اونقدر دلت بزرگ هست که بخوا دونستمیم مونمیبگم پش

کنه.اون موقع تازه افروز لب باز کرد و گفت تو  یکنه...تو رو راض ایبرگتم مه یرو برا طینداشتم.به افروز زنگ زدم شرا

ام تو بر یبرگشتن تو زندگ یبرا ینکنم...راه کیبرنگردم و خودم رو کوچ یخودت رو دار ی.گفت زندگیازدواج کرد

 .ستین

 

 نباریخودم دست و پا کنم.ا یتو آلمان برا یکار هیرو ازم گرفت.بابا کمکم کرد دوباره  دمیام یروزنه  تنها

 که دهی...چه فادهیبودم رو جبران کنم.اما چه فا دهیکه د ییها انیاز اون ضرر و ز کمیتنها...شکست خورده.تونستم 

 نداشتم... ینداشت.دلخوش یرنگ چیه گهید میزندگ

 

 یحس هیخوب و بد... نیب یحس هی...هیدونستم چ یکه نم یزیو پر بودم از چ یر حسبودم از ه یسمتم.خال برگشت

 چیه گهیکه د نیاز ا ایخوشحال باشم  دنشید انتیاز شکستن و خ دونستمی...نمریام چارهیشکرت و ب ایخدا نیب

 به ناکس اعتماد کرد...خودش...خودش! دشبود خودش کرد.خودش خواست...خو یرو نداره ناراحت...اما هر چ یکس

 

 نتی.و نفر دمیبگم اما بعد از ازدواجم نه به تو و گذشته فکر کردم نه برات آه کش یدونم چ ی:خب متاسفم نم-

 شه ینگران م ای.ارممی!اگه حرف هات تموم شد برگردنیکردم.فقط واگذارت کردم به خدا...هم
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 ؟ی.متاسفنیکه منتظرش بمونم.از پشت سرم گفت:هم نیبدون ا برگشتم

 

 فقط متاسفم برات ؟آرهیانتظار دار یشتریزبیو برنگشتم:چ ستادمیا

 

 برگردم. یکمکم کن...کمک کن به زندگ نای:ساورریام

 

 ؟ی:چطور-

 

 مستاصل گفت:دخترم... ریام

 

 برگشتم.اخم کردم و سر بلند کردم با غرور و گفتم:دخترت؟کدوم دختر؟ تند

 

 ؟یکه انکارش کن یخوا یدختر منه.نم ای:هستریام

 

از ارثت  یپدر شدنش رو...گفت یب یبرگه  یو امضا کرد شیخوا ینم یگفت دهیکه ند ی:آره دخترته همون دختر-

 یرو پدرش م ای.چرا ارمقیسعادته نه شف شیلیبود چرا فام.اون دختر توهه؟اگه رهیگ یتو رو نم یلیمحرومه و فام

...من واگذار کردمت به همون ریآقا ام دحقت بو یدون ی؟میحسش نکرد ؟چرایدونه نه تو رو.چرا کنارش نبود

 دارم.دخترت؟مسخره اس...دخترت... مانیکه خوب به عدل و حکمتش ا یباالسر

 

 کنم. یشه...خواهش م میزندگ یبهونه  ایخاموشه...بذار هست میو بلندتر گفت:من زندگ امیو گرفتم که ب راهم
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 ...یستیگفتن اسمشم ن قیکه ال ارینگاهم رو انداختم بهش و گفتم:اسم دخترم رو به زبون ن نیآخر

 

 امیهست ریدرست حدس زده بودم.ام دیلرز یبراق سالن.دستام م یها کیکوبوندم رو سرام یرو م میعصب یها قدم

 .ذارمینم ذارمیذارم نم یخواد.نم یرو م

 

 .ایارم یشونه  یبرداشتم و خم شدم رو یصندل یرو از رو فمیک

 

 م؟ی:بر-

 

 ؟ینگاهم کرد و گفت:کجا بود مشکوک

 

 .می...برایارم میشونه اش و با التماس گفتم:بر یرو گذاشتم رو دستم

 

موقع بود.اشک تو چشمام  یب یلرزش ها نیلرزش صدام شد.نگاهش رو دوخت به چشمام و دنبال جواب ا متوجه

به  دمیرو گرفت.نفهم ایزد و دست هست ی.بلند شد و لبخنددیفهم ایشد.ارم یم نییگلوم باالو پا بیحلقه زده بود س

 یاز اون فضا می.دور شدمیگفتم و دورشد کیتبربه خاله گفتم وچطور به افروز  یاز دور چ دمیگفت و نفهم یبابا چ

 خفقان آور.
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ه که فرشت یی.جانیعقب ماش یشکنه.نگاه دوختم به صندل یلب باز کنم بغضم م دونستمیکرده بودم.م سکوت

 روش بود. اشیبود و کت بابا ارم دهیکوچولوم آروم خواب

 

 شده؟ یچ یبگ یخوا ی:خانوم نمایارم

 

 سرم اومد دمیترس یکه م یزیوگفتم:از اون چ یدادم به صندل هیبه دندون گرفتم سرمو تک لب

 

 ه؟یاخم کرد و گفت:منظورت چ ایارم

 

 ...ای...هستری...امایو گفتم:ارم دشیدوختم به صورت صاف و سف سمویخ نگاه

 

 گونه ام سر خورد. یاشک از رو یرو بستم و قطره ها چشمام

 

 .یکن یم تیخودت و اذ یبکنه واسه چ یکار چیه تونهینم یدون یکنم.م ی.خواهش منای:آروم باش ساورایارم

 

 ایترسم...ارم یرو که گرفته بود سمتم ازش گرفتم و اشکم رو پاک کردم.چه کنم مادرم م یا یکاغذ دستمال

 

 هیو  ختمیخودم ر یآب برا وانیل هی.ایبچه بغل آروم وارد شد و رفت سمت اتاق هست ایآپارتمان رو باز کردم و ارم در

 ...دمینفس سر کش
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 گه دخترم... یم کهیکشه مرت یزدم و گفتم:دخترم...خجالتم نم یپوزخند

 

 

 

 

 

 .ختیآب واسه خودش ر وانیل هیپارچ آب و ازم گرفت و  ایارم

 

 قا؟یگفت دق یچ ریام نای:ساورایارم

 

رو باال  شیهمه زندگ کشیکرده با شر انتیمشت چرت و پرت.هورسا جونش بهش خ هیدادم به اپن و گفتم: هیتک

 شد. ینم یدیکه االن د ینیداشته کمک شوهرخاله نبود ا فیتشر ایآقا آس و پاس اون سر دن دنیکش

 

.در دید انتیکرد و خ انتی...چقدر خدا بزرگه.خهیکیکوچ یایگفت:چه دن یتکون داد و با لبخند کم رنگ یسر ایارم

 گفت؟ یم یچ ایمورد هست

 

 یبشه بهونه  "دخترش"خواد  یم شینداره واسه زندگ دیجد ی.آقا سوگلیچیزدم و با تمسخر گفتم:ه یپوزخند

 گندش. یزندگ
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 نایرفته برگه رو امضا کرده.ساور ادشیباطل.خوش اشتها  الیخ یو گفت:زه دیآبش رو سر کش وانیو ل دیخند

حواست به برگه  نجایاز خانواده اش اومد ا یچند روزه هم اگه کس نی.ایحواست باشه اون برگه رو گم نکن

خب  یازش رو گرفتم.ول گهید یتونه...من سه تا کپ یخب نم یکه بخواد نابودش کنه هست ول نیباشه...امکان ا

 اس. گهید زیچ هیاصلش 

 

نه تونه بک ینم یکار چیاون برگه تو دست ماست اون ه یشونه ام و گفت:مطمئن باش تا وقت یرو گذاشت رو دستش

 دونه دخترش تو بطن یم نکهیبا علم ا ریام یعنی.اون برگه ستیبراش کارساز ن گهید زیچ چینه ه یان ا ید شیآزما

 باشه بانو... اشتهد دینبا ییادعا چیخواد پس حاال ه یتوهه گفته اون بچه رو نم

 

 هی یتونه نگاه چپ بکنه.نذاشت یو گفت:به پاره تن من نم بشیو دست هاش رو فرو کرد تو ج رونیرو داد ب نفسش

 میدار ریآقا رادمان بده.نون و پن نیا یشام عروس

 

ام بچم بدون ش یکنم.طفل یحاضر م یزیچ هینشوندم رو لب هام و گفتم:تو برو لباستو عوض کن  یکم رنگ لبخند

 دیخواب

 

 کنم؟ دارشیتکون داد و گفت:ب یسر ایارم

 

 دم یم یزیچیشه بهش  یم داریشه گشنه اش بشه شب ب ی:نه بدخواب م-

 

 ایبه خاطر ارم شتریبه خوردن نداشتم ب یلی.مدمیرو ساده چ زیاملت درست کردم وم یمهمون یهمون لباس ها با

 کردم یم یباز یبود.با غذام باز
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 ؟یشد ای:هستایارم

 

 حواس گفتم:هوم؟ یب

 

 رم؟ی.واست لقمه بگیخور یغذا نم یکن یناز م یشد ایگم هست یگرفت واسه خودش و گفت:م یا لقمه

 

 تکون دادم و گفتم:نه ممنون یسر

 

 دو لقمه خوردم و بلند شدم. یکی

 

 کنم. یکه.تو برو من جمع م ینخورد یچی:هایارم

 

تکون دادم و رفتم تو اتاق.لباسم رو عوض کردم و رفتم سراغ گاوصندوق گوشه اتاق.درش رو باز کردم و تو  یسر

 نیام فشردمش.ا نهیاروم شدم.به س یکردم.ده بار از روش خوندم وکم دایبخشم رو پ یزندگ یمدارک برگه  یپوشه 

 یعنی برگه نی...ادنینفس کش یاجازه  یعنی برگه نی...امی...داشتن دخترم...داشتن زندگایداشتن هست یعنیبرگه 

 خودت مراقب دخترم باش... ای..خداریخراب شدن تمام افکار ام
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 نیاش بود و دستش ب نهیداد.تمام شب سرم رو س یم یو دلگرم دیکرد و بهم ام یدم گوشم زمزمه م ایشب ارم تمام

 ری.کاش اممیسه نفره باش شهیعشق باشه.هم شهیو دعا کردم هم دمیموهام.تمام شب عشق رو توخونه مون د

 .کاش...!ومدینم

 

کردم و دادم دست پرستار.چشم هام رو فشار دادم رو  ادداشتیو دستورات الزم رو  ستادمیا یپرستار ستگاهیا کنار

 تبسم ور گرفتم. یبار شماره  نیچهارم یروپوشم دراوردم و برا بیرو از ج لمیموبا یهم.گوش

 

 ؟یندار یتو کار و زندگ نایالــــو؟ساور

 

 خوبه؟ ایزنه.هست یزدم و گفتم:چه کنم تبسم؟دلم شور م یجون یب لبخند

 

 یه میکن یم یباز میعمه خانومش امنه دار شیبار دلت شور نزنه.جاش پ نیکمیو هزارو  نمیا:هزار دفعه گفتم تبسم

 زن داداش یش یمزاحم م

 

 :شرمندتم به خدا.-

 

 ؟یدارن یخانوم دکتر.کار یبه خودت استراحت بده بلکه خوب بش کمیسرم وصل کن  هی:دشمنت شرمنده برو تبسم

 

 نیرب ی.پارکم نبرش اگرم خواستابونیمادرانه گفتم:ناهارش رو خورد کامل؟مواظب باش نره تو کوچه خ یها ینگران با

 ادیبرم زیهمه چ ریام نیها از ا یراحت تره...تبسم چشم ازش برندار المیزنگ بزن با ساورا کنارتون باشه خ
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 مراقب دخترم باشم.خداحافظ و گفت:چشم چشم چشم.برو به کارت برس من خوب بلدم دیکش یکالفه پوف تبسم

 

 .بمیرو گذاشتم تو ج یگفتم و گوش یلب خداحافظ ریز

 

 ؟یپکر یزدم وگفت:خسته نباش یآروم زد به شونه ام برگشتم.لبخند یکس

 

 ...ریکه ام یدونیتکون دادم و گفتم:م یسر

 

 شجاعه؟ نقدری؟ایعنی سهیتونه وا یدکتر سعادت م یجلو وونهیزد و گفت:برودختر د ییدندون نما لبخند

 

 .دمیتکون دادم و خند یسر

 

 خوبه؟ نیاز هم.آر میخبر یو ب ییما ی:تو چه خبر؟رو به رو-

 

 .ستیبه دندون گرفت و گفت:خوب که...آره بد ن لب

 

 شکرابه؟ نتونی:هنوزم ب-
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 من مقصرم یعنی یگفت:ساور یتکون داد و با لبخند تلخ سر

 

 یچش یم یمن تلخ نیکرد.قربونت برم خواهرم که توهم ع یشد اظهار به خوب بودن م یم نییگلوش باال و پا بیس

 روزها... نیا

 

 گفت؟ یچ انیبشه.دکتر ک نطوری.مگه دست توهه؟حکمت خداست ازمی:نه عز-

 

 اقتیل دیمونه...شا یو مراقبت و توکل به خدا...آخرشم که نم شی.آزماشهیباال انداخت و گفت:مثل هم یا شونه

 مادرشدن رو ندارم

 

 ینیریش ا؟هریسر هست دمیکش یمن چقدرسخت ستین ادتی؟یزن یم هیچه حرف نیا وونهیکردم و گفتم:د یاخم

 .زمیداره قبلش عز یسخت

 

 سر بزنم.فعال ضامیبگم؟من برم به مر یتکون داد و گفت:چ یسر

 

 ..زمیبد فکر نکن.برو عز یزایزدم و گفتم:به چ یلبخند

 

 :روشنا
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و  دمیکش یقیخاموش رو روشن کردم.نفس عم یچراغ ها شهیهم فشار دادم و وارد خونه شدم.مثل هم یو رو پلکام

 اتاق خواب.برق و روشن کردم. یمبل.رفتم تو آشپزخونه و غذا رو داغ کردم.رفتم تو یرو انداختم رو فمیک

 

 :خاموشش کننیآر

 

 :سالم-

 

 :سالمنیآر

 

 خبر؟ ؟چهی:خوب-

 

 .نیهم تیو جنا یدزد شهیمثل هم یچیتکون داد و گفت:ه یلپ تاپش گرفت و سر توریاز مان چشم

 

 تکون دادم و لباسم رو عوض کردم. یسر

 

 شام. ای:پاشو ب-

 

 ...امیرو خاروند و گفت:تو برو من م شیشونیپ
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 اومدنش با خداست. گهیکنه د یکار م یو صداش کردم.وقت دمیرو چ زیتو آشپزخونه م رفتم

 

 غذا سرد شدا نی...آرنی:آر-

 

 ؟یزن یخب چرا داد م یلی:خنیآر

 

شده بود شروع کرد به غذا  شیشونیچند مدته مهمون پ نیکه ا یزیو با همون اخم ر شیصندل یرو نشست

 من. یو بغض تو گلو نمونیروزها سکوت بود ب نیا ی.مثل همه دنیکش

 

 خورد. یکه رو به روم غذا م یشدم به صورت مرد مغرور رهی.خدمیخوردم و از خوردن دست کش یقاشق ماکارن چند

 

 ؟یکن یمن و نگاه م ی.واسه چگهی:بخور دنیآر

 

 دوست دارم نگات کنم جرمه جناب سرگرد؟ یچونه ام و گفتم:شوهرم ریو زدم ز دستم

 

 لتهیزد و گفت:هر جور م یپوزخند

 

 یقب و بلند شد.بشقابش رو گذاشت توع دیکه دستش رو کش رمیبگ زیم یبردم دست مشت شده اش رو رو دست

 ریو گفت:ممنون.شب بخ ییظرف شو نگیس
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 رحم بود با من یداشتنش بودم و چقدر ب یشدم.چقدر تشنه  رهیخ نمیحسرت به رفتن آر با

 

سالن رو خاموش کردم ورفتم تو اتاق  یها رو شستم.با سر شونه ام اشک هام رو پاک کردم و برق ها ظرف

چشم هاش گذاشته بود و تظاهر  یساعدش رو رو نی.آردمیبلندم رو تنم کردم و دراز کش یخوابم.لباس خواب صورت

 .دمیفهم یرو هم م اشپنج سال تک تک نفس ه نی.تو استیدونستم خواب ن یکرد.م یبه خواب بودن م

 

زدم.انتظار  یرو فوت کرد.لبخندتلخ شیاش و دستم و دورش حلقه کردم.نفس عصب نهیس یرو گذاشتم رو سرم

.اخم کرد.بغض دمیکرد.گونه اش رو آروم بوس یکار رو نم نیوقته ا یلینداشتم دست هاش دورم حلقه بشه.خ

 ذاشت تو بغلش بخوابم. یبود پسم نزد.م نیا شیکردم.خوب

 

شدم و از  زیخ مین یبلندشه.چشم هام رو باز کردم و با لبخند خواست یم نیشدم.آر داریکه خوردم ب یتکون با

 بغلش دراومدم و تونست بلند شه.

 

 کنم. یمن صبحونه رو حاضر م یری:تا تو دوش بگ-

 

 .دیکشیتکون داد و بدون حرف رفت سمت حموم.نگاهم دنبالش پرم سر

 

 لبم نشوند. یرو یگفت و لبخند یلب ریممنون ز هی شهیاش رو خورد و بلند شد.مثل هم صبحونه
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 .دمیو گونه اش رو بوس ستادمیپنجه ا یرو تنش کردم و رو کتش

 

 :مراقب خودت باش خداحافظ-

 

 خداحافظ

 

 شد.کاش...! یمثل قبل م زیقلبم.کاش همه چ یدر و بستم و دستم رو گذاشتم رو رفت

 

 و زنگ زدم به آژانس. دمیلباس پوش عی.دلهره داشتم سرییجا هیرفتم  یم دیبا

 

جواب دادم.دوباره و صدباره برگه رو  یرو با لبخند لرزون یبرداشتم و لبخند منش شخوانیرو از پ شمیآزما ی برگه

 خدا رلبیو ز دیچک نییگونه ام پا یمثبت بود...چشم هام رو بستم.اشک از رو میباردار شیخوندم.مثبت بود.آزما

 .هبهم داد گهیفرصت د هیم کرد یکردم.خدا رو شکر م یروشکر م

 

 مطمئن بشم. شتریکردم تا ب یم یسونوگراف دیتخت بلند شدم و با دستمال شکمم رو پاک کردم.با یرو از

 

 هیگم.خوشبختانه خدا بهت  یم کیو گفت:خب روشنا جان بهت تبر شیصندل یزد و نشست رو یلبخند انیک دکتر

نگه  یبرا یادیز یی.رحم تو توانایدون یخودت رو هم م تیوضع یمادرشدن.خودت دکتر یفرصت دوباره داده برا

 یارکه با سهل انگ تیقبل نی،جنیباردار ی.بعد چهارسال تالش برایحتما استراحت مطلق باش دیداشتن بچه نداره با

.هشت ماه از یاز جات تکون بخور یبار حق ندار نیسقط شد.ا ادتیز تیخودت و حرف گوش نکردن ها و کارو فعال
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ردن هم ک تی.حق کارکردن و فعالیبچه انجام بد نینگه داشتن ا یتمام تالشت رو برا دیمونده و تو با یباق تیحاملگ

 .یبرس یکه چندساله منتظرش یزیهات کم کن تا به چ طنتیشچندماه از  هی.یندار

 

سفارشات الزم رو بهش  دیدارم.با ییهم حرف ها شونی.با انیای.باهم بشمیپ ادیآذرخش هم بگو ب یبه آقا درضمن

 ...یالزم دار یزیچ یپرستار هیرو تنها خونه نذاره.دستش رو تو هوا تکون داد و گفت: طونیش یبکنم تو

 

 :نه خانوم دکتر من خودم...-

 

 نیتکرار بشه؟بب ندیباز اون اتفاق ناخوشا یخوا ی؟هوم؟میوسط حرفم و گفت:تو خودت چ دیکرد و پر یجذاب اخم

تونست زنده بمونه.تو با حرف گوش  یمراقبت اون بچه م کمیخوام سر زنشت کنم اما با  یگذشته نم گهیروشنا د

 رو تکرار نکن. شتباهبار اون ا نیکنم ا یاون بچه سقط شه.خواهش م ینکردن هات باعث شد

 

بودم و با تمام .من استراحت مطلق نیو لبم رو گاز گرفتم.حق داشت.حق داشتن.هم اون هم آر نییو انداختم پا سرم

 شد... شیزیکه بچه خوب نبود.چ ی.درحالستین میزیگفتم خوبم.چ یو م ومدمیسرکار م میخودخواه

 

 ادشینره شوهرمه. ادشیکه  ارهیرو به جا م شیهمسر فیچندبار وظا یزنه.فقط ماه یباهام حرف نم نیکه آر نهیهم

 جبران اشتباهات گذشته ام بهم بده... یبرا گهیفرصت د هیخدا  دیکه شا نینره من زنشم.واسه ا

 

 زدم و گفتم:چشم خانوم دکتر یلبخند
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بچه  نیدستم رو تو دستاش گرفت و گفت:جون تو و جون ا یبلند شدم و باهاش دست دادم.مثل مادرمهربون آروم

 باش نتیمراقب خودت و جن

 

تون که به یی.شرمنده بابت تموم زحمت هادیکن یکه بهم م ییزدم و گفتم:چشم.ممنون بابت تمام کمک ها یلبخند

 دمیم

 

 بگو کی.به شوهرت سالم برسون و از طرف من بهش تبرزمیعز فمهیکرد و گفت:وظ یجذاب اخم

 

 رسونم خداحافظ یرو م تونیزدم و گفتم:چشم بزرگ ییبفهمه...لبخند دندون نما نیاگه آر یوا

 

 :خدانگه دارت گلم.انیک دکتر

 

چه کنم دست خودم  یکردم و رفتم خونه.خوبه دکتر بهم گفته استراحت کنما.ول دیرخ یدلم نبود.کم یتو دل

 یلیخ نیرو بهش بدم.آر نیکنون و خبر دوباره پدر شدن آر ی.جشن آشترمیخوام امشب جشن بگ ی.مستین

حاال بودم.م.حاال که درمان شده یکه بچه دار بش نیتا ا ومدیم مارستانی.چهارسال دنبال من تو مطب و بدیکش یسخت

چهارسال انتظارمون دود شد.اما خدا رو  ی جهیمن نت یاطیاحت یکردم و با ب یاطیاحت یدار شده بودم ب نیکه جن

 دفعه مواظبم.مواظب... نیشکر ا

 

 ی.با گل و شمع و کلدمیچ زیبار گذاشتم.کرم کارامل و سوپ درست کردم.م یکردم و قورمه سبز زیخونه رو تم یکم

 .نییتز
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گفت  یم نیخورد.آر یبود و از کناره هاش بند م ی.بنددمیزانو پوش یتا باال دیلباس سف هیدوش گرفتم و  اطیاحت با

ا وقته ب یلی.اما خیش یمثل فرشته ها م دیگفت تو لباس سف ی.میپوش یرو م نیا یوقت یش یعروس ها م هیشب

 فرشته اش قهر کرده بود.حق داشت...حق داشت...

 

بدون پاشنه ام  یصورتم و عطر زدم.صندل ها ینشوندم رو یکم رنگ شیرو فر درشت کردم و حالت دادم.آرا موهام

دختر و پسر کوچولو روش بود رو  هیکه عکس  ییکوچولو کیرو همراه با کارت تبر شمیآزما یو برگه  دمیرو پوش

 جعبه... یگذاشتم تو

 

 یخوندم تا آروم شم.صدا یم یالکرس هیلب آ ریکرد.ز یم ترشیتاک ساعت ضربان قلبم رو ب کیشدم.ت نیآر منتظر

دونستم  یبود.نم یکاف زیم یرو یتو قفل در بلندم کرد.برق ها رو خاموش کرده بودم.نور شمع ها دیچرخش کل

 ینم یدست هام رو تو هم گره کرده بودم.حت یبودم و با لبخند دستپاچه ا ستادهیکنم وسط سالن سرپا ا کاریچ

 تونستم بهش سالم کنم.

 

 ه؟یو گفت:خبر شیشونیپ ینشوند رو یزیر اخم

 

 ایبرو لباست رو عوض کن زود ب هیو کتش رو ازش گرفتم و گفتم:سالم.آره خبر کشیخودم جرات دادم و رفتم نزد به

 

بهش بگم؟اگه بزنه تو ذوقم...اگه...اگه...و  یچجور دیلرز یکردم و رفتم تو آشپزخونه.دستام م زونیرو آو کتش

 .ختنیر یزدن و اعصابم رو بهم م یهزاران اگه تو سرم چرخ م

 

کرد و گفت:تولد منه؟تولد توهه؟سالگرد  زیبه م یو برق آشپزخونه رو روشن کرد.اشاره ا ستادیا زیم یباال نیآر

 ازدواج؟چه خبره؟
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 کنون یفکر کن مراسم آشت.تو چکدومیزدم و گفتم:ه یو لبخند برگشتم

 

 کنون؟ یزد و گفت:آشت یپوزخند

 

چشمام رو دوختم تو چشماش و  یخاص تیکه از پشت دستش رو گرفتم و با مظلوم رونیاز آشپزخونه بره ب خواست

 ...تو رو جونِ...نیبش نیکنم آر یگفتم:خواهش م

 

حرکات و  ی.نگاهش روزیم یو گذاشتم رو دمیزدم و غذا رو کش ینشست.لبخند نهیتکون داد و دست به س یسر

 تمیاذو دیخند یم میکه داشت ییها یتنگ شده بود که با تمام سخت طونمیش نیاندامم ثابت مونده بود.دلم واسه آر

 ها بودم.من! یختل نیخنده هاش تنگ شده بود.من مسبب تمام ا یصدا یکرد.دلم برا یم

 

 کرد. ینگاهم نم ینطوریوقت بود ا یلیخوب بود.خ نمیکرد.هم ی.هنوز نگاهم مدمیغذا کش براش

 

 آقا دییسوپش رو گرفتم سمتش و بالبخند گفتم:بفرما بشقاب

 

 رفت. یلب هام کنار نم ی.لبخند از رویرو از دستم گرفت.جناب سرگردم مشکوک شده بود.به همه چ بشقابش

 

 ه؟یکارها چ نیمناسبت ا یبگ یخوا ی:نمنیآر
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 اشاره ام رو گرفتم سمتش و گفتم:بعد شام... انگشت

 

کردم.بهمش  یزیامشب برنامه ر یمن واسه تک تک لحظه ها نیگفتم:جر نزن آر یکرد و با لوس باز یاخم

 کنم. ی.خواهش مزینر

 

رو خلوت کردم  زیغذا رو برداشتم و م یکرد.ظرف ها یتکون داد و غذاش رو خورد.تمام شب مشکوک نگاهم م یسر

 لند.ب دیسف یسرخ بود و شمع ها یپر از گلبرگ ها زیم ی.روییرایپذ یشدم و دستش رو گرفتم و بردمش تو و بلند

 

سمت آشپزخونه.لبم رو گاز گرفتم.بازم داشتم  دمیکرد.باشوق پر کش یمشکوک نگاه م ی.باز هم به همه چنشست

بودم به همراه  دهیرو که خر ییکوچولو کیک خچالیکردم و آروم رفتم سمت  یکردم.به خودم اخم یم یطونیش

 .نیکه کنارش بود برداشتم و بردم سمت آر یرنگ یمخمل زرشک یجعبه 

 

 .دیلرز ی.دستام از شوق مزیم یرو گذاشتمش

 

 ست؟یتولد ن ی:گفتنیآر

 

 خورن؟ یم کی:مگه تو تولدها فقط ک-

 

 کادو؟ ای کیباال انداخت و گفتم اول ک یا شونه
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 کنم روشنا خسته ام. یحوصله سرتکون داد و گفت:خواهش م یب

 

 .یذوق یب یلیرو غنچه کردم و گفتم:خ لبام

 

 یایسر ذوق ب دیرنگ رو دادم دستش و گفتم:بازش کن شا یزرشک ی جعبه

 

 ؟یدیطال خر سیزد و گفت:برام سرو یکج لبخند

 

و  دمیرو بردارم.خند سمیبزرگ سرو یاز جعبه ها یکی شیآزاما ی برگهیجعبه اشاره کرد.مجبور بودم برا به

 از اونه شتریب رمیگفتم:نخ

 

 به برگه یدرشت شد.نگاهش به من کرد و نگاه شیآزما یبرگه  دنیدر جعبه رو باز کرد.چشم هاش با د اروم

 

 ه؟یچ نی:انیآر

 

 لرزونم گفتم:بخونش ی.با صدانهیس یرو گاز گرفتم.نفسم حبس شده بود تو لبم

 

 شیآزما یبهش کرد و تمام توجه اش معطوف برگه  یی.نگاه گذرانیزم یافتاد رو رشیاز ز کیداشت کارت تبر برش

 شد.
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 نگاهم کرد و گفت:تو؟تو... ناباورانه

 

 رو گرفتم سمتش. کیرو تکون دادم و خم شدم و کارت تبر سرم

 

 به کش اومدن داشت.مضطرب و شوکه بود.کارت و باز کرد و خوند. یبیعج لیم لباش

 

 "نیبابا شدنت مبارک بابا آر"

 

 شکرت. ایهاش رو بست و گفت:خدا چشم

 

 کرد و گفت:من...بابا... نگاهم

 

 گونه ام رو پاک کردم. یاشک رو یتکون دادم و قطره ها سر

 

 .دیتو بغلش.دستاش دورم حلقه شد و موهام رو بوس دمیرو گاز گرفت و دستش رو به سمتم دراز کرد.پرکش لبش

 

و  سیخ یاش و سر بلند کردم و چشم دوختم تو چشم ها نهیس یکردم.از شوق...دست گذاشتم رو یم هیگر

 نمناکش.
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 :مبارکه-

 

 زد و گفت:مبارکه مینیبه ب یانگشتش ضربه ا با

 

 بار... نیتو بغلش فشردم و گفت:روشنا ا شتریو ب خودم

 

 تم:مراقبم به خدا مراقبم...گف زود

 

 ها افتهیاون اتفاق ب گهیخوام د یزد و گفت:نم یتلخ لبخند

 

 ؟یبد یلیخ یکرد یآشت یش یبابا م یدار یدینه؟تا فهم یغنچه شده گفتم:فقط بچه دوست دار یلبا با

 

تازه بچه رو سقط کرده  یحالت بد بود.وقت یانصاف نباش روشنا.وقت یدستش موهام رو کنار زد و دلخور گفت:ب با

به کنار تو با اون کارها جون خودت رو به خطر  دم؟بچهیکش یمن چ یدیکنارت بودم.نگرانت بودم.تو فهم یبود

جون زن و بچه ام رو تو خطر  تیانگار.بهم حق بده قهر کنم و باهات حرف نزنم.تو با سهل یانداخته بود

ود برات الزم ب هیتنب نی.تو...ایگرفتم؟تو برام مهم بود یاون روزها من فقط سراغ تو رو از دکتر م یدون ی...میانداخت

دراز  فقط رمیگ ی.برات پرستار میذارم از جات تکون بخور یدفعه نم نیو البته بچم...ا ینکن یبا جون زنم باز گهید

 خانومم؟ یفهم یروشنا؟م یفهم یخوام دوباره گذشته تکرار شه.م ی؟نمیدیخانوم فهم رکارس یکش یم
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لب خدا  ریو ز دیبوس یمردونش.دستاش رو محکم تر کرد و سرم رو م ی نهیتکون دادم و سرم رو فرو کردم تو س سر

 گفت. یرو شکر م

 

الم ح یوقت ی.ولیکم و کاست چیه یگرفته بودم کنارم بود ب یکه بعد سقط افسردگ ییگفت اون روزها یم راست

 .دمشیبوس میدلتنگ یتمام روزها یخوب شد باهام قهر کرد.به اندازه 

 

 کوچولو باشم... ی هیهد نیمراقب ا دمیقول م ایشکرت...خدا ایخدا

 

 :نایساور

 

صدام  یرو ببندم.درو بستم وخواستم سوار شم که کس اطیشدم تا در ح ادهیدر آوردم و پ نگیرو از پارک نمیماش

 افروز گرفته. ایدر خونه ام متعجب شدم.مطمئنا آدرس رو از خاله  یجلو ریام دنیکرد.سر بلند کردم.با د

 

 :سالمریام

 

 نجا؟یگفتم:سالم.شما؟ا یو جد میشونیپ ینشوندم رو یزیر اخم

 

 خوام باهات حرف بزنم ی:مریام
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خوم برم  ینمونده منم االن م یا گهید.حرف نطوریمن هم هم نی:فکر کنم اون شب تمام حرف هاتون رو زد-

 شده رمید مارستانیب

 

 که دست به سرش کنه نیکنه خونه اش نه ا یگفت:آدم پسرخاله اش رو دعوت م هیبا کنا ریام

 

 ی.انشاهلل با خانواده دعوتتون مستین یمهمون یبرا یزدم و گفتم:شرمنده پسرخاله االن وقت خوب یا یزور لبخند

 که همسرم خونه باشه یکنم وقت

 

 گهید یجا هی میخوام باهات حرف بزنم.بر ی:مریام

 

 ندارم یمگه شما؟من حرف نی:چقدر بامن حرف دار-

 

به  هیخوب یجا دمید یهست اومدن ابونیکه سر خ یشاپ یکاف نیساعت.هم میکنم.فقط ن ی:من دارم خواهش مریام

 نظرم

 

 ساعت میو گفتم:فقط ن دمیکش یپوف

 

 من... نیساعت.با ماش می:فقط نریام

 

 .امی:نه شما برو من خودم م-
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 شاپ. یشدم و رفتم سمت کاف نمیسوار ماش یشد.عصب نشیتکون داد و سوار ماش یسر

 

 ندارم یادیوقت ز دیبه ساعتم انداختم و گفتم:خب بگ ینگاه

 

 سفرش بده یزیچ هی:ریام

 

 ندارم. یزیبه چ لیو گفتم:ممنون م دمیبه چادرم کش یدست

 

 خوام فقط دخترم رو بهم بده. یازت نم یزیمن چ نایقهوه سفارش داد و گفت:ساور دوتا

 

 .درسته؟میجز کل زندگ یخوا ینم یزیزدم و با حرص گفتم:چ یپوزخند

 

 یتونه بچه دار بش یدوباره م یکنم.تو شوهرت رو دار یبرگردونه ازت خواهش م یمن و به زندگ ای:بذار هستریام

 

برگردونه و مثل  یتو رو به زندگ ؟دخترمیدار کاری.با دختر من چیوبچه دار ش یدوباره ازدواج کن یتونی:تو هم م-

 کنار شیمادرش بذار

 

 من... نای:ساورریام
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ف .حرید یم لمیو تحو یباف یمشت چرت و پرت م هی.یزن ی.تو حرف نمریرو گرفتم سمتش و گفتم:نه آقا ام دستم

نسبت به اون بچه  یحق چیه یدون یم ؟خودتمیو بر یریساعت دخترم رو ازم بگ میتو ن یهات خنده داره.اومد

و  یکنم بهت؟دوباره الزمه بگم تو بچه رو نخواست یادآوریرو کنار بذار.دوباره الزمه  یالک یتالش ها نیپس ا یندار

 برگه رو؟دوباره الزمه بگم؟ یامضا کرد

 

نم ک یخوام جبران کنم پدر یدونم من اشتباه کردم حاال م ی.مستیدست هاش گرفت و گفت:نه الزم ن نیرو ب سرش

 براش

 

 چینذاشته آب تو دل دخترمون تکون بخوره.ه اینداره.ارم یاجیاحت چیحاال هم پدر داره به تو ه نیمن هم یای:هست-

خوبه و مهربونه.خوش به  یلیکنن که پدرت خ یم یمهدش بهش حسود یاز دوستا یلینداره.خ شیتو زندگ یکمبود

 حالت!

