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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

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

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

  

 

این رمان بصورت فروشی ارائه گردیده این فایل برای رفاه حال مشتریان عزیز ارائه شده تا قبل از خرید از کیفیت 

 اطمینان حاصل کنند .خوب رمان 

 

   

شد  یها م هیکرد هربار که موقعپرداخت شهر یدر دستش نگاه م شیبود و به ف ستادهیعابر بانک ا یجلو یقرار یبا ب

 تیموقع نیفرستاد که چرا خودش را در ا یگرفت و بارها و بارها به خودش لعنتم یم یعموم یتمام وجودش عزا

و افسرده بود که مادرش تنها راه نجات و برگشت  مقرار داده ، آن روز ها آنقدر حواسش پرت وافکارش درهم و بره

جملت را زمزمه کرد تا بالخره توانست با چند هفته  نیگوشش ا ریاش را در درسخواندن دانست و آنقدر ز یبه زندگ

کمرنگ جلوه  شیآمد را برا یتلخ ،کمتر به چشم م یرا که آن روز ها یدلواپس نیر به ثبت نام کند و ااورا وادا ریتاخ

 .هدد

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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مجبور بود  نکهیپررنگ و سخت شده بود و هربار ازا شیبرا تینها یموضوع بعد از گذشت دو سال ب نیاما حال ا 

 یبه او دست م یبودن و پوچ یادیاحساسز شد و یپر از حس خل م ندازدیرو ب یبه کس زیمشکل ناچ نیحل ا یبرا

 داد.

پشت سر هم او را واداربه کندن پوست  یبوق ها یاش را گرفت و صدا ییشماره دا گریبار د کی دیمستأصل و ناام 

 لبش کرد. یها

آمد  یشد وبه نظر م یدانشگاه م یساعت ادار انیشدن به دو و پا کیبه اطراف انداخت ساعت در حال نزد ینگاه 

 اشاست.  یی،منتظر تماس دا ستادهیجلو عابر ا نگونهیتنها او است که لنگ صد تومان پول ا

 .ستادیساختمان حراست ا هیسا ریگذاشت چند قدم جلوتر رفت و ز بشیرا در ج یگوش

 آفتاب خشن سر ظهر هم در حال پختن مغزش بود. نیبود ا یپر از استرس و نگران خودش

 برساند. انیامروز به پا نیرا هم شیکرده، کارها یرکز کند تا بتواند فکرکرد ذهنش را متم یسع 

 .دیچیمادر در گوشش پ یبار شماره خانه را گرفت و صدا نیاش را در آورد و ا یدوباره گوش 

 بله ؟  _

 زنگ نزد؟ ییسلم مامان ، دا _

 نه!!!  پول نفرستاده ؟  _

خوام   یمامان،نم کنیکاری ده؟یگفت : نه هنوز ، تلفنو هم جواب نم یحوصلگ یفرستاد و با ب رونیکلفه اش را ب نفس

 فردا!! یبرا  فتهیکارم ب

 زنم!  یصبر کن من الن خودم زنگ م _

 در آمد.  امشیپ یبود که صدا نداختهین فشیرا در ک یگفت و هنوز گوش یباشه ا یناراحت با

 از تلفن بانکش بود.. امیپ

 کرد..  زیوار شیپول را برا ییدا

 کند.  زیرا وار شیف ایاش را بدهد  ییدانست اول جواب لطف دا یآنقدر خوشحال بود که نم 
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 گفت و به سمت عابر پا تند کرد.  یلب خدا رو شکر ریز 

 گوشش رد شده بود.  خیبار هم از ب نیخوشحال بود خطر ا چقدر

 .بدودییرزایو به سمت اتاق م ردیرا بگبا عجله شماره ها و مقدار مبلغ را وارد کرد و منتظر بود قبض  

 یرا برنگردانه بودکه با جسم سفت شیگام به عقب برداشت و هنوز رو کیدور زدن  یرا از دستگاه جدا کرد وبرا کاغذ

اش  له  یکلفت و سه سانت یپاشنهها ریپنج سانت از کفش مرد قد بلند پشت سرش را ز بایتقر شیبرخورد کرد و پا

 کرد.

 پشت سرش افتاده بود. یناخواسته در آغوش مرد اخمو باید،تقریلب گز 

مرد،  یوچهره اخمو دهیبه هم چسب یابروها دنیبا عجله و هول خودش را جمع وجور کرد وبه جلو برگشت و با د 

 گفت.  یبلند دیببخش

 . ی! مگه کور وانهیدختره د_

 رفت. پودر شد و به هوا ششیپ قهیو شوق و ذوق چند دق یخوشحال تمام

توانست خم شود و لک  یبد برخورد شود،فوقش م نطوریناعمدش آنقدر ها هم مهم نبود که بخواهد با او ا یخطا 

 کفشش پاک کند. یخاک را از رو

خوش فرم دخترانه اش را در هم کرد و گفت : منپشت سرم چشم ندارم ،  یرا بال آورد و مثل مرد جوان ابروها سرش

استفاده از عابر  ن،موقعینیب ینم ونویزیتو تلو غاتیجلو ؟تبل نیاومد نقدری، چرا ا نیارشما که تو صورتتون چشم د

 کرد؟ تیرعا میحر دیبانک با

 تیآتش عصبان یگرفته و شرارهها یزد اما متوجه نبود با هر کلمه اش غرور دست نخورده مرد جوان را به باز حرف

 را در وجودش شعله ور کرده!

 کرده بودند.  زیشکار هم دندان ت یکه برا ریبه هم بود؛ مثل دو ش نگاهشان

 داد. یکدام حق را به خود م هر

 داشتهباشد .  یرفتار نیبا او چن یکه به او شده بود؛ به هر حال توقع نداشت کس یاحترام یب یدختر در پ 
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مرد قد  نیتوانستتکبر ا یجوره نم چیآورد ، اما حال ه یاحترام هم م شیرفتار برا نیگذاشت و ا یاحترام م شهیهم

 خطاکار سر خم کرده از کنارش بگذرد.  کیبلند اخمو را به خود بقبولند و مثل 

** 

اشانداخت ، محال  ینیب یپراکراه رو نی، چند چ دیکه در وجودش دم یفرستاد ، حس تلخ رونیرا محکم ب بازدمش

 کند. یزبان دراز شیپ،جلویت نیهم با اآن  یوجب میدختر ن نیبود بگذارد ا

 گرفت. یشلوار خوش دوختش فرو برده ، ژستخاص بیسرش گذاشت و دستها را در ج یاش را،رو یآفتاب نکیع 

چند متر آن طرف تر نگاههردو را به آن سمت  یسوت یماده گرگ کوچک را بدهد که صدا نیدهن باز کرد تا جواب ا 

 کشاند. 

 شد!  رید ایداداش ولش کن ، ب دیجاو _

 ؟  شدیگفت، وگرنه غرورش چه م یکلمه را حتما م کی دیشود؛ با الیخ یتوانست ب یها نم یراحت نیا به

 زشت حرف بار او کند و جواب نگرفته از کنارش بگذرد.  یکوچولو نیبود بگذارد ا محال

 گستاخ!!!! _

 .  دیرس یبه کارش م دیکرد با یاش م یبود اما راض کم

 را کج کرد و به سمت دستگاه رفت .  راهش

** 

گفت وقدم  رلبیز یادب یکوه غرور، ب نیبرخورد بدش آمد نگاهش را گرفت و در حال فاصله گرفتن از کنار ا نیا از

 اول را برداشت!

** 

 گرفت تکه بزرگه اش ، گوششبود .  یبرگشت اگر او را م تیباشد ، با عصبان دهیرا شن نیشد ا ینم باورش

** 
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که بلند  دیمرد راشن یو صدا دیو به سرعت دو دیکش یکوتاه غیج دیکه حرکت تند پسر را به سمت خودش د نیهم

 داد زد.

 رسم دختره زبون دراز! یحسابتو م-

چقدر  ، دیبه صورتشکش ی. صورتش کامل عرق کرده و سرخ بود ، دستستادیساختمان آموزش ا یورود یجلو

 بود. دهیخجالت کش

 بود. دهیپور مسئول حراست او را د یعل

 کرد؟ یراجب او م ییخودش تأسف خورد ، حال چه فکر ها یدر دل برا 

نگاهش  یزیه یبا چشمها رهیخ رهیسوت زده بود؛ افتاد ، خ شیکه چند لحظه پ یاز پله ها بال رفت .نگاهش به پسر 

 کرد. یم

 . دیادرش را جلوتر کشخودش را جمع و جور کرد و چ 

 داداشمون هاپو شده؟!  ی! چکار کرد گریج یه _

 پسرک دختر نما آمد و از کنارشگذشت.  نیا یبرا یپر اخم یرا در هم کرد و چشم وابرو شیها اخم

 ! گریپس حق داشت هاپو بشه ! ج _

 زمیعز یهر کس لبهیدل یکه ب ییآمد از آنها یبدش م یمعن یجلف و ب ینوع حرف زدن ها نیآدم ها و ا نیاز ا چقدر

 کردند.  یرا پاره تن خود خطاب م بهیگفتند،و هفت پشت غر یو عشقم م

 وارد اتاق شد دییبفرما دنیبه در زد و با شن یرفت و ضربه ا ییرزایدرهم به سمت اتاق م یفکر ها با

. 

 نبود. ریتاث یباد کولر هم ب یدوباره به صورت سرخ و عرق کرده اش برگشت ؛هرچند خنکا لبخند

 ؟ لهی؟تکم ییرزایم یگذاشت و گفت : حله آقا زیم یبرد و برگه را رو فشیدست در ک یبا خوشحال 

 به آن انداخت ، سرش را تکان داده آن را درپروندهاش گذاشت!  یبرداشت و نگاه یا شهیش زیم یرا از رو برگه
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 نی! خوشبگذرون ،احیدختر ! تابستونه برو استراحت کن ، برو تفر هیچ یهمه عجله برا نیا دمیمن آخرش نفهم _

 ! یایو ب یبر دیگرما با نیا یبشه ، تو یکه چ یهمه واحد گرفت

 نیکردن ا جوریدانست برا یدانست؛ اوضاع او چطور است ، او چه م یرا بدهد ، او چه م ییرزایجواب م نتوانست

 مقدار پول چگونه جان به سر شده بود. 

 زد.  یکرد و دم نم یروزگار را تحمل م یو سرد یفشار ها و گرم نیداشت که تمام ا هدف

 ؟! نید یبرخاست و گفت : برگه انتخاب واحدمو م شیاکتفا کرد و از جا یلبخند به

عنصر  کیدانشگاههنوز  طیدر مح شیها و تلش ها تیدختر با تمام فعال نیانتخاب واحد را به سمتش گرفت ، ا برگه

شد و به  یو حساب سرش م میکرد وحر یزد وعاقلنه تعامل برقرار م یکرد حرف م یناشناخته بود . فکر شده عمل م

حرفها ، سر  نیتواند با ا یکرد م یکه فکر م ییاداد ودرست ج یاش را  نم یدر مسائل شخص یرو شیاجازه پ یاحد

 ه انتخاب واحدش را خواست! حرف با او باز کند ، برخورد را به اتمامرسانده و برگ

در را هنوز کامل باز نکرده، تپش قلبش بال رفت و تمامبدنش نبض شد و  یکرد و به سمت در رفت ، ل یکوتاه تشکر

 ل را محکم بست. مهیدرن یاراد ریغ

 شده ؟ یچ _

 دستم خورد ، بسته شد!  یچیزد و گفت : ه یبه عقب برگشت ، لبخند تصنع ییرزایم یصدا با

 یرا مشکوک کرده او راواداشت تا از جا ییرزایبوده که م یهم متوجه نبود تا چه اندازه حرکتش مصنوع خودش

 خودش بلند شود وپشت سرش حرکت کند. 

و  دیجاو کهییکرد به روبه رو جا یاز اتاق خارج شد و سع ییرزایم یتوجه به حرف ها یدر را باز کرد و ب دوباره

 توجه باشد. یاند،ب ستادهیدوستانش ا

 یچند قدم دیکه باجاو یبلند ، آن هم در صورت ینام خودش آن هم با صدا دنیرا تند تر کرد،اما با شن شیها قدم

 فاصله نداشت. شتریب

 لب گفت. ریز یلعنت

 ؟یاسرا محسن ؟خانومیخانوم محسن-
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 اتاق! دیاریب فیتشر-خواست  یرا خفه کند چه از جانش م ییرزایخواست م یم دلش

شک  یبلند باعث جلب نظر آن جمعشده بود،ب یصدا نیا نکه،یکرد اوضاع بد جور در هم و برهم شده،علوه بر ا حس

 بودند. دهینام او را هم فهم

 اسرا  خانم؟-

 .امیم دبعدایبه کارتون برس دیشما بفرمائ ییرزایم یآقا ستین یزیچ-

 هم از جمع دوستانش جدا شد. دیکه جاو دیرا گفت برگشت و همزمان د نیا

 راهرو گم شد.  کیبار چیکرده بود؛در پ یکه به آنها اشاره نامفهوم یدر حال و

 کند. ییاز او سرزند و کار نابه جا ییساختمان خطا یراهرو انیدر م نجایدانست امکان ندارد ا یم

امروز را  یها دهیکردد یوسع اوردین خود یبه رو یزیچ یداد.ول یدر دلش جولن م زیدختر بود وترس از هزار چ اما

 زود خود را نبازد.   یدر مقابل مشکل شهیومثل هم ردیبگ دیند

 نبود. یزیچ گریکه د نیها را پشت سر گذاشته بود ا نیاو سخت تر 

کردند، هم  یم یخودشانوراج یکه برا دیدوستان  جاو یمحکم تر گرفت و به صدا یکوچکش را با بسم الله یها قدم

 بها نداد. 

 زش،انگاریکه با همان ژست غرورآم یجوان یافتاد،مرد دیراهرو قدم گذاشت ، چشمش به جاو چیکه در پ نیهم

 او را بدرد. نشیخشمگ یو با چشم ها ردیبود تا شکارش را در چنگ بگ ستادهیمنتظر ا

 قدم بهعقب بردارد. کیبکشدو   یکوتاه نی،ه دهیبه جلو گذاشت ، که باعث شد اسرا،ترس یاسرا قدم دنیبا د 

 گفت :  تیشد جلو رفت و با جد یم زیکه از چشمان مغرورش سر ر یغرور با

 ؟ یأسرا محسن خانم

 افتاده بود قیعم کمنجلبیناباورانه در  د،یواقعا و از ته دل ترس نباریچشماش در حدقه دو دو زد ، ا یقهوه ا لهیت

 . 
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 ماند. شیخفه شد وچشمانش مات مرد روبه رو نهینفسش در س 

 .یانقدر زبون دراز باش آدینم افتیبه ق _

 و در خودش جمع شد.  دیتر شد و اسرا ناخودآگاه چادرش را تا کنار صورتش جلو کش کیقدم نزد کی

 کرد. شتریرا ب دیجاو تیعصبان یاراد ریحرکت غ نیا

بود،از نظر او  زارترشکردهیو درازش ب زیو زبان ت ختیسر و ر نیبا اماده گرگ کوچک  نیبود از همه زن ها و ا زاریب

 خمره بودند. کیهمه زن ها در 

 ! نمیچ یکردو گفت: پر تو م یچینرم ق یشیچادرش را با دو انگشت  به حالت نما گوشه

 از پشت سرش بلند شد. یبلند و چندش آور قهقهه

و گفت : نکن داداش ،ترسناک نکنخودتو،خاله سوسکمون  دیبلند خند نگونهیبود که ا دیجاو یهمان دوست زن نما 

 ! دیترس

 فاصله گرفت. دیبه کار افتاد و از جاو شیاش ،جمع شد واعصاب حرکت دهیترس حواس

 .دیخود کرده بودند  فاصلهگرفت و دو یجمع کوچک تهوع آور،که او را ملعبه غرور و خودخواه نیو ا دیجاو از

 رفت! سیخارج شده، به سمت سروساختمان آموزش  از

 بود که برسرش هوار شده بود ؟ یخودش نبود.چه آوار یدر حال و هوا قهیبود، تا چند دق دهیستون بدنش لرز چهار

تابستانه اش راباز کرده، مقنعه اش  یازفرق سرش هم گذشته بود ، چادرش را برداشت و دکمه اول مانتو یخفگ حس

 .دیتش پاشآب به صور یرا بال داد و مشت

 مجازات شده بود. نگونهیکرده بود ، خطا کرده بود که ا خبط

 دانست.. یخودش نم مگر

 بود. یچه حماقت نیراجب نامحرمان را نخوانده بود؟پس ا ثیبارها و بارها جملت و احاد مگر
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بال داده بود که مقنعهرا  ییکردند، سرش را از همان جا یآب ها آرام ش نم نیآب به صورتش زد  ، ا یگرید مشت

 .ستیآب گرفت وهمراه آن گر ریش ریز

 ناراحت بود.  دیخود و عمل جاو یدل چقدر از حاضر جواب ته

 ! اعصابیتوز ب نهیک کینوعش، نیگذاشت؟آن هم از ا یمرد م کیدهن به دهن  دیخطا از او بود . چرا با 

 هم کور شده بود وتا شیشده بود ،اشتها ریخانه رفتن هم د یبرا گریبه ساعت انداخت ، د ینگاه

 رفت،همانجا وضو گرفت و لباسش را مرتب کرد و به سمتنمازخانه رفت. یبه زبانکده هم م دیبا گریساعت د کی

 واریپشت به د یبه او برگرداند، گوشه ا یمکان،آرامش پرواز کرده اش را اندک نیوسکوت ا یشگیهم یخلوت 

 شد. یو باران یدلش ابر یر هواساعت آخ کی نینشست،چقدر در ا

را با  شیکه نا ینیزهرگیدندانش تلخ آمد،تلخ ریشدن،ز ریحس ،حس له شدن،کوچک شمرده شدن و تحق نیا چقدر

 خود برده بود.

 نشده بود. کیحد به او نزد نیتا ا یبه حال مرد تا

 و نفس داغش به صورتش بخورد. ندیچشمانش را به وضوح بب انیسرخ م یکه رگه ها کینزد آنقدر

 !شیو عموها ییپدر مرحومش بود ودا شیزندگ کینزد یمردها تینها

صورتشنشسته بود را کنار  یاجازه رو یکه ب ییهوا دنیخواست با دست کش ی،انگار م دیبه صورتش کش یدست

 بزند.