 

بچه  هی.من و با یاورد یسرمن هوو نم یکن ی.تو اگه قرار بود پدریتون ینم ؟نهیبراش پدر باش ایمثل ارم یتون یم تو

 .یبد حیخائنت رو ترج یسوگل یذاشت یتنها نم

 

 هیکت هیکه به  یوقت یبود ستادم؟کجایخودم ا یبچه تو شکمم مطلقه شدم و رو پا هیمن با یوقت ریآقا ام یبود کجا

کنارم باشه و مثل من اون لحظه ها رو حس کنه با تموم  میداشتم تاتمام دوران حاملگ اجیگاه به شوهرم احت

 هیزن تنها با  هیقلب و روحم که  یشد تو یم ریها شمش هیهمسا یو برنده  زیت ینگاه ها یوقت یوجودش؟کجا بود

 یبهم تهمت م یوقت یبود انه؟کجایداشته  یگه شوهر یکنه؟اصال راست م یم کاریتو شکمش بدون شوهر چ یبچه 

 ؟یکردن؟کجا بود یزدن ودر موردمناعادالنه قضاوت م
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که پرستار خبر دختر بودن و سالم بودن  یوقت یاومد؟کجا بود ایبه دن"بچه ات"و  دمیکه درد کش یوقت یبود کجا

 یکردم و م یبراش اسم انتخاب م یوقت یگرفت؟کجا بود ینیریشوهرم به همکارم داد و ازش ش یبچه ام رو به جا

 ؟یلیمبا چه فا ارمیدخترم رو از کجا ب یکه شناسنامه  نیاز ا دمیترس

 

وقت دندون در آوردن  یبود ش؟کجایضیمر یشب ها یدخترت دوماه شناسنامه نداشت.کجا بود یوقت یبود کجا

کرد و من و شوهرم تا  یزد و تب م یواکسن م یوقت یکرد؟کجا بود یآرومش م ایکرد و ارم یم یقرار یهاش که ب

 :بابا؟تگف ایلب باز کرد و به ارم یوقت ی.کجا بودمیموند یم داریصبح باالسرش ب

 

دعوت کرد و  رونیاونقدر خوشحال شد که همه رو شام ب ایبابا گفتن هست یکلمه  دنیاز شن ایارم یوقت یبود کجا

 یگفت بابا؟چرا اون رو پدر خودش م ایچرا به ارم یتو پدرش بود دن؟اگهیخند یم هاش یباز وونهیهمه به د

 یبه معنا ایهست یبرا ایارم نو شناخته.چو دهیروباال سر خودش د ایدونه.چون چشم کهباز کرده ارم

 بوده. "پـــــدر"یواقع

 

حرمت  ریآقا ام ؟نهیدار یپدر یکه ادعا یها رو تو درک کرد نیاز ا یکی ؟کدومیزن یاز دخترت حرف م ریام آقا

 ؟یپدر بودن دار یو حاال ادعا یها رودرک نکرد نیاز ا چکدومی.تو هیرونشکن.نگو پدر "پدر"یکلمه 

 

شهادت  ارمیکنم م یم دایو محضردار و دفتردار رو پ یرم همون قاض ی.الزم باشه مادیاز دستت برنم یکار یدون یم

 .یپدر شدن دخترت رو امضا کرد یب یو برگه  یخوا یبچه رو نم یرو که تو گفت یبدن لحظه ا

 

 پدر رو نشکن. یچادرم رو تو دستم گرفتم و گفتم:نه...نه حرمت کلمه  یشدم و لبه  بلند
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.اومده بود حرف بزنه و من حرف مارستانیرفتم سمت ب تی.شدم.باعصباننمیاومدم و سوار ماش رونیشاپ ب یکاف از

 زدم.

 

 :ایارم

 

 .ی.فقط حواست به ساعت داروهات باشه سر موقع بخوریش یخدا بهترم دیام :برو پدرجان به-

 

 یدوا و درمون پول نیا یمن برا یاگه شما نبود نیبده پسرم.اجرت با امام حس ریدکتر.خدا بهت خ یممنون آقا-

 نداشتم.

 

 .یپدر من یپدر من؟شما هم جا هیحرف ها چ نیکردم و گفتم:ا یزیر اخم

 

 بده رتیخدا خ-

 

 :ممنون.خدا نگهدار-

 

 خداحافظ پسرم.-

 

 ها خوشه. نیبده ها و اجرت با امام حس رتیخدا خ نیتکون دادم.دلم به هم یزدم و سر یلبخند رفت
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کردم آروم باشم  یشوکه شدم.سع ریام دنیاومد داخل .سربلند کردم. با د یبعد ضیرو فشار دادم.مر زمیم یرو زنگ

 نکرده بود.اما به زن و دخترم چرا... ی.به من بدومدیمرد بدم م نیو لبخند بزنم.اما نا خوادگاه از ا

 

 .نیشدم و گفتم:سالم.خوش اومد بلند

 

 هم پرداخت کردم. تیزی.البته ورمیتونم چندلحظه وقتتون رو بگ یدست داد و گفت:سالم.م باهام

 

 .دییکنم بفرما یو گفتم:خواهش م نهیکه بش یکردم به صندل اشاره

 

 مطبم انداخت. واریبه در و د یو نگاه نشست

 

 .نیدار یکی:مطب شریام

 

 نداره یو گفتم:قابل دمیخند

 

 زد و گفت:راستش اومدم یلبخند

 

 صحبت کنم باهاتون
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 دییو گفتم:بفرما زیم یهام رو حلقه کرده گذاشته بودم رو دست

 

 یدون یمعلومه که م یدون یم نایساور یرو در مورد گذشته  زیدونم همه چ ی:مریام

 

 گذشته اش خبر دارم. ی.از همه میاز هم ندار یپنهون زیچ چیه نایتکون دادم و گفتم:خب آره من و ساور یسر

 

 به دخترم. نطوریبد کردم.هم نایمن به ساور یدون یکنم.م ینم ینی:پس مقدمه چریام

 

 "دخترم"اخم کردم.حق نداشت به دختر من بگه ریدخترم از زبون ام یکلمه  دنیشن از

 

 ازدواج کرده. گهیکه د نایدونم اشتباه کردم.اومدم جبران کنم.خب...ساور ی:من مریام

 

 مشهودگفت:معلومه خوشبخته دوست داره اما دخترم... یکرد تو چشم ها و با حسادت نگاه

 

 گه؟یزدم و گفتم:منظورتون دخترمه د یلبخند

 

 دختر منه ایهست یدونی:خودتم خوب مریام
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گه بابا؟جدا دختر  یکنه به من م یگفتم:جدا؟پس دخترم اشتباه م یهام رو درست کرم و باحالت بامزه ا چشم

 شماست؟

 

 کنم یخواهش م دیخوام جبران کنم.دخترم رو بهم برگردون یکالفه گفت:گفتم که اشتباه کردم حاال م ریام

 

 دخترمنه.دخترمــــن! ایمن بذاره.هست یخط قرمز ها یحق نداره پا رو یشدم.کس یکردم و جد اخم

 

تونه  یکه نم کنهیم ییاشتباها هیاوقات ادم  یگذشته وجود نداره.گاه یاوقات فرصت جبران اشتباها ی:گاه-

 .یاشتباهات شد نیاز هم یکیجبرانشون کنه. و شما هم مرتکب 

 

رو واسه بچه ات  تیکه با تمام وجودت زندگ نهی.پدر بودن استینطفه ن هیکردن  جادیپدر بودن فقط ا ریام آقا

 ییایست.اگه تو پدر هیتو آسمون و برگرد ی.با هر بابا گفتنش بریکن یتات یتات یکن هیگر ی.پا به پاش بخندیبذار

من و دوست داره چرا من دوستش  نا؟چرایاز ساور شتریب یگه بابا؟چرا دخترت به من وابسته اس حت یچرا به من م

دختر منه  ای.االن هستیموند یهمون موقع م دیبا یباباش باش یخواست ی.اگه مریذارم؟آقا ام یدارم و براش جونمم م

 و من پدرشم.من...

 

 تادی.تازه یدیپرس یزنده اس؟حالش رو م یگفت ی.میگرفت یاز دخترت م یخبر هیچند سال  نیتو ا یپدر بود اگه

 یبرا رهید ن؟متاسفمیداشت فیکردم کجا تشر یشما پدر یچندساله که من جا نیتو ا رخانی؟امیافتاده پدرش

 یلی.خنایدست ساور یبچه داشت هی ومدینم ادتی یدید یجبران اشتباهات گذشته ات.شما اگه دخترت رو نم

 اریاسم دختر من رو به زبون ن گهیشرمنده ام لطف کن د

 



 ییدایش ینیریش

 
1274 

 

 نجانی.اگه من ایمن پدرشم و تو ناپدر ناستیمن و ساور یبچه  ؟اونیا کارهیکرد و گفت:اصال توچ یاخم یعصب

 رو بده به من ایهست یصحبت کن نایومدم بهت بگم با ساور یازت خواهش کنم دخترم رو بهم برگردون ومدمین

 

 ام؟ وونهید.با تمسخر گفتم:صحبت کنم دخترم رو بده بهت؟چه مسخره.مگه ی.بلند و عصبدمیخند

 

 شه؟یتو هم بد نم یبرا یکار رو برام انجام بد نیگه ا ایآقاارم نیو گفت:بب زیم یدستش رو گذاشت رو ریام

 

 ؟چطور؟یزدم و با تمسخر گفتم:جد یکج لبخند

 

 کار نیبهت بدم بابت ا یدسته چکش ر در آورد و گفت:حاضرم پول خوب ریام

 

 داد؟ یپول م شنهادیبهم پ دمشیپرست یکه عاشقانه م یسوختم در قبال دختر یم داشتم

 

 نیاالن ا نیو آرامش حل کنم مگرنه هم یداده بود تمام مشکالتم رو با صبور ادیکه حاج خانوم بهم  فیح فیح

 و ضامیمر یخواستم جلو یه نم فینبودم.ح دادیکه اهل داد و ب فی.حرونیکردم ب یمردک نفهم رو از مطبم پرتش م

 !فی...حدتسعا یسعادت باشم پسر حاج عل ایارم دیکه با فیهمکارام بد شم.ح

 

 یسیبنو یخوا یم یزدم و گفتم:چقدر یحرص لبخند با
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کرد عشق  ی.فکر مدیهمه آدم ها رو با پول خر شهیکرد م یزد.خوشحال بود.فکر م یبهم انداخت.لبخند ینگاه مین

 باطل!!! الیخ ی...زهریباطل آقا ام الیخ یتونه با پول بخره.زه یمن رو م یپدر

 

 ه؟یکاف ی:چقدرریام

 

 وفرار کردن.االن دنیهات رو باال کش ییتمام دارا کتیگفت خانومت با شر یم نایشدم و گفتم:ساور نهیبه س دست

 ؟یدیم شنهادیبهم پ یبرات مونده دار یپول

 

 .زدمیو بدجنسانه لبخند م دادیهم فشار م یهاش رو رو دندون

 

 یدم که از دخترم بگذر یم ی:اونقدردیدندون هاش غر ونیم از

 

 ؟آره؟یرو بخر میمهر پدر یکه بتون یدار یاونقدر یعنیرو خاروندم و گفت: میشونیپ

 

 .دیسف یمردونه  زیو بل یبه سر و وضعش کردم.خوب بود کت و شلوار طوس ینگاه

 

ده برابر  ری.آقا اممیپنج سال و خورده ا نیا یرو تمام پدرانه ها یبذار متیکه ق یاونقدر داشته باش ادی:بهت نم-

 یکلمه  دنیخوام جز شن یازش نم یچیدخترم و ه یبه پا زمیر یرو م یبد شنهادیبهم پ یخوا یکه م یهمون پول

 بابا از لب هاش.
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االن لطف کن از مطب من  نی.همشیبا پول بخر ینداره که تو بخوا متیپدربودن ق نجایندارن.ا متیآدم ها ق نجایا

 شهیترس از خودت نذار.من هم یبرخورد آروم امروزم رو به پا نی.اایسراغ من و زن و دخترم ن گهیو د رونیبرو ب

...اما...انگشتم رو گرفتم سمت و بلند نهیکنم.به هر حال منش من ا یآروم با مشکالت و مزاحم هام برخورد م

مشکالتم خونسرد باشم و با توکل به خدا  یداده روبه رو ادیکه بهم  یو گفتم:اما همون مادر زیم یشدم.خم شدم رو

داشت مردونه باهاش  تیچشمش به ناموست افتاد و نظر سوئ به زندگ یداده اگه کس ادیبرطرفشون کنم بهم 

 بجنگ.

 

سعادت  ایام.من ارم یباز نیا روزیمن پ یدون یجنگم خودتم م یجنگم.من واسه دخترم م یواسه پدر بودنم م من

و من رو ت یلیفام ایکردم.هست یپنج سال براش پدر نیسعادتم...من تمام ا ایپدر دختر پنج سال و چهارماهه ام هست

 یشناسنامه اش داره.اسم من تو شناسنامه اش به عنوان پدر ثبت شده.مهر من رو تو قلبش داره.تمام خاطرات کودک

کرده دست من اشک هاش رو پاک کرده.من بهش راه  هیمن.هر بار گر یشونه ها یبغل من.رو یبا منه.تو نشیریش

 اش نشستم.مــــن... هیخنده و گر ی.من پااددادمیرفتن 

 

 .یرو درک کن شیزندگ یپسر.چه برسه لحظه لحظه ها ایبچه ات دختره  یدونست ینم یبه اصطالح پدر حت یتو

 

شناسه؟خانواده  یم ایتو رو به عنوان پدر هست یخنده داره خنده دار...ک ییایتو پدر هست یکه بگ نیا یدون یم

 رو نداشت؟اوناهم تو رو قبول ندارن. ایهست یتو و پدر یهمسر اقتیگن پسرمون ل یم نایکه به ساور ییات؟همونا

 

و  ایکه به خون تو تشنه ان و اگه احترام خاله تان ؟اونایتوسل یشناسه؟خانواده  یم ایتو رو به عنوان پدر هست یک

 کردن. یو درشت بارت م زیر ینبود تو همون عروس قیشف یآقا

 

 یو با معشوقه ات خوش م یخانوم باردارت رو طالق داد یاون موقع که جنابعال ریرو باز کردم و گفتم:آقا ام دستام

 ینازکش م هیخواست  یغمخوار م هیدلش  یدرد داشت وقت یرسوندم دکتر.وقت یرو م نایمنِ همکار ساور یگذروند
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من و  یزندگ ینیریمن بزرگ شد.شد تمام ش یتو خونه  یاز سه ماهگ ایخواست روشنا دوستش کنارش بود.هست

 زنم.

 

 یبود.دهن باز م یرو به روم.عصب ستادیشلوارم.باغرور و مقتدر.ا بیو دست هام رو کردم تو ج ستادمیا سرپا

 .تونستیه...اما نمکردحرف بزن

 

ه.برو بد لیتشک دیجد یزندگ هیهام جات رو پر کردم.برو  یشرمنده که با مهربون یشش ساله داشت بتی.غری:آقا ام-

 دونه نه تو... ی.دخترِ من،من رو پدرش میسیشو که ازاول پاش وا یپدر بچه ا

 

سهم منه که پدرانه هام رو خرجش کردم.برو  ایهست یها ی.خنده ها و مهربونیو عشقش ندار ایاز هست یحق چیه تو

من ندوز.اون قدر قَدر هستم که باهات بجنگم.اون قدر قدرت دارم که نذارم دستت به دخترم  یو چشم به داشته ها

 برسه.

 

 جنگم. یباهات م رویش شمیم افتهیکه اگه ب افتهین میزندگ یات رو هی.سارونیب می...برو از مطب و زندگبرو

 

 باش ؟منتظرمیکن یم رونیمن روب یناپدر یزد و گفت:تو یپوزخند

 

و با و رفتنش ر نییتا بره پا ستادمیزدم و رفتم سمت پنجره.اونقدر ا یو گفت و دسته چکش رو برداشت.پوزخند نیا

 .نمیچشم بب

 

 کشه...دسته چک... یم رونیمن دسته چک ب یبرا
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هاش رو کرده نادم برگشته فکر  یخوشگذرون اشیع کهیاندازه؟مرت.وقاحت تا چه دمینفس سرکش هیآبم رو  وانیل

 .شهیحل م یو دو قرون پول همه چ دیببخش هیکرده با 

 

 رو گرفتم. نایساور شماره

 

 ؟یمارستانی؟بیالو سالم خانومم.خوب-الو؟-

 

 چطور؟ مارستانمیب ؟آرهی:ممنون خوبم تو خوب-

 

 کجاست؟ ایهست ینطوریهم یچی:ه-

 

 امروز اومد بود سراغم؟ ریام ایتبسمه.ارم شی:پ-

 

 ؟یکردم و گفتم:چه ساعت اخم

 

 .مارستانیب امیخواستم ب یکه م شیدوسه ساعت پ هی:-

 

 منم اومد شی:پ-
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 ؟ی:ک-

 

 :تازه رفته.-

 

 گفت؟ یم ی:چ-

 

 گهیبه من م هیفکر کرده ک کهی.مرترونیخواست منم شستمش و پرتش کردم ب ی:چرت و پرت.دخترش رو م-

 .ییبره.تنهان رونیرو ب ایتونه بکنه.فقط به تبسم بسپار هست ینم یغلط چیه فهی.تو نگران نباش.اونقدر ضعیناپدر

 

 استرس گفت:باشه با

 

 یطغل چیترس نداره من ترس دارم.جرات نداره ه ریکه.ام یرو نگفتم بترس نایکردم و گفتم:قربونت برم ا یزیر اخم

 .اوم؟نهیزشتش بب یخوام دختر خوشگلم رو با اون چشم ها یچون نم رونیگفتم نبرتش ب نمیبکنه.ا

 

 ترسم ینم یچیاز ه یرو حس کردم و گفتم:تا تو هست لبخندش

 

 یبوسمت.با یتنه.به کارت برس همسر.م هیخانوم دکتر خودم بشم  ی:فدا-
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 بوسمت.فعال ی:م-

 

 رو قطع کردم و به تبسم زنگ زدم. یگوش

 

 تبسم زنگ زدم.رو قطع کردم و به  یگوش

 

 خوبه؟ یخوبه؟همه چ نایخبرا؟ساور ؟چهیخوب یمعرفت.چطور یالو سالم خان داداش ب-

 

به ما بده خانوم.سالم.ممنون خوبم تو  یمجال هی یسره حرف زد هی یرو برداشت یو گفتم:باز گوش دمیخند

 گلم خوبه؟ ؟دختریخوب

 

 کنه یم یبه خاطر دخترته نه من بله خوبه.داره با عمه خانومش باز یزن یزنگم م گهید نی:هم-

 

 بهش عمه خانوم؟ ید یرو م ی:گوش-

 

 ییبابا ایب ای:باشه از من خداحافظ.هست-

 

 خداحافظ-
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 خوشحال دخترم بهم جون دوباره داد چشم هام رو بستم و با جون و دل به صداش گوش کردم. یصدا

 

 ...؟سالمییالو بابا-

 

 ؟ی:سالم عمربابا...سالم نفس بابا...خوب-

 

 .میکرد یم یبا عمه تبسم خاله باز می:بله خوبم.داشت-

 

 هگیکن حوصله اش سر نره کوچولوهه د یهاته ها خانوم کوچولو.با عمه باز یخاله باز هیو گفتم:عمه خوب پا دمیخند

 

 هاش. دنیخند ی.دلم ضعف رفت واسه نخوددیخند

 

 نیندار یرم؟سفارشیبرات بگ یخوا ینم یزیچ یخنده هاش بشه.آخ قربونش بشم من...گل دختراون  ی:آخ بابا فدا-

 بانو؟

 

 با دوتا عروسک یبا بستن یخرس لیفکر کرد و گفت:اوم...چرا چرا پاست کمی

 

 و گفتم:چشم فرمانده حاال چرا دوتا عروسک؟ دمیخند
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 خوام خوشحال شه خب ی.مضهیکه مر نیواسه نازن یکیواسه خودم  یکی:-

 

 ؟یعاشق اون دل مهربونتم فسقل یدون ی:م-

 

 و گفت:اوهوم دیخند

 

 ها ینکن تیبوس محکم رو لپات.عمه رو اذ هیخورمت درسته. ی:آخ آخ من دستم به تو برسه امشب.م-

 

 بره پارک یعمه من و نم یی:بابا-

 

 گذره مگه نه؟ یخوش م شتریبرمت.با من ب یم امی:خودم م-

 

 :اوهوم-

 

 کن. یبرو باز ییبوسمت بابا ی:دختر گلم مراقب خودت وعمه باش.باشه؟م-

 

 نره ها.بوس بوس ادتی ی:چشم بابا-

 

 .بوس بوسیره خانوم ینم ادمی چشم



 ییدایش ینیریش

 
1283 

 

 

 دخترت. یکنم از بابا گفتن ها یکه دارم عشق م ریآقا ام ییرو قطع کردم.چشم هام رو بستم و گفتم:کجا تلفن

 

 ...وانهیکرد.مردک د یم یپدر یشد و ادعا یمزاحممون م ریروز بود که ام سه

 

 که اومد بلند شدم و جواب دادم. فونیآ یصدا

 

 بله؟-

 

 د؟یاریم فیهستم.چند لحظه تشر یپست چ-

 

 بله...بله-

 

 ه؟ی:کنایساور

 

 بود یباال انداختم و گفتم:پست چ یا شونه

 

 سعادت؟ یگفت:آقا دنمیبود.با د ستادیدر ا یجلو یرفتم.در رو باز کردم.مرد پست چ نییپله ها پا از
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 گفتم:بله خودم هستم مشکوکانه

 

 دیرو امضا کن نجای.لطفا ادیدار هیرو گرفت سمتم و گفت:احضار یبزرگ پاکت

 

 کار خودش رو کرده بود؟؟؟ ری.امهیاحضار یکلمه  دنیکردم از شن اخم

 

چندبار صدام  نایاتاق خواب.ساور یراست رفتم تو هیکردم و رفت.رفت و من پاکت به دست برگشتم خونه. امضا

 اتاق. یزد.حواسم نبود.اومد تو

 

 ؟یدیبود؟چرا جواب نم یچ ای:ارمنایساور

 

 بهم بده یچیق هیکردم و گفتم: نگاهش

 

 کرد و گرفت سمتم. دایکشو پ یرو از تو یچیق

 

 ه؟یچ نینشست و گفت:ا.کنجکاوانه کنارم دمیکش رونیداخلش رو ب یپاکت رو باز کردم و برگه  در

 

 باخودت...بد! ی...بد کردریرو دم ش یخان پا گذاشت ری.امهیپوزخند گفتم:احضار با
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 رو گرفتم: نیآر یرو برداشتم و شماره  میگفت و چشم هاش رو بست.گوش ییوا نایساور

 

 یالو...سالم آر-

 

 شماره اش رو خوام لهیاون دوستت بود وک نیدارم برات بب یزحمت هی نیآر نی؟ببیممنون توخوب-

 

 باشه باشه شماره رو واسم اس کن قربانت به خانومتم سالم برسون.خداحا رهیآره درمورد ام-

 

دادم.اون هم مطئن بود از لحاظ  حیرو براش توض زیو همه چ لیاومد.زنگ زدم به وک نیبعد اس ام اس ار قهیدق هی

 کار! چیانجام بده.ه یکار تونهینم ریام یقانون

 

به مادرجون و  یمادرجون و کل یرو بردم خونه  ایگذشت.وقت دادگاهمون بود.هست یم هیز از گرفتن احضاررو سه

 .شدیاز دادگاهمون خبر دار م دیتبسم سفارش کردم مراقبش باشن.نبا

 

 تکون داد یسر ریکردم.وقت دادگاه ما بود.ام یدستم گرفته بودم و آرومش م یاسترس داشت.دستش رو تو نایساور

 و رفت داخل.

 

 به پرونده مون انداخت. یرو جا به جا کرد و نگاه کوتاه نکشیع انسالی.مرد ممیو نشست میکرد سالم

 

 سعادت هستن.چطور؟ ایشدن پدر هست یمدع قیشف ریام ی:خب آقایقاض
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 بود اجازه خواست و بلند شد. لشیوک ادیاومده بود و به احتمال ز ریکه همراه ام یخوش پوش مرد

 

بچه ثمره اون  نیجدا شدن و ا یتوسل نایاز خانوم ساور شیشش سال پ قیشف ریام یموکل من آقا یقاض ی:آقالیوک

کنن و حق  یم مشیقا قیشف یاز آقا یخواهان اون بچه هستن.که خانوم توسل قیشف یازدواجشون بوده.االن آقا

 ستیکنن اون دختر فرزند موکل من ن یادعا م.و رنیگ یرو ازشون م شونیا یپدر

 

 لب آروم گفتم:موکلتون غلط کرده خواهان دخترمنه ریزدم و ز یپوزخند

 

 ر؟یخ ایهست  قیشف یدختر فرزند آقا نی؟ای:درسته خانوم توسلیقاض

 

 پدرش هستن. شونیبله ا نهیجن هیبه وجود آوردن  یاگر پدر بودن به معن یقاض ی:آقانایساور

 

 د؟یکن یرو کتمان م قتیحق نیتکون داد و گفت:پس چرا ا یسر یقاض

 

 حق رو از خودشون گرفتن. نیا شیآقا همون شش سال پ نی:چون خود انایساور

 

تو محضرامضا کردن و حق حضانت رو  قیشف یهست که خود آقا یبرگه ا هیاون برگه ها  ونیحاج آقا م دی:ببخش-

 خودشون منع کردن. یلیداشتن فام یدادن و فرزندشون رو از ارث و حت یبه خانوم توسل شهیهم یبرا
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دقتش بود برگه رو خوند و رو  یکه نشونه  یزیکرد.با اخم ر داشیبرگه ها رو با تعجب گشت و باالخره پ یکم یقاض

 د؟یبرگه رو امضا کرد نیگفت:درسته.شما ا ریبه ام

 

 کار آگاه نبودن نیدر اون موقع به عواقب ا شونیا یول یقاض یگفت:بله آقا لشیبگه که وک یزیخواست چ ریام

 

 روزهاش ر نیبود فرصت فکر کردن به ا دشیو آقا حواسش به خانوم جد دیچندبار محضردار ازش پرس ی:وقتنایساور

 داشت؟

 

 بوده؟ ی:علت طالق چیقاض

 

خانوم  یخودم و البته حرف ها ادیکه من دوماه باردار بودم.با اصرار ز یسر من هوو آوردن.درحال قیشف ی:آقانایساور

پرشون کردن که  نقدریاون خانوم ا یخواستن از بچه بگذرن ول ینم لیبه طالق شدن.اوا یراض شونیا دشونیجد

تونه  یزن مطلقه چقدر م هیبچه همراه  هیکه وجود  نیسقط اون بچه رو دادن.من با علم بر ا شنهادیبه من پ یحت

که همون موقع گفتن بچه رو  شونیو بچه ام رو خواستم.ا دمیاز مهرم رو بخش یسخته ومشکل ساز بشه نفقه و کم

 خوان و خودشون رو از پدربودن منع کردن. ینم

 

 که خودشون یطیامضا شده خواستم با همون شرا یبرگه  هیندارن ازشون  یمیثبات تصم شونیدونستم ا یکه م من

 رو شونیا یلیفام دینداره و نبا یسهم شونیمن از ارث ا یکه بچه  نیگفته بودن.ا دشونیخانوم جد ریتحت تاث

 که خدمتتون هست درج شده. یا هتو همون برگ طیرو پدر خودشون بدونه.تمام شرا شونیداشته باشه و ا
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 ونشیا یقاض یگل کرده.آقا شونیمن عواطف پدر نیریدختر ش دنیبعد شش سال برگشتن و بعد از د شونیا حاال

 یپدر یادعا یپسره.حاال چجور ایدونست دختره  یزنده اس.نم ایدونست دخترش مرده  ینم شیچندروز پ نیتا هم

 داره؟

 

 یزن باردار تنها به جا هیچقدر سخته  دیدون یشناسنامه نداشت.م یدوماه وخورده ا شونیمن به خاطر شرط ا دختر

 دخترش باشه؟ ی ندهیشناسنامه واسه آ هیکه فکر خودش و بچه اش باشه فکر جور کردن  نیا

 

 قیشف یکه خود آقا نهیا یتکون داد و به فکر فرو رفت و گفت:حق با شماست.تمام اسناد نشان دهنده  یسر یقاض

 اعتباره یکه باشه ادعاشون ب یلیاون بچه رو نخواستن و حاال به هر دال

 

 خوام پدر دخترم باشم یخوام جبران کنم.م ی.حاال مزالخطاستیموقع اشتباه کردم.انسان جا:من اون ریام

 

 حاال هم پدر داره نیهم ایکردم و گفتم:هست اخم

 

 ن؟یبا خانوم دار ی:شما چه نسبتیقاض

 

 :همسرشون هستم-

 

 خانوم؟ ایهست هیپدر فعل یعنی:یقاض
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 شیشگیو هم یزدم و گفتم:پدر فعل یلبخند

 

 :خانوم ارتباط دختر و همسرتون چطوره؟یقاض

 

روزش رو بگذرونه مسلما پدرش رو  ی.دخترم اگه قرار باشه انتخاب کنه با کیبهم انداخت و گفت:عال ینگاه نایساور

چندبار  یبهم وابسته هستن که روز یمرد بزرگ شده.اونقدر نیتو بغل ا یکنه.دختر من از سه ماهگ یانتخاب م

 یم میحسود نشونیکه ب یصحبت کنن.راستش من خودم به ارتباط و عشق یباهم تلفن دیهمسرم سرکاره با یوقت

 شه

 

 ...ی:آقایقاض

 

 :سعادت هستم-

 

 شما رو نگه داشته یلیفام ایسعادت.پس هست ی:آقایقاض

 

ستم تون یدوندگ یسه ماهش بود و بدون شناسنامه.با کل ایازدواج کردم که هست یبا خانوم توسل ی:درسته من وقت-

 رمیخودم براش شناسنامه بگ یلیبا فام

 

 مشترکا؟ دیندار ی:شما خودتون فرزندقاض
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 ری:خ-

 

 د؟یندار یچطور بچه ا نی:پنج ساله ازدواج کردیقاض

 

 میخواست یگفت:بچه نم نایلب باز کنم که ساور خواستم

 

 نظر رو دارن؟ نیباال انداخت و گفت:همسرتون هم هم ییابرو یقاض

 

 تکون دادم و گفتم:بله یسر

 

 ستیکه بچه از وجود خودش ن نیکه باوجود ا یا یوابسته تر از مادرشه و ناپدر شیکه به ناپدر ی.دختربهی:عجیقاض

 خوادینم یبچه ا

 

تصادف از دست  هی.من همسر و پسر سه ساله ام رو تو یناپدر دینگ دیلطف کن یمن خودم پدر بودم.پ یقاض ی:آقا-

دونستن من  یکه سه چهارساله بودن و م یی.بچه هایسرپرست پرورشگاه یب یدادم.از اون پس شدم پدر بچه ها

و ...پدر بودن ریمن پدرم نه نا پدر یقاض یقاکردم.آ یباهام انس گرفته بودن که بابا صدام م یجور ستنیپدرشون ن

 .سمیمیجونم پاش وا یبلدم.اونقدر خوب بلدم که دخترم بهم وابسته اس.که دوسم داره...که پاخوب 

 

 دییسعادت نداره.پرونده بسته شد.بفرما ایدرمورد هست یق قیشف یزد و گفت:آقا یلبخند یقاض
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 ه؟یچه دادگاه نیا یقاض یآقا یچ یعنی:ریام

 

 .دیکرد یروز رو م نیفکر ا دیبا دیکرد یکه اون برگه رو امضا م ی:وقتیقاض

 

 شده به زور. یحت رمیگ ی:من دخترم رو ازتون مریام

 

 نکن دینکن آقا...تهد دی:تهد-

 

 یان بودنگر یخودیبکنه.قربونت برم ب یکار تونهینم یدیرو فشارداد و گفتم:د نای.دست ساوررونیب میسالن اومد از

 

 نیمنتظر باش ارمی:من دخترم روبدست مریام

 

 تو خواب... یزدم و گفتم:آره ول یزخند

 

* 

 

 :نایساور
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 هیحس بد. هیته دلم بود. یزیچ هیدونم  یبکنه اما نم ینتونست کار ریام یکه به طور قانون نیبودم از ا خوشحال

 ...ایمادرجون دنبال هست یخونه  میسره رفت هیدلشوره...

 

 .دیبغلم گرفتمش و اروم اشکم چک یتو قهیدخترم ده دق دنید با

 

 شده؟ یزیچ ی:مامانایهست

 

 نه قربونت برم دلم واسه فندوقم تنگ شده بود. یرو پاک کردم و با لبخند گفتم:نه مامان اشکم

 

 چشم هاش رو درشت کرد و شونه هاش رو باال انداخت. ایهست

 

 نکرد که تتیبابا؟عمه اذ یو بغلش کرد و دو دور چرخوندش و گفت:احوال جوجه  دیخند ایارم

 

 بچه رو دیکن یلوسش م نقدریا گهیکرد و گفت:بسه د یخما تبسم

 

 هم خانومه یلی.خستیبچه بغل گفت:دختر من اصال هم لوس ن ایارم

 

 .شاهللیو گفت:چشم حسود بترکه ا اطیح یبا اسپند اومد تو مادرجون
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 و تشکر کردم. دمشیسرمون اسپند دود کرد.بوس دور

 

 گذشت. ریخوبه و بخ ی:خب خدا رو شکر همه چمادرجون

 

 هیبه ذهنش نرسه  یشک نکنه و حت ادیرفتارها ز نیاونقدر کوچولو بود که به ا ایزدم.چقدر خوب هست یلبخند

 داره که اومده سراغش ییبابا

 

مطب و تبسم هم که  می.صبح از همون جا رفتمیدیهمون جاهم خواب یمادرجون و حت یخونه  میشب شام موند اون

 رو نگه داشت. ایهست شهیمدرسه نداشت مثل هم

 

خودشون رو به رخ  یا گهی.مادرانه هام جور ددمیرو چند بار بوس ایزد از صبح.موقع رفتن از خونه هست یشور م دلم

 یرنگ خونه  یدر طوس یشده بود.انگار جلو نیزد که نرم.پاهام سنگ یم ادیاز ته دلم فر یزی.چدنیکش یم

 بودن. ختهیر ریمادرجون ق

 

ار گفت هز یو م دادیکردم وباز سر تکون م یو صدام زد.سفارش هام رو تند تند به تبسم م نیماش ینشست تو ایارم

رفتم.  یکرد؟کاش نم یمن کم نم یمادرانه  یاز دلشوره  یهزار بار گفتن و سفارش کردن ذره ا نیو چرا ا یبار گفت

 شیتبسمه.پ شیپ ایبکنه هست یتونه کار ینم ری.امهیخودیدلشوره ها ب نیا ایشد نرم.اما به قول ارم یکاش م

 مادرجونه...

 

 یو من با دلهره لبخند م دیخندیداد.م یشدم اما نگاهم به دختر کوچولوم بود که برام دست تکون م نیماش سوار

 ...کاش!میرفت یرفتن.کاش نم یدخترکم ثابت بود.رفتن تو...کاش نم یرفت و نگاهم رو ایزدم.ارم
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 :تبسم

 

 کنه ی.آدم رو کچل مایاز دست مامانت هست یتکون دادم و گفتم:وا یسر

 

 .میکن یباز ایو گفت:عمه ب دیخند ینخود ایهست

 

کرد کمتر به مشکالتم فکر کنم.به ساورا منشا  یکه بهم کمک م یشدم.کار ایبا هست یتکون دادم و مشغول باز یسر

فهمم اون  یه چند هفته اس برگشته و من چه خوب مک ییمن.به ساورا یروزها نیا یتمام مشکالت و دغدغه ها

 نباشه... دمینباشه...با دمی.باستیسابق ن یساورا

 

بد کردم بهش.من غرورش رو شکستم وانتظار دارم همون آدم سابق باشه؟بهش گفتم نه و انتظار دارم هنوز هم  من

 شروع نشده بود که تموم شه. یزیتموم شده.چ زیدونم.همه چ یعاشق باشه؟من پر توقعم م

 

 دنینشد جز جواب نه من و چند بار پرس نمونیب یحرف چیابراز احساسش تا رفتنش دوهفته زمان گذشت.ه نیب

 جواب از جانب اون.

 

خواد  یمن و نم گهیبره د ادمیساورا رو. یقهرگونه  ینگاه ها یبره تلخ ادمیکردم که  یسرگرم م ایرو با هست خودم

کنه.و چقدر تلخه که اگه باز هم درخواستش رو تکرار کنه من همون جواب پنج سال  یتش رو تکرار نمدرخواس گهید

 رو خواهم داد! شیپ
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همونه.من تو  میهمونه...من معلم شدم اما پدر و مادر دار نه...وضعم همونه سطح زندگ طیعوض نشده.شرا زیچ چیه

 .ستین یخورم.درسته ترالن خاموشه اما راض ینگاه خاموش ترالن خانوم هنوز تبسم ام که به خانواده شون نم

 

 ...نه.رهینم ادمیکه خوردم... یکه دادم.قسم ینرفته قول ادمیهم  هنوز

 

 ستیگفت:اِ عمه چرا حواست ن یکرد و با لحن بچگونه ا یاخم ایهست

 

 باز کنم؟ یمن االن چه جور نهیحواسم پرت ا یتو زرنگ نقدریا دیزدم و گفتم:ببخش یلبخند

 

ر .هدمیرس یبه هدفم نم دمیرس یرفتم.اما نم یرو تکون دادم.خونه خونه باال تر م یفکر یباز یزد و مهره  یلبخند

و چه  یشانسم سوخته بود.به چه جرم یسال مهره  5.اوردمین 6سال  5اوردم. ینم 6 یرفتم باال تر تو زندگ یچه م

 هیکردم  یرد کردم.چرا حس م دهیو ند دهیرو د ارهامسال خواستگ 5چرا  دونمیدونم...نم یدونم...نم ینم یگناه

دونستم  یم دی...بارهیگیدوباره سراغ گذشته ها رو م ادیم یکردم وقت یگمشده دارم...چرا منتظر بودم؟چرا حس م

 که بخواد بعد پنج سال همون درخواست رو داشته باشه ستیساورا مغروره.اونقدر عاشق ن

 

 .صورتم پر از تبسمه اما دلم پر از غصه است.خندمیمن هم بزرگه...م ینداره خدا یزدم به خودم.اشکال یپوزخند

 

بود.موهاش رو نوازش کردم و لبخند  دهی.معصوم خوابایهست یرو دمی.پتو رو کشختمیخودم ر یبرا ییشدم و چا بلند

 فهمه طعم گسش رو... یکس نم چیرو لبمه و ه شهیکه هم یتلخ یزدم.ازهمون لبخندها
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بچه  نیقرآن داره.حواست به ا یخاله.جلسه  یخونه  رمیرو برداشت و گفت:مادر من م دشیچادر به سر کل مادرجون

 شد بهونه گرفت سرش رو گرم کن. داریباشه.اگه ب

 

 کنم؟ کاریچ رونیشده.بلند شه بخواد ببرمش ب یرونیکه.بچه ب نشیشناس ی:مامان ممتبس

 

 ایو.بهش بگ ایزنگ بزن به ارم شیببر یرفتن نخواد.اگرهم خواست رونیدلش ب یکن سرش رو گرم کن ی:سعمادرجون

 زنگ بزن به آقا ساورا...

 

 مکث کرد و گفت:خداحافظ یگفتن اسم ساورا لحظه ا با

 

ممنوعه...من حوا بودم و ساورا  ی وهیم هیمن ممنوع بود. یاسم ممنوعه...ساورا برا نیدونست ا یهم م مادرجون

 داشت...افسوس! بیس دنیچ یسرخ...چقدر دلم هوا بیس

 

 .چشم.خداحافظدیزدم و گفتم:سالم برسون یلبخند

 

 یزبان بچه ها رو برداشتم و رفتم تو یبود و دلم گرفته بود.برگه ها یرفت و در خونه رو بست.غروب بهار مادرجون

 تخت نشستم. یرو اطیح

 

جور غلط نوشته  هیها که  یواضح بغل دست ی.به تقلب هادمیخندیبه غلط هاشون م یکردم و گاه یم حیصح برگه

 بودن.
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 و بلند شم. رمیزنگ باعث شد نگاهم رو از برگه ها بگ یصدا

 

 و بلند شم. رمیزنگ باعث شد نگاهم رو از برگه ها بگ یصدا

 

 ه؟ی:ک-

 

 :منم...ساوراساورا

 

ادرم چ موی.دستپاچه روسردیکوب یوار م وانهیصداش از پشت در،اوج گرفت و د دنی.ضربان قلبم از شندمیرو گز لبم

 .دمیپوش یطناب برداشتم و هول هولک یرو از رو

 

 ضربه زدم به صورتم و در رو باز کردم. دوتا

 

 د؟یی:سالم.بفرما-

 

 گفتم نای.به ساورایگفت:سالم.اومدم دنبال هست شیشگیرو فوت کرد و با همون اخم هم نفسش

 

 کنم. یم دارشیخوابه.ب ایداخل.هست دییو گفتم:بفرما نییرو انداختم پا سرم
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 زد. یچرخوند.لبخند محو اطیداخل.نگاهش رو دور تا دور ح اومد

 

 ستن؟ی:حاج خانوم نساورا

 

 داخ دییقران.بفرما یبردن جلسه  فیتشر ستنیلبخند گفتم:نه ن با

 

مونم تا  ی.منتظر مشهیبدخواب م دیکن دارشیخواد ب یجا راحتم.نم نیتخت و گفت:ممنون هم ینشست رو ساورا

 نداشته باشه یشه البته اگه از نظر شما مشکل داریب

 

 .ارمیب ییاجازه من برم چا ه؟بایچه حرف نیکنم ا یتکون دادم و گفتم:خواهش م یسر

 

لبش جا خوش کرده بود و قصد رفتن نداشت.رفتم داخل  یبود گوشه  یدونم؟هر چ یپوزخند نم ایبود  لبخند

اتاقم و شلوارم رو با دامن  یو خرما.رفتم تو یظرف نقل و پولک هیبا  ختمیخوش رنگ ر ییچا وانیآشپزخونه.دو تا ل

رو سر  میسرمه ا یعوض کردم و روسر دیسف یآب یدکمه دار چهارخونه  زیبل هیرو با  شرتمیو ت یسرمه ا

انداختم خواب بود...خواب  ایبه هست یرو برداشتم.نگاه یچا ینیکردم.چادرم رو گذاشتم و برگشتم تو آشپزخونه.س

 خواب...

 

 دییزدم و گفتم:بفرما یبچه ها دستش بود.لبخند یرو بهش تعارف کردم.برگه ها یو چا دمیکش یقیعم نفس
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 رو برداشت. شییر و چاها رو گذاشت کنا برگه

 

 :معلم بودن چطوره؟خوبه؟ساورا

 

 کنار و جمعشون کردم. دمیها رو کش برگه

 

 رو دوست دارم رابطه ام هم خدا رو شکر با بچه ها خوبه.هم معلم ام هم دو روز در هفته مشاورم. سی:خوبه...تدر-

 

 ؟یدیزد و گفت:فقط به دخترها مشاوره م یتکون داد و گفت:مشاور...لبخند یسر

 

 ؟یکمکم کن یتون یدارم.م اجینگاهش کردم و گفت:منم به مشاوره احت جیگ

 

 کنم آقا ساورا ینم غیدر ادیاز دستم بر ب یتکون دادم و گفتم:واال چه عرض کنم؟کمک یسر

 

ساله تو  5باغچه و گفت: یگاه خودش کرد.نگاهش رو دوخت به درخت تو هیتخت و تک یهاش رو گذاشت رو دست

از  کهیت هیکنم  یکنم.حس م یحس م یخال بد هی میشخص یکمه.موفقم تو کارم.اما تو زندگ یزیچ هی میزندگ

 ه؟یوجودم کمه...به نظر شما از چ

 

 ...دییکه تنها نیبه خاطر ا دیدونم شا یهام رو بستم و گفتم:نم چشم
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 که تنهام ...تنها... نی...واسه انهیگم واسه هم یتکون داد و گفت:آره منم م سر

 

 کرد. یم کهیت کهیزدم که قلب خودم رو ت یلب هام و حرف ینشوندم رو یتلخ لبخند

 

 باال رهی.سنتون داره منیایدر م ییتنها ن؟ازیکن ی:چرا ازدواج نم-

 

 با حرص توام. یکرد.دلخور و کم نگاهم

 

 :خواستم.خواستم ازدواج کنمساورا

 

اونم مجرد  ینه انتظار دار یازدواج کنه؟تو گفت دیه؟نبایخواست ازدواج کنه؟چ یم یعنیچادر مشت شد. ریز دستم

 بمونه؟

 

 درسته؟ دیانی:اما طرفم نخواست.دوستم نداشت...فکر کنم شما هم در جرساورا

 

 بگم. دیبا یدونستم چ یبود.باالخره لب باز کرده بود.نم یعصب

 

 موضوع تموم شده اس نیا :آقا ساورا...گذشته ها گذشته-
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من تموم نشده.پنج ساله دارم  یتو تموم شده برا ی.اگه براستیو آروم تر گفت:ن دمی...از تن صداش لرزستی:نساورا

گم اگه من نفهم  یساله دارم به خودم م ؟پنجیردم کرد ؟کهیکم داشتم که تو من و نخواست یپرسم چ یاز خودم م

 دیشا دمیجنگ یموندم و م یرو جمع کنم و برم اونورآب م یرورم بربخوره و همه چکردم و به غ یبچه ها قهر نم نیع

 یو کار یشغل تینابود شد...درسته موقع میسال از زندگ 5اشتباه بچگانه... هی.من اشتباه کردم.یکرد یتو قبول م

 کم بود. زیچ هی.برام بد نشد.اما دمیخر یادیکرد.سهام ز دایپ یشتریبدست آوردم شرکت بابا وسعت ب یخوب

 

سوال  هیتبسم...فقط  یتو بود زیچ هیکم بود.اون  یزیچ هیکردم  یم یکه تو آپارتمانم زندگ ییتک تک اون روزها تو

 یچ یتفاوت باشم اگه ندونم برا یتونم ب ینم گهیدارم تو رو به روح مادرت به ارواح خاک پدرت راستش رو بگو...د

 رهیاالن د دمیپرس یدادم و م یقسمت م دیبا شیسال پ 5شم. یکه االن هستم م ینیتر از ا وونهیشم.د یم وونهید

 ؟یفهم ی...مدیبدونم.با دیبا یول

 

 ؟یدم فقط بگو تو که از چشم هات معلوم بود دلت با منه، چرا جواب رد داد یرو به روح پدر و مادرت قسم م تو

 

:قسم و گفتم نییکرده بود.چشم هام پر شده بود.سرمو انداختم پا ریکه توش گ یسوخت از بغض یکردم.گلوم م بغض

 میخورد یکنم.ما به درد هم نم یخواهش م دیند

 

 هاش رو بست و گفت:قسمت دادم راستش رو بگو تبسم خانوم حقمه بدونم چشم

 

 شدم.جرئت نگاه کردن به ساورا رو نداشتم. بلند
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 نیگفتم:قسم خوردم که نگم...قسمم ند یلب ریز آروم

 

 شد. بلند

 

 قسمت داده.هوم؟به من نگاه کن ی:کساورا

 

کردن با  هیگر یاماده  دیمال یکه چشم هاش رو م یبغض کرده در حال ایدادش چشم هام رو بستم.هست یصدا از

 بود ستادهیدر ا یجلو دهیژول یموها

 

 و رفتم سمتش و بغلش کردم. سمیخ یرو گونه  دمیدست کش برگشتم

 

 یشد داری:عمه ب-

 

 خش دار گفت:عمه یرو دور گردنم حلقه کرده و با صدا دستاش

 

 دیببخش یدی:جانم از خواب پر-

 

زانو زد و  ایاومد سمت هست یتصنع یآکنده از خنده  یو با صورت دیکش یموهاش.پوف یتو دیکش یدست ساورا

 بغلم دلم برات تنگ شده بود. ایتو.ب یجون.چه خوش خواب شد ییگفت:سالم دا
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 کرد. ی.چادرم رو تو مشتش گرفته بود و با اخم به ساورا نگاه منیرو گذاشتم زم ایهست

 

 تنگ نشده؟ تیی:اخماشو.دلت واسه داساورا

 

 باعمه یکرد یدعوا م یداشت یکرد دارمی.برمیگفت:نخ یبا لجباز ایهست

 

 داریتو ب دمی.دئمیکرد یصحبت م میدعوا نبود.داشت رمینگاهم کرد خواستم دهن باز کنم که ساورا گفت:نخ ساورا

 نمیبغلم بب ای.بیش داریبلند حرف زدم ب یش ینم

 

زد.ساورا  یشده بود و نق م ریطبق معمول بعد از خواب بعد از ظهرش بهونه گ ایتو بغلش.هست دیرو کش ایهست

 .دیبوسبلندش کرد و لپش رو 

 

 پارک؟ یمن و ببر ی:اومدایهست

 

 ؟یافتیپارک م ادی ینیب یمن نوشته پارک؟من و م یشونیگفت:رو پ یبا لحن با مزه ا ساورا

 

 پارک حوصلم سر رفت تو خونه اه... میبر ییسرش رو فرو کرد تو گردن ساورا و گفت:اوهوم.دا ایهست
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دختر خواسته  نیا یبرادر مهربون من بود. که هر چ تیترب ی جهینت نیچپ نگاهش کردم.باز لوس شده بود.و ا چپ

 ...یحساب یدختر و لوس کرد نیکه ا یآ ایارم ینه نگفته...آ

 

 خب برو حاضر شو ببرمت. یلیرو موهاش و گفت:خ دیدست کش ساورا

 

 اد؟یزد و گفت:عمه ام ب یلبخند ایهست

 

 ادینگاه کرد و گفت:عمه ام ب ایبهم انداخت و دوباره به هست یبگم نه که ساورا نگاه خواستم

 

 .شمیمزاحم نم دی:شما بر-

 

 ندارما یلوس باز ی.حوصله عی.زود تند سردیکرد و گفت:حاضر ش یاخم

 

 بود ناز من و بخره مگه؟ یشدم؟کس یلوس م یک ی...برایکی نیبودم جز ا یچ ؟هریمن بودم.من و لوس باز منظورش

 

که  یمشک یبا روسر دیسف یمانتو هیداخل.لباس هاش رو پوشوندم و خودم هم  میرو گرفتم و رفت ایهست دست

 یرو برداشتم و رفتم تو فمیکردم و چادرم رو سر کردم.ک شیآرا ی.کمیشلوار کتان مشک هیبسته بودم و  یلبنان

 کرد. یبپر بپر م ای.هستاطیح

 

 عقب. ایکردم.جلو نشستم و هست.در و قفل رونیبهم انداخت و رفت ب ینگاه ساورا
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لبش جاخوش کرد و سر تکون داد.خسته بودم. منم آدمم...منم  یگوشه  یروم ثابت شد.معذب شدم.لبخند نگاهش

 ایدونن.منم دخترم.منم احساس دارم...خدا یدونم.من و مقصر م ی.همه من رو متهم مدمیسال مثل اون زجر کش 5

منم  ایشم...خدا یمنم عاشق م ای؟خدایکن یرا به درد دل من گوش نمخوبت بودم؟نبودم؟ پس چ یمن که بنده 

 دوسش دارم...خدا خستم خسته...

 

ده ش امیکه تمام دن یاز اون ریکه کنارم بود.به غ یاون رازیغ ی.به عابرها به درخت ها...به هرچابونیدوختم به خ چشم

 پرشه... یک یبشه؟قراره دست هاش با دست ها یمن قراره سهم ک یایبود و مال من نبود...تمام دن

 

 یبهم دست م یشه خورد اال بغض...احساس خفگ یرو م یزیرفت...هر چ ینم نییدادم و پا یقورت م بغض

لب هام جا  یرو یخورد و لبخند محو یتر.باد صورتم رو نوازش کرد.چادرم تکون م نییپا دمیرو کش شهیداد.ش

 خوش کرده بود.

 

 ام یکه ازش فرار ییدونستم مقصدمون کجا بود هر جا بود کنار ساورا بود.ساورا اونجا خواهد بود.من کنار ساورا ینم

 خواهم بود...

 

 م؟یر یکردم و گفتم:کجا م کینا آشنا ابروهام گره خورد و چشم بار ریمس دنید با

 

 اونجا میریهست م نجایا یشهرباز هیرو جا به جا کرد و گفت: شیآفتاب نکیچرخوند و ع یفرمون رو کم ساورا

 

 به هم و گفت:آخ جون دیدست هاش رو کوب ایهست
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خودم دوختم.جذاب  یایگرفتم و چشم به دن یرونیب یایبود.چشم از دن باتریزد.چقدر با لبخند ز یلبخند م ساورا

 بود.

 

و  دیدرخش یتو دستش م ی.ساعت نقره ایزغال نیو شلوار ج رهید یطوس راهنیو پ یمشک یآفتاب نکیاون ع با

 اش... گهیتو مچ د یدست بند چرم مشک

 

 افتاده؟ یکرد و گفت:اتفاق ریرو با نگاهش غافل گ نگاهم

 

 ن؟یشناس یرو از کجا م یشهرباز نیپنج سال خارج بود نیو گفتم:نه...موندم شما که ا دمیکش ینفس خونسرد

 

 قرن. هیسال نبودم نه  5بهم انداخت و گفت: یهیعاقل اندر سف ینگاه ساورا

 

 باال انداختم رو برگردوندم. ابرو

 

 شده توسط آقا ساورا. یمعرف یبه شهرباز میدیرس

 

ر و چقد دیخند یبچگونه رو سوار شد.با ذوق م لیسه تا وسا ایرو محکم تو دست هاش گرفته بود.هست ایهست دست

 شد... یتموم م یپارک و بستن هیبچه ها پاک بود...چه زود قهر هاشون با  یایدن
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 "میکاش تمام عمر کودک بود یبزرگ تر شدن خوب نبود...ا یایرو"

 

کردم که چقدر  یکردم.نگاهش م یپاک کرد.نگاهش م ایهست یرو از کنار لب ها یبا انگشت اشاره اش بستن ساورا

 ...ممنوع!یمرد خواستن نیمن ممنوع بود خواستن ا یبود و برا یمردونه جذاب و خواستن

 

 دیسرخوش...شا دنیخند یکه م یها...به مردم یباز لیو چشم دوختم به وسا رونیرو آه مانند فرستادم ب نفسم

 یخندن.لبخند تلخ یم نجای.اما با تمام وجود ایسرنوشت تلخ هی...یقصه ا هیدارن... یغم هیهرکدومشون 

 من ممنوعه...ممنوع! یکه همه شادن باز خنده برا نجاهمیزدم.ا

 

 یاز هوا یتونم کم یست؟میبرام ممنوع ن ؟اونیچ دنینفس کش ایممنوع ها...خدا نیاز ا میزندگ یروزها نیشده ا پر

 تو استفاده کنم؟

 

 ؟یسوار ش یخوا ی:مساورا

 

 گفتم:هوم؟ جیو گ برگشتم

 

 یسوار ش یخوا یگم م یم یکن ینگاه م یطور هی دمیزد و گفت:د یمحو لبخند

 

 زدم و گفتم:نه.ممنون یلبخند
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 ؟یترس ی:مساورا

 

ش بزرگ ی نهیرفت.سف یم جیو سرم گ دیچرخ یم یادیترس نداشت.تاب بزرگسال هم ز ادی.زیپ زیکردم به فر نگاه

 صباش جالب بود... یترس داشت و کشت یکم

 

 چسبه کاش بچه ها هم بودن ینم یی:نه...تنها-

 

 امیتونم باهات ب یپاک کرد و گفت:م زیم یرو یهاش رو با دستمال کاغذ دست

 

 خواد. ینم ؟نهیخانوم چ ایانداختم وگفتم:آها اونوقت هست ایبه هست ینگاه

 

 خو امی:منم مایهست

 

 چشم یها کمه بزرگ تر شد لهیوس نیرو موهاش و گفتم:نه عمه جون...تو سنت واسه ا دمیکش یدست

 

 .دیغنچه کرد و پا کوب لباشو

 

 سوار شم خوامی:مایهست
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 یرنگ یرنگ یاون خرس ها ایشما رو سوار شم  یکوپترکوچولویاون هل امیخانوم مگه من نق زدم ب ای:هستساورا

 واسه ما نایاونا مال شماست ا زمیرو؟هوم؟عز

 

 .زمیسوار شم عز رمی:منم که نم-

 

 یسوار نیماش میپاشو بر ی:خب خوردساورا

 

 یزود بلند شد با خوشحال ایهست

 

و ر نشیشد.آست ینم ینطوریدور دهنت رو پاک کنم.دور دهنش رو پاک کردم.نه ا ایرو برداشتم و گفتم:ب دستمال

خشکش کردم.موهاش  یکم یآب دوردهنش و دست هاش رو با آب شستم و با دستمال کاغذ ریگرفتم و بردم دم ش

 کنار ساورا. میرو درست کردم و رفت

 

 ها یش یم یمادر خوب گمیو گفت:م نییکرد.سر انداختم پا ینگاهم م یجورخاص

 

 یدونست یزدم.کاش م یروشنش.آب دهنم رو قورت دادم و لبخند محو یشدم تو چشم ها رهیبلند کردم و خ سر

تونم  یتوهم نم یشم...مادر بچه ها ینم یا گهیکس د یازدواج نکنم.من مادر بچه  چوقتیمن قسم خوردم ه

 نی...هماوراس نیکلبه ام...هم یو بچه ها ای.من مادر دوم هستییبشم...من محکومم به تنها

 

 ؟یش یکه سوار م نیو برگشت سمتم و گفت:ماش طیبل یدم باجه  میرفت
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 دهیم فیک نقدریا گهید ایبا اعتراض گفت:عمه ب ایبگم نه که هست خواستم

 

 یبرق نیماش طیزدم و ساورا گفت:سه تا بل یلبخند

 

و ...چادرم رگهید نیماش ینشستن و من تو نیماش یتو ای.ساورا و هستمیسوار ش میها رو داد دست مرده و رفت طیبل

.محکم دنیخند یم ایسالن و ساورا و هست یکرد به گوشه ها یم ریگ نمیها روشن شدن.ماش نیدرست کردم و ماش

تونه بزنه حداقل  یکرد.خودم رو که نم یم یلخا چارهیب نیرو سر ماش شی.داشت تمام دق دلنمیبه ماش دیکوب یم

 دلش رو خنک کنه.اشکال نداره... یکم یباز یتو

 

 خوردم دنده ام خورد به فرمون. یمحکم آخرش تکون محکم یضربه  با

 

 شد؟ ی:چساورا

 

 حرص نگاهش کردم و فرمون رو چرخوندم سمتش و کوبوندم بهش با

 

 شکستنک داره تبسم خانوماشکنک داره سر  یو گفت:باز دیخند

 

 ها قراره سر من شکسته بشه... یباز نیتو ا شهیو گفتم:آره هم یکردم.مصنوع اخم
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 ی...فقط کمیادیزنم نه فر یم ی...نه دادستین یروزگار که سر ما رو کوبوند به طاق شما هم بشکن...اعتراض یباز

 !ستیکاف نیکنم...هم یبغض م

 

 چقدر خوبه... یدیسمتم و دستم رو گرفت و گفت:د دیدو ای.هستمیشد ادهیتمام شد.پ یباز

 

 ن؟یکن یم فیک نیخوام من و داغون کرد یاخم کردم و گفتم:نم یحالت لوس با

 

 ینیبب بیخواستم آس ینم دی؟ببخشیشد؟خوب ی؟چیشد تی:اذساورا

 

 نشد یزی:نه چ-

 

 رمیبگ یکی:من برم ذرت مکزساورا

 