 امروزش را باز کرد. خیاش را درآورد و تار یبیکوچک ج میتقو

 نگاه کرد. دشیسف حسرت به صفحه با

 بود؟ یباشد؟خواهش محال کیروز بدون ت کیشد  ینم

 . دیآن کش یکلفت و بلند رو کیت کیرا درآورد و  اهشیس خودکار

ابدش بس  یکباربرای نیبماند.  ا ادشیتا ابد  دیو با ستین یامروزش هرگز فراموش شدن یبود خطا یم ادشی دیبا

 است.
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 زد. رونیشانه اش انداخت؛و از نمازخانه ب یرا از سرش عبور داده رو فشیرا خواند و ک نمازش

 داشت. یحس بهتر حال

آن  دنیبه شن توجهیبار دوم ب یخارج شد و برا شیبه مقصد بعد یگرفتن تاکس یرا گرفت و از در دانشگاه برا راهش

را خاله سوسکه خطاب کرد  اویبا لحن زشت و لوده ا یمشک یمایدر آن ماکس دیکه کنار جاو یمنحوس ییصدا

 گذشت.

** 

 افزود و از کنار اسرا گذشت. نیپدال گذاشت و دنده را جابه جا کرده،به سرعت ماش یرا رو شیپا

 یاصل ابانیهم که او رادر خ نیاز کنارشان گذشته،اما از رفتار رام یمحل یبود اسرا به آنها توجه نکرده و با ب دهیفهم

او را به عنوان مالک  تیوشخص نیزار نوع آدم است خاله سوسکه خطاب کردو ماشکه محل عبور و مرور ه یی،جا

 .امدیکرد،خوشش ن یبند وبار و جلف معرف یب کی، نیماش

 واشی:داداش دیشود و همزمانبگو لی،به جلو متما ایاز دن الیخ یب نیزد و باعث شد رام یترمز شیشد و ن یعصبان

 تر!

 .شبپردازدیاو نکند،و به رانندگ ریخودش را درگ نیاز ا شتریا ندهد و برا در هم قفل کرد تا جوابش ر فکش

 خواست هر چه زودتر به خانه برسد . یکردو دلش م یدرد م سرش

 .میبخوریناهار درست و حساب هی میرستوران توپ سراغ دارم بر هی میاومد نجایحال که تا ا گمیداداش م-

 رفتن و نرفتن بود که ادامه داد. انیدل م دو

همون  دیبا کنمیفکر م یعنیشناسمش،یم ،منیداده بود ریبهش گ دیکه امروز شد هیدختر چادر نید،ایجاو یراست-

 باشه!

 .دستیسپ یهمکلس

 که؟ شیشناسیهر چه تمام تر نام برد و گفت :م یدیرا با پل دهیسپ

 دخترهباشه. نیدم هم یاحتمال م یول هیدونستم ک یاسرا اسرا گفته بود،من که نم شمیپ یچند بار هی
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،خوشم  رهینازکش را بال داد و ادامه داد:طرف از اون خر خون هانس از اونا که تو دانشگاه خوبخرش م یابروها

 .یحال اومد امروز،خوب چرتشو پروند گرمیاومدا،ج

 نشدهبود؟ قیدق شیبه او انداخت ،چه را تا به حال به کارها و حرف زدن و رفتارها یینگاه گذرا 

 شده بود. قیاست. اصلچگونه بااو رف قیرف نیدانست چرا با رام ینم

 خودش راچگونه به اوچسبانده بود. نیرام اصل

حرف  دهیبه او انداخت که هنوز داشت از اسراو سپ یتاآسمان فرق داشت. دوباره نگاه نیزم نیبا رام شیایدن اوکه

 زد. یم

 خودش ساخته بود ، خنده اش گرفت. یکه برا یختیازسر و ر 

 با اوداشت؟ ی؛چه صنم دیبه صورتش کش یخارج کرد و دست ینیاش را ازب یو حرص قینفس عم 

امشب بچه ها  گمیم ؟آقایدی، بالخره خند میپخش کن ینیریش دیداداش،با ولیگفت: ا دیکه خنده او را د نیرام 

 ،توپ توپ! دنیبرنامه چ

 ! هیخال یتو خال یهم  جمع مون جمع ، فقط جا یخواد صبح بشه، حساب یاونا که دلت نم از

 بده امشب. یچه حال هوو

 .ایبزار رو سرمون و ب منت

 عشق وصفا! شهیکه محفلمون، م آخ

 زد. یچندش آور اره،چشمکیروباخودش ب خوشگله نیهست ا یهرجور  سپرمیم دهیسپ به

  

 !نیهر جور دلت خواست پرشو بچ-

 ینم زبودنیعز یچمعنی(هم که به نام او چسباند، ه یکرد و در)جون انیب دهیتوباش و اسراجون ،نام اسرا را آنقدرکش 

 داد.
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 !یبودولذت آن یکثافت کار یبود فقط بو هرچه

 درآنحضورداشت. یبه هر رنگ و شکل ،یکه هرآشغال ییها یاز بودن خود در آن جمع، از آن مهمان 

که آب  یدرچشم استومردان شانیها یبایاز ز شتریب شانیفیبند نازک دارد و کث کیفقط  شانیکه لباسها ییزن ها از

 به راه افتاده،چندشش شد. شانیقدم جلوتر ازپاها کیدهانشان 

 افتاد. زیچ کی ادی 

 مردانه گرفت. یآماج خشم ریز  یا در آنکه تمام تن مردانه اش ر زیچ کی

 موارد اعصاب خودش راکنترل کند. نیتوانست درا یچرا نم 

 .دیچیها پ نیماش نیده،بیکش ییبرد و با خشم ل شیموها یمحکم ل یدست

گفت:  یمحکموجد یها نبود توقف کرد و باصدا نیکه محل توقف ماش ی،ترمز زد و درست درجا ابانیخ هیحاش

 !نییپا

کرد و  یاش بود و  مدام صفحه تاچ آن رالمس م یصفحه بزرگ گوش یکه  دستش رو یهاج و واج در حال نیرام 

 زدن است،مانده بود. کیدرحال ت یمعلوم نبود حالبا چه کس

 ! نیرام نییبلند تر گفت:گفتم پا دیماتش را که د نگاه

گفت :  یمظلوم یباصدا نداشت،یهم خوان شیصورتش نشست که اصل با خط صاف کنار ابرو یرو یکج و ماوج لبخند

 !؟ یکن یم یشوخ یدار

 ادتیتا  ابونارویبدوخ کمیآن را بازکرد وگفت:  دوباضربیدر را کش رهیاش عبور کرده،دستگ نهیس یشدواز جلو خم

 . یند دیبه جاو فیکث یشنهادهایپ نیاز ا  گهیبمونه د

 !گذرهیداداش خوش م الیخیبه سمت درخم شدوگفت :ب یزدوکم یخود را به درنفهم نیرام

گم -دهد نیاز ماش رونیرابه سمتب  نیاعصاب تر وحساس تر از قبل کندورام یبود تا او را ب یکلمه کاف کی نیهم 

 !نمیبب رونیشو ب

** 
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 آرم. یروز سر از راز تو درم کیشدو در را پشت سرش بست و با خود گفت: بالخره  ادهیپ نیبلخره از ماش 

 از او دورشد.  یگاز دادوباسرعت سرسام آور یوحشتناک یکه با صدا نیماش

زد و  شیپا یبه سنگجلو یصورتش نشسته بود؛لگد محکم یکه رو یو با اخم وحشتناک دیرا به هم ساب شیدندانها

 ....ینیبی!حالمدیکنم جاو یم چارتیآن را چند متر دورتر پرت کرده بلند گفت:ب

* 

** 

 درپارک کرد. یرا همان جا جلو نیماش

و بسته کند و  اطرابازیطاقت تر از آن بود که بخواهد درح یبود و اعصاب خش افتاده اش هم ب دهیاش ته کش حوصله

 ببرد. نگیرا به پارک نیماش

 را در قفل چرخاند.  دیکل

 نداشت. شیخانه وآدم ها نیبه ا یچندان یشد ؛دلبستگ اطیرا بازکرد و وارد ح در

 کرد و به محض بال رفتن ازپله ها و ورود به سالن یکوتاه سنگ فرش شده راط ریسم 

 رنگ بسته شده کنار درافتاد یبه چمدان صورت ،نگاهش

 شد. یمهلک یرا هل داد و باعث محکم ضرب خوردن آن به هم و بلند شدن صدا در

 به چمدان کنارش زد وچمدان به پهلو افتاد. یلگد آرام 

 ؟یصورت

 به مسافرت برود.  یقرار است چه کس نباریا 

 هم مسافرت ؟ باز

 .دینرم و نازک مادرش را شن یهنوز به چمدان بود که صدا چشمش

 چه وضع در بستنه ؟ نیا دیجاو _
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 شیکه خانه را ترک کرده وبه دنبال کارها یاش از صبح ، از زمان افهیافتاد که ق یرا بال آورد و چشمش به زن نگاهش

 رفته بود تا الن که دوباره به خانه برگشته ، متفاوت متفاوت شده است.

 تعجب در صورت خسته اش نقش دارد. هنوز

 زن مقابلش نشست یبایچهره ز یلبخند رو 

 بود ؟ یکه صبح در خانه حضور داشت چه کس یزن مادر اوست ، پس آن کس نیا اگر

 به بال!  نییکند و دوباره از پا ینگاهش م نییبال تا پا از

 شود و نگاهش سرخ! یم کیبه هم نزد شیکم خط ابروها کم

 دوباره شروع شد. دشیسردرد شد 

 : دیاست جلو رفت و پرس شیرو به رو یچهره  بایزن ز رهیکه نگاهش خ یقدم به قدم در حال 

 ؟ هیچه رنگ نیا

 در وجود ش بود گفت :  یکه به صورت ذات یو با ناز دیبلند خند وایش

 خوشم اومد. یلی؟ خودم که خ دیقشنگه جاو-

 . دیکش شیپر ناز به موها یدست

 شنهادیدرد نکنه پ یبود ،دستپر دهیدونم چرا تا به حال به ذهنم نرس یاد؛نمیدونستم شما هم خوشتون م یم-

 داد مگه نه ؟ یخوب

بهم  یلی.خنکردمیرنگ نیا دیچرا ع ادینم ادمیرنگ ،رنگ ساله،اصل  نیگفت ا یم یرنگ شدم ،تازه پر نیا عاشق

 .ادیم

 شد. فیرا عبوس کردو گفت:ح شیبایز صورت

 رفتن بود. جینگاهش کرد ، انگار سرش در حال گ فقط

 دانست. یرنگ نم نیا یاز تند ایبود  یو خستگ یاز گرسنگ 
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 .دیرا با انگشت شصت و اشاره محکم  مال شیها قهیمبل نشست و شق یرو

 کنه؟ یسردت درد م-

 ؟ هیچه رنگ نیا گمی: مدیپرس یرا به هم فشرد ودوباره م شیها پلک

رنگ شده اش را در دست گرفتوبا لذت به آن  یاز موها یپسرش خوشش آمده،دسته ا الشیذوق کرد؛ به خ یکم

 نگاه کرد.

 بودم.  ختهیکه تا حال نر یرنگ هیخوام ،  یتک م زیچ هی! خودم بهش گفتم   هیفانتز  _

 چمدان کنار در اشاره کرد.را برگرداند به  سرش

 ؟ هیچمدون مال ک-

 میخوا یم ی!چندروز هیرم ترک یو دوستاش م مایکه مال منه ، دارم با خاله ش یدونیم دیجاو یکن یچقدر سوال م-

 .میخوش بگذرون

 ؟ یبر یجانا رو هم با خودت م _

 !!خورهیسن وسالمون به هم نم ادیکلفت و کوتاهش را درهم کردو گفت : جانا ، چرا با ما م یابروها

 رنگ شده او را یبنفش و صورت یو دسته موها ستادیسر مادرش ا یبلندشد و بال شیجا از

 خوره؟ یبه سنت م نیبال برده تار تار رهاکرد و گفت:اونوقت ا یانگشتانش گرفت  و کم نیب

 مد کرده؟ ین؟کیموهاتونو سبز کن دیرنگ سال سبز باشه با اگه

 موهاتو،ناخوناتو، لبت با هم ست باشه! دیگفته با یک

 ؟یتا ک گهیست؟دین اد؟بستینم بدت

کرد  ینداشت پسرشرا درک نم یبه کار کس یکم حرف بود کار شهیهم دیبود جاو دهیند ینطوریرا ا دیوقت جاو چیه

 !!!دی،تند گفت:جاو یدورگه شده ا یبا صدا

 ؟یچ دیجاو-
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 !یکن یاحترام یدم بهم ب یمن مادرتم ،اجازه نم-

 زد،ههه مد روز!! یمادر مد روزش م یزد از آنها که سالها بود در خفا برا یتلخ شخندین

 اختراع کرد. یشد ،اصل کلمه مد روز را چه کس یمگر آدم هم مد روز م 

  

 مادر؟؟؟-

 !!یبر خورد کن ینطوریبا مادرت ا یبله مادر،تو حق ندار-

 ها! ییوایرفته ،تو ش ادتی نکهیههه مثل ا-

 رفته؟ ادتی

 جون؟ وایکنم ش یآور ادی

 ..یسال بعد موهاتو سبز کن شالیاد،ایرنگ سال بهت م نی،چقد ا یجون چقد خوشگل شد وایش

 !یپسر هم سن وسال منداشته باش هی ادیجون اصل بهت نم وایش ی:راستدیبه گونه عمل کرده مادرش کش یدست

 خودم شوهر دارم. ،منیتو کارام دخالت کن ی.اجازه ندارادیخوشم نم یرو ادهی!!من از زدیبسه جاو-

 زد. یو تابه در سرش ضربه م گیبا د یپدر ومادرش افتاد ،انگار کس دیشد یآن شب و دعوا ادی

 را بست و از مادرش فاصله گرفته به سمت اتاقش رفت. چشمانش

 راه رها کرد تا خودش بسته شود.  ی مهیاتاق شد و در را ن وارد

راستون بدنش  شیآن نشست و دستها یبود؛رو نیزم زانیآو شیکه پاها یرفت و در حالبه سمت تخت  میمستق

 کرده، سرش را عقب فرستاد.

 و کلفه شده بود. خسته

 فرستاد. رونیب قیرا عم نفسش
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 کابوس در سرش باشد. نیا دیبا یشود؛ تا ک یم رهیسقف خ به

 شده، یگریترسش جور د رهیبود و امروز دا زیچ کیآن روز ها ترسش  

 یاو را گرفته ، چنان او را در  احاطه و چنگ و بند خود درآورده،که او را در مقابلهر کار و هر آدم یابعاد وجود همه

 منطق و پرخاش جو ساخته بود.  یب کی

 مشت آب سرد صورت داغش را نوازش کرد. کیکه از پنجره وارد شد، مثل  یخنک مینس

 را باز کرد. دشیسف راهنیپ و چند دکمه اول دیبه صورتش کش یدست 

 زد.  یبه او لبخند م ایشد اگر دن یچقدر خوب م 

 .دید یها را م ییبایبست و فقط ز یها م یرا به زشت شیچشم ها یشداگر گاه یخوب م چقدر

 .ستین اهیکه س یزندگ یرنگ ها همه

 کند. انیهمب یکس شیتوانست حرف دلش را پ یبود که نم نیا زدیهم که در آن دست وپا م یطیشرا نیبدتر

 جوان بالغ بود. کیشد او  یگفت ،مگر م یم یکس شیشد اگر پ یخنده دار هم م واقعا

 زدند.  یم یضیاو را باور کند؛حتما به او انگ مر تیحساس ینداشت ،کس امکان

 کارو خودکار و لوازمش افتاد . زیبه م نگاهش

 شمرد.  یاش را م یگزند یمشغول کندوکاش بود و کاش ها یگرید یذهنش جا اما

 شد ادامه داد.  ینم ینطوریا

 کرد.  یبه حال خود م یفکر اساس کی دیبا

 اش باشد.  یقدم شروع زندگ نیتوانست اول یمستقل بودن م دیشا

 به خواب رفت. یساخته اش فکر کرد که متوجه نشد ک یایبه خود و مشکل و رو آنقدر

** 
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فحش و ناسزاگرفت تا بالخره  ریرا ز دیها را متر کرده بود و آنقدر جاو ابانیآفتاب مانده و خ ریز یساعت کی بایتقر

 خودش خسته شد .

گذاشته با  شیرپاهایدوست مغرورش را بشکند و سر مغرور او را ز نیغرور کاذب ا یروز کیخواست  یدلش م چقدر

 له کند.  گاریجان و دل ،مثل ته س

 گرفت . یبهسخره م شیبود و تمام وجود او را باآن چشم ها امدهیا اوراه نجوره ب چیکه با او آشنا شده بود ه یروز از

 را گرفت.  دهیتلفنش را در آورد و شماره سپ یگوش

داد  یپخته بود را کنار گذاشته به وقتشدستش م دیجاو یکه برا یکاسه آش دیرس یامشبش م یبه خوش دیاول با 

 : دیچیپ یگوش دهدریسپ یکرد ؛صدا یو بتن محکم م مانیمثل س یزیرا با چ شیپاها ریز دیحال با یول

 سلم عشق من ؟ _

 عشقمن!  یشد دمتیکه د یپر حس و خوشحال گفت : از همون روز یلیبلندش به هوا رفت و خ قهقهه

 یجور هیراه نداره  دی؟ جون سپ یا هیتوپ دعوتم ، پا یمهمون هی! امشب  الیخ یحال ب ،یتو عشق من زمیآره عز 

 خونه دوستت. ی، بگو رفت یونچیبپ دیبا

 !گذرهیکنم ،بدون تو خوش نم ی) نه (قبول نممن

 دنبالت؟؟ امیب

 خوشگلم! یمرس

 دارم.. دوستت

 نه.. ای دیبگو دهیمدت دو دل بود؛موضوع را به سپ تمام

 و بلخره گفت: اوردین طاقت

 ؟یاریبا خودت ب یتون یدوستت ،اسمش اسرا بود م نید،ایسپ یراست-

 .زمیعز ینطوریهم-
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 فقط! هیست؟همکلسین دوستت

 خوام خودش گفته! ی،برا اون م یشناسیکه م دیخوب جاو یلیخ-

 تو بکن. یتو سع حال

 روش! نمیا یدار یمیهمه دوست صم نیشو ،ا قیبرو باهاش رف خوب

 دیرس یشده به هدفش م یهر طور دیخشونت گفته بود با یچاشن یجمله را با کم نیا

** 

و هدررفتن وقتش هم  دنیزود رس نیبود و ا دهیبه ساعت در دستش انداخت زودتر از موعد به آموزشگاه رس ینگاه

 اعصاب بود .  یخشن ب یآن آقا یصدقه سر

 و گرما زده،پله ها را بال رفت و وارد اتاق شد. خسته

 کرد .  یاو بلند شد و احوال پرس دنیآموزشگاه بود که در آنجا حضور داشت. با د ریتنها مد 

کرده بود و حال کهمدرکش را  لیآموزشگاه تحص نیدر هم یشناختند أسرا از همان کودک یرا م گریهمد خوب

از روز، دعوت به کار  میتا کیآموزش در یداد از او به عنوان مرب یرشته را در دانشگاه هم ادامه م نیگرفته بود و ا

 . رآمدهبودو به حق که أسرا خوب از پسش ب فتدایکرده بود تا دستش راه ب

 دورهکرد. کباریکند را  سیکه قرار بود امروز تدر یو تا آمدن آنها، مبحث ندیاینشست تا بچه ها ب یصندل یرو

 یخطا کیبا اونداشتند و  یادیز یبود و شاگردانش هم چندان تفاوت سن یهر حال آموزشگاه ، آموزشگاه خصوص به

 و خنده!  یمسخره باز یشد با کل یاو مواجه م

 کم بچه ها آمدند وارد کلس شد. کم

 یبا ذهن ها اتوأمینوجوان و پو ینفر ، به هر حال سرکله زدن با بچه ها ستیب ایداشت بودن شش نفر  یریتوف چه

 یم گرما به عرق نیمخمل که تمامبدنش را در ا یابر یآن صندل یتا نشستن رو دیچسب یشادشان بهتر به او م

 انداخت. 