 که میخورد ی:االن تازه بستن-

 

 ریواسه من پفک هم بگ یینه ذرت...دا میخورد یو گفت:بستن مکتین ینشست رو ایهست

 

 میبخر میبر ییدا ای:بساورا
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ساورا هم روحم رو  یکرد.آ یدرد م یپهلوم رو ماساژ دادم.کم یو کم دمیکش یو باهم رفتن.نفس نییپا دیپر ایهست

 هم تنم رو... یکرد یزخم

 

خم شده و  بهیمرد غر هیکه  دمیرو د ایکه رفتن رفتم.هست یگذشت و حوصله ام سر رفت.از همون راه یا قهیدق ده

 یپارک و دور از محوطه  یبود.گوشه  ینسبتا خلوت ی.جادمیداره باهاش صحبت کردم.چشم چرخوندم و ساورا رو ند

 .یشهرباز

 

 ایتند کردم و صداش زدم:هست قدم

 

 دیدو یرو گرفت و به سمت درب خروج ایهستهول شد و دست  دنمیبا د مرده

 

 امانت برادرمه... ایرو صدا کردم.خدا ایو اسم هست دمیکش غیبود.ج ادیاما فاصله ام باهاش نسبتا ز دمیدو

 

 ـــــــــــای:هست-

 

بهشون.نفسم باال  دمیرس دیمن دنبالم دو دنیکش غیج دنیرو گم کرده بود با شن ایکه انگار هست ساورا

رام .مرده بدیکش یم غیکردم و ج یم هیبود گر دهیکه ترس ای.هستدمیرو کش ای.دست دراز کردم و دست هستومدینم

 بودم... دهیرو ند ریدونم من که ام ینبود...نم رینه ام ربود؟یشناختمش.ام یآشنا نبود.نم

 

 یخواستم.خلوت بود...لعنت یزدم و کمک م یم غیاش رو.ج گهیرو گرفته بود و من هم دست د ایدست هست مرده

 گوشه...خلوت! نیخلوت بود ا
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ه مشتش ب یرو ول کرد و بهم حمله کرد.چند تا ضربه  ایدست هست ستمیدست بردار ن دیبا دستش هولم داد.د مرده

 صورتم خورد

 

 ایهست ییدا شی:برو عمه برو...برو پ-زدم یم داد

 

 رو گرفت.برگشتم. ایاز پشت سرم هست گهیمرد د هیدور تر شد. یزد و کم یصدام م هیباغ گر ایهست

 

زد.خواستم برم سمتش که  یدست و پا م ایرو بغل کرد.هست ایزد و هست یسبز!لبخند کم رنگ یبا چشم ها یمرد

منو سمت خودش و  دیشده بود کش ریکه باهام درگ ی.خواستم برم سمتشون که مرددیساورا از پشت سر مرده رس

که داده بود پرت شدم.سرم داغ  یهول وکه به گونه ام خورده بود  یتو صورتم خوابوند.از شدت مشت یا گهیمشت د

 شده... یدونستم چ یرفت...نم یاهیشد...چشم هام س

 

 یها غی...جدمی...تار ددمی.ددمیساورا رو با مرد چشم سبز د یریرفت. درگ یم یاهی.چشم هام سومدیباال نم نفسم

 ...دمی...گنگ شندمیرو شن ایهست

 

 دمی...شنیعوض شیگفت کشت ی...مییبرو دا ایگفت هست ی...میلعنت ریگفت:ام ی.مدمیساورا رو شن یداد ها یصدا

دستم رو  یبودن...کس دهیها و دادهامون رو شن غیبودن.ج دهیکمک رس یچند نفرو که برا یپاها یصدا

 .دمید یم یزیچ هن دمیشن یم یچینه ه گهیگفت...د یم یدونم چ یاما نم دیپرس یگرفت...سوال م
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 نیشد...نفسم سنگ یبود...باز نم نی...پلک هام سنگیپر از منگ یجیکرد.تمام سرم پراز صدا بود.پر از گ یدرد م سرم

 دونم... یبود نم یسوخت...سوزش چ ی...دستم مومدیبود..باال نم

 

به دوباره بسته شدن داشتن.انگشتم رو با زحمت  یبیعج لیرو با زحمت باز کردم همه جا تار بود.پلک هام م پلکم

 ها و شلنگ ها چرا بهم وصله... میس نیا یشلنگ بود...اه لعنت مینیب یتکون دادم.تو

 

که دستم رو گرفته بود به  یدست ی...چشم هام رو دوباره بستم...دستم داغ تر شد.گرمادمیشن یرو م یگنگ یصدا

تنم رو گرم کرد...پلک هام بسته شده بودن.در برابر باز شدن مقاومت  یده ز خیکرد و خون  دایتنم نفوذ پ یسرما

 کردن. یم

 

 !یچی...هدمیفهم ینم یچیشد...اما من ه شتریدور و برم ب یصداها

 

چشم باز  دمیخواب نجایا یدونشتم از ک یشم.خسته شده بودم.نم داریخواستم ب یخوابم برده بود.م دوباره

 برام آشنا بود. شیمشک یمردونه  یتختم بود.موها یرو  یکردم.سر

 

رفته  ادمی.حرف زدن هم برام سخت بود.ومدینم رونیاز حنجره ام ب ییکردم و صدا یلب باز و بسته م یماه مثل

ود و پانسمان شده ب شیشونیپ یبود.رو یسر بلندکرد.صورتش زخم عیاومد.سر رونیاز ته گلوم ب یگنگ یبودم.صدا

 کنار لبش زخم بود.گونه اش کبود بود.

 

 ...هیگر ایبود  یخواب یدونم از ب یکش اومد خواست لبخند بزنه...چشم هاش سرخ بود.نم لبش
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 ؟ی:خانوم خوش خواب بود به هوش اومدساورا

 

 صداش رو خش دار کرده بود.داغون بود...چرا؟ بغض

 

 ..کی...چنجای...ای:ا-

 

 خواستم... یکردم و نتونستم ادامه بدم...گلوم خشک بود.آب م سرفه

 

 :آ...آب-

 

به  شی.دوساعت پیآب بخور دیکرد وگذاشت رو لبام.تند تند گفت:دکتر گفته نبا سیدستمال رو با آب خ هی عیسر

 گهیپاشو د یدیروزه خواب ؟سهی.خسته نشدیدیاما دوباره خواب یهوش اومد

 

 هام رو بستم.سه روز؟ چشم

 

 یزد گفت:نبند تو رو خدا چشم هاتو نبند خشته شدم از بس سه روز با چشم ها یکه تو صداش موج م یترس با

 بسته نگاهت کردم.

 

 شده؟ ی:چ-
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 اد؟ینم ادتیکنارم وگفت: نشست

 

 بود دهیدونم انگار ترس ینگاهش کردم.نم نمیسنگ یپلک ها یحال از ال یکردم.ب نگاهش

 

 شده؟ ی:آقا ساورا چ-

 

 انجیراحت ا یچند روزه که جنابعال نیا یدون ی...نمیگرفت یفکرکردم فراموش دمیدختر ترس یو گفت:وا دیخند

 افتاده... یچه اتفاقات یبود دهیخواب

 

نگرانت  ینامزدت رو.بنده خدا کل نیدختر ا یاومد داخل و گفت:به به خانوم چشماشون رو باز کردن.کشت پرستار

که  کنه امروزم ینگاهت م شهی.سه روز داره از پشت ششتیپ ادیب میرو گذاشته بود رو سرش که بذار مارستانیبود.ب

 برم داخل اتاق. دیبا نییرفت باال اومد پا یبه هوش اومد

 

 بنده خدا رو به حرف نکش. نیا نقدریتو.حاال هم آقا ا ادیب میذاشت ینم نیدکتر سعادت نبود یآشنا اگه

 

 سرمم. یکرد تو یخال یآمپول

 

 خوام یگفتم:آب م ومدیم رونیکه از قعر چاه ب ییصدا با
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بنده خدا  نیبه ساورا انداخت و گفت:شما هم دست از سر ا یبرات.نگاه ستی.خوب نزمیشه عز ی:فعال نمپرستار

 استراحت کن.خدا رو شکر که خانومتونم بهتر شده کمیبردار 

 

 دییکنم شما بفرما ینم تشی:اذساورا

 

 .رونیتکون داد و رفت ب یسر پرستار

 

 کردم و گفتم:من خانومتونم؟؟؟ نگاهش

 

 کنارم و دستم رو تو دست هاش گرفت و گفت:شک نکن نشست

 

 یه بنرفت ادمینرفته مادرت رو... ادمینرفته قسمم رو... ادمینگرفتم. ی.نه ساورا فراموشدمیکردم و دستم رو کش یاخم

 نرفته... ادمیکس بودنم رو...

 

م رو ه یکی نیمغزم فرمان دادم ا ی.به سلول هانجامیرفته...من چرا ا ادمیرو  یکی نیا دیبستم و فکر کردم شا چشم

م رو...مثل قس میزندگ یها تیرو...مثل ممنوع میاجبار یرو...مثل لبخندها میشگیهم یها یی...مثل تنهاارنیب ادیبه 

کنن و هر  یفراموش نم چوقتیرو که ه یمثل اون همه درد ارنیرو هم به خاطر ب یکی نیرو...ا میزور یخوردن ها

 و تنهام! بیکنن که من چقدر غر یم یلحظه بهم باد آور

 

 تو سرم جون گرفت و پررنگ شد ییهام رو بستم.کم کم صداها چشم
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 دمی...شنیعوض شیگفت کشت ی...مییبرو دا ایگفت هست ی...میلعنت ریگفت:ام ی.مدمیساورا رو شن یداد ها یصدا

دستم رو  یبودن...کس دهیها و دادهامون رو شن غیبودن.ج دهیکمک رس یچند نفرو که برا یپاها یصدا

 حرف ها... نیصداها ا نیگفت...برام آشنا بود ا یم یدونم چ یاما نم دیپرس یگرفت...سوال م

 

 !ای...هستایسرم...هست یشد رو یآوار م یو ترس دیچرخ یکلمه م هیذهنم  یترس چشم باز کردم.تو با

 

 ساورا... یسرخ و خسته  یلرزونم رو دوختم تو چشم ها یکردم و مردمک ها سیرو با زبون خ لبام

 

 کجاس؟ ای...هستایگفتم:هست دیترس یکه از ترس و دلهره م ییصدا با

 

 دلم آروم گرفت. ی...تنها کمیزد.کم یلبخندش موج م یزد.تلخ نبود نه...آرامش تو یلبخند محو ساورا

 

 مادرشه شیخونه پ یراحت االن تو التی:خوبه...خساورا

 

 یافتاد.امانت دار خوب نییچشمم پا یاز گوشه  یاشک یگفتم.قطره  یلب خدا رو شکر ریهام رو بستم.ز چشم

 نبودم...نه نبودم

 

 :اون مردها...-
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 روزیرو بدزده...هه دخترش رو...فرار کرد اما د ایخواست هست ی.میلعنت ریبود...ام ریشد و گفت:ام یجد صداش

 ها یکرد یجان فشان یرو ببره.عمه خانوم بدجور ایهست میگرفتنش...من و تو نذاشت

 

 نگاه کنم. نایو ساور ایارم یتو چشما یچجور دونمینبودم.نم ی:من امانت دار خوب-

 

ش گرم و آرام بیار نتونستم.دست هاش عجب نیکردم دستم رو بکشم اما ا یدستش گرفت.سع یرو دوباره تو دستم

 جز همان ممنوع ها بود... میهم برا ینیریش نیبود اما ا نیریتوام با گناه برام ش یگرما نیبخش بود.ا

 

 نشسته کجا؟ میکه رو به رو یتخت کجا و مرد قدر یرو ضِینداشت.من مر یا دهیکردنم فا تقال

 

 ی...دلم رو خون مدهیلذت بخش روحم رو آزار م یگرما نیمهم نبود.مهم نبود ا شیو اخم کردم.اما برا دمیبرچ لب

 کنه.

 

از  یبمونه ول شتیخواست پ یم یلیخ نایدونن خانوم.ساور یم ونی:اتفاقا هردوشون خودشون رو به تو مدساورا

اده بود و فشارش افت دهیترس یبود.بچه حساب مارستانیروز تو ب هی ایتونست تنها بذاره.هست یرو نم ایهست یطرف

 بود.

 

با  وزرید گهی.دنجایچقدر شلوغ شده بود ا یدون ینگرانت بودن.نم یلیهم بودن.خ هیسرش بود.بق یهم باال نایساور

نماز خونه اس.از دو ساعت  یرفت موند.االنم تو یبار نم ریاخم و تشر همه شون رو فرستادم برن.مادرجون که ز یکل

 نیداره ا یکنه.چه قلب صاف یرو شکر م داتو نماز خونه داره خ یچشمات رو باز کرد دهیکه فهم شیپ

 زن...خوشبحالش!
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 ن؟یتکون دادم و گفتم:پس چرا خودتون نرفت یسر

 

م رفت.کاش دست یبود.چشم بستم و کاش م کینزد گمیزند یها تیبود.منشا تمام ممنوع کیتخت.نزد یرو نشست

شدن در  یمن خالصه م یزندگ یبودن مردها عادت ندارم.مردها کیمن به نزد یدونیخودت م ایکرد.خدا یرو ول م

 .دکم کرده بو یرو تو برادر ایدن یبرادرها یهمه  یکه رو ییپدر و پسر عمو

 

نفس  ایسال ها عادت ندارم.خدا نیا یمرد معشوق شده  نیا یکینامحرم عادت ندارم.من به نزد یمردها نیبه ا من

 کن. آورم کمکم یکم م

 

پررو شده  ـــبیمرد جذاب عج نیدور شه.اما نه!ا یبلکه کم میشونیرو پ ختمیبه دندون گرفتم و اخم ر لب

 کبارهیشدنم نبود.عوض شده بود به  هوشیمغرور قبل از ب یبود.ساورا

 

افتاده بود؟بسه تبسم.خسته  هوشیتخت ب یرو نجایکه دوسش دارم ا یکس یرفتم وقت یرفتم؟کجا م ی:کجا مساورا

 منه؟هوم؟ شیدل تو هم پ یوقت یکن یم یشدم.چرا لجباز

 

خودتون  یشماست برا شیگفته دل من پ یو گفتم:ک رونیاز دستش ب دمیگره خورده دستم رو کش یابروها با

 ن؟یدوز یوم نیبریم

 

 تونن دست دلت رو روکنن خانوم... یان که م ییزایچ نیروشنت بهتر یگفته؟اون چشم ها ی:بگم کساورا
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 هام رو بستم و گفتم:توهماته آقا ساورا پلک

 

 ...یمنطق لیدل ارواسمیب لیتبسم...دل هیچ ه؟مشکلتیتو چ ؟مشکلیلو نر یبند یو گفت:چشم م دیخند

 

کنه چه  ینم یدل سرکش خودم رو هم راض لمیدال یبرات وقت ارمیب یا یمنطق لیگلوم.چه دل ینشست تو بغض

 گهیکه د یخواب ازم که قانع ش یم لیشم.دل یحرف ها آروم نم نیخودم هم با ا یبگم بهت وقت یبرسه به تو؟چ

 نباشم؟ قتکه عاش رنیدل خودم رو بگ یتونن جلو یهام نم لیکه دل یوقت یعاشقم نباش

 

 بگم؟ یبگم بهت ساورا؟چ یچ

 

 گفتم که... میخور ی:ما به درد هم نمدمیبغض نال با

 

 مفت ینه حرف ها لیگفت:گفتم دل یهاش رو بست و با لجباز چشم

 

 من مفته؟ ینگاهش کردم و گفتم:حرف ها باحرص

 

 واسه من نشد جواب میخور ی:آره مفته.به درد هم نمساورا

 

 ادیز یکت ها ویآنژ یسوخت از جا یکه م ی.با تنیریعصاب من رژه م یکه توهم رو دمیکش یکردم.خودم کم نم داغ

 شدم و صدام اوج گرفت. یشده بود از بانداژ.با وجود تازه چشم باز کردنم قو نیکه سنگ یو سر
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 ی.نگاه کن خودت ماندازینگاه به خودت ب هینگاه به من و  هی؟یتوسل یتک پسرخانواده  یبشنو یخوا یم ی:چ-

.تو همییکل دارا یونیلیحساب چند م هیپدرم  هیارث یو من از صدقه سر اردریلیم ی.تو مولتستیالزم ن لیدل یفهم

الن که تر نیا قی.الستمیشدن ن یعروس توسل قیشم.من ال یاسم و رسم خانواده ات اونقدر بلنده که من توش جا نم

 که تمام خانواده ام زن عموم و پسرعمومن. یخانوم مادرشوهرم باشه.من

 

 نگاه به من و خودت بکن آقا ساورا... هی

 

 یها نیگره خورده و چ یاز اون ابروها دمیترس یکرد.اما نم یمردونه اش در مقابل بغض زنونه ام قدعلم م یها اخم

 رو هم که دارم ببره... ییذره آبرو هی نیکه سر باز کنه و هم دمیترس یخودم م ی.از بغض ترک خورده یشونیپ

 

مثل تو بشه مادر نوه  یدختر پاک هیکه  نی؟دارن؟ایرو چ یکه تو عروسشون بش نیا اقتیل یتوسل ی:خانواده ساورا

هستم که بشم  قیها.به من نگاه کن به نظرت اونقدر ال یتوسل ینام خانوادگ یها؟بشه ادامه دهنده  یتوسل یها

 یبه هست یزن یم شیترالن وآت یشیچرا م گهیچرا...تو د گهید یازیهمسرتو؟تبسم توکه اهل نماز و روزه و راز و ن

 یترالن رو م یکرد.تو چرا حرف ها ری...همون که من و اسیتبسم ات؟تویبه ماد یدوز یمن؟تو چرا نگاهت رو م

سال از  5غرور مسخره  هیکه با  ؟هوم؟منیو ما چ یاز من و خانواده ام.از من و مادرم...تو پاک یتو دور ؟آرهیزن

ها رو  یکه پول رو پول بذارم اسم و رسم توسل نیواسه ا ؟یعمرم رو تو غربت حروم کردم واسه چ یهاروز نیبهتر

 ؟رهیسعادت گ یحاج عل یمیقد یمعلم تو خونه  یاما دلم دست تو یاردیلیچند صد م یگسترش بدم تو شرکت ها

 

 یدم نم یقسمت م یقسمت داده که هر چ یتمومش کن.ک یدار مانیکه بهش ا ییبسمه به همون خدا تبسم

 ش؟یشکن
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گرفت.دل اما سبک تر  یسرم درد م ختمیر یسرم.اشک که م یرو دمیاز کرد.مالفه رو کش.بغضم سر بختمیر اشک

 .شدیم

 

 لرزون گفتم:تنهام بذار...برو...برو ساورا یصدا با

 

رد که قانعم کنه.منِ م یلی.دالیداشته باش یخوب لیگردم دال یبرم یاما به نفعته وقت رمیتخت و گفت:م یشد رو خم

بهم نگاه  دمیسن دارم قسمت م نیا یکه تو یبچه هام از سر و کولم باال برن رو قانع کن دیو سه رو که االن با یس

 لیدل من دال نیباشه اگرچه ا یمنطق لتی.پس لطفا دالستمی.من بچه نتیمرد واسه زندگ هیمرد. هیبه عنوان  یکن

 شه. ینم شیهم حال یمنطق

 

شکر کردم واسه  شهیهم ای.خدازیکردم.دلم گرفته بود از همه کس...ازهمه چ یمالفه هق هق م ری.در رو بست...زرفت

 کس یب یتنهام کرد یرو ازم گرفتم پدرم رو ازم گرفت نه؟مادرمیخدا چرا قسمتم ا یتمام داشته ها و نداشته هام...ول

 ؟یریگی...عاشق شدم عشقمم ازم میو کارم کرد

 

 کردم و به خودم لعنت فرستادم. هیگر

 

باور  نیشد ل ی.کاش مرهیاش رو بگ هیگر یدختر غم داشته باشه و جلو هیسخته  یلیبه احساسات دخترونه...خ لعنت

 و من باورش ستیمال مرد ن گنیکه م یهمونطور ستیمال زن ن هیکنه.گر هیگر دیدختر نبا افتادیمردم جا م یهم تو

 ندارم.

 



 ییدایش ینیریش

 
1324 

 

ت به اجازه قشم خورد...لعن یکه ب یبمونه...لعنت به زبون یتو دلم مخف دیکه با یاشک ها...لعنت به عشق نیبه ا لعنت

 خوامش دوسش یمادر معضوق سر بلند کنه و بگه نه.بگه من م یکه نتونست جلو یو دل مهربون دهیغرور زخم د نیا

 دارم.

 

خرج تک پسرش  که خواست مادرانه هاش رو یخورم که از تنها پسرت دست بردارم...لعنت به ترالن یقسم نم بگه

 دهاشیکه با تمام زور و تهد یخودش باشه...لعنت به ترالن مغرور یکه در حد خانواده  رهیبراش بگ یکنه و عروس

 یخانواده  ی دونهی یکیپسرش بردارم.از  سرتا دل من و نرم کنه.که با التماس ازم بخواد دست از  ختیاشک ر

 بگذرم. یتوسل

 

 سر پسرش نذاشتم که حاال بردارم. یدونست من دست رو یزن نم نیچقدر خنده دار بود که ا و

 

لم کنم و قدع نایکه نتونستم مثل ساور یو عاشق شدم.لعنت به من دمیخانومانه گفتم و خند شهیکه هم یبه من لعنت

م تالش ابر شتریب یکم دیکه نتونستم به ساورا بفهمونم دلم همراهشه شا یبگم منم ساورا رو دوست دارم.لعتا به من

 کنه...

 

 کالم بود و اونم...نه! یکیحرفم  شیسال پ 5 تیبه من مغرور که با جد لعنت

 

ها و  اشک ی!لعنت به همه می!به مهربونمیکس یرو تباه کردم.لعنت به من!به غرورم! به ب میکه زندگ یبه من لعنت

 خوردم. یلرزونم قسم م یبا صدا یمن وقت یگلو یترالن و بغض تو یبغض ها....لعنت به اشک ها

 

 رو عوض کرد. میکه زندگ ی...لعنت به ظهرنیروشنا و آر یبه اون روز...روز عروس لعنت
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هست که  شونیاز طرف ا یهم بهشون ندارم.اگه عالقه ا یعالقه ا چیبه پسر شما ندارم ه ی:ترالن خانوم من کار-

 نه از طرف خودشونه نه من... ایهست  دونمیمن هم نم

 

 ای یمن دل نباخت یباور کنم تو به ساورا یعنیباور کنم؟ یعنیشد و گفت: رهیخانوم با غرور تو چشم هام خ ترالن

 ؟یدیهم نکش یبراش نقشه ا یحت

 

 عزت یهست با خبر شدم.اونقدر دیکه گفت یحاال از احساس نیکردم و گفتم:نقشه؟کدوم نقشه؟من تازه هم یاخم

 ینکشم خانوم توسلمردم نقشه  یپسرها ینفس دارم که برا

 

ه .ساورا تک پسر منیستیحد ن هیمن در  یتوبا ساورا یدونیدختر خودتم خوب م نیتکون داد و گفت:بب یسر کالفه

افتن.تو دوست و آشنا هزارتا خاطر  یبه لرزه م باشیاز رق یکل ادیکنم.اسمش که ب یم ایکه بخواد براش مه یو هر چ

 یم.ننیو بب ایکشن ب یو کارخونه دار براش صف م اجردختر مهندس و دکتر و ت یلب تر کنه کل هی هیواه داره کاف

 من یشه به هر حال ساورا نطوریکه ا یکرد یتو کار دمیپسر من چرا عقل از کف داده و دل به تو بسته.شا نیدونم ا

ه ب یتنها کم یکن.اگه کم نیدم تو هم چشمت دنبالش باشه اما خودت سبک و سنگ یبهت حق م ستین یکم کس

 .یکن یخودتم تفاوت ها رو خوب حس م یعقلت رجوع کن

 

از  یکی سیدکتر بود و رئ هی ایکرد.ارم یفرق م یبا تو کم ایارم طیهم نبود.اما شرا ای...ارمیستیهم کف ما ن یدون یم

من براش انتخاب  باری.ستیهم ساورا ن نایخوب بود.مادر داشت...ساور شی.وضع زندگمارستانیمهم ب یبخش ها

 یبچه  هیزن مطلقه بود با  هیدختر نبود  نایاورکنم.س یبار نتونستم دخالت نیکرده بودم و خوشبخت نشد و ا

 یپسر خانواده  ؟تنهایحرف پشت سرش نباشه.اما ساورا چ نیاز ا شتریکرد تا ب یازدواج م عیسر دی.باکیکوچ

 یشرکت و کارخونه رو برعهده م استیو بعد از پدرش اون ر هداریما رو زنده نگه م یکه نام خانوادگ یکس یتوسل
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ما رو نابود  یخانواده  یخودش و آبرو یزندگ یاحساس پوچ و تو خال هیپسرم با  ذارمیمن نم نوم.نه دختر خارهیگ

 کنه.

 

گوشت  یببره.ناخن هام تو نیرو از ب تمینگم که شخص یزیرو مشت کرده بود و دندون هام رو قفل که چ دستم

 نیسوخت از ا ینبود.قلبم م یزیدرد در برابر سوختن قلبم چ نیسوخت اما ا یرفت و کف دستم م یدستم فرو م

 آب دهنم رو قورت بدم. دونستم ینم یشد.بغض گلوم سنگ شده بود و حت یحرف ها و تمام وجودم شعله ور م

 

کوتاه و  یزنونه  یمشک یرنگ شده، با اون مانتو ییطال یو موها شیهمه آرا نیمن با ا یزن رو به رو نیزن ا نیا

و آدم  تیسوال ببره؟مگه شخص ریمن رو ز تیداد شخص یسرش بود چطور به خودش اجازه م یکه آزادانه رو یشال

ه حساب ن مانشونهیبودنه تقوا و ا نیبه سنگ تتمخلوقا یبرتر زانیکه م یمگه خودت نگفت ه؟خدایبودن به وضع مال

 نیبا پدر و مادر دار ا یفرار یاز دخترها یلیکردم که خ ییرو کج رفتم؟چه خطا یپدر و مادر کجا یب ؟منیبانک یها

 شهر نرفتن؟

 

 زد. یچشم هام برق م یکه تو یاشک یشد و دست خودم نبود حلقه  یم نییگوم باال و پا بیس

 

 شد؟ یرو گرفتم و بلند شدم.نگاهم کرد و گفت:چ فمیک ی دسته

 

بهتون  زهیعز یلیکه برام خ نیهست یزن داداشم قائلم و شما هم مادر همون زن داداش یکه برا یاحترامات:با تمام -

منم تبسم سعادت دختر رضا سعادت همون  دیهست ی.اگه شما ترالن توسلدیکن نیمن توه تیبه شخص دمیاجازه نم

داشت اما آبرو و اعتبار داشت.اسمش  یسطمتو یمال دوضعیخوردن.شا یمحله سر اسمش قسم م هی یروز هیکه 

به من داشته  یحس دیهم نبا شونیبه تک پسرتون ندارم.ا یعالقه ا چیکرد.نه ترالن خانوم من ه یآزاد م یزندون

دختر  یخانواده ا نیشد به همچ یاگه پدرم زنده بود حاضر نم میخوریما به هم نم دیگ یباشن.شما درست م

 .زنیعز یلیواسه من خ یتوسل یو آقا نایاورس گمیبده...البته باز هم م
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 .یبه ساورا ندار یلباش و گفت:قسم بخور که حس یجا خوش کرد گوشه  یپوزخند

 

 ستیبه قسم خوردن ن یازی:ن-

 

 هست...قسم بخور تا باور کنم-

 

 د؟یکن یم تیخودتون رو اذ نقدریا ی:واسه چ-

 

شه که تو  یم یبچه ات عاشق کس یوقت یکه بفهم یستیکه غرور نداشت گفت:مادر ن ییبست و با صدا چشم

 هیدرصد تنها  هی...اگه نایمن مغروره لجبازه صدبرابر ساور ی...ساوراهیچه حس بد یتو قبولش نداشته باش شینخوا

 ...سهیوا ادرتا مقابل منِ م ارهیم نیدرصد بفهمه دل تو هم باهاشه آسمون و به زم

 

 یدیبخور در باغ سبز بهش نشون نم قسم

 

 یمرد...دو زن متفاوت.دو زن کیبود سر  یهم.دوئل یروشن من.دو زن رو به رو یها لهیکرد.چشم دوخت تو ت نگاهم

 تا آسمون بود. نیکه فاصله شون از زم

 

خاص  یغرور خاص و احساس کی...یلینام بلند فام کیسفت و سخت و  دیو عقا یامروز یزن مادر بود با ظاهر کی

 تر نسبت به پسرش...تنها پسرش!
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ازشون به جا مانده  ییکویخانواده که تنها اسم ن کی.و دادیخودم رو نشون م دمیکه عقا یزن من...با چادر کی و

 طرفه اس... کیکردم احساسم تا امروز  یکه حس م یخاص تر به کس یغرور خاص واحساس کیبود...

 

 یبار با التماس مادرانه  نیو ا دمی.لب گزرمیاشک هام رو بگ زشیر یجلو دیزدم و ابرو باال انداختم شا یپوزخند

از  یدونم چ یدونست دلم با ساوراست و نم ی.مشهیپ ی قهیزن مغرور چند دق نیکردم ا ینگاهم کرد.باور نم یشتریب

 من به پسرش یاشاره  کیاز  دیترس یبود که م دهیساورا د

 

که فرزندت  ستین یمادر نیبلده.ا یکردم او هم مادر یو من باور نم افتهیب نییداد دو سه قطره اشکش ارام پا اجازه

 نطوریکنه درسته ا یداره و فکر م یاعتقادات و تصورات خودش که از مادر یزن برا نیاما ا یرو از عشقش جدا کن

 جنگه... یم

 

ن.من خانواده ام خالصه شده تو زن عمو خوا یبذارم که من و نم یپا به خونه ا تونمیساورا رو دوست دارم...اما نم من

مادر و  نیکنند ا یهستن و چقدر فرق م میزن رو به رو نیهم یکه دختر و نوه  یو پسر عموم و زن و فرزند

برم که با تنفر نگاهم  ییداشته باشم نه جا یدوباره ا ربشم که مادر و پد یآرزو داشتم وارد خانواده ا شهیدختر.هم

 کنند.

 

 خورمیلب تر کنم و بگم:قسم م یاجازه رو داد به سخت نیچشماش و غرور خودم بهم ا التماس

 

زن چه  نیتر از زبان است و ا ایکه گو ستیچشم ها چ نیا ایچشم هاش برق زد اما هنوز هم مطمئن نبود.خدا دیخند

 !یزبان چند گرم نیبود به ا یاعتماد م یهم ب دیمرا خوانده بود و با یخوب چشم ها
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و  نی...به همون خدا و دیدوست دار یرو فشرد و گفت:قسم بخور به روح پدر و مادرت...به جون هر ک دستم

شه.قسم  دیتا ازت نا ام یو بهش رو ند یهرچقدر دنبالت اومد پسش بزن یندار ی.قسم بخور به پسرم کارمونتیا

 ...قسم بخور تا باورم شهایبخور به جون مادرجونت و هست

 

 خورم یافتاد و گفتم:قسم م نییاز کنار چشمم به پا یاشک یبستم و قطره  چشم

 

و شکوفه دادن نهال عشق  دنییقلبم را.ممنوع کردم رو یشد!با زبان خودم ممنوع کردم عشق تازه جوانه زده  تمام

 60جسم  نیا یاش در تمام رگ و پ شهیدر آورد.ر شهینهال را از ر نیشود ا یوجودم را و چقدر سخت م

 !!!ستییلویک

 

چند  یها هیکرد از شدت گر ی.سرم درد مدمیسرم کش یرو باز کردم و مالفه رو از رو نمیو سنگ سیخ یها پلک

غل ب ی.چشم دوختم به تخت خالمیکس یگذشته و ب یاداوریسوخت از  یکه تازه آرام شده بود.دلم م شیپ ی قهیدق

 دی...من تبسم ام.من تنها باستین کردن هی.گالستیتنها باشم؟حق من حرف زدن ن دیهم با نجایا ایدستم و خدا

 ای...من به دنستین یخودم نگه دارم.داغ دل من گفتن یو درددل هام رو برا گرانیبدم به د هیبخندم و لبخند هد

 .زترهیام عزبر یا یام که از هر تن یناتن یکلبه و برادرزاده  یبچه ها یاومدم لبخند بنشونم رو لب ها

 

م بودن.چش میتیاند و چقدر سخته داغ  میتیکه از جنس خودمن. ییکنار بچه ها رمیگ یکلبه ارامش م یفقط تو من

پدر باال سرت نباشه که قدعلم  هیندارند.چقدر سخته سا یاشک ها تمام نیگونه ام و ا یرو دیبستم و باز اشک غلت

موهات رو شونه  ی.چقدر سخته دست نوازش مادردیخوری.شما به ما نمدمیترالن و بگه من بهتون دختر نم یکنه جلو

 رهنیکه کس باشه پ دمیم یبه کس دمینشونت نم یبه کس دمینکنه و نگه گل دخترم غصه نخور به کس کسونت نم

ش پسر یشعر رو برا نیترالن ا ینیبب یی؟کجاییبود و حاال مادر...کجا نیریشعر ش نیتنش اطلش باشه و چقدر ا

 اطلس به تن نداشتم که پسرش رو به من بده. راهنیپمن خواند ومن  یجلو
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و حرف  ییهمه تنها نی...خسته ام از انیو من و تنها گذاشت نی...زود رفتنیرفت ن؟زودینیب یو م ن؟منییکجا

 ...دعانی...برام دعا کندنیشن

 

 یگرفتن و چه عجله ا یهم سبقت م .عقربه ها ازمارستانیاتاق ب وارید یرو یدوختم به ساعت گرد و ساده  چشم

ربع به چهار بود و چهار  کی...نیعمر ما آدم ها چقدر عجله دار یها هیتمام شدن ثان یدن؟برایهمه دو نیا یبود برا

 ...دیزدم و گفتم:شا یداشتم؟پوزخند یتمالقا یعنی...مارستانهایهم به گمانم ساعت مالقات اغلب ب

 

 یبره و اگر مالقت نیصورتم زودتر از ب یقرمز دیکه شا یزدم مصنوع یمن تنها...لبخند م یتلخ بود برا دهایشا نیا و

 کردم. هیداشتم نفهمه گر

 

گرفت  یحرصم م دوچقدریدو یشمار هم چنان شتابان م هیدوازده.اما ثان یرو گرید یو عقربه  4 یرو ستادیا عقربه

 قرمز. یالغر مردن یعقربه  نیعجول بودن ا نیاز ا

 

 یصدا دیکردم اما تمام بدنم گوش شده بود تا شا یم زیزدم و اتاق رو انال یم یالیخیشده بود و خود را به ب چهار

 به گوش برسه. ییآشنا

 

وارد شدند.لبخند زدم و چشم بستم و خدا رو شکر گفتم که  کمیکوچ یبه در خورد و در باز شد و خانواده  یا تقه

 چند نفر رو کنارم دارم. نیحداقل هم

 

چند روزه دعا کردم خدا تو  نیچقدر ا یدونینم یخوشگلتو باز کرد یقربونت برم مادرجون اون چشما ی:الهمادرجون

 رو دوباره بهمون برگردوند
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 دیبا یچ دونستمیاشکش رو پاک کرد.قدرت تکلم نداشتم نم شیروسر یو با گوشه  دیشد و صورتم رو بوس خم

 کیبا لبخند بغلش کرد ونزد ای.ارمدیرس یسمتم.قدش به تخت نم دیدو ایدونم...هست یانه؟نمیبودم  بگم.من مقصر

 من آوردش.

 

 یرو دمیافتاده بود.دست کش یکیکوچ یچشم هاش گود ریالغر تر شده بود و ز یکم امیبار اشک شوق بود.هست نیا

دخترک  نیبود ا نیریو چه ش میداد یم هیو خم شد طرفم و بوسه ها بودکه بهم هد شییطال یو موها دیصورت سف

 من. یکوچولو

 

 نه گهیگذره د یراحت.خوش م یدیخواب نجای.خوبه خانوم سه روزه ایعمه رو کشت ای:بسه هستایارم

 

 .زمیعز ی.خوشحالم به هوش اومداینکن ارم تشیزد و گفت:اذ یلبخند نایساور

 

 گرمش رو نداشت. یرو فشرد و دست من توان فشاردادن دست ها دستم

 

 نبودم یو گفتم:شرمنده ام.امانت دار خوب دمیگز لب

 

من کجا  یایاالن معلوم نبود هست یتو نبود زم؟اگهیعز یزن یم هیچه حرف نیکرد و گفت:تبسم ا یاخم نایساور

کرده و  یگوشیباز یادی.دخترک من زیبه خطر انداخت ای.تو جون خودت رو به خاطر هستیخانوم ونتمیبود.من مد

 تبسم جون. ونمیوسط من به تو مد نی.ایهم حواس پرت شییدا
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 کرد. یحرفا هم وجدانم رو آرام نم نیزدم و ا یلبخندتلخ

 

 .مفهومه؟یش هوشیتو سرت دوباره ب زنمیمشت م هی یبگ یچرت و پرت ها بخوا نی:از اایارم

 

 جالد؟ ای ی:پزشک-

 

 لشیکه دوست نداره خواهر گلش چرت و پرت تحو یتو فقط داداشم.داداش یبرا چکدومیمهربون گفت:ه ایارم

 یخواهر یبده.مرس

 

از عمق فاجعه  نینشوند.اما ا یلبم م یلبخند رو رو نایو ساور ایارم یو نگاه قدرشناسانه  دیخندیمهربون م مادرجون

 ...یچ دنیدزد یرو م ای.اگر هستکردیکم نم

 

 دسته گل وارد شدن. هیو روشنا با  نیبه در خورد و آر یا گهید ی تقه

 

 تو؟ یقهرمان چطور ی:به به خانوم خانوماروشنا

 

 یتبسم.کم مونده تو روزنامه عکست رو چاپ کنن.تبسم عمه  یو گفت:بد گردوخاک کرد دیشد و لپم رو بوس خم

 قهرمان.

 

 نیسر خم کرد و گفت:بال به دور تبسم خانوم.خوشحالم بهتر نیو آر دمیخند
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 نیآقا آر نیدی:ممنون زحمت کش-

 

 یآقامون خبرندار دهیزحمت کش یشوهرش رو نگاه کرد و گفت:بله کل یبا نگاه خاص روشنا

 

 شده؟ یباال انداختم و گفتم:جدا؟چ ییابرو

 

 میکن یبعدا درموردش صحبت م ستین یزیبحث رو شروع نکنه گفت:چ نکهیا یزد و برا یلبخند نیآر

 

 یتکون دادم و سع یبزنه.سر یخواد حرف یبچه نم یدوخت.متوجه شدم جلو ایدارش رو به هست یبعد نگاه معن و

 شمیکرد پ یکنارم بودن.مادرجون اصرار م کمیکوچ یبد فکر نکنم.تمام ساعت مالقات خانواده  یزهایکردم به چ

بود.روشنا هم که  یم ایمواظب هست دیهم با نای.ساورادیاز دستش برنم یکار رزنیپبمونه اما من قبول نکردم.اون 

 یکه به عنوان همراه بمونه.نم نیاومدن هم براش خطرناک بود چه برسه به ا ادتیع نیاستراحت مطلق بود و هم

ه ک یندارم در حال یاجیاحت یدادم به کس یباشم.با خنده بهشون نشون م یباشه.مزاحم کس شمیپ یخواستم کس

 .تگف یم یا گهید زیدرونم چ

 

 شدن؟ یآروم گفتم:دزدها چ ای.موقع رفتن رو به ارمنشیریبشم از وجود ش رابیکه س دمیرو اونقدر بوس ایهست

 

 ستی.حاال وقتش نگمیرو بهت م زیهمه چ یها فکر نکن.بهتر شد نیخوبه.تو به ا یزد و گفت:همه چ یلبخند
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 چند روز غرق شدم. نیحوادث ا یرو گفت و رفت و من در خمار نیهم

 

لدون و گ یتو ینبود.به گل ها نیریخود خواسته برام ش ییتنها نیرفتن.ا یدلتنگ شدم.کاش نم بیرفتنشون عج با

اتاق بود و عطر گرمشون که بهم لبخند  یاز وجودشون هنوز هم تو ینگاه کردم.لبخند زدم.نشون زیم یرو ینیریش

 داد. یم هیهد

 

 ییبه خوردن غذا نداشتم.تنها یلیزد.راه گلوم بسته شده بود و م یبه دل نم یچنگ مارستانیب یشده بود.غذا شب

 من ممنوع بود! یکه برا یزیخواست.چ ینازکش م هیکرد.دلش  یم یقرار یشده بود وب ری.دلم بهانه گدیچسب ینم

 

 نیشد از ا ینم دهید یادیز زیگلوم چنبره زد.نگاه دوختم به پنجره.چ یرو یرو فوت کردم و باز بغض بزرگ نفسم

پاهام رو  یرو ستادنیرفت و قدرت ا یم جیامتحان کرده بودم اما سرم گ یپاشم.چندبار تونستمیدور.کاش م

 نداشتم.

 

 نبود. یبود ول یعنید.بدنم رو سوراخ کنه.اما نه...پرستار نبو یجا هیپرستاره و قراره  هیباز شد.چشم بستم.باز هم  در

 

کون ت یکرد اما لباس پرستارها رو به تن نداشت.کالفه سر یم یشدم و ازم پرستار یاروم م دنشیبود که با د یکس

 مرد! نیا یکردم برا یآماده م دیاومد جواب با ادمیدادم و تازه 

 

 یپشت یکنار تختم برعکس نشست روش و دست هاش رو گذاشت رو دیرو کش یاخم صندل یحرف و با کم یب

 تفاوت نگاهش کردم. ینگاهم کرد.ب رهیو خ یصندل
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 :خب؟ساورا

 

 :خب؟-

 

 رمیتکون داد و گفت:اومدم جوابم رو بگ یسر

 

 ندارم که بخوام بهتون بدم یاس چون جواب دهیفا یرنگم کردم و گفتم:پس اومدنتون ب یب یمهمون لب ها یپوزخند

 

 بره نیاز ب نمونیبگم که احترام ب یزیهاش گره خورد و گفت:کالفه ام از دستت.نذار چ اخم

 

 نیا یمن کجا یخوشبخت یاخم و دعوا!ستاره  یخواستم اومده بود اما با کل یکه م یدوختم به پنجره.نازکش نگاه

 کرد؟ داشیشه پ یجوره نم چیگم شده که ه رهیشب ت

 

و  نهیرو بب ینرم نیداشته باشه وساورا ا یلحنم از ناز نشونه ا دمیترس یخواست و م ینگفتم.دلم ناز کردن م یزیچ

 کششم رو بفهمه و قسمم رو بشکنه!

 

 بالشم گذاشت و ریعقب تر رفتم.دست ز یتخت نشست.کم یرو برداشت و رو جاتیشد.ظرف سوپ مرغ و سبز بلند

 ادمی ایمن بود و خدا یبرا زیهوس انگ یگرما نیگرفت و کاش ا یقلبم ضربان م یکیدهمه نز نیبلندم کرد.از ا یکم

 مرد! نیرفت ممنوع ست ا
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 ؟ی:چرا غذاتو نخوردساورا

 

 ندارم لی:م-

 

 و با عشق دمیخند یگرفت و من کودکانه م یکه مادر به سمتم م ییماهایبه سمتم گرفته بود.ازهمون هواپ یقاشق

 مادر! ییکجا یو آ دمیبلع یپر از غذا رو م یمایهواپ

 

 خورم یقاشق و گفتم:نم یرو گرفتم جلو دستم

 

 یتا اخرش خوبم م یخور ی.میخور ینم خودیگفت:ب یچشم هام و با لحن سرزنشگرانه ا یشد تو رهیخ

 ...دی؟بایفهم ی.میخوب ش دی.باستیدل بخواه تو ن ؟بخوریتخت بخواب نیرو ا ادی.خوشت میخور

 

عذاب فرستاده بود اون هم از نوع  یخواست و خدا برام ملکه  ی.خنده ام گرفته بود دلم نازکش مدمیگز لب

 ؟یلیعزرائ

 

 خورم ی:نم-

 

شده بود.دهان باز کردم به  ریسخت گ یمعلم ها هیجاخوش کرده بود و شب شیشونیرو اورد جلوتر.اخم رو پ قاشق

 ده. یم ینیریشهد و ش یمزه  یکه عاشقش یهم از دستان کس یمارستانیولرم ب مهیاجبار.سوپ ن
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 خورم. یخب خودم م یلیرو از دستش گرفتم و گفتم:خ قاشق

 

قاشق اول  یکدوم از قاشق هاش مزه  چینگاه نافذش تا اخر به زور خوردم.اما ه ریرو داد دستم و غذام رو ز بشقاب

 رو نداشت.

 

 .یش یم یعال گهید یدختر خوب.جواب منم رو بد یخب حاال شد یلی:خساورا

 

 :جواب ندارم بدم-

 

 شه ها سرکار خانوم یم ریداره د ینگاه به سنمون کرد هی؟یکن یم یلجباز یواسه چ ی:تو که دوستم دارساورا

 

شده دوستم داره  دایپ یکیخواد.عشقش رو...خواستنش رو... یرو م شیقسمم رو بشکنم؟دلم مهربون شهیم ایخدا

 قسم. تیپسش بزنم خسته شدم به بزرگ دیبا یواسه چ

 

 کنه ینکن سرم درد م تمی:اذ-

 

دونم  یکه م فیزد و گفت:ح یگرد شده نگاهش کردم.لبخند یشد سمتم.آب دهنم رو قورت دادم و با چشم ها خم

 کردم سرت خوب شه یم یکار هی.مگرنه دیو مق یخانوم

 

 کار؟ یتعجب گفتم:چ با
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 دوا و دکتر هم کارسازنره خانوم یاز هر چ هییمن جادو یعقب و گفت:بوسه ها رفت

 

 پسر. نیکردم و چقدر پرروهه ا اخم

 

 دکتر یقاآ نیشفا داد ینطوری.تا حاال چندنفرو انیازش که بهش مطمئن نیاستفاده کرد یلیگفتم:معلومه خ هیکنا با

 

 یش یجذاب تر م یش یو گفت:حسود م دیخند

 

 و حسادتم. رتیگفت.معلوم بود غ یبرگشتم به حالت خودم و راست م عیسر

 

 یحق با شماست.نه چه حسادت ستیبه من مربوط ن رمی:نخ-

 

ن دون یهم م هیحسود.من از احساس تو مطمئنم.نه تنها من بلکه بق یو گفت:خانوم کوچولو مینیب یزد رو یا ضربه

 برمت محضر یراست م هیگذاشتم بعد از مرخص شدنت  ای.من قرارهام رو با ارمیتو من و دوست دار

 

 ام؟ یمحضر؟مگه من راض یمنو ببر یخوا یم یک یدرشت کردم و گفتم:شما با اجازه  چشم

 

 یکن یناز م یفقط دار یا ی:بله راضساورا
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 .من و شما به درد هم...ستیسر تکون دادم و گفتم:ناز ن کالفه

 

 یبرمت به زورم ازت بله م یبه زورم م ادهیخوام بشنوم.زورم ز یرو چسبوند به لبم و گفت:بسه تبسم نم انگشتش

بود که برگشت و گفت:منم مثل تو قسم خوردم.قسم خوردم  رهیدستگ ی.بلند شد و رفت سمت در و دستش رورمیگ

 ی.خوب بخوابهیاما شدن رهیادم.درست دد یم مانجا شیسال پ 5 دیکه با یبه زورم که شده تو رو مال خودم کنم.کار

 ریهمسرم.شب بخ

 

قسمم رو نشکستم.اما خوشحال  یخودت شاهد ای؟خدایهام تنها گذاشت.پس ترالن چ یناباور ونیو من و م رفت

 ای.خدادمینکردم.خند یخواد مال خودش کنه.من که کار یو من و به زور م شهیم شقدمیبودم.ساورا خودش داره پ

 شه؟ یم یعنی

 

 

 

 

 

 دیاز تهد دمیترس ی!قرار بود مرخصم کنن.میگذشت.حالم خوب شده بود.البته کم یروز از به هوش اومدنم م چهار

 نایانداختم.با کمک ساور نهیبه آ ی؟نگاهیگفت چ ی...اگر راست مجانیه ایجور دلشوره،دلهره  هیساورا.ترس که نه 

 یکم نایرنگ.ساور یبود.صورتم کبود بود و ب ستهبانداژ ب یسبزم رو رو یلباس هام رو عوض کرده بودم و روسر

 برقلب به لب هام زد.
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 ادیاز من در نم زادیآدم ی افهیق یکن یو گفتم:تالش نکن زن داداش.هر کار دمیخند

 

 دهیبپسنده پسند دیکه با ی.کسیتو همه جوره خوشگل وونهیوگفت:پاشو د دیخند

 

داشتم از کلبه و دوستام اما  ی.مالقاتومدیشب به بعدساورا ن ه؟ازاونیرو گفت و چشمک زد.نکنه قرار محضر جد نیا

ود همه رو شده ب شیگفت احساسم پ یکه کجاست.راست م رمیخبر بگ یکردم از کس یساورا نبود.جرئت نم نشونیب

 زد و چشمک! یحرف م دنیاز پسند نطوریا نایکه ساور

 

خفقان آور  یداشتم اما حالم از فضا جهیسرگ یشدم.هنوز کم نیرو انجام داد و سوار ماش صمیترخ یکارها ایارم

 خودمون ینشست پشت فرمون و به سمت خونه  ای.ارمیصندل یدادم به پشت هیخورد.سرم تک یبهم م مارستانیب

به زور بردنم به محضر  یساورا برا و میمحضر رو نرفت ریناراحت که مس ایدونم خوشحال بودم  یحرکت کرد.نم

 بود. ومدهین

 

 هیخونه تنگ شده بود.همسا ی.دلم برادمشیشدم.بغلش کردم و بوس ادهیبود.پ ستادهیدر ا یبا اسفند جلو مادرجون

 و دخترخاله هاش هم بودن.بسم اهلل گفتم و وارد خونه شدم. ایارم یها و خاله 

 

نشستم و با  یم دی.همش باادتیخسته شده بودم.مثال اومده بودن ع یرو از سرم در آوردم و نشستم.حساب چادرم

 .خواستیخواب م ریدل س هیدادم.دلم  یلبخند جواب محبت هاشون رو م

 

 تبسم و مادرجونم خسته ان میبلند شو حاضر شو بر گهی:خانوم دایارم
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 یکن یتو چرا تعارف م گهید نیهست ؟شامیزنیم هیچه حرف نی:اوا مادر امادرجون

 

 بهتره. میسرکار بر میصبح بر دی.نه بامیینجایکه هر روز ا ه؟مایو گفت:نه مادرمن تعارف چ دیخند ایارم

 

 و گفت:برو گل دخترم برو حاضر شو ایرو گذاشت رو کمر هست دستش

 

که ازش در مورد اون مردها بپرسم.مطمئن  دمیاتاق.فرصت رو مناسب د یرو گرفت و رفت تو ایدست هست نایساور

 ...رهیام شونیکیبودم 

 

 شدن؟ یدزدها چ ای:ارم-

 

 نیگفت.آر نیشناخت به آر یرو م ریرو خم کرد و آروم تر گفت:همون موقع که فرار کردن.اما خب ساورا که ام سرش

گنده الت رو مامور کرده  هیخواست وارد ماجرا بشه  یخودش نم ریکرد.البته ام رشونیاش رو گرفت و دستگ یهم پ

 چهره بده رییتونه تغ یپسرخاله اش که نم یراچهره داده بود اما خب ب رییتغ کمیبود دخترمو بدزده.خودشم 

 

 شد؟ یتکون دادم و گفتم:پس گرفتنش.خب حکمش چ یر

 

 نیخودم رو کردم.آر تیاما من شکا میمنتظر بمون یکم دیانداخت باال و گفت:حاال تازه چند روزه گرفتنش با یا شونه

 تماح یسینامه رو بنو تیشکا یبر دی.تو هم فردا بامیازش بگذر دیهم سفت و سخت پرونده رو گرفته دستش.نبا
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 واسه چ از ساورا جدا شده بود؟ ای.هسترمی:باشه بذار حالم بهتر شه م-

 

را .ساوطونهیش گهیدونم؟به عمه اش رفته د یپاش و گفت:واال چه م یو با دست زد رو دیکش یتکون داد و پوف یسر

که حواسش رو  یتو که مرده راهش رو گرفته.ساورا هم شرمنده بود حساب شیپ ادیگه دستمو ول کرد گفت م یم

 افتادهین یخدا رو شکر اتفاق میبگذر گهیجمع نکرده.د شتریب

 

 نشده که. یزیشده چ کهیت کهیاخم گفتم:نه فقط مخ من ت با

 

 چه برسه به حاال یتو همون موقع که ضربه به سرت نخورده بود مخ نداشت یو گفت:وا دیخند

 

 طونینه.ش یگیگم دخترم به تو رفته م یرو پرت کردم طرفش که تو هوا گرفت و گفتش:بفرما م ییکوچولو بالش

 خانوم

 

 نه عمه اش رهیم شییحالل زاده به دا میدیحواس گفتمکواال ما که شن یاخم کردم و ب بامزه

 

 ینعیرفته؟ شییمن به دا یایکنکاش گرش گفت:آها پس به نظرتون هست یخم شد جلو و با چشم ها طونیش ایارم

 نه؟ گهید طونهیبه نظر شما آقا ساورا ش

 

 ـــایهام رو گرد کردم و گفتم:ارم چشم
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 ما جوون هاخنده و گفت:امان از دست ش ریو زد ز یداد به پشت هیتک

 

 واقعا دوست داره ؟ساورایبهش فرصت بد یخوا یگفت:نم یاش رو خورد و با لحن مهربون خنده

 

 کنم یخواهش م ایسر تکن دادم و گفتم:ارم یبحث تکرار نیاز ا کالفه

 

خواهر  ستیسال.کم ن 28 یفهم یسالته م 28.اندازینگاه به خودت ب هی؟یکنم چ یکرد و گفت:خواهش م اخم

جاش  یو غرور ب یبا لج و لجباز شیسال پ 5درسته  هیشده.ساورا مرد زندگ رید کمیها  یبچه باز نیا یمن.برا

باشه.ساورا  شیمرد اون پنج سال پ ادخو ینم گهیگذاشت و رفت و فرصت ها رو از جفتتون گرفت اما حاال رگشته.د

سالشه.از وقت زنش هم گذشته.خواهر من  33اما حاال ساورا  نی.همون موقع هم بچه نبودطوریبزرگ شده.تو هم همن

 .یزن یپسش م نطوریکه ا ومدهیشبه ن هیعشق  یپ

 

 یم یباز و گفت:ساورا دوست داره.من باورش دارم.تو هم باورش کن...هر کار مهین یداد به پنجره  هیشد و تک بلند

 کنم که بهت برسه.هر کار... یم یبدون هر کار نویدونم ته دلت باهاش هست...ا یتو رو در هم بشکنه.م یکنه تا نه 

 

لم رو د دمیکه من شن ییحرفا نینه اما ا ایبود  دهیشن دونمیبود.نم اطیح ی...مادرجون تواطیح یگفت و رفت تو نویا

.که سرت هوار یسنگدل .بهیاحساس یکه همه از عشق ساورا حرف بزنن و متهمت کنن به ب نیانداخت.ا یبع لرزه م

که  یکه قسم روح پدر و مادرم رو باور دارم.همونطور یو به خدا قسم من باورش دارم.همونطور یبزنن باورش کن

 نفرت ترالن رو باور دارم.

 

 همه بغض نیاز ا دمیلرز یو م دمیگز لب
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 ریقاب در رو پر کرد.سر به ز ایبلند و مواخذه گر شوهرش رو.دست در دست هست یبود صدا دهیانگار شن نایساور

مهربان اما مشکوک زن  یانداختم و گونه ام رو پاک کردم و بلند شدم.لبخند زدم و چشم دوختم تو چشم ها

 داداشم.

 

ت و درش زیخونه ر نیاومدم تو هم شیجلو که باهاش دست بدم بازوهام رو گرفت تو دستاش و گفت:پنج سال پ رفتم

کس  شیدلت پ ای یکردم سنگدل ی.فکر میبهش جواب نه بد یو حق ندار یوندبهت گفتم که دل داداشم و شک

 لی.تبسم تو برام مثل سوستین گهیکس د شیکردن دل پ ریحاال...بعد پنج سال مطمئنم مشکل تو گ یاس.ول گهید

کنه از  یهست که تو رو وادار م یزیچ هیفهمم. یمخالفت رو نم لیدل نیدلتون باهمه اما ا میدون ی...همه میزیعز

جز تو  یا گهیدم کس د ی.چون من اجازه نمنیزود حل شه و بهم برس یلیخ زیاون چ دوارمی.امیساورا دور باش

 عروس خانواده مون شه.

 

 ر...کنم...هرکا یم یبهم هر کار دنتونیرس یبرا ایتونم بهت کمک کنم بهم بگو...منم مثل ارم یم یوقت فکر کرد هر

 

 کن یکرد رو گرفت و گفت:از عمه خداحافظ یرو که کنجکاوانه بهمون نگاه م ایهست دست

 

 گشتم. یم ای.دنبال آرامش تو وجود هستدمشیرو بغل کردم.بوس ایو هست نشستم

 

 .یش یخوب م یها زود یو گفت:عمه جونم غصه نخور دیگونه ام رو بوس کودکانه

 

 کردم. یدر اتاق رفتم و خداحافظ یکرد.تا جلو یبا یو با دیبانداژ شده ام رو بوس سر
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گوشه اتاقم.عکس  یگذاشت.پناه بردم به تخت ساده  یکرد.تنهام م یاتاقم.خوب بود که مادرجون درکم م برگشتم

ه ک یدرحال یهست یافتنیدست ن نقدریصورتش.چرا ا یرو دمیکه همدمم شده بودم و برداشتم.دست کش یکیکوچ

 ؟یکیبهم نزد نقدریا

 

و دل  ییتنها یضعفم نبود.نشونه  یکرد.نشونه  یسبکم م هیکردم.گر یم شهیپنج سال هم نیکه ا یکردم.کار هیگر

 شکسته ام بود.دو تقه خورد به در اتاقم.دستپاچه اشک هام رو پاک کردم و صدام رو صاف.

 

و دل  ییتنها یضعفم نبود.نشونه  یکرد.نشونه  یسبکم م هیکردم.گر یم شهیپنج سال هم نیکه ا یکردم.کار هیگر

 شکسته ام بود.دو تقه خورد به در اتاقم.دستپاچه اشک هام رو پاک کردم و صدام رو صاف.

 

 :بله؟-

 

 میمهمون دار امادری:تبسم دخترم بمادرجون

 

 که بود. یبود.حاال هر ک یادب ینرم.ب شدیمهمون ها.نم نی.از دست ادمیکش یپوف

 

 امی:چشم االن م-
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.کو دختر نهیبب یشکل نیهم عادت کرده من و ا نهییشدم به صورت قرمزم.آ رهیخ نهیرو آب زدم و تو آ صورتم

 ؟ییقبل از آشنا یخندون روزها

 

 .رونیو چادر گلدارم رو سر کردم و رفتم ب دمیبه لباسم کش یزدم و دست یلب برق

 

 دنی.از داطیح یبرد.ازدستش گرفتم و لبخند زد.رفتم تو یم ییبودن.مادرجون داشت چا اطیح یها تو مهمون

 .هم قلبم هم پاهام!ستادندیمهمون ها ا

 

 بلند شد و مقتدرانه سالم کرد. ساورا

 

 دهیبودمش.شا دهیوقته ند یلیدونم خ یبود.نم نیلچرنشیدهنم رو قورت دادم و سالم کردم.نگاهم به زن و آب

 ازش نداشتم. یشدم.دل خوش یم دنشیمجبور به د کباریهرچندماه 

 

 نوم:سالم ترالن خا-

 

 سرش رو تکون بده. یتونست کم فقط

 

 تخت. یرو گذاشتم رو یی.ساورا نشست و چادینیبش دیی:بفرما-

 

 کرد. ینگاهم م رهیتخت نشسته بود و خ کینزد لچریو یخانوم رو ترالن
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 :حالتون چطوره؟-

 

 گهیکنم د یبهتر شده.به هر حال من معجزه م یگفتن با برگشتن من کم ی:بهتره.دکترها مساورا

 

د به تک پسرش.هنوزم بع دمیلبخند بزنم که مادرش فکر کنه در باغ سبز نشون م دمیترس یکرد.م فیخودش تعر از

 سوزوند. یحرفاش دلم رو م یاداوریپنج سال 

 

 .نتتیخواست بب ی:مامان مساورا

 

 هام گرد شد و آروم گفتم:خودشون گفتن؟ چشم

 

چند روزه بعد از اون اتفاق دوبار اسمت  نیکرد و زل زد به مادرش و گفت:آره.ا ییلبش خودنما یگوشه  یکج لبخند

 خواد ازت تشکر کنه یم یجون خودت رو به خطر انداخت ایتو به خاطر هست دهیرو نصفه نصفه گفته.فهم

 

 بود فمیجون منه.وظ ایلبخند زدم و گفتم:جون هست خانومانه

 

 یزل زدم تو چشم ها اریاخت یمن.ب یرفت و جلوتر اومد.درست جلو رلچیو یدکمه  یترالن خانوم رو یها انگشت

 وراه رفتن نداشت ادیکردن.اما قدرت تکلم ز یروشنش.دست هاش کار م
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 :بله؟-

 

 میمهمون دار امادری:تبسم دخترم بمادرجون

 

 که بود. یبود.حاال هر ک یادب ینرم.ب شدیمهمون ها.نم نی.از دست ادمیکش یپوف

 

 امی:چشم االن م-

 

.کو دختر نهیبب یشکل نیهم عادت کرده من و ا نهییشدم به صورت قرمزم.آ رهیخ نهیرو آب زدم و تو آ صورتم

 ؟ییقبل از آشنا یخندون روزها

 

 .رونیو چادر گلدارم رو سر کردم و رفتم ب دمیبه لباسم کش یزدم و دست یلب برق

 

 دنی.از داطیح یبرد.ازدستش گرفتم و لبخند زد.رفتم تو یم ییبودن.مادرجون داشت چا اطیح یها تو مهمون

 .هم قلبم هم پاهام!ستادندیمهمون ها ا

 

 بلند شد و مقتدرانه سالم کرد. ساورا

 

 دهیبودمش.شا دهیوقته ند یلیدونم خ یبود.نم نیلچرنشیدهنم رو قورت دادم و سالم کردم.نگاهم به زن و آب

 ازش نداشتم. یشدم.دل خوش یم دنشیمجبور به د کباریهرچندماه 
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 :سالم ترالن خانوم-

 

 سرش رو تکون بده. یتونست کم فقط

 

 تخت. یرو گذاشتم رو یی.ساورا نشست و چادینیبش دیی:بفرما-

 

 کرد. ینگاهم م رهیتخت نشسته بود و خ کینزد لچریو یخانوم رو ترالن

 

 :حالتون چطوره؟-

 

 گهیکنم د یبهتر شده.به هر حال من معجزه م یگفتن با برگشتن من کم ی:بهتره.دکترها مساورا

 

د به تک پسرش.هنوزم بع دمیلبخند بزنم که مادرش فکر کنه در باغ سبز نشون م دمیترس یکرد.م فیخودش تعر از

 سوزوند. یحرفاش دلم رو م یاداوریپنج سال 

 

 .نتتیخواست بب ی:مامان مساورا

 