 درس وصحبت را شروع کرد .  یسیانگل یکلس شد و با چند کلمه ا وارد
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 بود.  عادتش

 گرفته بود. ادیرا از استادش  نیا قتیحق در

 صحبت کردن نبود. یفارس یکه جا یسیکلس زبان انگل 

 نبود. یریسخت گ یکردو در پ یکار م نیوقت خود راصرف ا اگر

آمده اند  نجایا ،بهیسیآموزش دو کلمه از زبان انگل یبرا اقیکه با ذوق و اشت ییانش آموزااول به خود، بعد به تمام د 

 شد. یم ونیمد

با تکتک بچه ها مکالمه  زیکریمدت را  نیساعت و ربع گذشته بود و تمام ا کیکه وارد کلس شده بود  یاز زمان قایدق

 کار کرده، وادارشان کرده بود؛ دو به دو باهم مکالمه را کار کنند. 

 OK,  time is overداد و با گفتن)  هیپشت سرش تک یو به صندل دیبه کمرش کش یدست

Have a good time 

(Bye 

 به کلس امروز خاتمه داد.     

 کوچکش را در آورد. نهیآ

کرده، ازساختمان آموزشگاه  یخداحافظ یریرا مرتب کرد و از خانم کو شیو لباس ها دیبه سروصورتش کش یدست

 خارج شد.

کرد دست  ییصفحه اشخودنما یکه رو ینگذاشته بود تلفنش به صدا آمد و شماره ناشناس رونیرا کامل ب شیپا هنوز

 جواب به تماس کند کرده بود.  یو دلش را برا

 را شروع کرده بود. سیکار تدر یهم از وقت یطرف از

 آنها شده بود. یتیجواب ندادن او باعث نارضا نیگرفتند و ا یها با او تماس م خانواده

دخترانه اش بله  فینرم وظر یاش را لمس کرد و آن را به گوش چسبانده ، با صدا یفکر صفحه تاچ گوش نیپس با ا 

 گفت: 
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 سلم أسرا جون!  _

 لحن صدا کردن مانده بود. نیصدا و ا نیبه دست متفکر به ا یگوش

 .اوردمیشما؟به جا ن د،یجانم بفرمائ-

 ..تیهستم همکلس دهیسپ-

هم تا به  ککلمهیکه  ییآنها یرا حت شیها یداشت که همکلس ییرایبه فکر کردن لزم نبود،هوشش آنقدر گ ادیز-

 حال با او حرف نزده بودن را بشناسد.

 جان در خدمتم! دهیسپ یاش گفت:خوب یشگیو برخورد هم یاخلق ذات طبق

 شد. یزد اسرا متفکر تر م یحرف م دهیچقدر که سپ هر

 کرد. یم تیقانون تبع کیناخودآگاه از  یسن و سال کی،تا  یبود و نه دختر در بند یدختر آزاد نه

 .دادیرا م یخانوادگ تیترب یهمان معن دیشا

به  دنیرس یکهبرا ییهدفمند و مهم کرده بود تا جا شیقانون را برا نیبود که ا دهیرس یخودشناس کیبعد ها به  اما

 کرد. یکنداستفاده م کیبه قانون را به او نزد دنیشد راه رس یکه م ییاز نقطه ها یکمال زندگ

 بود. یمهمان کیحال....صحبت از  و

 شناخت. یرا نم زبانشیم یکه او حت یمهمان کی

 مهمان بود. کیشده  دعوت

 مهم شده بود.  یقابل باور ریدفعه، نابهنگام به صورت غ کیدانست چرا ، یعلتش را نم و

 ده؟ی؟سپیک یهم برا آن

که  یخود یهمه صفحات حوادث روزنامه ومجله ب نیرفت ،ا ینم رونیها ب بهیشب نبودو حدالمکان با غر یمهمان اهل

 شد. یچاپ نم

 .فتندیو ناخواسته در گرداب ن رندیمثل او عبرت بگ ییشد که ناب ها یم چاپ
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 رفتن. یکردبرا یناکامش م طید،شرایبر یامانش را م یمهمان نیخواست و وسوسه ا یاگر دلش م ی!حت تازه

 شد؟ یمادر بزرگش چه م پس

 حال! یچاره داشت ول یشده بود کم نییتع شیاز پ اگر

 :دیتعارف بگو یو خجالت و ب یستیپشت خط در انتظار ،بدون رو دروا دهیتوانست به سپ فقط

 جوره مادربزرگمو تنها بزارم. چیتونم ه یرم ،نم ینم رونیشبها ب د،منیبخش یم زمیعز-

 از دعوت.... ممنون

رساند و متفکر  انیآرام، تماس را بهپا یو خداحافظ یمعذرت خواه کیبا  دهیسپ لیدل یب یمقابل تمام اصرار ها در

 اشضربه زد. دهیدر هم تن یچند بار پشت سرهم به لب ها یو با گوش ستادیا شیسر جا

 دیبه وجودآورده بود، که با شیبرا یادیز یمشکل بود و سوال ها شیپر اصرار برا یدعوت ناگهان نیهنوز هم درک ا 

 آورد. یشد ؛بدست م یروبه روم شیآشنا بهیغر هیهمکلس نیکه با ا ی،زمان ندهیآ یجوابش را در روزها

 با لبخند بهسمت خانه برود.  اهویروز پر ه کیکرد بعد از  یانداخت و سع فشیرا در ک یآن روز،گوش دیپس به ام 

*** 

 بلند زنگ تلفن همراهش ،چشم باز کرد.  یصدا با

 و سکوت مطلق فرو رفته بود.  یدر خاموش خانه

و سردرگم و خوابآلود وسط تخت  جیهم گذاشت و گ یرو یدر زمان به او دست داد ،پلک محکم یحس گم شدگ 

 است. یدانست چه ساعت یکرد، نم زیصدا گوش ت نشست وبه دنبال منبع

 که جمع شد. حواسش

 برداشت. یپاتخت یو به سمت تلفنش کمر خم کرد و آن را از رو دیکش شیبه چشم ها یدست 

از  لمیف کیو اتفاقات و حالت و رفتارامروز مثل  دیبه هم چسب شیصفحه، خط ابروها یرو نیرام یشماره  دنیبا د  

 چشمش گذشت. یجلو
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 کم بود؟ شیاتفاق ظهر برا یعنیرفت؟ یشد ، چرا از رو نم دایمزاحم پ نیسروکله ا باز

 گفت:  یدورگه و گرفته ا یدکمه را فشردو با صدا یحوصلگ یبا ب 

 بله ؟ _

 !دیبرادر جاو کمیسلم عل _

 را صاف کرد. شیکرده گلو یا سرفه

 ! کیکه عل رمیگ _

 !یکردم بر ی،فکرشم نم ابونیتو خ ی، خوب منو امروز کاشت یداداش واقعا که نامرد _

 رسم(  یکارتو م نی)بعد در دلش گفت حساب ا

ها نکن که  ینبازی، منو وارد ا ادیخوشم نم یخود و وقت تلف کن یب یکار نیمن چند بار بهت گفته بودم از ا نیرام_

 !یبش المیخ یب دیو گرنه با امیرقمه باهات کنار نم چیه

 ؟ شهیم دایبا مرام مثل تو پ قیبشم ، مگه چند تا رف التیخ یتونم ب یجوره نم چیه _

 دور برت که پره!  _

 شه. ینم دیجاو یچکیاما ه _

  

 دوست سمجش زد و گفت:  یچاپلوس نیبه ا یپوزخند

 ؟ نیرام یخوا یم یچ-

 ؟  رونیب میبا هم بر یایراستش برنامه امشبو کنسل کردم ، م _

 یدونیکارو کردم، خودتم م نیا ستیبدن یکن یاونقدرا هم که فکر م نیبهت ثابت کنم رام نکهیا یداداش برا جون

 !هیو خوش گذرون یسرگرم یبرنامه ها فقط برا نیتموم ا

 چشمانش را بست د؛یدراز  کش شیدر جا دوباره
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رفتن  رونیکنه، اصلحوصله ب ی! سرم درد م نیرام الیخ یگفت : ب یحوصلگ یداد و با ب هیرا به تاج تخت تک سرش

 ندارم! 

 !ایزنگ نزن گهیبخوابم،د خوامیم

 سرشگذاشت.  یتخت رها کرده ؛دستش را رو یرا قطع کرد و آن را همانجا رو یگوش یخداحافظ یب و

 و سکوت لذت بخش بود. یکیتار نیا چقدر

 سپرد. یآرامشم نیبه اکرد و او تا صبح خودش را  یخواب نم یمحل او را از خواب ب یخروس ب نیا کاش

سکوت پر آرامش دعوت کند کهتلفنش به  نیخودش را به خلسه ا گریبار د یکرد چشمانش را ببندد وبرا یسع

 دوبلره صدا آمد. 

 کنه امشب ؟ یچرا ول نم ها،ییعجب کنه ا یاهه،لعنت- 

پشت خطتکرار کند را با  نیرام یجملت را برا نیرا به گوشش بچسباند و ا یگوش تیرفت با عصبان یکه م یدست

 نشستد. شیسر جا خیو س دیعجله کنار  کش

 یبرا یافتاد وگرنه معلوم نبود چهافتضاح وخجالت یگوش یآورده بود ؛لحظه آخر چشمش به اسم ثبت شده رو شانس

 . دیخر یخودش م

 جواب داد:  ییصورتش را گرفت و با خوشرو یرو تیعصبان یجا یلبخند

 سلم استاد!  _

 ؟ یسلم پسرم ، چطور _

 خدمتم!  ن؟دریشده  خوشحالم کرد ین،چیممنون استاد ، شما خوب _

 !یبزن دیتو با طون،زنگیپسر ش یآ_

 استاد!درخدمتم. دییاز بنده بوده،عفو بفرما یگفت :البته که قصور وکوتاه یزبان نیریکردو با ش یکوتاه خنده

درآن  یادیز یکاریبه او کرده بود و پروژه ها یادید و کمک ها زاو بو یدوره کارشناس دیکه از اسات یصارم استاد

 جور کرده بود. شیزمان برا
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خوب تموم  یپروژهقبل دمیگفت: شن ییکرده بود با خوشرو تیپسر زرنگ و پرتلش و پر همت را حما نیا قتیحق در

 بود.  یازت راض یلیخ ی، اسد یکرد

 لطف دارن!  یاسد یآقا _

 !یجامعه هست یاز موفق ها یکی، تو  ریخودتو دست کم نگ یلیپسر ، چقدر بهت بگم خ یه _

 ؟ یکن یهمکار یتون یسراغ دارم م دیپروژه جد هیکنم حال هم  یبهت افتخار م من

 و تاب بود. چیدر پ شنهادیپ نیا یاز  خوشحال دلش

 کرد و حال..... یاش را  شمرد و آرزو م یزندگ یکاش ها شیچند ساعت پ نیهم

 در حال برآورده شدن بود. نشیو مهم تر نیچند ساعت نگذشته ، اول هنوز

 هم بود! شیکرد؟از خدا یقبول نم چرا

 اش بود.  یزندگیها و شانس ها ازیامت نیجزء بهتر یو صارم یچون اسد یبا تجربه و فعال دیکردن با اسات کار

 با شما!  یاستاد ، باعث افتخاره همکار نیدار اریاخت _

 تو دفترم حضور داشته باش.  10فردا صبح رأس ساعت  _

** 

 .دیکوب یم نیماش یجلو شهیآمد تلفن همراهش را به ش یجور بود و ازپسش هم بر م طیشرا اگر

 شد. یروشن م شیداشت که بعدها برا یادیتبعات ز یوانگید نیتوانست، ا ینم اما

 راننده را درآورد. یحواله داشپورت کرد که صدا یمحکم مشت

 ؟یدار نیچه مرگته!چکار به ماش یهو_

 :دیپرس شیرا نداد و به جا مایدهانش گذاشت و جواب ن یرا جلو دستش

 ؟یاورد لیوسا
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 آره!_

 ست؟یخطر ناک ن یمطمئن-

 چک کردم. ویبه اندامش کرد وگفت:پاک پاکه،همچ یزده،اشاره ا یلبخند نگاهش کرد و چشمک با

 ؟یریخودتوبگ یجلو یو گفت:خاک بر سرت ،نتونست دیکوب  مایشت گردن نبا کف دستش پ محکم

 کارو نکن! نیبگم ا چقدر

 شد. رهیخ لشیگرفت و به صفحه موبا مایرا از ن شیرو 

 بشه! یخوام خرابکار یحواستو جمع کن ،نم_

 خوام. یم زیدردسر و تم یکار ب هی من

 .دیآ یدر م ماین یحال گرفتن شماره است که صدا در

 جمع!  التیخ-

پسره،ولش  نیبها یداد یرینگاه کرده گفت:چه گ نیرام یجلو نگاه کرد و دوباره برگشت و به صفحه روشن گوش به

 !یکن یخوره!فقط خودتو خسته م یبه درد ما نم نیکن ،ا

 را کنار گوشش گرفت. یگوش

 !مایبکوبونم به طاقنخوام سرشو  یندارم؛م شونویازش،همش رو مخه،فکر کرده امار زندگ ادیخوشم نم-

 !نهیب ینم شوینیمغروره، از اوناست که جلوتر از نوک ب یلیپسرخ نیا

 !ستمین نیمن نابودش نکردم رام اگه

 آورد و شماره را از اول گرفت. نییرا پا دستش

 ؟یدیچرا جواب نم گهیتو د یلعنت-

 ه؟یک-
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 دخترست!-

 و نفرتش نگاه کرد. نهیپر ک یو با غرور به چشم ها دیکش نییجلو را پا نهیهمزمان آ و

 هدفش، دوستانش بود. ریت نباریکه ا یاهیس یها چشم

درد  یاولخودت را م نیرود طبق همان قانون گرد بودن زم ینشانه م یگریکه نابه جا به سمت د یریت نکهیغافل از ا 

 را! یگریبعد د

 دنبالش؟ میباهم بر-

 !؟شهیبه نظرت م-

 دنبالش! رمیکنم خودم م یم ادهیترو پ-پس!؟ میت:چه کار کنبال انداخت و گف یشانه ا ماین

** 

 شد. شانیکوچک و باصفا اطیرا در قفل چرخاند و وارد ح دیکل

 خاموش بود. ونیزیتور زده ،باز بودند و تلو یو پنجره ها در

 رفته بود . هیمادر بزرگ باز هم به خانه همسا حتما

 آب رفت.  ریها را بال زده به سمتش نیپله ها گذاشت وآست یو مقنعه اش در اورد و رو فیرا به همراه ک چادرش

 نشست و آب خنک را مهمان دست وصورتش کرد. ریش یدو زانو جلو 

گذاشت و آب بافشار خارج شده  ریسوراخ ش یخانه ،آرامش را به او داده بود،دستش را رو نیا تیو امن یخنک حس

 گرفت. اریه و بوته خکاشته شد یگلها یرا رو

 .دیبو کش دهیوآن را چ دی،خود را جلو کش زدیبه او چشمک م یکوچک خالخال اریان خ انگار

 گرفت. انیدر وجودش جر یزندگ انگار

 داد. یم یزندگ یخانه بو نیهوا ا نیشهر ا نیا انگار

 بود. یکاش نم یبود، که ا یاش خال یزندگ یها نیبهتر یجا فقط
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 ریزخم شود وآن را تازه کرده دلش را بدرد اورد را کنار زد و بهآسمان نگاه کردو ز یرفت دوباره چوب ل یکه م یغم

 داده ها و نداده هاتو شکر.. ایلب گفت:خدا

 چه کنم که دخترمو،  یدونم که هر کارت رو حکمته ،ول یم

 .رهیبگ خوش گذشتمون یبرا بابا و زندگ مویدلتنگ یتونه جلو ینم ادیهم ب یحکمت هر

 سمت خانه رفت.  به

 .دیپرس یحالش را م یزد و اساس یبه او هم زنگ م دیمادرش هم تنگ شد بود ،با یبرا دلش

 کرد. ینم شینبود و راض یامروز کاف تماس

 مانده ظهر برد. یبه غذاها یو دست دیبه آشپز خانه کش یسرک

 خوشمزه را بخورد.  یغذا نیو ا دیایشد،نتوانست ناهار به خانه ب فیح چقدر

 یو قابلمه به بغل بهاتاق رفت و جلو ختیاز خورشت خوشمزه مرغ ترش را در قابلمه برنج ر یگرفت و مقدار یقاشق

 نشست.  ونیزیتلو

عبور کرده،خودش را به  شیشد و انگار از تک تک رگ ها یاول را در دهانش گذاشت و مزه خوب غذا ،انرژ قاشق

 رساند. شیتمام سلول ها

 گرم،  یغذا نینخوردن ا اسفت

 سرخش ،قلب او را به تپش و ترسواداشت.  یچشمش آورد و رگه ها یراجلو دیهم صورت خشن جاو باز

 قلبش گذاشت. یرو یرا در قابلمه انداخت و دست قاشق

 گرفته، گوشه دهانش ماند. یافتاد و لقمه غذا سنگ شدو طعم تلخ نمیچ یجمله پر تو م ادی

 شروع شد.. یو گرفتار ریروز،که اولش با گ نیلعنت به ا یا-

 رگبار ناسزا گرفته بود. ریرا ز یوگرفتار ریو گ دیلب  امروز و جاو ریکه ز همانطور

 خانه به صدا آمد. تلفن
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 شد.  نییو قاشق پر برنج در قابلمه بال و پا دیپر شیدر جا ناخواسته

 انداخت. یرا به هولم یناگهان خلوتت را بهم بزند،قطعا هر کس یبلند یباشد و صدا یگرید یو ذهنت جا دل

 شیاز جا عیکرد،سریرا جمع م رونیبرنج پرت شده از قابلمه به ب یکه دانه ها یلب گفت و در حال ریز یکوتاه یوو

 .دیبلند شد و به سمت تلفن دو

 را برداشت. یگوش یالباز شد،دل به دل راه داشت؟با خوشح یتلفن لبش به لبخند یشماره رو دنیباد

 خوشگل خانم.. یزم،چطوریسلم مامان عز-

 .چدیپ یدر گوش لینرم ل یخنده  یصدا

 مامان جان! یخانم،چطور طونیسلم ش-

 تموم شد؟ کارات

کردم ،خداروشکر انتخاب واحدمو انجام دادم.بعدشم رفتمآموزشگاه،الن اومدم دارم  زیدست گلت درد نکنه ،اره وار-

 خورم. یناهار م

 اسرا جان؟-

 جونم مامان!-

 خودم. شیپ یومدی،میگرفت یتابستون واحد نم یکاشک گمیم-

تو اموزشگاه چکار  سیامتدریتونستم ب یهم نم داشتمیاونجا بودم،تازه اگه کلس بر نم شیسه هفته پ نیمن که هم-

 کردم؟ یم

 خودم! شیپ ایب ریبگ یبا بغض گره خورد و گفت:اسرا انتقال شیصدا

 .نداشتیکرد که چاره ا یکرد اما چه م یقرارش م یگرفت و ب یبغض قرار او را م نیکرد،ا یکوتاه مکث

 اسرا؟-

 !می،من و تو قبل صحبتامونو کرد شهینم یدون یجانم مامان!.......خودت  که م-
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 خونن! یکنن،درس م یم یزندگ نجایهمه ادم دارن ا نیآخه چرا،ا-

مثل چوب  شه،موهامیمامان،من اونجا رو دوست ندارم،اصل تحمل اون آب وهوا رو ندارم،پوستم خشکم تونمیمن نم-

 !شمیافسرده م نمینب یبه کنار من اگه درخت و سرسبز نایشه،ایم

 کنم؟ یم یدارم زندگ یپس من چطور-

 .یایکنار ب یتون ی!مییشده همونجا ،بزرگیی،تو بچه همون جا یتو فرق دار-

 و چکار کنم؟ت یبا دور-

 .دیچیپ یاش در گوش هیگر یرا گفت و همزمان صدا نیا

 مامان؟-

 !یکه راحت باش یه؟رفتیچ یبرا هیباتوام؟آخه گر مامان

 ؟یکن هیو گر یقرار یکه هرروز ب یرفت

 .دیبه گوشش رس یبه صورت گنگ از پشت گوش یمردانه ا یصدا

 مامان؟ شتیپ هیک-

 کرد. یمادرش را درک م ید،دلتنگیرس یآرامش همچنان به گوشش م هیگر یصدا

از  قتی)در حق،یببمانیبند نباشد و باز هم غر ییآخر هم دستت به جا یباش بیغر یو پناهت که نباشد ،عمر عشق

 شد. یم نگونهی(حال وروزت ایرونده و از اونجا مانده باش نجایا

 کرد. شیصدا گرید کباری

 .شمیپ ایمامان؟اصل تو ب-

 .دیچیپ یدر گوش یمردانه ا یشد و صدامادرش کل قطع  یصدا

 .ستیخوب ن ادیروزا حالش ز نیاسرا جان !مامان ا-

 اونجا که حالش خوب بشه،بدتر شد که! شه؟اومدهیم نییشده ؟باز فشارش بال و پا یچ-
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 !دهیکن!گوش نم یکمتر دلتنگ گمیبگم اسرا جان!م یچ-

دونم  ینم-خوره؟ یومیغصه چ گهیهم راحتم ،د یلیخونم ،خ یبهش بگو من خوبم،سر ومور گنده،دارم درسمو م-

 وال!

 !شتونیپ امیسر م هی رمیگ یم یروزا ،مرخص نیهم-

 گذاشت. شیکرد و تلفن را سر جا یکوتاه یخداحافظ

 دوباره دلش گرفت. چقدر

گوشه خانه  یبالشتیحوصلگ یرا خاموش کرده،با ب ونیزیکاره رها کرده،به آشپز خانه برد و  تلو مهیغذا را ن قابلمه

 .دیسرش گذاشته دراز کش یرا رو رونشیب یانداخت و چادر مشک

 ها و غصه هااو را با خود ببرد. یو تمام ناآرام دیایخواب ب دیشا تا

** 

 را متوقف کرد. نیماش دهیمتر جلوتر از در خانه سپ چند

 بکند. دیدانست چکاربا یرا به خانه رسانده بود و م ما،اویوشش مشترک خود و ن ستیبا پژو دو یچند بار قبل

 را جواب داد. د،تلفنیایاش را گرفت وقبل از انکه بوق دوم به صدا در ب شماره

 ...زمیاومدم عز-

 فرمانضرب گرفت. یبال برده،همراه آهنگ رو یپخش را کم یرا قطع کرده،کنار دستش گذاشت و صدا یگوش

 کرد. یشکل استفاده م نیاز او به بهتر دیبا به هدفش بود دنیدختر پل رس نیا

 .دیکش شیابروها یبه خط شکسته رو یکردو دست لیبه سمت خودش متما یرا کم نهیآ

 کرد. یمرموزش م  تینها یخط ب نیآمد ،ا یخوشش م چقدر

 یدر فضا ظشیعطرغل یوارد شد و بو راستهیآراسته و پ یبا سرو وضع دهیبود که در باز شد و سپ الیفکر و خ در

 و با عجله و تند گفت: دیچیپ نیکوچک ماش
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 !دتمونیند یبدو برو ،تا کس نیرام یوا-

 کرد گفت: یکه دنده را جابه جا م یپدال گذاشت و درحال یرا رو شیپا

 مگه؟ یگفت یچرا؟چ-

 برو!! ینگفتم!از اون کوچه پشت یزیحال ،چ میبر یچیه-

 دنبال اسرا ؟ میوم طرف برنشده بود که گفت:از کد یوارد کوچه اصل هنوز

 .ادی:چرا دنبال اون؟اون که نمدیافتاد و پرس دهیسپ یشانیپ یرو یکوچک نیچ

 !ی؟مگه بهش نگفت یچ یعنی-

 قبول نکرد! یگفتم ول-

 ارش؟یهست ب یبابا!نگفتم هر جور یبال برد و گفت:ا یرا کم شیصدا

 بال برد. یرا تا حدود شیجا خورد و مثل خود او صدا نیرام یرفتار ناگهان ریتغ از

نزدم  یهمجز سلم باهاش حرف باریکه تا حال  ی،من به دختر شهیروزه م هیبنظرت  یشو،ول یمیباهاش صم یتو گفت-

 داره؟ یبه تو چه ربط دیبشم؟اصل جاو یمیصم یچطور

شده بود  رهیرونخیبه ب تیکه با عصبان یمتوقف کرد و به دخترک یرا گوشه ا نیتند رفته بود،راهنما زده ماش ادیز

 نگاه کرد.

 گرفت. یکرد و قلقش را دردست م یبا او مدارا م دیبا

 !یخانم دهیدستش را جلو برده ،مچ او را در دست گرفت و گفت :سپ اطیو با احت آرام

 !گهینکن د قهر

 خودم نگفتم! یکه برا من

 !یسرم داد بکش گهیدختر د هیبه خاطر  یحق ندار ن،تویکنم رام یمن درکت نم-

 و گفت:من غلط بکنم. دیرا به سمت خود کش او
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 گذاشت و گفت :به خاطر تو هزار تا دروغ به خانوادم گفتم تاتونستم نیشانه رام یرا رو سرش

 .رونیب امیب امشب

 نوازش دستان خود گرفت با خود فکر کرد. ریکه سر او را ز یحال در

 شته هاش بزاره!تمام دا یپا رو بهیغر هیتونه،به خاطر  یاحمق م کی فقط

** 

قامت بستنمادر بزرگ  یبعد صدا یشد و اندک ییرایکه از آشپزخانه وارد پذ یتق تق ظرف ها و نور یصدا با

 چشمانش را باز کرد.

 بود. نیدلنش تینها یب شیکردبرا یسجاده زمزمه م یکه پا ینرم یذکرها

 صدا به زمزمه ها گوش دهد. ینکند و ب تشیتا نور آشپزخانه اذ دیصورتش بال کش یرا تا رو چادر

 کرد. شینگذشته بود که مادر بزرگ صدا یا قهیچند دق هنوز

 اسرا جان!پاشو نماز بخون!-

خارج  زیدل انگ نحسیخواست از ا یاما هنوز در آن خلسه آرام بخش غرق بود و دلش نم دیمادربزرگش را شن یصدا

 شود.

 .دیجواب دراز کش یحرف و ب یب همانطور

 صورتش برداشته شد. یشد و از رو دهیشه چادرش کشناگهان گو 

 نکند. تشیاذ میچشمانش گرفت تا نور مستق یرا باز کرد ودستش را جلو چشمانش

 .شمیبگذره بلند م کمیکنه،ینماز خوندنت دلمو آروم م ی،صدا گهیکوچولو د هیمادرجون !-

اش را بهسمتش گرفت و  دهیچروک یو دست ها ستادیسر او ا یبغلش جمع کرد و بال ریرا ز دشیچادر سف مادربزرگ

 کرد خواند. رشیصورت پ یکه چاشن یبالبخند

 دهد نماز( یدوست جل م ادیدهد نماز جان را به  ی)دل را به نور عشق صفا م
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 ..زمیعز ینمازتو بخون دیدخترکم ،با یدنبال آرامش اگه

 داره؟ یمن چه آرامش یصدا

 .ستیهمش حاش نایبگرد ا یا گهید یجا من!پاشو دنبال گمشده دلت یاسرا پاشو

فکر  نیبه ا رفتیم سیوضو به سمت سرو یکه برا یمادربزرگش تکان دادو در حال یبرا یبلند شدو سر شیجا از

 اضافه کند. شینستایقطعه شعر را به صفحه ا نیا دیفرصت با نیکرد که در اول

* 

** 

 اش فکر کرد. ندهیآ یایبود.چشمانش را بست و به رو دهیخواب از چشمش پر گرید

 زده شد. تشیالن استارت موفق نیکه از هم یا ندهیآ

 شیهم به تمامسلول ها یخوشحال نیشکمش هم در آمده بود،انگار ا ینشست ،صدا شیدر جا یفراوان یانرژ با

 کرد بود. تیسرا

 سر راهش را روشن کرده وارد آشپزخانه شد. یاز اتاق خارج شد و تک تک لمپ ها عیسر

 به ساعت انداخت ،مطمئن بود مادرش به مسافرت رفته، اما جانا و پدرش کجا بودند ،خداعالم بود. یهنگا

 رازیمحبت به غ نیبه پدرش داشت وا یهم محبت خاص یرا برداشت و شماره پدرش را گرفت،از همان کودک یگوش

 از کنار او بگذرد. الیخ یب گذاشتیمورد ،نم کی

 ن؟یی؟کجا یسلم بابا ،خوب-

 .دیچیپ یآرام و خسته اش در گوش شهیهم یصدا

 دارم! یقراره کار هیجان ،دفترم ! دیسلم جاو-

همه  نیا کطرفهی دنیازبه دوش کش الیخ یتشر که او را ب کیخواست، یتشر م کیهمه سال  نیبعداز ا دلش

 کند. تیمسئول
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 وقت شب! نیا هیچ گهید یکار ؟قراریبابا هنوز دفتر یا-

 مامان بازم رفته مسافرت؟ نیبشه،اصل خبر دار یکه چ نینک یهمه کار م نیا

 بهم گفته.. دونمیاره م-

 ؟یبه خودت برس یهمش مسافرت!پس ک شونیهمش کار ،ا ن؟شمایهم-

 ؟یکن یزندگ یک

 کردم. یاستراحت م کمیمن ،منم  یجا یاومد یاگه تو م-

 .من رشته خودمو بهتر دوست دارم.ادیمن از اون کار خوشم نم-

 !یکرد یهم عادت م نجایکم کم به ا یدونم ول یم-

 نی..در کل ا نکهیشد،اما نه دوست داشت ور دست پدرش شود و نها یختم م نجایبه ا شیدانست ته صحبت ها یم

 کار را دوست نداشت. نیسبک و ا نیو ا یزندگ

 پدر و مادرش. یشود مثل زندگ یکیاش  ندهیخواست آ یداشت ،نم ترس

 خوردم،مهمون دارم.. زیچ هی نجایاره من ا-ن؟یو گفت:شام خوردداد  رییرا تغ بحث

 رفت. خچالیتماس را قطع کرد و به سمت  یخداحافظ کی با

 ،پوزخندبه لبانش آورد. خچالیدر  یرو نوشته

 گردم( یدرست کن من رفتم؛اخر هفته بر م زیچ هیخودت  ی)شام برا

 دیهم خودم با یگفتیپرت کرد و در دلش گفت:نم ییظرف شو نگیرا کند و در مشتش مچاله کرده ،به طرف س کاغذ

 کردم! یدرست م زیچ هیخودم  یبرا

 شدهمشغول خوردن شد. زیر یخودش املت درست کرد و کنار گوجه ها یدرآورد و برا خچالیعدد تخم مرغ از  دو

برباد رفته بود  یزندگ کیآنها از نظر او  ینداشت،زندگ دهیفا چیپدر و مادرش ه یکردن وفکر کردن به زندگ جنگ

 در بهتر شدن آن نداشت. یریتاث چیکه همزدن آن هم، ه
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شدو  یکه الن دارددچار نم ی؛تا به مشکل دیرس یبود  م دهیکه حال به آن رس یا جهینت نیکاش زودتر به ا یا فقط

 خود بسازد. یتوانست آرامش گمشده آنها را برا یم

** 

 گذاشت. فشیرا جمع کرد و در ک لشیخروج استاد از کلس وسا با

داد که آنحرف ها رو به او  یحق م ییرزایامروز خسته شده بود،حال که تابستان را پشت سر گذاشته بود به م چقدر

 زده باشد.

 دینگذاشتهوارد ترم جد نیزم یتابستانش است و هنوز کوله بار آن را رو یکارها یکرد پشتش پر از خستگ یم حس

 شده بود.

،تمام  دیکش شیبه چشمها یآن را با دستمال پاک کرد و دست دیکوچک وسف شهیا از چشم برداشت و وشر نکشیع

 بود.a,b,c,dمغزش پر از 

 شد. یحروف در ذهنش تکرار م نیو اکو وار ا اریاخت یوب

 یعضدرس هابا وجود ب یاوقات بعض یکرد اما گاه یرشته داشت و با عشق هم آن را دنبال م نیبه ا یادیز علقه

 که نبودند.. یشد،بلخره آدم آهن یخشک واقعا خسته کننده م دیاسات

 بودند! دانشجو

 !!دانشجو

 هم خسته اش کرده بود. یصندل ینشستن رو د؛یبه کمرش کش یدست

کلس با او آشناشده بود  نیدر ا یکه به تازگ یدختر دشیحال شکستن قلنچ انگشتانش بود که دوست جد در

 !ایریگیغضرف م یدگیه،سابیکارا چ نیشد،ا شیگفت:اووو نکن دختر تموم تنم ر

از  رمیمیچشمش گذاشته،گفت:از هفت صبح اومدم دانشگاه،دارمم یرا رو نکشیداد و ع لشیتحو یکج لبخند

 خشک شد . ،کمرمیخستگ

 بلند شد به حرفش ادامه داد. یصندل یکه از رو یحال در



 چتر ریعشق ز

39 
 

 !شمیحال م یسلف ناهار؟کم کم دارم ب میبر یایم-

 خورم. یم یزیچ هیخونه  رمیکلس ندارم م گهیمن که د-

 و اورا باخود همراه  کرد وگفت: دیدست دوستش را کش 

 .میشیاز هم جدا م م،اونجایتا کنار سلف باهم بر ایب پس

 داشت.. یخوشینا یبو یزییبود وهمراه با وزش باد پا زییپا لیاوا یقدم با هم،از دانشکده خارج شدند؛ هوا هم

 شده از درخت! ختهیر یبرگ ها یبو

 ردینگ یحال جمع کردن چادرش بود تا باد آن را به باز در

 الهام گفت:اونجا رو، دانشگاه رو سرشون گرفتن؟چقدر سر و صدا دارن! که

 شد! دهیبه آن سمت کش نگاهش

 کرده بود.که الهام به ان اشاره  ییجا همان

 زدند. یدر دستشان  سر و کله م یبودند و با برگه ها ستادهیپر از دختر و پسر کنار هم ا یجمع

 کردند. ینگاه م شانیهم در سکوت به برگه ها یگرفت و گاه یکل کلشان اوج م یصدا یگاه

بودند را  ستادهیاو و الهاما ریکه رو به مس ییشناخت ،القل آنها یاز آن جمع را نم یسرش را برگرداند کس الیخ یب

 شناخت. ینم

 نا ندارم! گهی،باور کن د میتر بر عیسر ایب-

 .دیدست الهام را کش و

 زد! شیصدا ینکرده بود، کس یو هنوز خداحافظ ستادیدر سلف ا یجلو

 اسرا جون !اسرا جون؟-

 .ستادیکرده بود ا شیکه صدا یگشت و نگاهش کرد و منتظر ادامه حرف دختر بر
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 با او فاصله داشت برگشت وبلند رو به جمع داد زد: گریهنوز ده قدم د دختر

 ،حلل مشکلتو اوردم. ن،اوردمیها دست نگه دار بچه

 و او را با خود به سمت جمع برد و گفت: دیبعد دست اسرا را کش و

 ن؟یخونیشما م هیچ نیا شه،اخهیسرشون نم یچیا،هیطفل نیاسرا که هلک شدن ا ایبدو ب-

 و اورا باخود همراه کرده بود نگاه کرد. دیکش یکه چادرش را م یلبخند به دختر با

 اد؟یخوب؟من بدونم از دستم بر م هیبگو چ-

از  اقسم،مطمئنمیطفل نیلبش بود گفت :به جون ا یکه چاشن یرا دراز کرده رو به جمع گرفت و با لبخند بزرگ دستش

 .ادیدستت بر م

 وسط آن جمع مختلط پرت کرد. با اتمام جمله اش، اسرا را و

 و چند صد چشم به او دست داده بود. یمجر کیو  تیسالن پر جمع کی حس

که  یبه او زل زده بودند و منتظر بودند بداندفرشته نجات یخاص یهر کدام با جملت مخصوص و حالت و نگاها 

 دخترک از او حرف زده بود چه در چنته دارد.