 فتم:خودشون گفتن؟هام گرد شد و آروم گ چشم
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چند روزه بعد از اون اتفاق دوبار اسمت  نیکرد و زل زد به مادرش و گفت:آره.ا ییلبش خودنما یگوشه  یکج لبخند

 خواد ازت تشکر کنه یم یجون خودت رو به خطر انداخت ایتو به خاطر هست دهیرو نصفه نصفه گفته.فهم

 

 بود فمیجون منه.وظ ایلبخند زدم و گفتم:جون هست خانومانه

 

 یزل زدم تو چشم ها اریاخت یمن.ب یرفت و جلوتر اومد.درست جلو لچریو یدکمه  یترالن خانوم رو یها انگشت

 وراه رفتن نداشت. ادیکردن.اما قدرت تکلم ز یروشنش.دست هاش کار م

 

و مبهوت بودن.ترالن خانوم از  جیگ یاز رو ایبود  یمصنوع دونمیلبم جاخوش کرده بود.نم یگوشه  یمصنوع لبخند

 من تشکر کنه؟

 

 یاما نم رهیکردم دستم رو محکم بگ یم یلرزونش رو به سمتم دراز کرد.دستش رو گرفتم.سع یها دست

ده ش رتری.آراسته بود اما پادنبودیز شیاز اون آرا یتونست.دست هاش شل بود.صورتش اون صورت سابق نبود.خبر

رو  میزندگ یاهیخواستم س ی.نمدمو از کنارش رد ش نییکجابود سرم رو انداختم پا.هر دمشیبود.پنج سال درست ند

 شتریلم بد ی نهیبشه و ک ادیحس تنفرم ز نینش لچریزن و نیخواستم با نگاه کردن به ا ی.نمنمیزن بب نیتو صورت ا

 نفرت... نه،ازیو بزرگ شه و تمام وجودم پرشه از ک رهیشکل بگ

 

 رونیب نشونیاز ب یدرست یکه کلمه  نیخوردن بدون ا یبود.لب هاش تکون م یبیغر زیچ هیچشم هاش  تو

 خواد بهم بگه. یرو که م یزی.تمام وجودم گوش شد تا بشنوم چانیب
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 سخت... یلیکم.اما خ یلیتونست اما خ یکرد حرف بزنه.م یم یهاش رو بست و کالفه سع چشم

 

و شده ت نیبا التماس ته نش یکه مقتدرانه و گاه چهیپ یاون روزش توگوشم م یکوبنده و فرمان دهنده  یصدا هنوز

و  یچقدر تو بزرگ ایکرد و خدا یزد و حکم م یبا التماس دستوردهنده بود،حرف م یو همه جا حت شهیکه هم ییصدا

 عادل؟

 

که دوستش نداشت و زور  یکنار کس نایساور یده.تقاص خراب کردن سه سال زندگ یخانوم داره تقاص پس م ترالن

 پدر. یلیبدون اسم و رسم و فام یبچه  هیبا  ایهست یشدن شناسنامه  یو حکم اون بود.تقاص خط خط

 

 من. یپسرعمو ی.تقاص سنگ انداختن جلو پاشیباردار یتو روزها نایساور یترس ها و دلهره ها تقاص

 

 میتونست یکه م یردومون سخت گذشت درحالکه به ه یسال 5 نیشکستن دل من.تقاص رفتن ساورا.تقاص ا تقاص

 .میدر کنارهم خوب و خوش باش

 

عاشق شدن هم در  اینداشت و خدا یکه ناخواسته سر از پرورشگاه در آورده بود و گناه یپسر هیشکستن دل  تقاص

 و بزرگ! یست بس نا بخشودن یزن جرم نینظر ا

 

 منجر شد و سکته کردن خودش. شیکه به مردن ته تغار یتیشکستن دل دخترش و عصبان تقاص

 

رو  یزن نینکردم ا نیکنم.حداقل من نفر یهم نه...فکر نم نی.نفرمیقهر کرد دی.شامینکرد یده.ما کار یپس م تقاص

 کرد. رمیرو ازم گرفت و تحق یکه زندگ
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همه دل شکسته رو  نیدونه چطور تقاص ا یکه خوب م ییبه خدا...خدا می.واگذارش کردمیکار کرد هیمون فقط  همه

 .رهیزن مغرور بگ نیاز ا

 

 دی؟بعیمونیداشت.پش یمونیاز پش یدهنم رو قورت دادم و چشم دوختم تو چشم هاش که حرف داشت.رنگ آب

 .دونمیم

 

 :تَ..تب...س...ترالن

 

 اردید یگفت ساورا.بهتر شده بود انگار...انگار!معجزه  یبست و راست م یتونست صدام کنه و با حرص چشم م ینم

 کنه. یها رو زنده م یکه اسم و رسم توسل یاش بود همان کدانهیپسر 

 

 :بله ترالن خانوم؟-

 

 :مَــ...مم..نوترالن

 

ا اوقاتش بامنه تا ب شتریرو بزرگ کردم.ب ای.من هستستیبه تشکر ن یازیکنم ن یزدم و گفتم:خواهش م یلبخند

 .رهیازم بگ یرو هم کس یکی نیدم ا یدارمش و اجازه نم یکه تو زندگ هیزیتنها چ ای.هستنایساور
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ر ت کی.به من و مادرش نزدستیاخم کرد و مشکوکانه مادرش رو نگر یکالمم رو گرفت و چشم بست.ساورا کم شین

 شد.

 

 نیاش رو ساورا گرفته بود.نگاهش ب گهیدستش تو دست من بود و دست د هیدستش رو گرفت سمتم ساورا. ترالن

 بگه. یزیخواست با نگاه چ یخورد و م یهردومون چرخ م

 

 باز کرد و اما باز هم نا مفهوم بود. دهن

 

 :بِ..بخ...شترالن

 

با دستان خودش خوردش کرد و من باغرور تکه  یکه روز یدختر ؟ازیخواست؟از ک یزن عذرم نیبستم و ا چشم

بود اما  میتیکه  نیکه با ا ید سابق نشدم.همون دختراون دختر شا چوقتیهام رو جمع کردم و به هم چسباندم اما ه

 .هینشوند رو لب بق یو خنده م دیخند یم

 

س ...نفرهیو قسم گرفته ازم؟حاال نه د ادیاز دستش برنم یکه ناتوانه و کار ر؟حاالید نقدریخواست حاال؟ا یعذرم نیا

 و نرم نشه. نهینگاه پر از شرم رو بب نیا یتونست داغ یو نفس المه ام نم رهیزد د یم ادیسرکشم فر

 

 .نذاشت.مستاصل نگاهش کردم.نگاه ساورا به من بود.رونیدستم رو اروم از دستش بکشم ب خواستم

 

 نی.از اریسوخت از اون همه تحق یرفت و دلم م یچشم هام رژه م یاون روز جلو هیثان هیهام پرشده بود ثان چشم

 شد. یبخشش نم قیآسون ال نقدریزن رو...حداقل ا نیو اونقدر بزرگ نبودم که بخوام ببخشم ا ییهمه تنها
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 مامان؟ یخوا یعذرم ی:واسه چساورا

 

 :بَ..د کر..کردم...ِب...بخشترالن

 

ل کلمه رو کام هی.سخت بود براش رونیکرد ب یو اخر سر نفسش رو فوت م ومدیزد نفسش باال م یکلمه حرف م هی تا

 داد. ینم یکه مجال صحبت به کس یگفتن.زن

 

 ؟ی...بخ...شی:مترالن

 

ه بخواد باشم ک یترالن خانوم.من ک دینکرد یتونستم بزرگوارانه لبخند بزنم و بگم:شما که کار یو کاش م دمیگز لب

 ادمیشه  یفراموش کنم.نم ام رو هیشبونه و بغض هر ثان ی هیسال گر 5تونستم  یتونستم.نم یاما نم"شما رو ببخشه

احساس خطاب  یفراموش کنم همه من رو سنگدل و ب ونستمت یاز ته دلم رو..تنهاتر شدنم رو...نم یبره هق هق ها

 تونستم... یشد وحق دم زدن نداشت.نم یعشق ذوب م نیداشت تو حرارت ا کمیدل کوچ یکردن وقت یم

 

 یم نگاهم جیو بلند شدم.نگاه هردوشون باال اومد.پشت کردم و اشکام رو پاک کردم.ساورا گ رونیب دمیرو کش دستم

 شده. یو چ ادیب شیدونست چه قراره پ یکرد.نم

 

 بخشم. یبخشم...م یکه برگردم و گفتم:م نیسر بلند کردم بدون ا دیلرز یم صدام
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 یبخش یرو م یچ ؟تویخوا یعذرم یجا چه خبره؟مامان واسه چ نیبه من بگه ا یکیبلند شد و کالفه گفت: ساورا

 تبسم؟

 

 تونه حرف بزنه تو بگوتبسم ی.مامان که نمنیمنم بگ ن؟بهیفهم یادمم.م من

 

 کرد. یما نگاه م یجون قاب در رو پر کرده بود و نگران به مناظره  مادر

 

 زدم و برگشتم سمت ترالن و ساورا. یلبخند

 

 داد. یر مزه یتلخم مزه  لبخند

 

 من و ترالن خانوم. نیرازه ب هی ستین یزی:چ-

 

 بزن ه؟حرفیها چ یمسخره باز نی:اساورا

 

 رو دوخت به من. سشیهم.ترالن نگاه خ یقفل شد تو نگاهمون

 

 :بِ...گو-
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 نگاهش کردم و گفتم:ترالن خانوم... متعجب

 

 ...رُِّی:بِ...گو هَــ..مِه چّّّ..ترالنم

 

حرف چشم هاش هم  یتا به عمق راست بودن حرفش برسم.حت دیکاو یترالن رو م یچشم هام چشم ها مردمک

 گفتن بود.

 

 سال رو؟ 5 نیا یاون روز رو؟همه  یرو؟همه  یسمتش.زانو زدم کنارش و گفتم:همه چ رفتم

 

 کرد و دست خودم نبود. یم تیباز شده بود و شکا زبونم

 

 :بِ...گو-

 

 یم نجایمونده تا اخر عمرم هم هم نجایسال ا 5قلبم و گفتم: یرو گذاشتم رو...دستم گمیشدم و گفتم:نه...نم بلند

 مونه

 

 نیرخم و گفت:نه مثل ا میساورا شد.نگاه دوخت به ن یمحکم و مردونه  یدست ها ریبرم داخل که بازوم اس خواشتم

 بدونم؟ دیهست که من نبا نشونیب یکه جالب شد.خانوم ها چه راز
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خاطرات گذشته رو دوست  دنیکش رونیهست مال گذشته هاس.ب ی.هر چستین یزیو گفتم:چ دمیرو کش بازوم

 ندارم

 

 لرزون قفلش کردم. یدرو بستم و با دستها دیو رفتم سمت اتاقم.ساورا دنبالم دو دمیدو

 

 یطاغت نداشتم.بگم که چ گهیکردم.د هیتخت و سرم رو پنهون کردم تو بالشم و گر یرو پرت کردم رو خودم

 داره؟ یا دهیچه فا گهیشه؟حاال دب

 

 .زدیدر م یعصب ساورا

 

 یمگو یاون رازها یتا بگ نمیش یجا پشت در م نیرم؟تا خود صبح هم یمن م ی:باز کن درو؟فکر کردساورا

ون بردن و داغ نیواسه از ب دیخودتون قول و قرار گذاشت نیو ب دیرو...بسمه تبسم.بسمه...خر فرضم کرد تونیپنهان

 کردن من؟

 

 مادر اطینداره تو ح تیداخل خوب دیاریداخل ترالن خانوم رو هم ب دیی:آقا ساورا تو رو خدا بفرمامادرجون

 

 رم یبشنوم.مشت زد به درو گفت:نم دیرو که با ییخورم تا نگه اون حرفا یجا جم نم نی:نه مادرجون من از اساورا

 

 بود. شتریباز هم زور مردها ب ایهق هق هام و خدا یشد به صدا یم روزیبلندش پ یصدا
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.دو ساعت گذشته ختمیر یکردم.به سکسکه افتاده بودم.زانوم رو بغل کرده بود و آروم اشک م یم هیصدا گر یب

شب شده بود.مادرجون خواب  مهین 1بود.ساورا رفته بود ترالن رو ببره خونه.بهم گفته بود منتظرم باش.ساعت 

 برده بودش. یعصب اورارفتن و س یکرد برا یوم مقاومت مبود.ساورا برنگشته بود.ترالن خان

 

 .میاسم ام اس گوش یزنگ اومد و بعدش هم صدا یصدا

 

 یخودتون یاگه فکر ابرو یول ،یچیشن و بفهمن چه خبره که ه داریهاتون نصفه شب ب هیهمسا یخوا یاگر م"ساورا

 "زنگ. یدرو باز کن.اونقدر زده به سرم که تا صبح دستم رو بذارم رو ایخوب ب یپاشو مثل بچه ها

 

 پف کرده ام رو فشار دادم و خواستم نرم. یپلک ها یعصب

 

خواست بگم و  یو حاال ترالن م دیترس یها م یلجباز نی.لجباز بود.مادرش هم از همدمیرو شن شیزنگ بعد تک

که عروسش بشم؟من هنوز همون تبسم سابقم.هنوز هم  نیشد از ا ینم مونیبود و پش مونیقسم بشکنم و پش

 کرده بود؟ فرقو ترالن  ستمیها ن یندارم و هنوز هم به قول خودش در شان توسل یخانواده ا

 

 زنگش هم اومد.درو باز کردم و رفتم کنار. نیسوم یسر کردم و صدا چادر

 

 چشم هابا اون  یکرد کارینگاهم کرد.گره ابروهاش باز شد و گفت:چ یعصب

 

 وقت شب... نینداره ا تیتوجه به حرفش گفتم:مادرجون خوابه خوب یب
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 ؟یاعتماد ی:بساورا

 

 نیداشتن ا میزندگ یآرزو نیکه هنوز هم بزرگ تر یپسر نیاعتماد بود به ا یشد ب یشدم و م رهیچشم هاش خ تو

 چشم هاست

 

 زدم :نه لب

 

 اطیتو ح مینیش ی:مساورا

 

 تخت. یتخت و با فاصله نشستم رو یرو نشست

 

 شنوم ی:مساورا

 

 وجود نداره دنیشن یبرا یزی:چ-

 

دونستم ترالن باهات حرف زده همون  ی.مشیببخش کنهیگه بگو.که با چشم هاش التماس م ی:داره که ترالن مساورا

 گفت بگو...پس بگو .ماماناتییبا جز یخوام بگ یکه من عاشقشم رو.اما م یو احتماال دل شکسته.دل شیسال پ 5
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 کنه؟ یکنه.م یرو عوض نم یزینگفتن من چ ایشده بودم و با بغض گفتم:گفتن  رهیها خ کییخطوط موزا به

 

 کنه یکنه.قلب من رو آروم م یشد و گفت:م کمینزد

 

 یکن داریهامون رو ب هیصدات بره باال و همسا ؟اگهیچ یتر شد یتاب تر و عصب یسر باال آوردم و گفتم:اگه ب تند

 تموم شده یکنه؟همه چ یم یچه فرق ؟بگمیچ ومدیاز حرفام خوشت ن ؟اگهیچ

 

 ینم گهیتا بچه داره و د 6ازدواج کرده و  گهید یکیتموم شده انگار با  یگه همه چ یم نیلب با حرص گفت:همچ ریز

 شه مال من شه

 

 از نظر من تموم شده یشه.همه چ یرو به دندون گرفتم و گفتم:درسته نم لبم

 

که  یکن یم هیتموم شده اونقدر گر یگیکه م یگذشته ا یاداوریهنوزم با  ؟کهی:تموم شده که ازدواج نکردساورا

 یعروسک یها شینما دی.شایستین یخوب گریو هق هق هات کل اتاقت رو پرکنه.باز یچشمات باز نشه.که فرار کن

ا ب یبهم ندار یحس چیتموم شده و ه یم که بگتونم بشنو یو بچه ها باورت کنن اما من نم یکلبه رو خوب اجرا کن

 بغض و... نیقرمز و ا یچشم ها نیا نهیب یکه چشم هام م نیوجود ا

 

 هیمخمل نیدست بزن بب هیو بامزه گفت: دیبه پشت گوشش کش یدست

 

 داره؟ یا دهیواسه نبش قبر کردن خاطره ها؟چه فا یو تلخ لبخند زدم و گفتم:نصفه شب اومد کمرنگ
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ه ب یفهمم چ یکه هست م یهر چ یول شمیتر م یبه قول تو عصب دمیشا ایشه. یکه دلم آروم م نهیاش ا دهی:فاساورا

 مهم نباشه که تو هم هیبق یو برا یدست و پا بزن یبده تو نفهم یلینه؟خیاز ا ریشما دوتا زن. غ نیآورد میسر زندگ

 ن؟چهیگ ینم یزیو به خودم چ نیکن یعوض مم رو یتو بوده.زندگ یکه زدن سر زندگ یی.که اون حرف هایآدم

نداره تو که  یداده به گفتن زبون درست و حساب تیکه رضا یکیدو تا زن مغرور افتادم؟اون  ریکردم که گ یگناه

 مگو. یراز ها نیبه فاش شدن ا ید ینم تیرضا یزبون دار

 

 رون؟یزبونت بکشم ب ریبا کتک از ز ای یگ یم تبسم

 

 ستین یشما هم بزن حرف میهست ایتموم دن یرو فوت کردم و گفتم:بزن ما که کتک خورده  نفسم

 

 دهیخانوم معلم.از شما بع یزن یحرف م یزد و گفت:الت لبخند

 

 گل کرده بود. شیو فضول میگیم یخواست بفهمه ما چ یشدم به ماه.ماه هم م رهیو خ دمیخند تلخ

 

که  ایدن نیا یکتک خورده  یش یه،میو گال یکن هیهر شب گر تیسال تو زندگ 5برسه که  ییکارت به جا ی:وقت-

 شهیهم ییکس و کار اما اون باال یب یش یو بعدش هم پدرت.م رهیگ ی.اول مادرت رو منهیرو بب تیتونه خوش ینم

 ...شکر!ازمکه تلخ گذشته و سخت گذشته اما ب نیباهات هست.هوات رو داره.با ا
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کنم فکر  یگفت.سرزنشش نم یمادرت باهم حرف زد.تلخ گفت و تلخ سوزوند اما راست م ؟آرهیبدون یخوا یم یچ

دونه پسر افتاده تو بغل ترالن خانوم.ما کجا و شما کجا  هیتک دونه پسرش بود.حقم داره آسمون دهن باز کرده و 

 ارباب زاده!

 

 کرد. یگفتم و اخم م یناز م یحرص و کم با

 

 ه؟یرت و پرت ها چچ نی:اساورا

 

 گم.بسه از یمادرتون اجازه صادر فرمودن...پس م ؟خودیبشنو یخوا یبگم.مگه نم یزدم و گفتم:خودت گفت پوزخند

 یتلخه...کم یحرفا رو...فقط شرمنده کم نیشم ا کیکردم.بذار با تو شر یبس تو دلم پنهون کردم و خودخور

 ...یاز کم شتریب کمی دیکه...شا

 

 ییبه گردنم داره و پسرعمو یزن عمو که حق مادر هیبا  میتیبودم؟آهان.خب آره حق داره من به قول خودش  کجا

همه دب دبه و کب کبه کجا؟مادرت  نیمتوسط کجا و شما آقا ساورا با ا یلیخ یلیوضع خ هیکرده با  یکه برام برادر

که درشان خودمون باشه.حق داشت مادرنوه  رمیبگ یخوام عروس ی.حق داشت بگه ممیخورد یحق داشت بهم نم

کشن.حق داشت من و  یم دکیرو  یکه نام توسل ییخواد بشه مادر بچه ها یکه م یهاش رو خودش انتخاب کنه.زن

 نپسنده...اما...

 

 کنه.داشت؟ ریو گفتم:حق نداشت تحق شیعصب یزدم تو چشم ها زل

 

زبون کار  نیخواد ا یکه نم یخواست خفه ام کنه.مثل کس یداد و م یبغض دور گردنم گلوم رو فشار م یها دست

 که بزرگ شدن با من. ییساله ام رو.دردها 5 یخواست ببنده راه تنفسم رو تا نگم دردها یکنه و حرف بزنه و م
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 ضرب گرفته بود. کییتو موهاش فرو کرد و با نوک کفش براقش رو موزا یکالفه دست ساورا

 

احد و واحد قسم درسته  یکرد؟به خدا یارزشم م یب نطوریراهمو کج رفتم که مادرت ا ی:منم آدم بودم نبودم؟کجا-

پدرم تو  یبود.بود که مراقبم باشه بود که راهنمام باشه.هنوز حرف ها شهیپدر و مادر بزرگ شدم اما مادرجون هم یب

 ینرفته عمو ادمیو اعتبارش رو... نرفته پدرم رو...آبرو ادمینرفته مادرم رو...نجابتش رو... ادمیزنه. یگوشم زنگ م

 ایره ارم ینم ادمیکرد در حقم و خوب و بد رو نشونم داد... یره مادرجون رو که مادر ینم ادمیرو... دمیمهربون و شه

 .ستمیخودم با یرو بسازم و رو پا میاون بچه ها تا زندگ ونیم دیرو که من و کش

 

زد.به خدا برات نقشه  یبه خدا راهم کج نبوده که مادرت اونطور پسم م یگناه و معصومم ول یگم ب ی؟نمینیب یم

 بودم. دهینکش

 

 هوا خشک یو دستش تو دمیپاک کردنش.صورتم رو عقب کش یگونه ام و دست ساورا بلندشد برا یرو دیچک اشکم

 شد.

 

 ومدنیم رونیب یسال باردار 5درونم بعد از  یکرد و دردها یم هیسر باز کرده بود و نفس درونم سرکشانه گال زخمم

 شدن. یم دهییو زا

 

 نیگفته االن داره تقاص ا یک ؟هریگفته تو کج رفت یمن؟ک یبرا یدیگفته تو نقشه کش ی:قربونت برم کساورا

رو که به ناحق باز شده و  یکرده.که بسته دهن نیلچرنشیدل شکسته ات رو که و دهیده.خدا د یحرفاش رو پس م

 ادهیشدم؟دور و برم ز یمن عاشقت م یخانوم نبود نقدریتو اگه ا یزده و دلت رو شکسته.تو اگه کج رفته بود تهمت
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من عاشق اون  یول شونیعیطب ای یمصنوع یها ییبایکه بخوان برام چشم و ابرو برن و دلم رو ببرن با ز ییدخترا

 معصومانه ات شدم تبسم. یکرد.من عاشق اون خانومانه ها یبهم نگاه نم میام که مستق ینگاه

 

ارنگ رنگ ینکردم که بخوام نبودت رو پر کنم.دخترباز نبودم که بخوام وقتم رو با دخترها یسال نگاه به زن 5 نیا تو

 .یهر کجا کنارم بود شهیاما هم یبگذرونم و ولشون کنم.نبود

 

 جداش کرده بود.لبخند زدم مونیدسته جمع یاز کتش دراورد.اونم مثل من از عکس ها یکیکوچ عکس

 

که کردم قبلش باتو حرف  یهم جات تو قلب من بوده.هرجا که رفتم هر کار ایتو اون سر دن ؟توینیب ی:مساورا

بهم  ؟چرایکستدوست دارم.دلت شکسته بود که دلم رو ش ؟منینیب یزدم.اخر شب هام رو با تو دردو دل کردم.م

بون کنم ز یزخم خورده بود؟درکت م تغرور نقدریا یعنی؟یدوستم نداشت یعنینه. یاونقدر سخت گفت ؟چراینگفت

.کاش اونقدر یکرد یناز م ی.کاش کمیکرد یم یاشاره ا هیکنه اما کاش  یفراموش نم یترالن رو کس زیتلخ و ت

ش تا بمونم و تال شمهیدلت پ یدلت شکسته؟چرا نشون نداد ی.چرا تبسم؟چرا بهم نفهموندیگفت یمقتدرانه نه نم

 ؟یبرد یعذاب م یسخت نیکه خودت هم از ا یدرحال یو سنگ شد یشد ختبه دست آوردنت؟چرا س یکنم برا

 

 بغض گفتم:قسمم داد با

 

 ؟ترالن؟ی:کساورا

 

 یتونستم ساورا...نم یتکون دادم و گفتم:قسمم داد تو رو نکشونم سمت خودم.قسمم داد به روح پدر و مادرم.نم سر

 تونستم
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 تموم شده مگه نه؟ یزد و گفت:حاال همه چ یهردومون.لبخند تلخ میتکون داد و چقدر خسته بود سر

 

دردم را  دیسال کمتر شده بود حاال که او که با 5 نیدوختم به نگاهش و چقدر سبک شده بودم و چقدر درد ا نگاه

 دانست! یدانست،م یم

 

 کردم و گفتم:مادرت هنوزم مخالفه.مگه نه؟ سیرو با زبونم خ لبم

 

ه کنار تو؟ک نجایا ارمشیخواست ازم که ب یگفت بگو؟م یصورتم و گفت:اگه مخالف بود م یرو فوت کرد تو نفسش

 .مگه نه؟شیببخش خوادیکه م ستیمخالف ن گهیکنه؟د کیمن و تو رو به هم نزد

 

 ش؟یبخش یانداختم باال و گفت:م شونه

 

 ...یول ستمین یا نهیرو به دندون گرفتم و گفتم:ک لبم

 

 ؟یگفت:ول مهربون

 

 یبغض و بهونه م نیشکستم ا یتونستم م یکرد تو گلوم و کاش م یم ینیبستم و چقدر بغض سنگ چشم

 یاما نم"واسه به دست آوردنم؟ ینموند ؟چرایچرا رفت"گفتم یمردونه اش و م نهیزدم به س یگرفتم.مشت م
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 یکه حت یبا کس تمداش یسی.باهاش رو دربامیباش کیکه بهم نزد نیرو بدون ا گهیهمد میتونستم.دوست داشت

 خواست و بس! یم "ساورا"شدم و دلم  یدلتنگ وجودش م یشد عکسش رو ببوسم وقت یشرمم م

 

 ...یچیه ی:ول-

 

 حله؟ یهمه چ گهید یعنیتموم شد اون همه عذاب دادن من؟ یعنیگفت: طنتیش با

 

 شکرت ایاخم و چپ چپ نگاهش گردم که گفت:خدا با

 

 ؟یسال ازدواج نکرد 5 نی:چرا من؟چرا تو ا-

 

دست هاش رو نداشتم.نگاه  ی.متعجب نگاهش کردم.دست هام رو گرفت.تاب داغنیزم یشد.زانو زد مقابلم رو بلند

 ایو خدا دمید یعشق رو م شیآت یروشن شراره ها یگرفته بود.تو اون چشم ها یرو به باز میروشنش نگاه طوس

 عشق سرشار رو... نیاجازه و ا یب یلمس کردن ها نیببخش ا

 

 امشب به من ببخش! هی

 

تم قلب داش هی.من فقط یهم بد یا گهیبه کس د یکه بخوا یندار یقلب گهید ید یم یقلبت رو به کس ی:وقتساورا

که مقابلش زانو  یفرشته ا نیخونه دست هم نیشهر تو هم نیخاک تو هم نیتو هم شیسال پ 5تبسم خانوم.اونم 

 کنم. اجبدم و ازدو ینبردم که بخوام به کس یزدم جا گذاشتم.من با خودم قلب
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 حاال؟ یقلبت رو ببر ینشوندم کنار لب هام و گفتم:اومد یکج لبخند

 

 ؟یکن یگفت:اومدم سندش رو بزنم به نامت قبولش م یهاش رو باز و بسته کرد و با مهربون چشم

 

کرد و چقدر  یمزه م میدندان ها ریز شینیریحرف ها و چقدر ش نیقابل باور بود ا ریو خانومانه.چقدرغ زی.ردمیخند

 خاص بودم. یصدا نیخاص با ا یحرف ها نیا دنیمنتظر شن

 

 ؟یچ یشد مونی:اگه پش-

 

 شم؟ مونیشه پش یداره درست م ینشدم حاال که همه چ مونیسال پش 5کرد و گفت: یمصنوع اخم

 

 .یخوام هر چه زودتر مال خودم ش یانداختم باال و گفت:طاغت ندارم تبسم.م یا شونه

 

 یدیبار اولم بله رو م نیهم یخواستگار میایو مغرورانه گفت:امشب م بشیج یشد و دست هاش رو فرو کرد تو بلند

 محضر میر یفردا هم م

 

 باال و گفتم:امشب؟ ابروانداختم
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عشق  یخونه  نجایبامداد ا 2و به ساعتش نگاه کرد و گفت:ساعت  رونیدر اورد ب بشیدستش رو از ج بامزه

 گه؟ی.مفهومه دیخواستگار میایمنه.سرکار خانوم امشب م

 

لبخندها  نیلبخند بزن.ا شهیپف کرده و قرمز.هم یارومتم نه اون چشم ها یلبخند ها نیزدم و گفت:عاشق ا لبخند

 .دهیم یبهم زندگ

 

 نیبزنم.کاش ا یکه حرف نیحل شده باشه بدون ا یها خواب نباشه.کاش همه چ نیپررنگ تر شد و کاش ا لبخندم

 تونستم یساورا خواب نباشه.کاش م نیکرد جواب بله رو بهم خواب نباشه.کاش ا یم لیمقتدرانه که تحم یحرف ها

 .هیواقع نمیتنش و بب یدست بکشم رو

 

 زد مهربون و پر از عشق. لبخند

 

 خانوم سعادت میش یشب باخانواده مزاحمتون م شاهللیشم ا ی:خب من از حضورتون مرخص مساورا

 

 عاشق صداتم هستما خانوم.من ستایبدن یکلمه حرفم بزن هی یوگفت:حاال من گفتم عاشق خنده هاتم ول دمیخند

 

 ناز صداش کردم:اِ آقا ساورا با

 

 رو گذاشت رو قلبش و گفت:جون دل ساورا؟ دستش
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 ها هی!همساسیالتماس گفتم:ه با

 

 عاشق دارن آخه؟ یبه ما کفترها کاریچ ننیب یپادشاه رو م نیخواب هفتم الشونیها دارن کنار ع هی:همساساورا

 

خواستم خودم رو بغل کنم و  ینداشت.م یصدام تموم یآروم و ب یبگم.خنده ها دیاب یدونستم چ یو نم دمیخند باز

 میمخلص یلیشکرت.خ ایبزنم که خدا غیبپرم و ج نییکنه باال و پا یکه ذوق م ییوقت ها ایبچالنم و مثل هست

 

و من با  یدیخودت عشق رو آفر ستیمن ن ریتقص ایخدا و خدا شینذاشته پ میعشق که آبرو برا نیاز دست ا یوا و

 ام. دهیرو بلع یکه تو خلق کرد یتمام وجود عشق

 

 زد و خواست بره که گفتم:لباستون... یچشمک

 

زانو زدنم رو نگه  یادگاری نیخوام اول یخوام پاکش کنم.م یشه نم یو گفت:خاطره م دیشلوارش نگاه کرد و خند به

 دارم.

 

 ینش مونی:خدا کنه بعدا پش-

 

م من .تبسنماینب یچشماتو بارون گهی.دشهیمون داره تموم م ییتنها یروزها گهیشم.برو خوب بخواب که د ی:نمساورا

 بخنده. شهیهم دیبا
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 و لبخند زدم. نییرو انداختم پا سرم

 

 :چشم.-

 

 ری:شبت بخساورا

 

 ری:شب بخ-

 

 شد.دست تکون داد و لب زد:دوست دارم. نشیاروم باز کرد و سوار ماش درو

 

رو از دست ندم.دست تکان  شیخواست عطر تنش رو ببلعم و ذره ا یدلم م دمیبستم و عشقش رو نفس کش چشم

 دادم آروم و رفت.با نگاهم تا سر کوچه بدرقه اش کردم و درو آروم بستم.