وجود او بود و انگارمحبت چهره اورا  یکه جز جدانشدن ینرم و نازک اریبس یبا صدا لبش را کنترل کرد و یرو لبخند

 .ادیاز دستم برم یداد گفت:چه کار ینشان م شتریب

 ستن؟یبلدن یبراشون ترجمه کن!تخصص نویا ایدر دستش گذاشت و گفت :ب یدختر کاغذ همان

 ها رو.... یمنمتخصص زمیشد و گفت:عز لیبود ما ستادهیکه دختر ا ییبه سمت چپ ،جا یبود کم ستادهیکه ا ییجا از

 جمله در دهانش ماند. انگار

 خفه شد.. شیانگار جمله در گلو نه

 خواست خفه اش کند. یغده شد و م شیاصل جمله در گلو نه

 کنار شانه دختر ،نگاهش به پشت سرش افتاد. از
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 صورتش را نشانه گرفته بود. قایکه دق ییچشم ها به

 را بالفرستاده بود. شیابروها یاو حال به طرز خاص دنیبود و با د شیزانوها یرو شیکه دست ها یمرد به

 .ستمیها رو بلد ن یتخصص ادیرا قورت داد و آهسته تر گفت:منم ز شیگلو غده

 نخورده بود . ناهار

استاد را داشتو  خسته ترش کرده بود و  نیکلس هم که افتضاح تر نیکلس به آن کلس رفته بود و آخر نیصبح از ا از

 حاالااا

 به او چنگ زده بودند. یسمانیحل مشکلشان مثل ر یبود که در پ ستادهیا یجمع وسط

 خواهند به هم برخورد کنند. یم شیکرد وحس کرد زانوها دایلرز پ یکم دستانش

 ان طرف تر آمد. یپسر جوان یصدا

 .میکن ی،ما هم کمکتون م نیبگ نیکه بلد ییحال هر جا-

 داد. یاراده به سرش تکان یب

 برگه را بال گرفت.  و

را دو  شیپشت داده بود ودستها  مکتیبلند شده ،به ن زیخ میبود که از حالت ن یهنوز چشمانش متوجه مرد اما

 کند. ینگاهش م یگذاشته با ژست خاص تر یطرف صندل

- 

 خواهر گهید بگو

 را تار کرده! دشید نکیع ایتار است  شینست چشم هادا یرا بست،نم شی!پلک ها

 بود. یدلش ،تپش دلش ناگفتن حال

جلب نظر بچه ها  ویباعث کنجکاو نیخواند و هم شانیبرا ییبایو ز ییوایخط را با ش نیلب گفت و اول ری( زی)بسم ا ا

 شد و اندک اندک و آهسته آهسته به دورش جمع شدند.
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 . ردیبگیشیپر کردن مقاله خود پ یبرا یگریقصد داشت از د یکه هرکس یصحنه ا دنیدار بود؛د خنده

 توانست چهره تلخ آن پسر قد بلند را از خاطرش ببرد. یصحنه ها هم نم نیا اما

 گفتند. یچند سال از اوبزرگتر به او م دیشا یشد که بچه ها یم ییکرد و همزمان شنوده حرف ها یم یرا معن جملت

 کرد. یاو را از شرم سرخ م یکه لپ ها ی(جملتزادی،دستمریبانو تو کجا بود باباول،یمانند ،)ا یجملت

 به او دست داد. یقد بلند پر شده بود که حس خفگ ییآنقدر از حجم مرد ها دورش

 اعصاببود. یاز نگاه آن مرد ب شتریعلم داشت ب یایجمع کنجکاو وجو نیکه در ا یتیاما باز هم حس امن 

 آن را حس کرده بود. ینی،سنگ دنید یاز همان لحظه  قایکه دق ینگاه

 (بود. نمیچ یپر از ترس و سرش پر از تکرار) پرت رو م دلش

 و به ناحق به او نسبت داده شد. دید یآن را در خود نم یکه اسرا بلند یپر

 کاشته بود. شیلبها یاو، پوزخند را رو دنیکه د یمرد و

 امش!آر ی،هوا دیرس یهوا به او م یکم کاش

 داد. یم ییکه قلبش را از ترس رها ییهوا

 اش دنبال منشاء ترسش بود. دهیبرگه بلند کرد،نگاه ترس یرا از رو سرش

 ،نبود! دیند

 را با ارامش بست. شیها چشم

 داشت. ییفوت محکم از جنس رها کی دلش

 !آرامشیقلب گذاشت ،نه جان گذاشت و نه هوا شینه برا گرید،دیاز کنار گوشش شن قایکه دق یزیآن چ اما

 ! نجامیمن ا-

 وجود او را نشانه گرفته بود. ینقطه اصل قایبود که دق یزیت ری،ت یآرام درگوش یصدا نیا انگار
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 یو رو ستادهیشد که کنارشا یو چشم در چشم مرد دیخورد سرش به سمت صدا چرخ یتکان یزیو غر ناخوداگاه

 صورتش چمبره زده بود.

 جمع است. نیا یتمام ادم ها یتپش نامنظم قلبش بلند تر از صدا یکرد صدا حس

 اش! دهیواضح بود تالپ تلوپ قلب هول شده و ترس چقدر

 بفرستد. رونیتوانست نفس حبس شده اش را به ب یم کاش

 بلند بکشد. نیه کیتوانست  یم کاش

 کند. دایبر او وارد شد نجات پ یکه ناگهان یهمه حس نیاز ا تا

 به جانش افتاد. فیخف یلرز

 نه؟ ایبود؟ یزییباد پا لرز

 داشت. زییخوش پا یبو شیقبل، برا قهیکه تا چند دق یزییپا باد

 لرز چه بود؟ نیا پس

 سرخ شدو چشمانش دوباره به دو دو افتاد.  یبه آن شیها گونه

 زد.  یزیاعصاب کنارش پوزخند ،غرور آم یب مرد

 ده بود.که آنروز هم ز ییانها از

 که آنروز او را وادار به فرار کرده بود. ییآنها از

 برگه گذاشت و گفت: یجلوتر آمد و دست رو یکه کنار اسرا بود کم یپسر-

 !ایبانوو جان ، چشم انتظارمون گذاشت گهید بگو

 رنگ باخته اش رفت و دوباره برگشت! نگاه

 یابرو یتا کیو با ستادهیکرده بود و حال کنارش ا دشیتهد شیکه چند ماه پ یجمع و مرد کی نیب قایدق نگاهش

 کرد گشت. یبال رفته و پوزخند تند گوشه لب نگاهش م



 چتر ریعشق ز

44 
 

 بلندوتند فرار کند. هیسا نیا ریتوانست باز هم از ز یم کاش

 رفتن بود. یاهیدر حال س چشمانش

 گفت! یم یزیچ اگر

 .زدیم یگفت. حرف یم یزیچ دیاگر جاو یوا

 حاضر جواب را ساکت کند؟ تیجمع نیتوانست ا یم مگر

 شدن! ختهیدر هم آم شیهاbها ، aدر هم شدن و   شیکه حروف ها یبه کاغذ افتاد،کاغذ نگاهش

 شد. شتریروانه شده ،به سمتش ب یحرف ها لیس

 خنده بلند ،که خطاب به دختر گفت:حلل مشکلتمون هنگ کرد.. کیو  

 خط فنا بود. یدخترانه اش در حال رفتن رو ینکرده بود فقط مدار آبرو هنگ

 رفت . دیهم ناخوداگاه نگاهش به سمت جاو باز

  

 دراز!!! زبونیکه تکان خورد و آهسته تر از قبل گفت:  معرکه گرفت ییو لبها زشیو نگاه ت دهیکش یابروها دویجاو

 آمد. شیگلو و پشت لب ها خیتا ب بغض

 را لرزاند. شیها ولب

 نبود. شیجا نجاهمیم نبود اما انبود ،لل ه ترسو

 گرانیه خنده د یشد؟باز یواقعا معرکه نم شد؟یچه م زدیم یو حال حرف ینا امن نینا عمد و ناحقش شد ا یخطا

 شد؟ینم

 سپرد. یو قلب ناارام و وجود هراسانش را به آن م زدیستون بود و به آن چنگ م کی کاش

 از جنس آدم ایکنارش  یتمام ستون ها اما
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 اعصاب و خشن بودند. یفرد به او ب نیتر کینزد نیتر کیمثل نزد ایبودند  

از جمع کرد و رو بههمان دختر  یکوتاه ی،عذر خواه ندازدیب یبه کس ینگاه نکهیاورد و بدون ا نییرا پا کاغذ

 !ریسلف ازم بگ ایب گهیربع د هی سمینویگفت:خودم م

با خود  یزییپا انبادیاش م یچادرمشک یو تاب ها چیلحظه پشت پ نیخررا تا آ دیبا عجله از جمع دور شدو نگاه جاو 

 همراه کرد.

** 

 زند،یترجمه ان با هم سر وکلهم یبچه ها از ان داشتند و برا کیبه  کیبود که   یبرگه ا انیم سرش

 داشت.  یسیبه زبان انگل یآنها چه ربط رشته

چند ماهه اش با  انکاریپا یروزها نیفکر به ترجمه برگه،به آخر یگذاشت وبه جا شیزانوها یحوصله دستش را رو یب

 فکر کرد. یمهندس صارم

 آلش بود. دهیو ا لیباب م زیچند وقت همه چ نیا چقدر

داد و  یبه خودشزمان م گرید یجور کرده بود واگر  اندک یدردسر را تا حدود یب یمجرد یزندگ کیساختن  پول

 شد. یخودش م یگرفت به کل آقا یشد و مدرک را م یدرسش هم تمام م

 آمد.  رونیزد از فکر ب یکه بلند بلند حرف م یدختر یصدا با

 .شدیم دهیکه  لبخند به لب دنبال او کش دیرا د یرا بال گرفت و دختر سرش

 اش جمع شد. چهره

 آشنا بود! شیچهره برا نیا چقدر

 بود که بد شکل ذهن او راقلقلک داده بود. ییصورتش به دنبال رد آشنا یرو نکیصورتش نگاه کرد و از پشت ع به

 داد. هیتک یشد،کمر راست کرده به صندل ریدرگ تینها یکنجکاوش ب ذهن

 به!!  به
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 به!!! به

 آمد. ادشیزده شد تازه  جرقه

 گوشه لبش نشست. یکج لبخند

 جالب، همان دختر گستاخ!  چقدر

 با او رو به رو شده بود؟ دوباره

 که کرده بود را از خاطر برده بود. یدیگذشته بود؟به کل او و تهد داریماه از آن د چند

اش است و  چهره اش هممثل همان روز  رهیکه او هم خ دید یکرد ،م یتر نگاهش م نانهیزبیترو ر قیکه دق حال

 !دهیترس

 جمله خودش افتاد. ادی

 اش هنوز آن ترس را داشت. یآبک دیبه خاطر تهد یعنی

 ت؟یمظلوم نیو ا یگستاخ آن

 مظلوم شده؟ نگونهیجمع ،ا نیبه خاطر ا ای

 

 با هم نداشتند. یتیاخلقش آنقدر دوگانه بود؟ اصل سنخ یعنی

 شد. یم ینطوریا دیانجاکه او از جنس مونث دور واطرافش اطلع داشت نبا تا

 د.فعل شناخته شده بودن کیاطرافش  یمونث ها تمام

 کرد. یرا کشف م یدوگانگ نیعلت ا دیحتما با 

 یاوشناخته م یبرا دیدوگانه گستاخ و مظلوم و ترسو حتما با یموجود دوپا نیبلند شد به سمتش رفت ،ا شیجا از

 شد.

** 
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 پشت به در سلف نشست. ،یصندل نیبه پشت سرش نگاه کند در را باز کردو دور تر نکهیا بدون

 و نشستن هم نتوانست آرامش کند. دیلرز یتنش م هنوز

 و دستانش را مشت کرد. دیکش قینفس عم چند

 باز به ناحق قضاوت شد. نکهیداشت؟جز ا یاو چه حاصل کمک

 .فتدیکدام از آنها ب چیبه ه گریخواست نگاهش بار د ینم دلش

 پر از شور زدن بود. دلش

 .اضافه شد تشیبدش، بدتر شده بود و حالت تهوع هم به وضع حال

 .دیرا مال شیها قهیکرد و شق دیجاو ،نثاریخودخواه هیلب لعنت ریز

 پسر از نظرش بد آمد. نیا چقدر

 شد. انینما شیچهره اش به نسبت انروز زشت برا چقدر

 مراعات کند. یجمع کم یرفت جلو یانتظار م حداقل

 گذاشت و خودکارش را دراورد وشروع به نوشتن کرد. زیم یکاغذ را رو ضیحوصله و پرغ یب

 کرده بودند. تشیراجب شخص یادیز یتا به حال فکرها حتما

 نداشت. یانها معن یلوس بودن  برا ای یوانگیاش کمتر از د یفرار ناگهان نیهر صورت ا در

 .ردیبگ تیآنها فعل یها هیداد فرض یاجازه م دینبا پس

 سوال برود. ریز نیحساس و نکته ب اریشلوغ و صد البته بس طیمح نیاش در ا یاجتماع وجهه

 شد. یاش م یفرار ناگهان یسرپوش رو کیاش  یترجمه عال حداقل

اش قرار  شانهیاز پشت رو یاو محال بود ،با حوصله مشغول نوشتن شد که دست یها را پس زد ،شکست برا فکر

 گرفت.
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** 

را شناخته  د؛اوینرم ونازک دختر را شن یکه صدا ینشست.از همان لحظه ا شیلب ها یرو یبزرگ تینها یب لبخند

 بود.

 بعد به سمتش حرکت کرد. یاو کمر راست کرد و اندک دنیانداخت که با د دیبه جاو ینگاه

 نظر گرفت. ریمدت هر دو را ز تمام

 مع کرد.کرد ج یرد و بدل م دیکه با جاو یو نگاه یدختر چادر نیا یشش دانگ حواسش را پ و

جلب کند  گرانرایبود آهسته حرکت کرد و به سمت آنها رفت و بدون آن که توجه د ستادهیکه ا ییجا د،ازیجاو مثل

 دو دقت کرد. نی،به حرکات ا

 و بلفاصله پا به فرارگذاشت. دیو از گفته او نگاهش به شدت ترس دیشن یزیگفت و اسرا چ یزیچ دیکه جاو دید

 نشست. دیجاو یلب ها یرو یبعداز رفتن واسرا لبخند 

 طنت؟یو ش دیجاو

 چیه یلومتریلبخند چه بود؟او که از شش ک نیا ؟پسیمیقد دیدر ذهنش داشت؟همان موضوع تهد یچه فکر یعنی

 .شدیرد نم یمونث

 بود. یخشک و معمول کیارتباطش در حد همان سلم و عل تمام

 فت.خاکستر ان شعله گر یعهدش دوباره تازه شد و گدازه ها آتش

 خواست. یرا نم نیپله از او جلوتر بودو او ا کیباز هم  دیجاو

 را گرفت. دهیرا برداشت و شماره سپ یگوش

 ؟یخانم یی!کجازمیالو سلم عز-

 ؟یخورم!تو ناهار خورد یدارم ناهار م زم؟سلفمیسلم جانم عز-

 ؟یبرام بکن یکار هی شهیم-
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 تو جون بخواه از من! -

 که از او خواست تبعاتش کمتر از جون دادن نبود. یکار و

 فاصله چند متر از جمع دور شد . به

 ! یاریاطلعات ازش در ب کمی یدختره ،اسرا حرف بزن نیبا ا یبر یتون یم _

 : دیرا بال برده با تعجب پرس  شیغذا برداشت وابرو ها دنیاز جو دست

 چکار ؟ یخوا یاطلعات م _

 از معمول لطافت خرج کند. شتریب یکرد کم یسع

خوام  یدختره خوششاومده م نیاز ا دیکنه،جاو دایدرز پ ییخوام جا یخودمون بمونه ، نم نیجان ب دهیسپ نیبب _

 . ارمیمزه دهن دختره رو براش در ب

 پاسخ داد: متفکر

 تابستونا! هی، شده قض ستنیدختر اصل راست کار من ن نی، ا نیول کن رام _

 بگم ؟! یآخه من بهش چ 

 . اریازش در ب یاطلعات کل هینگو ، فقط  یچیه _

 هیاستادا شناختهشدست، شیپ یلیگم ، درس خونه ، از اون پرفوسورا،خ یبذار خودم بهت م ؟یخوا یم یکل _

 ...  دهیانجام م پیتا یترجمه بچه ها رو با کارا یکارا ییوقتا

 ... بگم... گهید  گهی... د اوم

 نه ؟ ای یریخواستما م یکار هی، دهیاه سپ _

 نیکه گوشه لبش جا گرفت، گفت : منبارها بهت گفتم،راجب ا یانگشتانش  را در ظرف رها کرد و با لج انیم قاشق

 شهیداره! چرا تو رو هم ی،به من وتو چه ربط ادبگهیخواد خودش ب یاگر م دی، جاو نیفهممت رام یدختر، اصل نم

 کنه ؟ یواسطه م
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 .دیفهم ینم

 کرد و گفت: یخال شیپا ریسنگ ز یحرصش را رو د؛یفهم ینم

 بگم!  گهینفر د هیبذار به  یکار برام بکن کی یخوا یمثل داداشه برام ، اگه نم دید،جاویسپ نیبب

 کنه!  یم ممیج نیشماره مهسا رو بده به اون بگم کمتر س اصل

 همه اصرار در هم شده بود. نیهم فشرد اعصابش از ا یرا رو شیها لب

 ! گمیخودم بهش م ،یشیم یخب ،حال چرا عصبان یلیخ _

 برد.  یاو را سر نقطه حسادت م دیبود ، با یتوجه یب نیتحفه هم نیزد؛قلق ا یشخندین

 ! دیسپ نیبب _

 گفت.  یحوصله هان یب

 هان نه ، بگو جان دلم!   _

 صورتش آمد .  یرو یکج یلبخند

 اد؟یخوبه؟خوشت م ینطوری!ا زمی، بگو جانم ، بگو عز نیرام ییپررو یلیخ _

 چرا اونوقت؟ _ها!  یارین دیاز جاو یطرف هول شه، رم کنه ، اصل اسم ینگ یطوریشد دختر خوب ،  نیآها ، ا _

 تا بعد بهت بگم!  ریاطلعات بگ کمیباهاش برو ،  یاش مفصله ، فعل از در دوست هیقض _

 دختره برم سراغش ؟ نیباشه ! باشه ، کجا هست حال ا _

 کجاست .  نیدونم ، ظاهرا اومده سلف ، خودت بگرد بب ینم قیدق_

 و گفت: دیزده از مقنعه اش کش رونیو ب دهیاتو کش یبه موها یدست

 تونم بکنم!  یچکار م نمیبخورم ، برم بب یغذامو که نذاشت 

 ! میبخور زیچ هی میباهم بر رونیب ایشم ! کارت تموم شد ب یخودم فدات م _
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 ؟ یگفت : تازه گاز بود حال ناز شد؟پس داداش جونت چ هیکنا با

 اول عشقم ، بعد داداشم!  _

 نمیبرم بب داشکردمیو  گفت : پ دید یبه دور تا دور سالن زد و اسرا را نشسته گوشه ا ینگاه نیصحبت با رام نیح

 ازش!! یخوا یم یچ

**** 

 گفت:جانم؟ یزدو به نرم یاشلبخند یهمکلس دهیسپ دنیشانه اش سرش را بال گرفت و با د یرو ینشستن دست با

 نم؟یکنارت بش شهیسلم اسرا جان م-

 جابه جا کرد و با دست او را به نشستن کنارش دعوت کرد. یاش را کم یصندل

بود کرد  اهشدنیدستان اسرا در حال س ریکه ز یبه کاغذ یگفتن نداشت نگاه اجمال یبرا یآنچنان یحرف

 اسرا؟ نیا هی:چدیوپرس

 بال انداخت: یا شانه

 هاست،دادن براشون ترجمه کنم! ییکنم مقاله باشه مال ترم بال فکر

نگاه کردن  شم،اصلحوصلهیم مونیرشته انتخاب کردم پش نیا نکهیوقتا از ا یبخدا!من گاه یدار یعجب حوصله ا-

 بهشو ندارم.

زبون  هینو دوست دارم..صحبتکردن به رشتمو یلیگفت:چرا؟اتفاقا من خ یکاغذ گذاشت و با لبخند یرا رو خودکار

 کشه!! یخدا رو به رخ م یجور خلقت و بزرگ هینه،یریواقعا ش گهید

 بود.. نیو سنگ بیعج یاسرا به نظرش کم یها صحبت

 !نمیب یتوش نم یجالب زیکه چ گه،منید ،زبانیکن ینگاه م زیچقدر ر-

رو  یلیعلقه کارکردن خ شه،بایم نیریچقدر جالب و ش نیبب زیذره عشق توش بر هی،یکن یکه شروع م یهر کار-

 !مینطوریداره !من که ا ریآدمها تاث دید
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نظرش  آورد،بهیرفت ،سر از فلسفه و منطق در م یم شیمنوال پ نیبه ا د؛اگریکش رونیدست اسرا ب ریرا از ز برگه

 بود. یگرید زیاو چ تیمامور یجالب آمده بود ول یآن شرل تیاسرا در حد شخص

 پرداخت. یبه آن م دیبا اول

 ؟یدیانجام م یپیتا یاسرا،هنوز کارا گمیم-

 دم... یحتما انجام م ادیب شیاره ،اگه پ-

 چرا؟-

 چرا؟ ی:چدیسر درگم آمد و پرس یکم صورتش

 ! یکن یم پی!تایکن یترجمه م گهید نیرا به سمتش گرفت و با اشاره گفت:هم برگه

 ست؟ین سختت

منباز هم معتقدم اگه  یخودشو داره ول یها یست رو هر کدوم از اون دکمه ها سختد ست،چرخوندنیچرا سخت ن-

 !یندار دنیبه دو ازی،ن یبلند ش نیبه موقع از زم

 فرداهام یبرا دارمیآهسته قدم بر م الن

** 

مقنعه اش را  یخواستکم یبود،دلش م یدختر واقعا خود خود آن شرل نیبود،ا دنیواقعا در حال سوت کش سرش

 کند. دایپ نیقیاو  یوجود قتیتابه صحت حق ندازدیب شیبه موها یکنار دهد و نگاه

 !یدار ییایاسرا، عجب دن-

 نشست.  شیلبها یرو ینیریبزرگ وش لبخند

 دستش انداخت. رینگاهش را به برگه ز 

 .میبا هم جور ش میکنم من تو بتون یباهات آشنا شم،حس م شتریخواد ب یدلم م یلیخ-

 !ی،هم از لحاظ روح یاز لحاظ درس ها؟؟هم
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 ه؟؟یچ نظرت

 تونم باهات رفت وآمد کنم.. یم

 اهل دلسرد کردن نبود،اهل اعتماد کردن هم نبود.-

 جان!! دهیتونم کمکت کنم سپ یم ادیاز دستم بر ب ،یازلحاظ درس ی:من هر کارگفت

 ن؟یاسرا شما چند تا بچه ا-

 جا خورد و نگاهش کرد. یاش کم یوناگهان یسوال شخص از

 لزم بود. یمورد بود ،ول یب یهم خنده اش گرفت سوالش واقعا ناگهان خودش

 توان؟ هیانه،شبی یهم دار یخواد بدونم خواهر و برادر یدلم م یلیخ-

 متاسفانه من تک فرزندم!-

 خواهر وبرادر دارم. هی،چقدر بد،من خودم  یوا یا-

 ؟یستین ناراحت

 !ییگفت:قسمت نبود لبد،منم عادت کردم به تنها داد و یسرش را تکان-

 بلند شد. یقارو قور یرا بپرسد که صدا شیداشت سوال بعد قصد

 گرفته بود. شانیدو خنده  هر

 از شکم اسرا بود. صدا

 با لبخند گفت:بلخره صداش در اومد. ده،یرا گز شیکه لبها یشکمش گذاشت ودر حال یرو یدست

 ؟یهنوز ناهار نخورد-

 براش ترجمه کنم. نویاز بچه ها خواست ا یکیناهار که سر راه  یاومدم برا-

 تموم نشه؟ غذایسینو یم نویا یدار یاومد یشکمتو ول کرد-
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 ربعه تمومش کنم! هیقول دادم بهشون قرار بود -

 !رمی!برات غذا بگشتویبده من ف-

 !رمیم شه،خودمینه  ممنون!!! الن تموم م-

 !مایش قیکنه،قرار باهم رف یبده من ،تعارف م-

** 

 او از جابرخواسته! یکشف دوگانگ یدختر شده و در پ نیدانست چرا ناگهان آنقدر کنجکاور ا یهم نم خودش

 لرزان اسرا بود! یدو دو زده و لب ها یچشم ها لشیدل دیشا

 قدم برداشت! آهسته

 رفتنش هم مثل جادو شده ها بود. راه

 نبض! یصدا ،ب یب

 دافعه ،جاذبه داشت. ینگاه به جا نیا نباریا انگار

 جلو رفت. لیدل یب کامل

 واقعا جادو شده بود. انگار

 گرفته بود! ینگاه آرامش لحظه ا نیخاص بودن ا از

 خواست. یم ییلحظه تنها کیلحظه فقط  کی دیشا دلش

 خواست.  یم حسادت

 آنها هم رد نشده بود. یگوقت نداشت و از سر کوچه زند چیکه ه یخواست،آرامش یآرامش م اصل

 دنبال آرامشش بود. به

 !!!نجامیگفت:من ا یآهستگ به
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 بود. تیکه به سمت صورتش برگشت برخلف بار قبل فقط مظلوم یونگاه

 زد. یلبخند

 !یکه گفت :بانو جان!چشم انتظارمون گذاشت یبلند یصدا و

اجازه  د،کهید یگوشدختر خیرست خود را بو سحر و جادو جدا کردو د شیآرامش و آسا یرا از تمام حس ها دیجاو

 او را بانو جان صدا کند. یگریداد د

 لبش نشست. یرو یبال رفت،پوزخند شیابرو گوشه

 سراب بود. کیهم فقط  او

 نداشت. یآرامش چیه 

 !الیبود خ الیخ فقط

 شد. زیت نگاهش

 دختر برود. نیخواست ا یم دلش

 چشمش بروند.. یدختر و تمام مثل او ها از جلو نیا

 زبون دراز!! یگفت:معرکه گرفت یضیپر غ یصدا با

 گم شد عیسر شآنقدریچشم ها یلرزان از جلو یاو چرا با لب ها دیرا با تمام خشونت به دختر گفت و نفهم نیا

 نشست. یصندل یدورتر رو یاز جمع جدا شد و کم یمعطل یب

 کرد. رییآنقدر تغ یناگهان زیهمه چ چرا

 شود. یم رورویآن ز کیکه با باد  یورق مثل

 مقاله اش را در مشتش مچاله کرد. کاغذ

 خراب شد. تینها یکه کرده بود ب یمورد یاز کار ب اعصابش
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 داد. رونیوچشمانش را بسته، باز دمش را ب دیکش یقیعم نفس

 چند ساله اش خارج کرده بود. یاو را از حال و هوا قهیافتاد که تا چند دق یآرامش ادی

 لرزان اسرا را در ذهنش تصور کرد. یشد و لب ها رهیلب گفت و به در سلف خ ریز یعنتل

 جادوگر!-

 شد. ختهیاش به کل به هم ر یچند مجهول معادلت

 اش مقابله کند و با او صحبت کند. یدرون یتوانست با حس ها یم کاش

 متاسفم کوچک!  کیشده در حد  یحت

 در حد کاش بودن ؛بود. دیجاو یبرا زیهمه چ اما

 وجودش مقابله کند. یمنف یتوانست با حس ها یوقت نم چیه

 کج بار آمد. خیکه از ب ییلعنت به بنا یا

درونش را  یداشتخوشحال یکه سع یکنارش نشست و با لبخند تصنع نیاش غرق بود که رام یکشمکش ذهن در

 پنهان کند گفت:

 ؟یداشت چارهیچه کار به اون ب دیجاو

 نگاه کرد. نیرا بر گرداند و با اخم به رام سرش

 تو پرش! یزد یچطور دمیزد و آرام گفت:د یچشمک نیرام

 .ادینم ن،حوصلمیرام الیخ یب-

 !زنهیمورچه هم دور وبرت پرنم هی،یباش ینطوریا یخوا یم یک د،تایجاو ییاه چرا انقدر تو ترش رو-

 گنده پسر! یلیخ اخلقت

 فشرد انقدر. یفلز یرا به صندل شیها انگشت
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 رنگ شد. یوب دیهمه فشار سف نیناخن ها از ا 

 داشت. دیچه خبر از دل جاو او

 آمده بود. دستشیکه بزرگ شده بود و چم وخم زندگ یداشت و حال زمان یرا از کودک یاخلق یتنش ها نیا او

 داشت. یبر نم دی،مشکل بود که دست از سر جاو نیا

 !نیبه اطراف انداخت و گفت:بب یبا دست اشاره ا نیرام

 !یلب تر کن هیهمه آدم،فقط کاف نیا

 کرد آرام و آرام وشمرده شمرده جلو برود. یسع

 کنم؟ یدختره رو برات اوک نیهم یخوا ی(مدمیوقت ورودت را نفهم چیکه ه ی)آنقدر ارام به دلم نفوذ کرده ا

 دنبالت بدوئه! دهیماه نکش کیبه  شیدک و پز خاله سوسک نیدم با ا یشرف م قول

 !نیپرت کردو گفت:خفه شو رام نیبلند شد و کاغذ مچاله شده را در صورت رام شیجا از

 .دیرا شن نیرام  یمحکم از کنار او دور شد وصدا یقدم ها با

 . یعقب افتاده بمون یخوا یم یک ،تایزنیخودتو گول م یفقط دار دیجاو-

 !ایعوض شده به خودت ب ایدن

 تکان داد. نیرام یبرا یمحل یب یبه معنا یدست

 !یگریمونث د چینه با اسرا داشت نه به ه یکشش چیلحظه جالب آمد وگرنه ه کیاو اسرا و راز درونش، فقط  یبرا

بود وانقدرهم حواسشرا جمع و چشم  یزندگ یراانتخاب کند،آن هم برا یخواست کس یم یروز کی، یروز کی اگر

 وقت ،شماره دو پدرش نشود. چیکرد تا ه یرا باز م شیها

** 

 .دینگاه کرد و از ته دل خند دیجاو به
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 از غرور نهفته بود. یمرد که در پشتش نگاهش انبوه نیکردن ا تیلذت داشت اذ چقدر

 چروک شده آن را باز کرد. یپرت کرده بود را گرفت و تا شیکه برا یکاغذ

 !دیاوج فتهیعمر به جونت ب هیدردش  یبخور یکیبا خود گفت: و

 چرخونم! یبال و پرم م ریتا مثل تورو ز نم،صدیرام من

 کرد.  یم ریکرده بود س یطراح دیجاو یکه برا ییفکر لذت و نقشه ها در

 همراهش زنگ خورد. تلفن

 جانم خوشگله!-

 ن؟یرام یکجا-

 ؟یدور برا ،چکار کرد نیهم-

 گفت: یو ذوق سرشار یآمده باشد،با خوشحال رونیموفق ب ن،ینبرد سهمگ کیانگار که از -

 تونم بگم!بگم؟ یکه نم یشد،تلفن ییزایچ هیحال،،،

 !؟یبکن ینتونست ینشدو مثل اون دفعهکار رتیدست گ یچیداد و متفکر گفت:فقط نگو ه شیبه لب ها یچیپ نیرام

 تشر زد. یکم یحرص

 به خدا. یتو رو دار ن،چقدریآقا رام-

 خواد! یم یکتک اساس هی دلت

 سر داد. یبلند قهقه

 جانم،کتک خوردن از دست تورو هم دوست دارم! یا-

 دنبالت! امیب ییکجا بگو

 آمد.  رونیسلف ب از
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 !!شتیپ امی،خودم م سیسرو رمیسر م هیخواد ، ینه نم-

 رفت. خودش

 است. ست؛مردنیرفتن ها ،رفتن ن یچقدر بعض و

 خواهد. یکه مرگ هم تورا نم یمردن

 .یبگذار یا در چه راهقرار است پ  یدان یکه نم یرفت

 .ستین طانیطان،شیکه ش شهیهم

 هم خود انسان! یانسان است و گاه کیدر جلد  طانیش یگاه

 رفت... یاو هم نم کاش

** 

 ظهر گذشته بود و طبق معمول خانه در سکوت بود. کیبود و ساعت از  زییپا اواسط

 داشت. ینا گسستن وندیخانه پ واریکه انگار با در ود یرنج آور سکوت

 پشت سر بگذراند.  ییرا هم به تنها ییجدا یتلخ بود؛ بخواهد لحظه ها شیبرا چقدر

  

 .دیمرتب چ یرا گوشه ا شیدر جعبه انداخت ولباس ها ییبه تنها یکی یکیرا  شیها کتاب

 رفتن دارد و نه دل ماندن( بود. ی) نه پاهیبه سراغش آمد،حالش شب یدگیرنج دوباره

 سرش گذاشت. یرا رو شیو دست ها دیتخت دراز کش یرو

 ینگاه م شیو با علقه و محبت فراوان در چشمها دیکش یبه سرش م  یهم شده دست کباری یبود تا برا وایش کاش

 خواست بماند و نرود. یکرد واز او م یکردو او را پسرم خطاب م

قصد خارج  چجورهیفرو رفته بود و ه یخال یوایبرده بود و در جلد همان ش ادشیرا از  یواژه مادر گریهم د وایش اما

 شدن از آن را نداشت.
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 .دیخوش حالت و نرمش کش یبه موها یتخت نشست و دست یرو

آن را  دنیاجازهد یکه سالها در وجودش پنهان کرده و به کس ییها هیکرد،گر یم هیمرد بالغ نبود حتما گر کی اگر

 نداده بود.

 قصد بند آمدن نداشت. یزییپا یروزها نیرا کنار زد باران ا پرده

 را با وانت جابه جا کند. لشینبود بتواند وسا ممکن

 کرد. یم یگریفکر د دیبا

 خودش نبود. نیبهتر از ماش زیچ چیو جعبه کتابها را بلند کرد؛ ه دیچرمش را پوش کاپشن

 گذشت. ییرایدر را با آرنجش فشرد ودر را باز کرد و از سالن پذ رهیدستگ 

 باشد. عشقیپر از گرما شیروشن و فضا شهیهم شیتوانست چراغ ها یبود که م یمدت نگاهش به خانه ا تمام

 رساند. نیزد و از سالن هم خارج شدو خودش را به ماش یتلخ لبخند

 عقب گذاشت و دوباره به خانه برگشت.  یصندل یرا رو شیکتابها 

 شد. اطیمادرش وارد ح نیبعد ماش یندکآمد و ا اطیدر ح یدر سالن را نبسته بود که صدا هنوز

 توجه باشد. یکرد ب یسع

 وارد خانه شد. 

از او بود  یمیکه جوهروجودش ن  یمادرش ،کس ینه ،اما برا وایش یبرا د،دلشیتوانست دروغ بگو یبه دلش که نم اما

 شد. یحتما تنگ م

 یو قصد دوباره خارج شدنداشت که صدا ختیآن ر یرا رو شیلباس ها یرا هم جمع کرد و باق شیلباسها کارتون

 .دیمادرش را شن

 چرا باز بود. نتیماش د؟دری!جاودیجاو-

 دهنش باز ماند. دیجاو یو جعبه لباس ها ختهیاتاق بهم ر دنیاش را کامل نکرده ،از د جمله
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 ؟یکن یچکار م یدار دی:جاودیتعجب پرس با

 زد.  یلبخند حرص درار-

 کنم! یم ی؟ دارم اسباب کش ستیمعلوم ن-

 ؟؟یاسباب کش-

 لب گفت. ریز یرا برگرداند و اوهوم شیرو

چه  گهید یکش داسبابیجاو یگیم یمعلوم چ چیرا تکان داد و گفت:ه دیجاو یجلوتر اومد و شانه ها یاندک وایش

 ؟یبر یخوا یم ه؟کجایا قهیص

 شانه اش سر خورد. یمادر از رو یداد و پنجه ها یاش را تکان شانه

 خونه خودم! رمیدارم م-

 خونه؟-

 .ستادیا وایش یبلند شدو روبه رو شیجا از

 خوام مستقل باشم! یم رمیم نجایدارم از ا دمیگفتم که !خونه خر-

 بود. رهیقبل به او خ ییبایهنوز به همان ز وایمتعجب ش  چشمان

 بزند. شیبایبه صورتزو از ته دل بوسه  ردیشده او را در آغوش بگ کباریخواست  یرا لرزاند،دلش م دیدل جاو و

 !یبر یخوا ی؟کجا م یباز تشر زدو گفت:خل شد وایش اما

 بمونم؟هان؟ نجایا دیبا یکیگفت:اره خل شدم،برا یدورگه شده ا یصدا زدویکه در بند بند وجودش غلت م یباناراحت

 کار خودشه! یهم که هست پ یوقت ایست،یوقت خونه ن چیکه ه یکس یبمونم؟برا یچ یبرا

عوض  نمویماش دم،چرایخونه خر یمن ک یدیکنم؟جانا کجاست؟اصل فهم یمن کجام ،چکار م یدیاصل فهم تو

 کردم؟

 بزرگ شدم؟ یمن ک یدیبلند تر کردو گفت:تو اصل فهم یرا کم شیصدا
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 نگاه کردو عاقبت من من کنان گفت: دینهفته در آن به جاو یپر از حس ها ییچشم ها با

 ......من.....من

 بود. یهمان من ...من... خال دفقطیگفتن نداشت،جواب سوال جاو یبرا یحرف چیه

را  وایزده از اتاق خارجشد و ش وایبه ش یبرداشت و تنه نامحسوس نیزم یرا از رو شیشد و جعبه لباس ها خم

 گذاشت.. یحسرت زده در گذشته بر باد رفته خود باق

 شود ،اما شد. ینطوریخواست ا یاز چله رها شد،نم رشیت

 رفت یآمد همم یم لیاگر س یرفت ،حت یخانه  م نیکرد امروز هر طور شده از ا یتعلل نم گرید

** 

نشود،چقدر امروزهوا سرد بود و  سیرنگش را باز کرد تا چادرش خ یچتر ساده زرشک عیشد و سر ادهیپ یتاکس از

 بارانش هم قصد بند آمدن نداشت.