 

عشق  نیخودت مراقب ا ایمن؟خدا یها هیتموم شد شب گر یعنیبه در و چشم دوختم به ماه و زمزمه کردم: دادمیتک

 باش...پاکه...پاک

 

** 

 

 :روشنا
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 نیبه ا ستین یکی.آخه یعسل یما انتظارم روبستم و گذاشتم رو 9.کتاب دمیخونه دراز کش یشدم از بس تو خسته

 یخوایم مانمهیازجام تکون بخورم اونوقت که دم زا یذاریماهم نشده نم2بگه آخه مر دمومن من هنوز  نیآر

 ؟یکارکنیچ

 

که تو آشپزخونه راه انداخته بود از سرجام بلند شدم و راه افتادم سمت  ییخوبه.با سرو صداها رمیبستر نگ زخم

 آشپزخونه.

 

ها باز بود و خودش  نتیگشت.در همه کاب یم یزیها دنبال چ نتیکاب یشدم.تو رهیدادم به اپن و به کارهاش خ هیتک

 من! یکرد.بامزه شده بود مرد شلخته  یسردرگم همه جا رو جست و جو م

 

 جناب سرگرد؟ نیگرد یم یزی:دنبال چ-

 

 ؟یگفت:تو چرا بلند شد یزیو بااخم ر برگشت

 

باردار  یواسه زنا یرو ادهیپ گنی.تو خونه ام راه نرم؟تازشم منیکنم آر یو گفتم:خواهش م دمیکش یپوف کالفه

 ره یم ادمیراه رفتن  گهیدو قدمم راه نرمکه د نیخوبه.ا

 

در  یتکون بخور هیتو شکمت  فاتادهیترسم.بچه هنوز خوب جا ن یترسم م یبگم م یسرتکون داد وگفت:واال چ کالفه

 ادیم
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 مگه آشه؟ فتادهین ؟جایو گفتم:چـ دمیبلندخند

 

 ازمون خانوم دکتر رینگ یینگام کرد و گفت:خب حاال غلط امال یلبخند کمرنگ و اخم جذاب با

 

رو  میکل خونه زندگ یگرد یم یبود.در ضمن دنبال چ ینبود و غلط کلمه ا ییمبارکتون غلط امال:عرضم به حضور -

 ؟یبهم زد

 

 .ستشیگردم دنبالش ن یم یتو دهنش ومثل بچه ها گفت:رنده کجاست؟هرچ دیرو خاروند و لبش رو کش سرش

 

ه رو رو باز کردم و رند ینییپا نتیو در کاب دمیبامزه اش ضعف رفت.رفتم جلو و لپش رو محکم بوس ی افهیواسه ق دلم

 از پشت کاسه ها برداشتم و دادم دستش.

 

 گشتم؟ یجا بود دو ساعت داشتم دنبالش م نیو گفت:ا دیخند

 

 یرو باز کرده بود نتیکاب نی:درا-

 

 نگام کرد و گفت:آره به خدا نبود مظلوم

 

 یمن کمی دینیب یکه فقط جلو دستتون رو م نهیمشکل شما مردا ا یدون ی.منجایکردم اومد ا ی:آره من شعبده باز-

 باشه یزیاون پشت پشت ها هم چ دیشا دیگرد
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 .رهیگ یانداخت باال و گفت:اووو حوصله ام نم ییابرو

 

 قرار یمن.حاال چ یحوصله  یب یشلخته  وونتمیدور شکمش حلقه کردم و فشارش دادم به خودم و گفتم:د دستامو

 ؟یبد ین یبه خورد من و ن

 

 قربونت برم بچه له شد واشیخنده گفت: با

 

 ؟یخور یساده اس کتلت درست کنم؟م یدر حد غذاها میآشپز یدون یو گفت:م دیکردم و محکم لپم رو بوس ولش

 

 خورم یدرست کن من م یدور گردنش حلقه کردم و گفتم:تو زهرمارم بخوا دستامو

 

 گفت:اوا خجالتم نده یرو دستش و با لحن زنونه ا زد

 

از سر  یلبخندها نیازته دل رو،ا یخنده ها نی.اریعاشقانه رو ازمون نگ یساده  یلحظه ها نیا ایو خدا دمیخند

ش  یشگیناب پر از عشق رو هم یلحظه ها نیا ایکه تو دل من و شوهرم خونه کرده رو...خدا یا یشاد نیعشق رو،ا

 کشم یباهم بودنه که نفس م یلحظه ها نیکن.من به عشق ا

 

د واح هی نیبزرگ.به هم ییالیو یخونه  هیو نه  ستمیس نیآخر نینه ماش خوامیشمال م یالیمن از شوهرم نه و ایخدا

که  نیخوام.ا یعشق م نیشکرت بابت داده ها و نداده هات.من فقط از آر ایام.خدا یراض میو زندگ نیآپارتمان و ماش
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 ایعشقمون باش.خدا یخودت مراقب ثمره  ای.خدامونیندگز یرو یبپاش یکه رنگ خوشبخت نیتا ابد مال من باشه.ا

 کن! یشگیلبخندها رو هم نیا

 

شن رو رو رشیو ز ختمیبرنج شستم و نمک ر یشکافه!کم یکند انگار که داره اتم م یپوست م ینیزم بیدقت س با

 کردم.

 

 بلده یکرده و آشپز یم ی.خوبه قبال تنها زندگازیکرد و بعدش هم پ یها رو رنده م ینیزم بیس

 

 کرد و من همچنان غرق شده بودم تو وجودش. یرو اضافه م هیو ادو گوشت

 

شد و من چقدر  یکرد و مغرور م یشناختم.نگاهم نم یهاش رو خوب م یلوس باز نیکرد و ا یتفاوت کارش رو م یب

 کرد. یشد و اونوقت بود که بوسه بارانم م یقرار م یمرد جذاب ب نیا دنیدر آغوش کش یدلم برا

 

اپن نشسته  یمن که باال یکرد دست هاش رو شست و اومد جلو میو شله رو تنظ ختیر تابهیها رو داخل ماه کتلت

به پسر  ینطوریا یسنگ اپن و خم شد طرفم و گفت:خودت مگه پدر برادر ندار یبودم.دست هاش رو گذاشت رو

 دو ساعته؟هوم؟ یمردم زل زد

 

 ؟یدار یآقاجان؟شما حرف هیکشه نگات کنم.مشکل یباال و گفتم:دوست دارم عشقم م ابروانداختم

 

 و بدون... یزیچ هیخب نه نگاه کنم فقط  یلیانداخت باال و سر تکون داد و گفت:خ ابرو
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 یخانوم یزیه یلیو گفت:خ مینیب ینوک انگشتش زد رو با

 

 ی:شوهرمه دوس دارم نگات کنم مال خودم-

 

 وگفت:عاشقتم روشنا...عاشقتم دینفس کش قیرو فرو کرد داخل موهام و عم سرش

 

 غذات نسوزه ییرو نوازش کردم و گفتم:بابا شیمشک یموها

 

 م؟یبه خانوم مون برس قهیمگه ما دو دق ذارنیو با اخم رفت سمت کتلت ها و گفت:اه م ستادیا صاف

 

 ییو بچگونه گفتم:ما گشنه مونه بابا دمیخند

 

 نیمن یتنه که همه زندگ هیمن قربون جفتتون بشم  ی:الهنیآر

 

 :خدا نکنه آقا-

 

 برداشت. یناهارخور زیم یرو از رو میس یتلفنب نیزنگ خورد و آر تلفن
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 الو-

 

 داداش؟ یجان.خوب نیسالم آر-

 

 خانوم بچه ها چطورن؟ یچه خبرا؟خوب ایبه سالم آقا ارم-

 

 ؟ییقربانت.کجا-

 

 ؟یبرادر به کجا زنگ زد زدلیسرکار.عز رمیدارم م نمیتلفن دستش انداخت و گفت:من االن تو ماش یبه گوش ینگاه

 

گفت  ییزایچ هی.راستش ریام یهمکارت بهم زنگ زده بود درمورد پرونده  نیا نیخب حاال توام.بب یلی:خایارم

 .اوردمیدرست سر در ن

 

 گفت؟ یبهت زنگ زده خب چ یاوم پس ناد-

 

 شما یاداره  میایفردا ب نایگفت من و تبسم و ساور یچیه-

 

 یبره رو مختون.حاال م خوادیدرخواست کرده.به نظرم م ریام لینه.حتما وک ای نیهست تتونیشکا یرو نهیبب خوادیم-

 چه خبره مینیاداره بب میباهم بر نجایا ایغروب ب یخوا
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 یبخش سرگرد ناد یایسر ب هیگه؟ید یام.تو فردا اداره ا ییغروب جا نه داداش-

 

 مگه؟ ییهستم.غروب کجا زیآره عز-

 

 میزن یباال م نیواسه برادرزن گل و گالب آست می:عرضم به حضور مبارکتون دار-

 

 عروس خوشبخت؟ نیهست ا یحاال ک یسالمت ؟بهیجد-

 

 قراره باشه؟ یبه نظرت ک-

 

 تبسم خانوم؟-

 

 آره-

 

 ه؟یبشن امشب خواستگار ریهم پ یبه پا شاهللیشما آقا مبارکا باشه ا یدخترعمو نیبرو باالخره قبول کرد ا-

 

خدا  شهیم یچ مینیصحبت هاشون و بکنن بب میهنوز.بر هیچ میدونیشما که نم ینخود یعروس شاهللی.ممنون اآره

 .میافتیب یعروس هیخواست 
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 سالم برسون دخترگلتم ببوس نیشد به ما هم بگ یباشه آقا خبر-

 

 فردا خداحافظ نمتیب یروشنا سالم برسون م یبه آبج یدار ییفدا-

 

 رسن بهم بزن کف قشنگه رو یرو قطع کرد و گفت:آقا دو تا کفتر عاشق دارن م یگوش

 

 :تبسم و ساورا آره؟-

 

 یرن خواشتگار ی:آره امشب دارن منیآر

 

 یرو هم به هم رسوند نایشکرت.ا ایخنده دست بردم سمت آسمون و گفتم:خدا با

 

 رو حس کردم. یسوختگ یهو بو هیزد و  یلبخند نیآر

 

 کتلت ها... نی:آر-

 

 ها... یبه ما بد یناهار خواست هیغر من که: یسمت گاز و باز صدا دیدو
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** 

 

 :نایساور

 

 ن؟یبه آر یزنگ زد ای:ارم-

 

 هیبه چ یچ نهیبب ادیمبل و گفت:بله زنگ زدم گفت فردا خودش م یخودش رو پرت کرد رو ایارم

 

به  یچ میبفهم میتون یهال و گفتم:خب خودمون نم یو بردم تو ینیس یو گذاشتم تو ختمیظرف ر یها رو تو یبستن

 کنه؟ کاریخواد چ یبنده خدا م نیآر هیچ

 

 یخواست شاخ باز ریام لیوک نیا یدید هویخط هاست. نیتو ا شتریابرو انداخت باال و گفت:به هرحال اون ب ایارم

 باشه بهتره. شمونیآشنا پ سیپل هی ارهیدرب

 

 دخترم یبستن ایمامان ب ایهست ـــایبگم.هست یانداختم باال و گفتم:واال چ یا شونه

 

 نیبب ییعرق کرده اش زد عقب و گفت:بابا یمبل و موهاش رو با دستا یرو دیپر غیج غیهال و با ج یتو دیدو ایهست

 خوشگله؟ مینقاش
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 هیک نیادخترقشنگم. دهیکش ی...به به چییبابا نمیبغلش و گفت:بب یتو دیو کش ایدست انداخت دور کمر هست ایارم

 ؟ییبابا

 

 یاونم مامان ییموهام زرده اونم بابا گهیبا لبخند خوشگلش و نفس نفس زنان گفت:منم د ایهست

 

 پس؟ هیک نیو گفت:ا دیموهاش و بوس ایارم

 

 .خوشگله؟دمشیپسر کچل کش ایدختره  دونمیچون نم یخاله روشنا ول ین یفکر کرد و گفتکن یکم ایهست

 

 شده کچل ثابت موند.خنده ام گرفت. چیبچه قنداق پ هیرو به سمت من گرفت.چشمام رو  یو نقاش دیبلند خند ایارم

 

 گل نشده؟لباشو غنچه کرد و گفت:خوش ایهست

 

داشته باشه  یبچه ا نیاز خداشه همچ نیهم خوشگل شده عمو آر یلیخ ییخنده اش رو خورد و گفت:چرا بابا ایارم

 ستیاسکندر تو شکرستان ن هیشب نیفقط ا

 

 دوسش دالم بابا بگو به خاله روشنا اسم بچه اش رو بذاره اسکندر یلیبا ذوق گفت:آره بابا خ ایهست

 

 گمی.چشم مادیهم اسمشون به هم م یلیخ نیهم خوبه اسکندر و آر یلیمتفکرانه سر تکون داد و گفت:خ ایارم

 بهشون
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کن ن تشیاذ ایو گفتم:ارم ایبا کوسن زدم به شکم ارم دیخندیم زیر زیر ایبهم وارم دیبا ذوق دستاش و کوب ایهست

 دخترم و

 

 گفتم یزنگ زده بودم بهش م نیاالن به عمو آر یگفت یکاش بابا جلوتر م هیچ تی:اذایارم

 

 رو تکون داد و گفت:خو دوباره زنگ بزن بهش. ایارم ایهست

 

رفتن  یاالن ظهره جمعه ا نایا نیعمو آر ییدخملم نکن بابا شهیم یپاط یناهار خوردم داره قاط ی:بابا هر چایارم

 بخوابن.

 

هاتون آب  ینثارش کردم و گفتم:بستن ییایح یب ایزد دور از چشم هست یو به من چشمک م دیخند یم زیر زیر و

 شد

 

رو برداشت و مشغول خوردن شد.کنترل رو برداشت و زد  شیو اسکندرش شد و کاسه بستن ینقاش الیخیب ایهست

بود.مظلوم  دهیاز بخش آخرش نفهم یزیکرد و مطمئنن چ یداشت نگاه م ایکه ارم یلمیتون.درست وسط ف نیپرش

 و شونه باال انداختم. دمیمن و نگاه کرد و خند

 

چسبوندش به خودش  ایشد.ارم ینم ایارم ینگاه کرد اما دخترم تو باغ نبود و متوجه نگاه ها ایچپ چپ به هست بامزه

 بگم مگه یزیکنم چ یجزئت م گهیمنه د یو گفت:پرنسس خونه 
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 اومد تو اتاق و درو آروم بست. ایکردم که ارم یرو م رویشب کمد لباس هام رو ز یاتاق داشتم برا یتو

 

 ه؟یو گفتم:چ برگشتم

 

 ؟یکن یم کاریخوابش برده.چ یچی:هایارم

 

 بپوشم یبه کمد لباسم زل زدم و گفتم:امشب چ متفکر

 

 یجمله سوژه شده بازم استعمالش م نیا نیدونیکه م نیبا وجود ا ادیخوشم م ییخنده و گفت:نه خدا ریزد ز یپق

 به خدا نیباحال یلیشما خانوما خ نیکن

 

 رو تخت و مشت زدم به شکمش نشستم

 

 بچه ام واشی:ایارم

 

 باش مرد نیسنگ کمینوبره واال. یلوس نیکردم و گفتم:دکتر به ا یاخم

 

 مردونه و با وقار رفتار کنم بانو؟ دیبه دور و برش انداخت و گفت:تو اتاق خواب خودمم با ینگاه
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 باشه نیسنگ شهیهم دیشدم روش و گفتم:مرد من با خم

 

 خانوم مینیسنگ شهیشما ما هم یو گفت:واال با اون دستپخت خوشمزه  دیخند

 

 شماهه یی:اون از شکمو-

 

 کیتخت.چشم هام رو بار یشکموام.دستم رو گرفت افتادم اروم رو یلیشد تو چشم هام و گفت:آره من خ رهیخ

 ...طونیکردم و گفتم:باز تو ش

 

 یفضا نیا انیداشتم م ی!و چه آرامشیدفعه ا هی یبوسه ها نیجمله ام رو کامل کنم و چقدر دلچسب بود ا نذاشت

 ایمن بود.خدا یایکوچک تمام دن یفضا نیشد و ا" یزندگ"ام با وجودش  یکه زندگ یبازوان مرد انیکوچک م

 دخترم! یراشوهرم، ب یمن، برا یبرا یهست که هست ایشکرت!که هست که هستم که هست

 

همه سال قراره به  نیتبسم و ساورا که بعد ا ی!برایدیکه دوباره بهشون بخش یا ین یو روشنا و ن نیآر یبرا

اما  هیاز بق شتریب دیشا یاو هست یبرا دانمیهم باش.م ثمیم یبرا ایکنن کنارهم!خدا دایعشقشون برسن و آرامش پ

باش!اشتباه کرد و تقاص پس داد.دختر  شتریب یترالن هم کم یبرا ایکن.خدا نیریرو خودت ش شیزندگ یتلخ

 و بخشنده...ببخش! یتو بزرگ ایجوونش پرپر شد به خاطر اشتباهاتش.اما خدا

 

** 

 

 :تبسم
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زداما ما که با  یذوق م یتو یها رو صاف کردم.نبود مبلمان کم یگلدون رو مرتب کردم و پشت یمصنوع یها گل

 یمیخونه قد لیرو دوست داشت.اکثر وسا یسادگ نی.آشنا بودن.مادر جون هممیتعارف نداشت یخانواده توسل

اول ازدواجش  یهمون سال ها هیخواست خونه شب یرو نگه داشته بود.دلش م یحاج عل یها یادگاریبود.مادرجون 

 شد چه برسه به من. یزن عاشق نم نیا فیهم حر ایباشه.ارم

 

 و موهام رو فرستادم تو. دمیبه شالم کش یدست

 

 قربونت برم مادر.کاش مادر و پدرت بودن امشب. یزد و گفت:اله یلبخند مادرجون

 

 .نیبغض سنگ نیخوردم و چقدر تلخ بود ا یگلوم رو با لبخند تصنع بغض

 

 شه. یراحت م الشونیاوناهم خ ی:بغض نکن دورت بگردم.تو خوشبخت بشمادرجون

 

قلبم و لبم رو به دندون  یزنگ در مانع شد.دستم رو گذاشتم رو یو صدابگم  یزیباز کردم که چ دهن

 .ستنیکه ن بهیو گفت:هول نکن دخترم غر دیگرفتم.مادرجون بلند خند

 

 یخودم تو دنید ینبود برا یرو سر کردم و وقت دمیرو مرتب کرد و رفت درو باز کنه.چادر سف چادرش

 دییهمهمه و بفرما ی.صداستادمیدر ا یگفتم.جلو یفرستادم و ذکر م یصلوات م رلبی.دستپاچه بودم و زنهیآ

چادرم رو درست  یو لبه  اختمدر اند ی شهیش یخودم تو ریبه تصو یپر شده بود.نگاه کوتاه اطیح یتو دییبفرما
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رود و نفر کفشش رو در آ نیاول نایساله سردرگم بودم.ساور 18 یساله بودم و مثل دخترها 28 دیلرز یکردم.دستم م

 اومد باال.

 

 عروس خودم یکرد و دم گوشم گفت:آخرشم شد یلبخند باهام روبوس با

 

 متیخور یلرزه ترس نداره بابا نم یزد و گفت:او چه حاال م یلبخند

 

 گفتم:استرس دارم اروم

 

 بگذرد زین نیجدا شد و چشمک زد و گفت:نترس ا ازم

 

ترالن خانوم از پله ها بودن.ساورا دسته گل دستش بود.خوب بود مثل  لچریباال اوردن و ریدرگ ایو ارم یتوسل یآقا

م و نشست اریاخت یدلم و ب شیآت یآروم شدم.اب شد رو دنشیسمتم و با د دیدو ایمرتب تر.هست یکم دیشا شهیهم

 .دمشیدر آغوش کش

 

 :سالم عمهایهست

 

 زدلمی:سالم عز-

 

 ؟یعروس ش یخوا یبامزه اش و با لحن کودکانه اش گفت:عمه م ی.از همون خندهادیخند
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 چشم و ابرو اومدم. ایهست یو بلند شدم و برا دنیو سرخ شدم.همه خند دمیگز لب

 

 خواد عروس من شه؟ یو گفت:آره باباجون عمه م دیخند وشیسا یآقا

 

 کنه؟ یعروس یخواد با ک یم یعنیفکر کردن رو در آورد و گفت: یلبش و ادا یانگشتش رو گذاشت رو ایهست

 

 .وونیا یرو آوردن رو لچریموفق شدن و و باالخره

 

 ؟ییجواب موندن سوالش اخم کرد و گفت:هوم بابا یاز ب ایهست

 

 ه؟یمجردمون ک نینگاه کن بب هیو گفت: دیخند ایارم

 

 ؟یچ یعنیکردو گفت:مجرد  کیچشم بار ایهست

 

 زن نداره یک نیبب یعنیو گفت: دیبلند خند اوشیس

 

 یارومم کن یگفتم:اومد یو تو دلم م نییزد.من سرم رو انداخته بودم پا یبود و لبخند م ستادهیا یگوشه ا ساورا

 ایرسم هست یسرخ شدنم؟حسابت رو م هیما یبش ایوروجک 
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 گفت. یدمییبفرما دییمشکوک به همه نگاه کرد و مادرجون:بفرما ایهست

 

 نابغه اس؟ نقدریرفته ا یبچه به ک نیهوش ا ایکرد و خدا یهنوزهم مشکوک نگاه م ای.هستمیخونه شد وارد

 

کرد.اما نه خشم داشتم  یتمام وجودم کاوش م یکه رو یاز نگاه ختیگره خورد به نگاه ترالن خانوم.ته دلم ر نگاهم

و لبخند زدم و  ین نگاه خال.نگاهش پراز خال بود.چشم گرفتم از اویا نهیبود از هر عشق و از هر ک یو نه شعف.خال

مجلس  نیکرد اگر ا یم یادآوریباال تر بودن  نیگفتم.همه نشستن.ترالن خانوم باز هم باالتر از همه بود و ا دییبفرما

دونسته و حاال هم  یزن خودش رو باالتر م نیکه ا نیا یباالتر بودن ها بوده.برا نیا یبرگذار نشده برا شیسال پ 5

 .دهیرو د هیباالتر بوده و از باالتر بق شهیناخواه هم ایهنوز همون ترالنه.ترالن خواه 

 

 عروس بشه؟ ییخواد با دا یعمه م دمیگفت:فهم ایدم گوش ارم ایگوشه مجلس نشسته بودم و هست ریبه ز سر

 

 ان؟یکنه.آره به هم م یو گفت:عروس بشه نه بابا عروس دیخند زیر ایارم

 

 .ایاز دست تو هست یزدن و وا یو لبخند م دنیشن یم هینبود و بق یهم درگوش نیهمچ صداشون

 

 هر دوتاشون خوشگلن یلیتر کرد و گفت:اره خ کینزد ایبه ساورا انداخت و خودش رو ه ارم یبه من و نگاه ینگاه

 

 ییدا شیپ ایب ای:هستایو اشاره کرد به هست ایهست یکرد برا یم کیو چشم بار دیخند ساورا
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 یبر یدسته گل و م نیرفت ا ادمیمن  ایو گفت:هست دیساورا نشست و ساورا موهاش رو بوس شیاروم رفت پ ایهست

 به عمه؟ یبد

 

 ؟یبر یبه من و گله کرد و گفت:خودت چرا نم ینگاه با مزه ا ایهست

 

 کشم ی:خجالت مساورا

 

 چقدر پرروهه.ساورا و خجالت؟ تییدا نیا ایهست یدونیو نم دیخند ینخود ایهست

 

 لبخند زدن. هیبرام آورد.از دستش گرفتم و بق یبلند شد و دسته گل رو به سخت ایهست

 

 خجالت نداشت. یدیدوباره سمت ساورا و گفت:د دیدو ایهست

 

 .دیکن ییرایاز خودتون پذ دیتو رو خدا ببخش دییلبخند ها پررنگ تر شد ومادرجون گفت:بفرما یبار کم نیا

 

 برنداشت. ایبرداشت  وهیم یگفتن و کس یچشم همه

 

 اریب ییصحبت پا گرفت و مادرجون دم گوشم گفتکمادر برو چا یکم
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 هییچا هیو گفت:پاشو مادر  دیمضطربم رو د نگاه

 

 دنبالت. امیو گفت:برو م دیخند نایساور

 

 گردنم درد گرفته بود. نییگفتم.از بس سرم رو انداخته بودم پا یدادم و بلند شدم و با اجزاه ا سرتکون

 

 .ختمیر ییرو برداشتم و چا یقور رهیدستگ با

 

 کنه یم کاریاز پشت گفت:عروس ما چ نایساور

 

 خوبه نقدریا نیبب ی.ساورواشیو گفتم: دمیپر یکم

 

 یدش یریزبونت سرجاشه.اوه اوه چه خانوم سر به ز دمیو گفت:آره خوبه.نه بابا خدا رو شکر فهم نتیداد به کاب هیتک

 .شناسنتینم نایا ستین

 

 یدون یتو که م رمیسر به ز شهیگفتم:بابا من هم یکردم و با دلخور یاخم

 

 ان منم. یهاش آس طنتیدونم.فقط اون که همه از دست ش یگفت:آره آره م یداد و با لودگ سرتکون
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 طونهی:برو تو ام ها من کجام ش-

 

 یغم م یساله لبخندهات بو 5خانوم. یبود طونیزد و دستم رو گرفت.پشت دستم رو نوازش کرد و گفت:ش یندلبخ

 امشب تموم شه. نیاون غم هم دوارمیتو چشم هات پنهونه.ام یغم هی یول یبخند یشاد باش یخوایده .م

 

 تابلو بودم؟ نقدرینگاهش کردم و گفتم:ا رهیخ

 

 یخودتون و ما رو جون به لب نم یدادیبله رو م شیسال پ 5همون  یمرد یو گفت:از تابلوام تابلو تر.م دیخند

 .نیکرد یمنو عمه م نیبچه هم داشت هی ؟االنیکرد

 

 شد. یو از خجالت اخم کردم و گفتم:نم نییرو انداختم پا سرم

 

 ؟یداشت لی:دلنایساور

 

 داشتم. لی:دل-

 

 لش؟ی:دلنایساور
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 زدم و راه افتادم سمت سالن یدونه.چشمک یبدونه م دیکه با یو سر باال آوردم و گفتم:اون ختمیها رو ر ییچا

 

 ارمی:من که آخرش سر در منایساور

 

 رو که براش در آوردم سرم دراره. ییها یاون خواهر شوهر باز یخواد تالف یزدم و حاال م یلبخند

 

 اوشیدادم.آقا س یبزرگترها گوش م ینشسته بودم و به صحبت ها ریها رو تعارف کرده بودم و حاال سر به ز ییچا

زن و مرد و  نیا انیگفت.چقدر تفاوت بود م یروشن ما م ی ندهیکرد و از آ یصحبت م یو رسم کیو ش دیخند یم

 یشباهت چیو ترالن خانوم به نظر من ه خان اوشیشوند؟هرچه که بود س یهم م هیزن و شوهرها شب ندیگو یچرا م

 شون تا االن دووم آورده. یدونم چطور زندگ یبه هم نداشتن و نم

 

تونه حرفش رو در مقابل ترالن خانوم به  ینم یو رسم کیخان ش اوشیتونم حدس بزنم که س یرو م یزیچ هی اما

سال  5ازدواج ناموفق.ساورا  هی نایاور.سشدینم ینطوریبچه هاشون ا یتونست وضع زندگ یبنشونه که اگه م یکرس

به ترالن فهموند  لی.اما مرگ سودیرس یم ییهم به جا لیهم...!کاش سو لیسو شویاز عشقو زندگ یعقب افتاد

 دینبا لی.اما سوزشیمرگ دختر عز شهیره و م یدود کارهاش تو چشم خودش م ی.گاهشهیاونچه خواسته نم شهیهم

من زوم کرده بودن.ترالن  یکه رو ییشد.سر بلند کردم و نگاهم گره خورد به چشم ها یترالن م یکارها یقربان

 چشم دوخته بود به من.

 

 یزبونمه.م ریکردم ز یم هیکه تا صبح گر ییگس شب ها ی.هنوز مزه ومدیپر از حرفش خوشم نم ینگاه ها نیاز ا من

 هیضآخر ق ستیقرار ن شهی.همرکردیشه.بد کرد.بد تهمت زد.بد تحق ینکردم اما دلم باهاش صاف نم نشیبخشمش.فر

 یخشک خال کیسالم و عل هیهم در حد  اولمثل اولش شه.اگرچه ما از  یو همه چ یو بخند یو بگ یش دهیبخش

 !شترینه ب میبود
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 مادرجون؟ هیزد و گفت:نظرتوچ یلبخند مادرجون

 

 نفهم ها سر تکون دادم و گفتم:بله؟ مثل

 

 یصحبت ها نیبر نیهست یاگه راض گنیعروس خانوم؟م یاروم سرش رو خم کرد طرفم و گفت:تو هپروت نایساور

 .میریبگ جهین نیایتا شما ب میبزن ییحرف ها هی هیعقد و مهر خیما هم در مورد تار نیاخرتون و بکن

 

 دییشما بفرما یزدم و گفتم:هرچ یکم رنگ لبخند

 

 آخرو... ی.البته صحبت هادیصحبت هاتون رو بکن دیخانوم شما بر :پس با کسب اجازه از حاجاوشیس آقا

 

 اطیتو ح دیهرچه تمام تر بلند شدم و مادرجون گفت:بر یریزد و بلند شد و من هم با سر به ز یلبخند ساورا

 

 .اطیح یتو میو رفت میگفت یو با اجازه ا میداد سرتکون

 

 نیخب ا یول میحرف زد یبا هم کل نجایهم شبیکه د نینبود.با ا بهیکه ساورا غر نیدونم استرس داشتم.با ا ینم

 هم ترش. نهیریکه هم ش اندازهیتو دل ادم م یاسترس هیخواه ناخواه  یاخر خواستگار یحرف ها
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 نگاه دوخت به ستاره ها و گفت:هوا چقدرامشب خوبه ساورا

 

 کنن.آره خوبه خنکه امشب یجمله شروع م نیو گفتم:همه خواستگارها با هم دمیخند ینخود

 

امشب  ی.هوازنمیخواستگارها حرف نم یمن و گفت:اما مثل باق یها لهیهاش رو دوخت به ت لهیطرفم و ت برگشت

 خی.گوش کن.دارن در مورد تاردهیچی.چون قراره به تو برسم.چون عطر عشقمون تو هوا پیخوبه چون تو هست

 کنن.حرف ازدواج ماست.... یعقدمون صحبت م

 

ام؟که  یعال نقدریبهشته که من ا نجایسرمست کرده؟ا نطوریاز بهشته که من و ا یتون شعبه ا سم؟خونهتب

ب ...امشیامشب خوبه چون قراره تو مال من ش نم؟تبسمیبیمشتم م یام رو تو یافتنیدست ن یخوشحالم؟که آرزوها

 ...امشب معرکه اس.هی...عالنهیبهتر ستیخوب ن

 

 شباهت به بهشت ما دونفر نبود.بهشت ما کنارهم بودنه. یامشب ب گفتیزدم.راست م لبخند

 

م دون ی...نمایرو ایکردم.انگار خواب بود  یگوش م رشیدلپذ یکالم به حرف ها یکردم و ب یم یچادرم باز یگوشه  با

 میمون صحبت کن یو در مورد عروس نمیکنار ساورا بش نکهیمن بود.ا یشبانه  یاهایکه بود تجسم همون رو یهر چ

 یم یرو شدن یتو هر نشدن ایام.خدا یافتنیدست ن یبه آرزوها افتنیدست  یشکرت برا ایآرزوم بود و خد

 شکرت ای.خدایکن

 

 ها ستین یچیخانوم؟امشب اصال حواست به ه ییصورتم تکون داد و گفت:کجا یجلئ یدست ساورا
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 حواسم باشه؟ شهیزدم و با خجالت گفتم:م یلبخند

 

 ینم یچ نمیباش بگو بب ؟زودیذاره شما حواستون رو جمع کن ینم یزینگاهم کرد و گفت:ا؟پس چ موشکافانه

 ذاره؟هوم؟

 

 جانیرو به دندون گرفتم و گفتم:ه لبم

 

 .دیخند بلند

 

 شده یچ کننیتر االن فکر م واشیالتماس گفتم:تو رو خدا  با

 

 شهی.همشهیم باتریمرد با لبند ز نیا ایو خدا دیخند یدهنش و سر تکون داد اما هنوز م یرو گذاشت رو دستش

 لبخندهاش رو برامون نگه دار.

 

 نفس هیتموم شه بره  یزودتر همه چ ستیتو که تو هم مثه من دل تو دلت ن میگفت:پس پاشو زودتر بر طونیش

 میراحت بکش

 

 .ستمیکردم و دلخور گفتم:من هول ن یاخم
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 یهمه عذابم نم نیو ا یداد یجوابم رو م شیسال پ 5همون  ی.اگر بودیستیدونم هول ن یشد طرفم و گفت:م خم

 یداد

 

 ؟یبخش ی.مدیزدم و گفتم:ببخش یکردم.دلخور بود.لبخند کم رنگ نگاهش

 

رو بهت.دلم و قلبم و وجودم رو تمام دار و ندارمرو  میبخشم.همه زندگ یهاش رو باز و بسته کرد وگفت:آره م چشم

 بخشم به تو.فقط باش.فقط باش... یم

 

 انداختم و با لذت چشم هام رو بستم. نییپا سر

 

 تونم صبر کنم ینم گهیسرخ شدناتم.پاشو خانوم...پاشو که د نیا ی وونهی:دساورا

 

 ی.ستاره ها چشمک مدیخند یو قبل از رفتن به داخل خونه سر بلند کردم و آسمون نگاه کردم.ماه هم م پاشدم

 عشق باش. نیخودت مراقب ا ایزد.خدا یو خدا هم لبخند م دندیرقص یزدند.ابرها م

 

 روز بعد 3

 

 تمام وجودم رو فرا گرفته بود.گل و گالب آروده بودم.گل و گالب من ساورا بود. جانی.هدیلرز یهام م دست

 

 لم؟یکنم وک یبار سوم عرض م یعروس خانوم برا-
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 .با اجازه بزرگترها بله...زمیو گفتم:با کسب اجازه از روح پدر و مادر عز مدیدستم رو بستم و بوس یتو قران

 

 کرد. یبسته بودم کف دستم گزگز م خی جانیدستش فشرد.داغ بود برعکس من که از ه یدستم رو تو ساورا

 

 بامیعقد ساده اما ز یشد.نگاه به سفره  یم ریسراز مانیها به سر و رو کیهم بله اش رو داد.تبر ساورا

فقط لبخند  جانیدادم.از ه یزد و من با خنده سر تکون م یبود.چشمک م دایپ نهییشاه دامادم در ا ریانداختم.تصو

 کرامتت رو شکر ایممنونم....خدا ایزدم.خدا یگذاشت قهقهه م یم امیزدم و اگر شرم وح یم

 

 .نیما برگذار شد.ترالن خانوم خاموش بود.نه خوشحال نه خشمگ یخونه  یعقد ساده ام تو مراسم

 

و  دیرو بوس میشونی.با پدر شوهرم دست دادم و پدیرو اورد جلو و بعد هم ساورا رو بغل کرد و بوس لچریو اوشیس اقا

 .دیعاشق بمون شهیتون آرزومونه.هم ی.خوشبختدیخوشبخت شدن رو دار اقتیدم گوشم گفت:ل

 

 پدرجون.:ممنونم.چشم -

 

 .اما بدون تلخ بود...تلخ...میبخش ی.مدیسال دورمون کرد 5اما درگوشش گفت: دیمادرش رو بوس ساورا

 

بود و با غرور  ستادهیتر شد.نگاهش به ساورا بود که حاال کنار من ا یخانوم بغض قورت داد و چشم هاش کم ترالن

 کرد. ینگاه م نشیلچرنشیدستم رو تو دستش گرفته بود و به مادرو
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سال  5 نیبرما گذشت.ا یچ میدون ی.فقط من فقط ساورا ممیرو فقط ما حس کرد یتلخ نیگفت.تلخ بود.ا یم راست

رو تلخ  نمیریها کام ش یاون تلخ یاداوریخوام با  یاش اشک بود و ضجه...اما حاال...امروز نم هیقرن گذشت.هر ثان 5

 کنم.

 

 شد. یکردند لبخند بزنه اما موفق نم یم ی.لباش سعدمیشدم و صورتش رو بوس خم

 

 پسرتون رو داشته باشم اقتیل دوارمی:ام-

 

 .یزیبرامون عز یلیکه خدابهش داده رو بدونه.بدون خ یفرشته ا نیساورا هم قدر ا دواریدخترم.ام ی:داراوشیس

 

 گفت. کیو به ساورا تبر دیزدم در جواب محبت هاشون.مادرجون صورتم رو بوس لبخند

 

زن  نیکرد ا یم یکرد و چه خوب مادر یسال ها برام مادر نیداد.ا یمادرم رو م ی.بودمیردم.بوش کشک بغلش

 مهربون.

 

 مادرجون ونتونمی:مد-
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 یرفت:قربونت برم دخترم خوشبخت بش یکرد و دم گوشم آهسته قربون صدقه ام م یرو نوازش م سرم

امانت حاج رضا دست تو  نیکرده باشم.من و از بغلش جدا کرد و رو به ساورا گفت:ا یخوب امانت دار دوارمیمادر.ام

 باش نیپاکه.براش بهتر یلیدختر خ نیها.ا یمون و نشکن زکردهیپسرم.دل عز

 

 گذرم یمنه.از جونم بگدرم ازش نم ی:چشم.تبسم تمام زندگساورا

 

 .یکن یهم م یبلبل زبون یدیخواهرم رو دزد گهی:خوبه دایارم

 

هم خواهر  ستادهیکه بغلتون ا یابروش رو انداخت باال و گفت:شرمنده اون یتا هیو  باشیدست کرد تو ج ساورا

 خواهرم رو. یدیشما زودتر دزد دنهیمنه.محض اطالع گفتم.قرار به دزد

 

 هی ادیرنمیمثل من که گ ی.البته شوهرنیمثل ما خوشبخت ش دوارمیو گفت:ام نایدست انداخت دور کمر ساور ایارم

 ی.بگستین یساورا هم بچه بد نیا یابج یخانوم شدم.ول نایساور بیدونه بودم صرفا جهت نمونه بودم که اونم نص

 ارزه یسرش به تنش م ینگ

 

 کنم. کارتیدونستم چ یمگرنه م مهیکه نامزد یگرد شده گفت:شانس اورد یابروانداخت باال و با چشم ها ساورا

 

 که من هستم. ییرو بکشه؟اونم جا یقراره ک ی.ککی:آقا تبرنیآر

 



 ییدایش ینیریش

 
1399 

 

و که ر تمی.وضتیو دم گوشم گفت:شرمنده نتونستم قر بدم تو نامزد دیبا ساورا دست داد و روشنا هم منو بوس نیآر

 یکنم.تو تو عروس یم ینبود منو باش دارم عذرخواه ادمیاومده باشه گفت:اصال  ادشی یزی.بعد انگاز تازه چیدون یم

 یگوشه نشسته بود هیمن که همش 

 

 تموم شد. ی.دستم رو فشار داد و لبخند زد و لب زد:همه چدیو فهم دیرو فقط ساورا د شیزدم که تلخ یلبخند

 

 و بگم. کمیمن تبر نیوسط نذاشت نیدیگفت:همه پر نایتکون دادم و ساور سر

 

 داداشمه دونهیکشتمت.تبسم ساورا  یکن تیاذ مهیجلو.هردومون رو همزمان بغل کرد و گفت:ساورا تبسم آبج اومد

 یطرف یبا ک نیبهش بگو تو بب یجرئت دار

 

 یخفه مون کرد نایساور ی:اساورا

 

 .نیاریهم واسه دخترم ب ییپسردا هی نیو گفت:خوشبخت ش دیهردومون رو بوس نایساور

 

 که کترهیدخترت کوچ ؟ازییخوره پسر دا ی:به چه دردت مساورا

 

 ترسم دخترم رو دستم بمونه یدونم.م ی:واال چه منایساور

 

 کنه به دخترم چپ نگاه کنه؟ یجرئت م یک یخواهان داره ول یاخم کرد و گفت:دختر من کل ایارم
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 :دختر خوبه بشه عروس منروشنا

 

 میاالن عروسمون رو انتخاب کرد نی:آقا ما از همنیآر

 

 بعد دنبال عروس باش ادیب ای:بذار اون جوجه ات به دنایارم

 

 اد؟یم رشیزود زن گ پهیمثل خودم خوشت شه؟پسرمیم تی:حسودنیآر

 

 یچیه گهی:اخالقش مثل تو باشه که دایارم

 

 ییآقا نیبه ا یخوب نیرو گرفت تو دستش و گفت:وا دکترسعادت شوهرم چشه مگه؟به ا نیآر یبازو روشنا

 

 .ارمیبرات ب یخور یم یزی.چیشیخسته م زمیعز نیدربست خانوم.بش میی:ما مخلص شمانیآر

 

رو محکم گرفت.ساورا هم دستش رو انداخت دور بازوم و گفت:خدا  ایچپ چپ نگاشون کرد و دست ارم نایساور

 عاشقا رو داره یخودش هوا

 

 که نیتون عروس شود ؟همهیپاها جا باز کرد و اومد وسط و گفت:ا؟پس من چ نیاز ب ایهست
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همه عروس شدن تو عروسک...عروسکا  ییرو بغل کرد و گفت:بابا ایخم شد و هست ایخنده و ارم ریز میزد همه

 خوشگل ترن مگه نه؟

 

 .دیبا عشق موهاش رو بوس ایسر تکون داد و ارم دویخند ایهست

 

** 

 

 :ایارم

 

 بار نگاه به ساعتم انداختم. نیچهارم یضرب گرفته بودم و برا کیسرام ینوک کفشم رو با

 

 ...اومدنای:ارمنایساور

 

 اومدن. یکه به طرف ما م دمیبلند کردم و ساورا و تبسم رو د سر

 

 شدم. بلند

 

 م؟یکه نکرد ریسر تکون داد و دست داد و گفت:سالم د ساورا
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باز  انجی.بچه ها به خدا شرمنده ام سه روز از عقدتون نگذشته پاتون و اادینگاه به ساعت انداختم و گفتم:نه ز دوباره

 کردم

 

کردم  ینم یمن هم هست.تازه اگر من سهل انگار یخواهر زاده  ایه؟هستیچه حرف نیزد رو شونه ئام و گفت:ا ساورا

 افتاد یاتفاق ها نم نیمراقبش بودم االن ا شتریو ب

 

 بود گذشت. یهرچ دی:ولش کنتبسم

 

 ؟یکن یم کاریرو چ تتی:تبسم شکانایساور

 

 رمیگ یسر تکون داد و گفت:پس م تبسم

 

 اخم کرد و گفت:تبسم... نایساور

 

 ؟یو گفتم:تبسم مطمئن نایساور یرو گرفتم جلو دستم

 

 الیخی.بامیبرم و ب دیبا یباشم.دردسرش واسه خودمه.ه نایو ا تیدنبال شکا میخوام اول زندگ ی:آره داداش.نمتبسم
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 کرد و سر تکون داد. یاخم نایساور

 

 رهیپس بگ تونهیخودشه م تی:خانومم شکا-

 

 کجان؟ یو موسو نیبه ساعتم انداختم و گفتم:االن نوبت ماست پس آر ینگاه دوباره ا کالفه

 

 .ومدنیبه حالت دو به سمت ما م یو موسو نیآر

 

 و گفت:شرمنده سالم دیکش یقینفس عم نیآر

 

 شد.نوبت ماست؟ رید دی:ببخشیموسو

 

 کنم.آره ی:خواهش م-

 

 تو. میگفت و بعد اشاره کرد به ما.رفت یزیتکون داد و رفت سمت در سالن دادگاه و در زد.چ سر

 

 کرد. یم یکه سرتا پامون رو بررس ریام لیو اون همکار دزدش دستبند زده نشسته بودن و کنارشونم وک ریام

 

 .مینشست سرجاهامون
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 شد. یتر م یر لحظه عصبه نایساور دمید یبه منسبات اولش گذشت و من م یا قهیدق چند

 

 .درسته؟یتوسل نایفرزند خودشون و خانوم ساور دنیمتهم اند به دزد یو صابر احد قیشف ریام ی:آقایقاض

 

و  یلتوس نایسعادت دختر موکل من خانوم ساور ای.هستستیپرونده تنها مربوط به االن ن نی.ایقاض ی:بله آقایموسو

کنن که  یشن و اعالم م یجدا م شونیباردار بودن از ا یکه خانوم توسل یهنگام قیشف ی.اما آقاقِیشف یآقا

 شون رو به یکنند که فرزندشون نه نام خانوادگ یهم به عنوان سند امضا م یبرگه ا یخوان.و حت یفرزندشون رو نم

 کنند. یاورند و بعدش هم ازدواج م یم ایبه دن ییبرن نه حق ارث دارند.موکل من فرزندشون رو به تنها یارث م

 

کنند بچه شون رو  یکنند و اعالم م یم یمونیو اظهار پش یپدر یگردند و ادعا یسال بر م 6بعد  قیشف یآقا

 .خوانیم

 

 شونیکنند که ا یپول م یمبلغ شنهادیسعادت هستند پ ایکه پدر هست یسعادت همسر خانوم توسل ایارم یآقا به

 کنند. یم تیشکا قیشف یکنند و آقا یقبول نم

 

بعد جلسه  قیشف یبه موکل بنده واگذار شده.اما آقا ایخدمتتون هست که مختومه شده و حضانت هست پرونده

 .رندیگیکنند که به زور فرزندشون رو ازشون م یم دیدادگاه موکل بنده رو تهد

 

 شییو زن دا ییبا دا ایکه هست یروز تیمزاحمت کردند.درنها جادیکردند و براشون ا بیموکل بنده رو تعق یچندبار

 ی.خانوم سعادت دختر عموندیرو بربا ایکنند هست یم یکنند و سع یاستفاده م یتوسل یاز غفلت آقا رهیبه پارک م
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مقاومت  یو احد قیشف یکنند در مقابل آقا یم یشوند و سع یهستند متوجه م ایهست ییسعادت که زن دا یآقا

کنه و سه روز در  یجدول برخورد م یکنند سرشون به لبه  یوارد م شونیبه ا یاحد یکه آقا یکنند که با ضربه ا

 برند. یبه سر م یهوشیکما و ب

 

آقا به من گفتن  نیا میبچه رو بدزد میخورد افتاد.بعدشم ما نخواست زیگه خودش پاش ل یدروغ م یقاض ی:آقایاحد

پدر و دختر بتونن  هی میکن ریکار خ میما هم خواست نهیذاره دخترش رو بب یزنشون بچه رو ازشون گرفته نم

 نیهم ننیبب گرویهمد

 

 یموسو یآقا دیی:ساکت آقا.بفرمایقاض

 

 .یاحد یدارند و هم خانوم سعادت از آقا تیشکا قیشف یاز آقا ی:ممنون.االن هم خانوم توسل-

 

 .دینیبش دیتون ی:میقاض

 

مرتکب شده باشه و حاال درصدد جبران اون  یاشتباه کیسال قبل  6 ینظر شما اگر پدر ،بهی:جناب قاضیمانیسل

رو  شیپدر یاز دخترش دور بوده حاال برگشته که مهر و عاطفه  یلیسال بنا به هر دال 6که  یجرمه؟پدر نیباشه ا

ل موک میدخترش پر کنه.فراموش نکن یرو برا رپد یخال ینثار دخترش کنه و تمام اشتباهاتش رو جبران کنه و جا

 و آدم ربا. یجان کیپدره نه  کی قیشف یمن آقا

 

 بزرگ شه یدست نا پدر ریخوان دخترشون ز ی.موکل من نمیرو از حق مسلمش منع کردند.از حق پدر قیشف یآقا

 



 ییدایش ینیریش

 
1406 

 

 حق و ازش گرفت:خودش.خـــودش نیا یپوزخند زد و گفت:واقعا؟ک نایساور

 

 دیآروم باش ی:خانوم توسلیقاض

 

 یوقت نایبود.دستش رو گرفتم و خواستم آرومش کنم.اما نشد.ساور دهیبه اوج رس تشیبلند شد.عصبان نایساور

 جلودارش نبود.درست مثل مادرش... یشد کس یم یعصبان

 

خواد.نوشت و  یکه حاال ولش کرده گفت بچه اش رو نم یاون زن یبه خاطر حرفا یرفت زن گرفت.وقت ی:وقتنایساور

 زنه؟ یدم م یحق امضا کرد حاال از چه

 

حرفا رو تو دادگاه قبل هم زدم حاال  نیشدم.همه ا د؟خستهیکه گفت یپدر نیمادر تنها بچه ام رو بزگ کردم.کو ا من

مرد بزرگ شده.دختر من عاشق پدرشه و  نیتو بغل ا یمن از دوماهگ یای.هستستین یگم.شوهر من نا پدر یهم م

بخواد پرش  قیشف یوجود نداره که آقا یخال یپدرش هم عاشق دخترم...دخترمون...حاال برگشته جبران کنه؟جا

سقط بچه رو  شنهادیداشت به من پ یآقا عاطفه و مهر پدر نیمن پدر داره.اگه ا یایکنه.دختر من پدر داره...هست

 داد. ینم

 

 نمش؟یتونم بب یخانوم.دختر شما االن کجاست؟من م دی:آروم باشیقاض

 

 نجایا انیگفتم:با مادر بنده قرار بود ب اروم

 

 ه؟یسعادت شغل شما چ ی:آقایقاض
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 :من پزشک هستم.متخصص کودکان.-

 

 د؟ی:شما چند ساله ازدواج کردیقاض

 

 سال و چندماه 5:حدودا -

 

 د؟یدار یفرزند ی:شما و خانوم توسلیقاض

 

 ریو گفتم:خ نییرو انداختم پا سرم

 

 تونم بپرسم چرا؟ ی:میقاض

 

 بچه دار شدن ندارم ییزل زدم و گفتم:من توانا یقاض یمضطرب نگاهم کرد و من به چشم ها نایساور

 

 د؟یرو دوست دار ایهست لیدل نیتکون داد و گفت:و به هم یابرو انداخت باال و سر یقاض
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از دستش  یتصادف رانندگ هیپسر سه ساله داشتم که تو  هی میزدم و گفتم:من خودم از ازدواج قبل یمحو لبخند

تونستم داشته باشم و هم  یشد که من نم یمن فرزند یپر کردم.هم اون برا ایفرزندم رو با هست یخال یدادم.من جا

 پدر رو پر کردم. یخال یاون جا یمن برا

 

 .اوردندین فیتشر زد و گفت:مادرتون یلبخند یقاض

 

 نمیتونم برم بب ی:مساورا

 

 دیی:بفرمایقاض

 

 یدادگاه کنجکاوانه نگاه م ینا آشنا یبرگشت.دخترم به فضا ایبا مادر جون و هست قهیرفت و بعد از چند دق ساورا

 سنش. نیدادگاه با ا یتو نجایا ادیب دیگفتم که چرا دخترم با یم راهیو زمان بد وب نیدلم به زم یکرد و تو

 

 کردو ینگاه م جیهنوز گ ایپشت تبسم نشست و هست مادرجون

 

 دخترم ییایزد و گفت:تو هست یلبخند یقاض

 

 اروم سر تکون داد و آروم گفت:سالم بله ایهست

 

 نیبش یدوست دار یهر ک شی:سالم دخترم.هر جا پیقاض
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.دم گوشم اما دمیپام.موهاش رو نوازش کردم و بوس یبه من نگاه کرد و اومد طرفم بغلش کردم و نشست رو ایهست

 ییکجاست بابا نجایبلند گفت:ا یکم

 

 مان یدوستا نای.استین یزی.چزمیعز یچی:ه-

 

به  چنگ انداخت دیو صابر رو د ریتا ام ایچشم دوخته بود به دخترم.هست ریکنجکاوانه به دور و بر نگاه کرد.ام ایهست

 و با بغش و ترس گفت:بابا...اون آقا دزده.. راهنمیپ

 

 کردم. یناز م شوییطال یرفتم و موها یام پنهون کرد و من آروم قربون صدقه اش م نهیسرشو تو س دیلرز لباش

 

 .نترس خوشگلمزمیاونجاست.نترس عز یی:آروم باش دخترم.بابا-

 

 به من بگه آقا دزده دیکردن که دخترم با یکار یقاض یآقا دینی:ببریام

 

 خودم خفه کنم. یرو با دستا ریخواستم ام یسر تکون دادم و م یعصب

 

حرفا رو بشنوه.درضمن  نیباشه و ا نجایدونم دخترم ا یصالح نم دی.ببخشرونیشه دخترم بره ب یم یقاض ی:آقا-

 .ستیحالش خوب ن
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 تونه بره ی:بله بله متاسفم.میقاض

 

 .رونیرو گرفت تا برن ب ایبلند شد و دست هست مادرجون

 

 نگاه کرد:بابا نایبه من و ساور سشیخ یو با چشم ها ستادیاایهست

 

 امیبخر تا من ب ی.برو دخترم.مادرجون برا دخترم بستنرونیپاش زانو زدم و گفتم:برو با مادرجون ب یشدم و جلو بلند

 نترس. یچی.از هییباشه؟برو بابا

 

چشمم.با بسته شدن در نگاه پر از خشمم رو دوختم به  یرو فشار دادم رو تکون داد و رفت.بلند شدم انگشتم سر

 هیبه تو بگه آقا دزده؟اون بعد از اون ماجرا چند روز فقط گر ایکه هست میکرد یپر از تنفر گفتم:ما کار یو با لحن ریام

 به اصطالح پدر. یسرم بود آقا ریمن دو روز ز یکرد.دختر کوچولو یم

 

و  ی.تو خودت دخترت رو طرد کردی.تو خودت رفتیترسه؟تو خودت خواست یم دنتیدخترت چرا با د یتو اگه پدر

سوزن و  ی.بابت اون جاختیکه دخترم ر ییبخشمت.بابت اون اشکا ی؟نمیکن یپدر بودن م یادعا یحاال برگشت

 شمتبخ یترس هاش.نم نیبخشمت بابت ا یکه رو تنش به خاطر تو نقش بست.نم یسرم

 

رو کور  ایخانوم چشم دن نای.ساوریدار یدست از سر دخترم بر نم یحاال معلوم شد واسه چ کهیو بابا مرت:بریام

 متیشوهر عق نیبا ا یکرد

 

 .دیکوب زیم یبا چکشش رو یمشت شد و قاض دستم
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 .هیروشن شد.حضانت مثل گذشته با خانوم توسل ی.همه چونیآقا دی:بس کنیقاض

 

 د؟یریگ یخودتون رو پس م تیشما شکا ی:خانوم توسلیقاض

 

 وجه چیبه ه یقاض ی:نه آقانایساور

 

 :خانوم سعادت شما چطور؟یقاض

 

 .رمیگ یرو پس م تمی:بله من شکاتبسم

 

.و تشیشکا یرو ستادنیا یبرا یکی.می.امضا کردمی.هم من و هم تبسم بلند شددیرو امضا کن نجایا دیی:بفرمایقاض

 ...تیپس گرفتن شکا یبرا یکی

 

 .رونیب میدرسالن اومد از

 

 پدر نبود. ایهست یکه برا ییهمون روزا یسال حبس.به اندازه  5کرد. یبا خشم نگاهمون م ریام

 

 مونم. یمن اون تو نم دیخوشحال نباش ادیزد و گفت:ز یپوزخند
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 شهیساله م 11 10.تا اون موقع دخترم ریتو زندان لذت ببر آقا ام یسال زندگ 5:از ایارم

 

مرد  نیسال از شر ا 5و  بمیج یدست بند زده اش رو مشت کرد و من با افتخار دست فرو بردم تو یدست ها ریام

 .میراحت

 

 بود یخوب یگم جلسه  یم کی:تبرنیآر

 

 ایهست شیپ میبر دیاش خوب بود اما جلسه اش پر از تشنج بود.با جهیتکون دادم:نت سر

 

 پدر داره ایتا با افتخار بگم هست یبود شهیلبخند زد و گفت:ممنون.ممنون که مثل هم نایساور

 

.چطوره امشب نیشد میمقتدرم کردم و گفتم:ممنون که همه زندگ یبانو یحواله  یکیزدم و چشمک کوچ یلبخند

 م؟یریجشن بگ هی ریبه مناسبت خالص شدن از دست آقا ام

 

 :قبولهنایساور

 

 ؟می:ما هم دعوتنیآر

 



 ییدایش ینیریش

 
1413 

 

 جناب آذرخش دیشما نباش شهی:مگه م-

 

 برم دفترم. گهیگم.با اجازه تون من د یم کی:تبریموسو

 

 میکن یانشاهلل جبران م دیلطف کرد یلیخ یموسو یهاش دست دادم و گفتم:ممنون آقا با

 

تموم  یبود.خوشحالم به خوب فهیگردن ما حق دارن.وظ نیاز ا شتریب نیآقا آر هیچه حرف نی:ایموسو

 شد.خدانگهدارتون

 

 بهتون بدم اجالتا تا شام یبستن هی می:بر-

 

 کرد. ینم هیگر گهیساکت بود اما د ای.هستمیشد نمونیماش سوار

 

 :دختر بابا چطوره؟-

 

 غنچه شده اش گفت:اون آقا دزده چرا به من گفت دخترم؟ یلبا با

 

 دخترم.تو به اون فکر نکن یچیدستپاچه گفت:ه یکم نایو ساور میبه هم نگاه کرد نایو ساور من
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 اون به من گفت دخترم یو گفت:ول نایمن و ساور یدستاش رو گذاشت رو صندل ایهست

 

وجه تو بوده.بعدش مت هیشب کمیخب اشتباه کرده بود دختر اون فقط  یول یکرد تو دخترش یاون فکر م یی:آره بابا-

 ی.دخمل منیستیشد اشتباه کرده و تو دختر اون ن

 

 من بوده؟ هیدخترش شب نقدریا یعنیمتفکر گفت: ایهست

 

 تو بوده هیشب کمی دیخب دختر من از همه خوشگل تره.شا یول دیتکون دادم و گفتم:شا یسر

 

 واقعا دختر منه. ایهست یدخترمن.ول نیتو فکر رفت و چه زودباور بود ا ایهست

 

 نایساور

 

 درو باز کن. ای:ارم-

 

 خانوم.:چشم ایارم

 

 رو برداشت. فونیآ
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 ن؟یکرد ن؟هماهنگی:همه باهم اومد-ایارم

 

 میگشنه ا یلی:آره درو باز کن.که خنیآر

 

 تو دیی:شکموها.بفرما-

 

 یخواست از همه  یشد.دلم م یهم م دیرد و بدل نشد و نبا ی.درمورد امروز حرفمیبود دهیو خند میخورده بود شام

 .میزندگ یرو ریام ی هیسا ی...بریفکر ام ی.بری.بدون امخواستیم یزندگ یاون استرس ها دور باشم.دلم کم

 

 .میرینگ یعروس میگرفت میمن و تبسم خانوم تصم یزیچ هی یرو صاف کرد و گفت:آقا راست ساوراصداش

 

 مامان باز سکته کنه؟ یخوا یشه؟م یم ؟مگهیتعجب گفتم :چ با

 

 .دیبه سکته نرس ی:به مامانم گفتم.سکته نکرد.ناراحت شد ولساورا

 

 ؟یچ ی:براایارم

 

 ...یخوام تو عروس یندارم نم لیدوست و فام ادی:راستش من خواستم.خب من...من که زتبسم
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 میشکماتون نش ونیبهتون مد مید یشام مختصر م هی میمون رو گرفت میحرفش رو قطع کرد و گفت:ما تصم ساورا

 مشهد میر یبعدشم م

 

 کردم یکم کم داشتم سکته م نیبود یفکر شام عروس:نه خوبه خدا رو شکر به نیآر

 

 ؟یشکمو نبود نقدریتو که ا نی:اِ آرروشنا

 

 خوردم یمن از اول گاوم درسته م یگفته نبودم؟اگه دقت کن ی:کنیآر

 

 جناب سرگرد یما رو بخور میشام ند دمیترس گهی:همون دساورا

 

 انه؟ی.مادرجون در جردیدون ی:هرجور خودتون صالح مایارم

 

 میگفت شونمی:بله به اتبسم

 

 ها تبسم خانوم یلباس عروس بپوش دیبا ی.ولیعروس یبزرگ ای یکیشما مهمه نه کوچ ی:باشه خوشبخت-

 

 برم خونه ام یم دی:فکر کن نپوشه.من عروسم و با لباس سفساورا
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 .می.خدا کنه همه مون خوشبخت باشنیزدو گفت:خدا کنه خوشبخت ش یلبخند ایارم

 

 :خداکنه.-

 

 دیلحظه صبر کن هی:-

 

 .میکالم و مال یآهنگ گذاشته بود.ب ایارم

 

 کردم. یخواستم رو پل یکه امشب م یو آهنگ ید یو یسراغ د رفتم

 

 .ایبرگشت و نگاهم کرد.همه نگاهشون افتاد به من.لبخند زدم و نشستم کنار ارم ایارم

 

 زدم. یخوندم.از ته قلبم لب م یزدم و با آهنگ م یم لب

 

 چشمامه ینفر هست که چهره اش جلو هی

 

 بهم باهامه کهینفر هست که نزد هی

 

 کوبه ینفر هست که قلبم واسه اون م هی
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 من خوبه ینفر هست که تنها واسه  هی

 

 اون عشقم و باور داره ستیمثل تو ن اون

 

 ذاره یجونشم برام م ستیمثل تو ن اون

 

 کوبه یقلبش واسه من م ستیمثل تو ن اون

 

 خوبه یلیبرعکس تو خ ستیمثل تو ن اون

 

 کشم واسه خاطر اونه ینفس م اگه

 

 کشم واسه خاطر اونه یهمه دست م از

 

 شم یعاشق نم گهیو بدون بعد اون د نیا

 

 عاشقشم گمیمن م ادیجا که اسم اون ب هر
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 کرد. یم یو باز دیدو یکردم که م ینگاه م میزدند و من با لبخند به شوهرم و ثمره زندگ یها اروم لبخند م بچه

 

 پره از آرامش بهیچشماش عج رنگ

 

 خوامش یکه من چقدر م دونهیخوب م خودشم

 

 وجودش چه راحت غمم و کم کرده با

 

 من و مصمم کرده گهیعشق د نیا واسه

 

 شناسه یرو م یاون عاشق ستیمثل تون اون

 

 اندازه یدوستم داره ب ستیمثل تو ن اون

 

 شه یدائم نگرانم م ستیمثل تو ن اون

 

 شهیقلبش با منه هم ستیمثل تون اون

 

 کشم واسه خاطر اونه ینفس م اگه
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 کشم واسه خاطر اونه یهمه دست م از

 

 شم یعاشق نم گهیو بدون بعد اون د نیا

 

 عاشقشم. گمیمن م ادیکه اسم اون ب هرجا

 

 عاشق باش....! یقلب ها نیخودت مراقب ا ایکردند.خدا یکردند و عاشقشم رو تکرار م یبه عشقاشون نگاه م همه

 

 عوض شد. میزندگ

 

 سرم هوو آورد و جداشدم. ریام

 

 ام رو نخواست و خواستمش. بچه

 

 آوردمش. ایبودم و تنها.تنها به دن باردار

 

 که دوستم داشت ازدواج کردم. یمرد ایارم با
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 پدر ایدخترم هست یمن شد پشت و پناه و برا یبرا

 

 .تمام عشقم.تمام وجودممیوشوهرم شدن تمام زندگ دخترم

 

 شد نیریشد.عشق برام ش نیریش میها،زندگ یاز اون تلخ بعد

 

 ...ییدایش ینیریعشق...پر شد از ش ینیریوجودم پر شد از ش تمام

 

 ....انیپا

 

7/3/93 

 

21:54 

 

 

حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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