دانشکده  یو با عجله سمتورود ندیآن ننش یهوا رو یتر را گرفته بود کرد،تا سرماکه چ یبه همان دست ی)ها(کوچک

 .دیدو

 بال رفت  یکیها را دوتا  پله

 در ،چترش را تکاند و  وارد کلس شد. یجلو و

 به سمتش رفت. میلبش نشست و مستق یرو یزیلبخند ر دهیسپ دنید با

و  بایو ز لیارشکیبود بس ختهیر یکه در سلف با او طرح دوست یی،همان روزها شانیاول آشنا یکه روزها یدختر 

 که داشت به دلش نشست. یشاداب بود و با خوش زبان

 ؟یدیو گفت:باز خواب دیبه پشتش کش یدست

 حوصله گفت: یبه اسرا ،انداخت وب یسرش را بلند کرده،نگاه 

 !ستیکن اسرا ،حالم خوش ن ول
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 نشست.  دهیکنار سپ یصندل یرو

 ؟یجان؟سرما خورد دهیدستان خودش فشردو گفت:چته سپ انیو را مدست ا و

 نه ،فقط ول کن اسرا؟-

 گذاشت. یصندل یو دوباره سرش را رو دیکش رونیدستان اسرا ب انیرا از م دستش

 یشد ینطوریخوام ؟بهم بگو،چرا ا یجان،من که بدتو نم دهیچسباند و آهسته گفت:سپ دهیرا به گوش سپ دهانش

 تو،

 لغر وزردشده؟ یلیدکتر ،آخه سر و روت خ میباهم بر یخوا ی،میشاداب و سرحال بود یلیخ قبلنا

 شد. رهیخوش حالت و شفاف اسرا خ یدادو به چشم ها رونیرا ب نفسش

 زد.  یدر آن موج م یو درخشندگ ییبایکه ز ییها چشم

 جفت از آن را داشت. کیخودش  یکه روز ییها چشم

 حسرت و آرزو شده بود. شیآن فقط برا داشتن دوباره گریحال د واما

 شد.  یو باران یامروز  ابر یروشن چشمانش مثل هوا یها لهیت اریاخت یب

 بر خواست و به سمت در خروج رفت. شیاز جا 

 با خودتکرار کرد. اریاخت یآورد،قدم زدو قدم زدو ب یاش را جا م وانهیباران تند حال دل د کی ریز یوانگید فقط

 ...ستیباردچه هوا یم شهیستباران تند تر ازهم یاتاقم کامل  طوفان یدهوایگر یدرون اتاقم م ی)ابر

 یمانیپر زپش یشوم آشفته حالز گذشته ا یم گرید باریمانیزنم پارو تا سواحل پش یالمیغرق در مرداب خ من

 به زوال رفت یکه مثل آب روان رفتمثل آب اما نه زلل،گل آلودچه عمر یعمر

 اصلش چشمان اشک آلودح گشته

 شیدلم هر دل شود ر ی...که اشک ندامتم ندارد سودز آواغیشدریخو یمانیغوطه ورم در پش حال
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 به رود.( دیایکه آب رفته ن افسوس

 ود.شده،مانده ب یو باران یکه لحظه آخر ابر یو نگاه خسته و کرخت دهیسرد سپ اریاز رفتار بس ریو متح مات

 گرفت. دهیبراق سپ شهیاز لرزش نگاه هم دلش

 حوصله کرده بود؟ یخاطر دوستش را انقدر ب یزیچ چه

 بود. رهیبه در خ دهینشست در انتظار آمدن سپ یصندل یتمام رو قهیدق چند

 شد. یشده بود و کم کم وقت آمدن استاد بهکلس م ریرنگ در دستش انداخت؛د ینقره ا فیبه ساعت ظر ینگاه

 بود. دنیو سرکه در حال جوش ریل سگشت،دلش مث یبر نم دهیچرا سپ پس

 اش غلبه کند و بلند شده ،به دنبالش رفت. ینتوانست بر نگران عاقبت

 شده.  ریاودلگ یشدن ها یپا پ نیاز ا ایاو ناراحت شده، یاز حرف ها دهیسپ دیکرد شا یخود فکر م الیخ در

 کلس خارج شد! از

 د؟یسپ یو در دل گفت:کجا رفت دیکش یخلوت و نسبتا سرد دانشکده زد.،هوف کوتاه یدر راهروها یکوچک دور

 انداخت. یو باران سیخ اطیبه ح یدانشکده نگاه یورود وانیرا باز کرد و از ا در

 هوا به جانش افتاد، یاز سرما یدیشد لرز

 دیچیچادرش پ یرا محکم تر لباران؟خودش  نیا ریکرد؟آن هم ز یرفتن م رونیآذرماه هوس ب یدر سرما یکس مگر

 به اطراف انداخت. یو نگاه

 توجهش را جلب کرد. یفلز یصندل یآنطرف تر،نشسته رو یکم یاهیجمع شده س جسم

باران  نیشر ا شترازیب یپا تند کرد تا کم اهیجمع کرد و به سمت آن جسم س شتریدرهم رفته از تعجبش را ب یابروها

 تند وسرد در امان باشد.

 !دهیسپ-

 کرده بود. یصندل یشروع به صدا کردن دخترک چمبره زده رو یهمان چند قدم از
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 جان؟ دهیسپ-

 بود نه جان داشت و نه روح! دهیاز سپ یلیدختر انگار تمث نیکه رفت اه از نهادش بلند شد،ا جلوتر

 سرما به وحشت افتاد . نیآن در ا تینها یسوزان او زد و از حرارت ب یشانیبه پ یدست

 زد. یصورتش ضربه کوچک به

 تو بارون! یچرا اومد هو؟آخهی،دختر خوب چت شد  دهیسپ-

 را گم کرده بود و دلش به ول وله افتاد. شیو پا دست

از  سیخ یلباس ها نیتب وا نیرساند.ا یم مارستانیهر چه زودتر او را به ب دیاو را بلند کند؟با دیرس یزورش م مگر

 داشت. یآب، حتما او را به تشنج وا م

 و وادار به بلند شدنش کرد و گفت: دیرا کش دستش

 ببرمت دکتر! دیتونم بلندت کنم،پاشو با ینم ییترو خدا بلند شو ،من تنها دهیسپ

 یجان یب ادیفر اشیو با پس مانده انرژ دیرمق پس کش یداد،دستش را ب یکه در وجود دختر جولن م یحال یتمام ب با

 زد و گفت:ولم کن اسرا!

 ا!!خد یا

 !!رمیتو!!بزار به حال خودم بم یکن یولم نم چرا

 هاست. یناخوش نیحرف ها احتمال هم نیوا ستیدانست حالش خوش ن یم

 !!دهیسپ-

 !رهیبم دهیمرد ،بزار سپ دهیسپ-

 !یگیم ونیهز یتو ،حالت بده دار یگیم یچ-

 !مارستانیببرمت ب دیشو با بلند
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 قیکرد و با همان صدا گفت:اسرا من غلط کردمباهات رف ییخودنما شیاز پ شتریب دهیدخترانه و گرفته سپ یصدا

 کن!! ،ولمیشدم،چقدر تو کنه ا

 ازت متنفرم! ام،منیب ییخوام باهات جا ینم من

** 

 خواست.  یرفتن م یفقط هوا نباریکاسه صبر چند ماهه اش بلخره تمام شد و دلش ا 

 !ییرفتن و تنها یهوا

 یها هیپا نچهره،فقطیکه با ا یمادر ،زن شیبود ونگاه و صورت نامهربان و پر آرا دهیکه تا به حال ند یپدر ،مهر جز

رفتن  یسفت تر وبند همان تک رشته محبت ته قلبش راپاره کرده و عزمش را برا دیخشم ونفرت را در دل جاو

 جزم کرده بود. یگریاز هر لحظه د شتریب

 کیفقط ،درانتظار نشستن  شیکودک یایرو یهمه سال،ماندن پا نیداد،بعد از ا یعطفت خانواده نم یخانه بو نیا

 سراب بود..

 مهم نبود. شیباران هم برا گریرا گرفت،حال د یسرعت شماره وانت تلفن به

 رفت. یهم اگر ببارد امروز حتما م لیخود قول داده بود س به

خانه  یکه مادر نامداشت درها یت زنکرد و بدون نگاه به صور نیاتاقش را بار ماش لیساعت اندک وسا کیعرض  در

 بست. شهیهم یرا پشت سرش برا

 سپرد. ندهیآ یایگذاشت و دلش را به رو نیفرمان ماش یرا رو سرش

 برگردد. شیکرد تا ورق زندگ یم یکار حتما

 خورد. شهیبه ش یبود که دست الیفکر و خ در

 .دیکش نییرا پا شهیش

 بود! راننده

 کنم؟ یبار کجا خال ن؟منیایآقا شما نم-



 چتر ریعشق ز

67 
 

 خانه را هم به دستش داد و گفت: دیخواند و کل شیرا برا آدرس

 .کنمیباهات حساب م رسم،همونجایمنم م نیکن یخال لیکمکت !تا شما وسا ریبگ یهم خواست برو،کارگر

 زودتر برم! دی،من با دینکن ریآقا د-

 کنم! یشد هم باهات حساب م ری،هر چقدر د امینه برو ،زود م-

 .دیدو نشیداد و به سمت ماش یسرش را تکان مختصر راننده

 او هم استارت زده به سمت دفتر کار پدرش حرکت کرد. همزمان

 توانست از پدرش بگذرد.  ینم

 دفتر کارش ترمز کرد و با عجله سوار آسانسور شده به طبقه مورد نظر رفت. یجلو

 د!بعد در باز شده وارد شرکت ش یدر را فشرد و اندک زنگ

 بابا هست؟-

 هم هستن! د،تنهایبر خواست و گفت:البته ،بفرمائ شیاز جا دیجاو دنیبا د یمنش

 داد و به سمت پدرش رفت. یبه در زد و وارد اتاق شد،سلم بلند یتقه ا یمعطل یب

 ساعت از روز در اتاقش،بلند شدو به سمتش رفت و با لبخندگفت: نیا دیجاو یناگهان دنیهم با د منصور

 گفت:ببخش بابا! یرا در دست پدر گذاشت و با مهربان ؟دستشیاز من گرفت یجانم،چه عجب سراغ دیبه به جاو-

 در دستش بود به سمت مبل رفت. د،یکه دستان مردانه جاو همانطور

 باباجان! نیبش-

 !یخداحافظ یخوام زود برم!اومدم برا یم-

 ؟یبر یخوا یانقدر زودم ؟چرایگرفت لیخونه رو تحو-

 ،تحمل کنم! نیاز ا شتریتونم ب یخسته شدم نم-
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 .....شتریکمبیمنه!اگه  یعرضگ یب ریتقص زیگفت و آهسته گفت:حق باتوئه،همه چ نییسرش را پا منصور

 گذشته ها! الیخ یکنم ،ب یبابا!خواهش م-

مانده   یهنوززنده باق شیاش بود که از گذشته برا یخوش کودک یدور گردن پدر انداخت،تکرار خاطرات روزها دست

 بود.

 خودم! شیپ ایبه بعد شبا ب نیمنصور خان!از ا-

 صورت مردانه اش نشست. یرو ی!؟لبخند کجیکن یشطرنج باز یتون یهنوز هم م نمیخوام بب یم

 بار آمده بود. یاو با تمام مشکلت، بر خلف خودش مرد محکم دیجاو

 پر صلبتش ،مرد او بود. یاو با ان چشم ها دیجاو

 پسرم! امیاش را در چنگ گرفت و فشرد و گفت:م شانه

** 

 باشد. ونیتب سوزان محال بودبدون هز نیاش گذاشت،ا یضیگرفت اما ان را به حساب مر دهیسپ یاز حرف ها دلش

 سخت تر کرده بود. شیهم کار را برا دهینکردن سپ یتوانست او را با خود ببرد همکار یکه نم ییتنها

 دنیبه سمت کلس پا تندکرد،دو دهیگذاشت وبه دنبال اوردن کمک و لوازم خود و سپ مکتین یجا او را رو همان

 به حالشنداشت. یریقطره دو قطره هم توف کیاز اب شده بود و  سینداشت خ یا دهیفا گرید

 کرد. یکار م یکه در قسمت نگهبان یبعد به کمک خانم یاندک

 رساند... مارستانیکرد و او را به ب ینیرا سوار ماش دهیسپ 

در  دهیسپ تلفنیگوش یکرد که صدا یکنار تختش نشست و به صورت زرد رنگش نگاه م یرنگ  دیسف یصندل یرو

 آمد.

 توانست تلفنش را جواب بدهد، خودش هم در جوابدادن دو دل بود. یبود و نم دهیتخت خواب یحال رو یکه ب او

 شدند چه؟ ینه؟اما اگر خانواده اش بودند و نگران حال او م ایب دهد اجازه را دارد به تلفنش جوا نیا ایدانست آ ینم
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پاک به خدا سپرد وصفحه آن را لمس  تیصفحه افتاده بود ،دلش را با ن ینام رو یب یاش را برداشت، شماره  یگوش

 کرده،الو گفت..

 .امدین ییصدا اما

 بار دوم هم الو گفت و تماس قطع شد. یبرا

گذاشت و تلفن خودش رابرداشته با  دهیسپ یپا ریانداخته ،ز فیرا در ک یانداخت و گوش یاش را بال شانه

 صحبت نکرده بود. شتریچند کلمهب د،هنوزیآ یتر به خانه م رید یمادربزرگش تماس گرفت و به او گفت امروز کم

 را برگرداند. شیرو 

 افتاد. دهیباز سپ مهین ینگاهش به چشم ها 

 !دینم دارش کش یبه موها یو دست ستادیسرش ا یدو بالتماس را قطع کر عیسر

 !؟ی؟بهتریشد داریب-

 رمق گفت:خوبم! یکرد و آرام و ب لیبست و سرش را به راست ما یپلک

 نشست و دستش را گرفت. شیو و رو به رو دیجلوتر کش یرا کم یصندل

 ؟یشد ینطورینگرانت شدم،چرا ا یلی، فشارت رفته بود بال !خ یگفت تب عصب یدکتر م-

 نم دارشگم شد. یموها انیاز گوشه چشمش سر خورد و م یشد و اشک داغ یا شهیروشنش ش چشمان

 غم کرده بود؟ شکشیکه روحش را پ یگفت از درد یم چه

 تیاذ نیاز ا شتریخوادب ینگو،دلم نم یندار زم،دوستینکن عز هیو گفت:گر دیبه صورتش کش یبا محبت دست اسرا

 !یش

 اسرا؟ یبود گفت:چرا انقدر تو خوب شیکه در گلو یبغض بزرگ با

 گفت. یمن م یهایاز بد یمامانم بود الن کل ست،اگهین امینطوریزد و گفت:ا یقشنگ لبخند

 دهد. رییرا تغ دهیسپ هیروح یخواست کم یدندمیرا گفت و هر دو باهم خند نیا
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 بدم! یلیمن و ببخش اسرا!من خ-

 نشست.  شیشانیبر پ یتصنع یاخم

 !یشم!مگه چکار کرد یحرف نزن که ناراحت م نیا گهید-

 من!!..-

 !مارستانیاوردمش ب یتو بود م یهم جا گهید ینکردم هر کس یمن کار دهیباور کن سپ--

 صبرش! نمیا نیکرد و  گفت:بب یعطسه بلند شیحرف ها انیلحظه  م همان

 !ستین تیحال یگرم ونه؛ید یسرما خورد-

خورمش تا  یشام سوپ درست کنه،با دو تا قرصم گمی،تو خوب شو برو خونه!منم به مادرجونم م قمیسر رف یفدا-

 .شمیصبح خوب م

 اسرا من!!-

زنگ خورد و  اشیرا کنار گذاشته بود وقصد بازگو کردن حرف دلش را داشت که گوش دیلحظه ترد کیدر حد  دیشا

 خورد. زنگیدوسه بار تیگفت:گوش بلند شد و همزمان شیاوردن تلفن همراه از جا یاسرا برا

 خانوادت باشن ،نگران بشن  جواب دادم ،البته حرف نزد.. دی،گفتم شا یبود خواب

 گرفت. دهیرا به سمت سپ یگوش و

 !فتیاجازه دست بردم تو ک یببخش ب گهید-

 شماره،رد تماس داده،آن را کنار دستش انداخت. دنیداد وبا د لشیتحو یکج لبخند

 ؟یدیجواب نم-

 الن حال ندارم!-

 !شنینگرانت م-

 خواست جواب اسرا را بدهد اما دوباره تلفنش زنگ خورد. یم
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 جواب داد. یبلند و خش دار بایتقر یلب گفته،با صدا ریز یرا در دست گرفت و لعنت یگوش

 !یخوا یم یهاااا،چ-

 !مارستانمیب

 !!یکن یتونم،چرا ولم نم ینم

 اشکش روان شد و نگاهش را به صورت متعجب اسرا دوخت. دوباره

 بود. فیدختر ح نیکار را نداشت،ا نیجرات ا واقعا

 او تصور کرد،تنش به لرزش افتاد. یرا جا خودش

 !یریو مفت مفت بگ یکه مفت نبود. مفت مفت بده آبرو

 توانست نارو بزند. ینم

 مخاطب پشت خط،، چشمانش را بست. یبا حرف ها اما

 کرد که از اسرا به عنوان طناب نجات خود استفاده کرده بود. یحتما او را لعنت م خدا

 را باز کرده، چشمانش

 ملتمسش را به اسرا دوخت، و در دل گفت:ببخش!! نگاه

 ولم کن!! گهیزد:باشه ،باشه د ادیدر جواب مخاطبش فر و

 را قطع کرده ،نکرده کنار دستش پرت کرد یگوش 

** 

 یبهسمت خانه  یشتریکاسته شد وحال با ارامش ب یدلش کم ینیو صحبت با پدر از سنگ ینیهمنش یقیاز دقا بعد

 راه افتاده بود. شیکوچک مجرد

به بعد   نیکه قراربود از ا یرا بالتر برد و با لذت به کوچه ا نیآهنگ ماش یفرمان ضرب گرفت و صدا یانگشت رو با

 او باشد نگاه کرد. تیشاهد رفت و امد و موفق
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 در کرم رنگ توقف کرد وبه سمت واحدش رفت. یجلو

 کرده منتظر او بودند. یرا خال لیآمد انگار راننده و کارگرها وسا یاز خانه نم یادیز یسروصدا

 زد. یو پول کارگرها را حساب کرد و با آرامش در خانه کوچک خودش دور هیکرا

 غم نداشت. گریاما د خودشان تنها بود یهم مثل خانه  نجایا

 کردند. ینم یاو دهن کج ییخانه به تنها واریو د در

 کرد. ضیتعو یراحت یرا با لباسها شیلباسها

 گذشته! انیپا یعنیآمده بود ، نجایکه به ا حال

 داد. یکه تا امروز او را عذاب م ییروزها انیپا

 شد. یزدو مشغول به کار م یهمت را بال م نیآست دیبا پس

 هم داشت. یکل دیخر کیبه  اجیاحت خانه

 و به آشپزخانهرفت. دیچ یواریرا در کمد د شیو لوازمش را به اتاق برد و آنها را جابه جا کرد و لباسها تخت

 دانست. یخانه نم لیوسا دیهم از خر یزیبود و چ یخال یاش گرفت ،همه جا خال خنده

 کرد؟ یخودش انتخاب م دیبا یعنی

 مثل فرش را؟ ایکرد؟ یرا انتخاب م یو قور یو کترخودش طرح فنجان  مثل

  

 خوردن نداشت! یبرا یزیهم که چ شام

 ها انداخت. نتیکاب یخال یبه جا ینگاه

 نداشت. خچالیازهمه مهم تر  

 بود! یوانگیزده بود؟د رونیامروز از خانه پدرش ب یچه حس با
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 دیشد گفتدو،سوم پول خر یکرده بود،م یمال تیپدرش او را حما یخانه کوچک کل نیا دیاورده بود در خر شانس

 گذاشته بود. هیما نشیرا  از ماش یخانه را داده بود و باق

 زد! رونیاز خانه ب یکل دیخر کی یرا عوض کردو برا شیلباس ها دوباره

** 

 و نگاهش رنگ باخته بود ناراحت شده،چند قدم عقب تر رفت. ختهیاشک ر دهیسپ نکهیا از

 یسراو در حال یبال ستادنیا دیاشک ها مثال اشک تمساح هستند،با خودش فکر کرد شا نیدانست ا یچه م او

 مشغول مکالمه است؛ درست نباشد.

 پرت کردو گفت:اسرا؟ شیرا کنار پا یگوش دهیرفتن داشت که سپ رونیو قصد ب برگشت

 جانم؟-

 خونه! میباز کنه بر نویا ادیبگو پرستار ب-

 هنوز که سرمت تموم نشده!-

 موندن ندارم! نجایتحمل ا گهیخوام برم د یم-

 مونده،بزار تموم شه! کمیفقط -

 !شمیکنم خوب م یخونه استراحت م رمیکنم،م یاسرا خواهش م-

 ماند و تمام فکر وذکر و عذاب وجدانش! دهیرا تکان داد و از اتاق خارج شدو سپ سرش

گذاشته  هیاو از دلوجان ما یپر محبت برا نگونهیرا که ا یدختر ندیت فرار کند و نبخواس یفقط بهانه اش بود،م رفتن

 بود.

 صدا و صورت او از عذاب وجدانش کم کند. دنیو نشن دنیخواست با دور بودن و ند یم

 بود... دهیسپ تی. حکازندیخودش را به خواب بودن م یکیخواب است و  یکی

 به خواب زدن ها! نین از ارا به خواب بودن زده بود،واما خودش
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 خارج شدند. مارستانیبرگشت وسرم او را باز کردند و دستش را گرفته از ب یبعد اسرا با پرستار یاندک

 گرفته ،سوارش کرد. ینیاو ماش یبرا مارستانیب یجلو

 گفت:ببخش اسرا! دهیحال بستن در سپ در

 کار امروزش نبود. یببخش ،برا نیدر را بسته او را بدرقه کرد و باز هم ندانست ا ینیریلبخند ش با

 بود که قرار بود بر سرش هوار کند.. یتلخ یباز یبرا

** 

 گذاشت.. داشپورتیبر صفحه آن زد و رو یو بوسه ا دیدر دستش را جلو کش یکه قطع شد گوش دهیبا سپ تماسش

 شد ؟ یشد ؟راض یچ-

 بود. دهیپرس نیسوال را از رام نیبود که ا ماین

 نشه؟ یتونست راض یبه او انداخت و با غرور گفت: م یکج نگاه

 سر داد. یبلند ؟خندهیکه تو سرش اورد ییاره خوب اون بل-

 من نه، خودش!-

 ؟یا هیقض یسر اصل هیبه هر حال، تو -

 !!من اعصاب ندارم! ماین-

 ؟یچکار کن یخوا ی!حال مارهیباشه بابا،زود جوش م-

 !دیبرم سراغ جاو دیبا-

 !یتوسرته،تو چرا انقدر مرموز یبگو چ مایجان ن ن،یرام-

اش را  یتوز و وحش نهیبه حال تو داره؟چشمانش ک یو اون دختره ،چه سود دیجاو ینم،نابودیا ریهمش درگ من

 نگاه کرد. مایتنگ کردو به ن
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 شد؟ یم یها، شتر نهیک یبعض چرا

 قلب نداشتند؟انسان نبودند؟ یعنیبودند؟ نهیها چرا انقدر بد ک یبعض اصل

 بود؟ ایدن نیفقط هم یزندگ

 شناختند؟ یکجا بود،اصل خدا را م شانیخدا پس

 دمیلحظهلحظش جنگ یخودم ساختم،برا یبا دستا مویاومد،من تموم زندگ یپسر بدم م نیسالها از ا نیتموم ا ماین-

 ..دمیرس نجایتا ا

 بود. یخدا ناراض شهیاون هم اونوقت

 آماده،کارش آماده پولش آماده! شیماه شهر هر

 !میسگ دو زد ؟فقطیچ ؟تویمن چ اما

 اون غرورش صددرجه از خودش جلوتره! اونوقت

 !ادیچشماش و حالت نگاش بدم م از

 !نمیخواد نابودش کنم، شکستنشو بب یم دلم

 کند. سهیخودش مقا یدگرا با باطن زن گرانید یوقت ظاهر زندگ چیه دیدانست نبا یهم نم نیرام و

دردسر  یو ب کنمیکه م ویکار نیهم ره،بزاریگ یشو! دردسرش دامن خودمونو م الیخ یب گمیمن که م نیبابا،رام یا-

 .میبد صلهیف

 !فتمیخوام به دردسر ب ینم من

 !یافت ینم-

 داره! یدختره چه گناه-

 همراه خشک ما بسوزه! دیتر ،با نیرا به حرکت درآورده گفت:ا نیزد و ماش استارت

 شد. یم دهمانیدانست هر چه گفت با یدستش بود ،م نیسرش را برگرداند و به جلو نگاه کرد،اخلق رام ماین
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 بود. دهیفا یزدن ب حرف

 :دیداد فقط توانست بگو یموضع نم رییوقت تغ چیه او

 رو من حساب نکن! -

 نگاه هم نکرد. ماین به یافزود،حت نیرا محکم جابه جا کردو به سرعت ماش دنده

 باشد. نیرام یغلم  خواسته ها دیبا شهیباز هم مثل هم دیفهم مایون

 را گرفت و بعد از چند بوق..... دیاش را برداشت  و شماره جاو یگوش

 سلم داداش!-

 کارت دارم!  ییکجا

 شت؟ها؟یپ امیب دیچه خوب پس شام با ؟یجد

 که! یخوا یکمک م پس

 ااام؟یب

 ...امیخرم م یم چیداداش!ساندو باشه،نوکر

  یه

 قطع نکن،آدرس ندارم؟باشه خدافظ! یه

 گفت: مایرا کنار گذاشته رو به ن تلفن

 ؟یشیم ادهیتو کجا پ ماین

 !میش یبرا منم بخرم اونجا از هم جدا م چیساندو هی میبر-

** 

 بزرگ انجام داد. اریفروشگاه بس کیرا در  دشیاز دو ساعت تمام خر کمتر
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 عروس بود! هیزیبود که اسم فروشگاه جه نجایا جالب

 هم بود. یعروس عجب

را انتخاب کند،  نشیمناسبتر متیو ق نیساده تر زیوسواس به خرج ندهد و از همه چ ادیکرد مثل عروس ها ز یسع

 کند. لشاستفادهیخواست از وسا یاو را بدهد، مگر چقدر م یمجرد یکه کفاف زندگ یزیچ

 بخواهد از همه آنها استفاده کند. چقدر خانه بود که ای

 خانه شد. ینو اش راه لیو با وسا دیکش لشیوسا یبرا یمدت دار چک

 زد. یبار دوم از مستقل شدن خوشحال شده، لبخند از ته دل یکه مرد بود برا نیا با

 ،چند کارگر هم گرفت. لشیبا وانت وسا همراه

 .دیایزنگ زده و قرار بود ب نیخوب که رام چه

 شد. یدلش خنک م دیکش یکار م نیاز رام یهمش پول کارگر داده بود کم امروز

 مبل نشستند. یرمق رو یرا جابه جا کرده ،ب لیبعد وسا یساعت 

 با خودت! شی،بق دیکمرم شکست جاو-

 !دهیوامونده رو،بو گند م نیا نمیزد و گفت:بردار بب زیم یرو نیولو شده رام یبه پا یتک پا ضربه ا با

 ب حال!عوض دستت درد نکنست؟خو-

 خوب! یگفت:برا داداشت کرد رفتیکه به آشپزخانه م یحال در

 برات کنم. شتریکارا،قراره فردا ب نیلب زمزمه کرد:اره خوب داداش تا بمونه از ا ریز

 بزار تو ماکروفر گرم شه!! چارویساندو دیبلند تر گفت:جاو و

دم در،خودت  زارمیکارتونارو م نیبا چند کارتن بزرگ از آشپزخانه خارج شد و گفت: تا من ا دیجاو همزمان

 گرم کن! چارویساندو

 تو الن؟ یستیببرم ،خسته ن نارویول کن بزار فردا ا-
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 کنن! یو خراب م سن،فرشیفردا،همه نم گرفتن و خ ویچ یچ-

که درحال سرو کله  یدیرفت بلند رو به جاو یخانه مکه به آشپز یبلند شدو  در حال شیاعصاب از جا یو ب خسته

 بود گفت: یبزرگ لوازم خانگ یزدن با کارتن ها

 ؟یایفردا دانشگاه م دیجاو

 .دیبم و مردانه اش را در حال بلند کردن کارتون ها شن یصدا

 اره بمونم خونه چکار کنم!-

 !یکن یم یزد و گفت:کار خوب یطانیرا بال داده لبخند ش شیابروها

** 

 هم ورم کرده بود. شیشد ،تمام تنش درد داشت و گلو داریاز خواب ب یزنگ گوش یصدا با

 قبل بود. قهیده دق نیزود صبح شد،انگار هم چقدر

 شده و نمازش را خوانده بود. داریاز خواب ب 

 توانست بخوابد. یهم م گرید قهیآورد و زنگ را خاموش کرد، کاش ده دق رونیرا از پتو ب دستش

 کیکرد، یو در خانهاستراحت م دادیم یخواست،چقدر خوب بود اگر امروز به خودش مرخص یرفتن نم رونیب دلش

 .بتنداشتیرا غ یجلسه ا چیخورد،مخصوصا او که ه یبر نم یجلسه که به کس

لفنش پتو بودکه ت ریز یجمع شد و در حال لذت بردن از گرما شتریپتو برد و در خودش ب ریفکر سرش را ز نیا با

 زنگ خورد.

 جواب داد. ریپتو برد و از همان ز ریرا ز یزنگ کوک ساعت نبود؟گوش گریزنگ د نیا

 بله؟-

 به خش افتاد و چند سرفه کرد. شیگلو

 ؟یشد ضیاسرا!مر-
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 کنه! یکوچولو گلوم درد م هی-

 من شد،ببخش اسرا جونم! ریهمش تقص یاله-

 !ستین امیز،خوبم،اونطورینه عز-

 ؟یایامروز کلس نم-

 یگفت:م فکردهیو چند سرفه پشت هم، خف دیاورده به پشت دراز کش رونیزد و سرش را از پتو ب شیدر جا یغلت

 استراحت کنم! کمیخواستم 

 هنوز ناراحتم! روزیخاطر د ،بهیبود شمیخواست امروز پ یدلم م یلیف،خیاهه چه ح-

 !ستین ینداره که،من که گفتم مشکل یناراحت-

 سر کلس ،منبدون تو چکار کنم؟ یایامروز نم ینازک کرده و دلبرانه گفت:اسرا جونم واقعن یرا کم شیصدا

 د،دوتایکه ازسرم پر ام،خوابینشست و گفت:م شی،در جا دهیبه چشمانش کش یبود،دست دهیاز سرش پر خواب

 !امیخورم م یقرص م

 مونم! یگفت:آخ جون فدات شم ،پس من منتظرت م یو با خوشحال دیکش یکوتاه غیج دهیسپ

** 

 را گرفت: نیمحض قطع کردن تماسش با اسرا،شماره رام به

 زنگ زدم. ن،بهشیالو رام-

 خوب؟-

 !یهم بدبخت کن گهینفر د هی ،قراریخوب نداره که ،منو بدبخت کرد-

 !ینیب ینکن که بد م لیضا موی،امروز رو دور خوشم ،خوش دهیسپ نیبب-

 .دیچک نییاز گوشه چشمش پا یاشک

 ترو خدا! نیرام-
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 نداره! دهیخود اشک و آه نکن ،فا یب-

 خودخواه،من دوست داشتم،همه کارام از سر دوست داشتن بود. یلعنت-

 کنم! یدوست داشتن تره هم خورد نم نجوریا یخفه شو بابا،من برا-

 به خودش و حماقت و اشتباهش لعنت فرستاد. یدل کل در

 ا رو ول کن!حداقل اسر-

 ؟ی!حاضریکن یباز ینقش اصل دیاونو ول کنم خودت با--

داد  یخودش رانجات نم نباریبه جان کندن در آمده بود اگر ا نگونهیافتاد و ا نیدر چاله رام کباریبه لرز افتاد، تنش

 شد. ینابود م شیزندگ

 راهم نرم کند. نیخودش زمان بخرد و رام یبرا یتوانست کم یم نیو با گوش دادن به حرف رام ینطوریا حداقل

 گفت:نه! نیرام یدر جواب حاضر 

 گم همونو انجام بده!! یکه م یپس زر نزن و هر چ-

** 

 مواجش را شانه کرده پشت سرش بست.  ییخرما یموها

 .دیسرش کش یمقنعه اش را رو ده،یپوش مانتو

 بخور! یزیچ هی ایاسرا جان ،مادر ب-

 !رهینم نییز گلوم پاا یزیحس غذا ندارم،چ-

 بخور گلوت نرم شه! ییاستکان چا هی-

 گرفت. ییبخار چا یگفته،سر سفره کوچک دونفرشان نشست و دستش را رو یچشم

 مادر! یریحالت که خوب نشده ،چرا م-
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 کشنت که! ینم

 که! ستین میزیزد و گفت:خوبم ،چ یلبخند

 ها! یشیبدتر م یشب،برید یآخه تب داشت-

 به صورت مادربزرگش زد. یبلند شده،بوسه ا شیواز جا دیاش را داغ سر کش یچا

 بچم! شه،مگهینم میزیچ-

 بلند شدو گفت: شیهمراه او مادربزرگ هم از جا-

 !زنهیشدم دلم شور م داریدونم چرا از صبح ب ینم

 دور سرت. رمیصدقه بگ بزار

دورسرش گرداند و  یاسکناس هزار تومان کیرگ سرش گذاشت و از در خارج شدو همزمان مادر بز یرا رو چادر

 ..هایرینگیر،تاکسیحالت بد شد،آژانس بگ یدیگفت:برو در امون خدا،مواظب خودت باش،د

 و همزمان بلند گفت؛باشه ،حواسم هست! دیدو اطیدر ح یکرد وتا جلو یکیها را دوتا  پله

** 

  یتا چکار دهبودینقشه کش شینظر گرفته ،برا ریماند و مدام او را ز دیشب گذشته را تا اخر وقت در منزل جاو تمام

 اش است. ندهی،فقطدر آ دیکه نقطه ضعف جاو دیرس جهینت نیبزند و اخر هم به ا نیبکند بهتر او را به زم

 اشت.د یادیز دیبراق حرف زده بود و به آنام یاز آن با چشم ها شیحرف ها یدر نقطه نقطه ها دیکه جاو یا ندهیآ

 انداخت. یرا به حسادت م نیبود که تمام تن رام دهید یروشن یافق ها دیجاو یچشم ها ته

شود  کیرا جلب کرده بهاو نزد دیاعتماد جاو گرید یکرده بود توانست کم شبیکه د ییها یو چاپلوس یچرب زبان با

 .دییایشده به دنبالش ب یو از او بخواهد صبح هر طور

 نیاو چراغ داده بودبه سمت ماش یکه برا دیجاو نیماش دنیکرد و با د کیاش را به هم نزد یکافشن مشک یها لبه

 کردم! خیوگفت:چقدر سرده ، دیرا به هم مال شیو سوار شد و دستها دیدو
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 کوتاه او به خنده افتاد. تینها یب یموها دنیاز د گریانداخت،و بار د نیبه رام ینگاه

 کلت گرم شه خوب! بلند تر کن بزار کمیافشوناتو -

 !شهیو گفت:جون داداش ،نم دیسرش کش یبلند بال یبه موها یدست دهیکش نییرا پا نهیآ-

 کنن! یدخترا تب م نایهم برا

 زد. ید؟چشمکیچهار تا شو نیداد و گفت:برا ا رونیب یاش را پق خنده

 بگم؟ د،اسماشونویچهار تا شو نیاره برا هم-

 خودت بمونه! شیگفت:پ یکرد و با تلخ شتریرا ب نیسرعت ماش-

** 

 هماهنگ کرده بود. نیتمام برنامه ها را با رام قهیچند دق در

 بود.  ستادهیمنتظر ا دهیاز طرف سپ ییهم آن گوشه کنار ها  به انتظار ندا ماین 

 در دلش نبود.  دل

 برد. یکه قرار بود بکند مدام در حال انبساط و انقلض به سر م یاز ترس کار تنش

 .دیرس یبه دانشگاه نم شیافتاد و او پا یاسرا م یبرا یدلش دعا کرد کاش امروز اتفاق در

 او آرزو کرده بود. یتصادف را هم برا کیدل بدخواهش تا  دلش،

 نشد. اما

 شد. ادهیپ یدانشگاه از تاکس یسرساعت جلو قایهم با انها دست داده بود انگار،که اسرا دق طانیش

 اسرا به سمتش رفت و با او دست داد. دنید با

 جان،هوا سرده! دهیسپ یسادیوا نجایچرا ا-

 !میموندم با هم بر ،منمییایکینزد نیهم یدادم گفت امیپ-
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 برگرداند. عیرا سر شیداد،و رو یرا به آرام ؟جوابشیگفت :بهتر یداد و با مهربان یرا تکان سرش

 انداخت. یمرگ را به وجودش مکردو  یمهربان اسرا دل سنگ را آب م یها چشم

 ....نیکردوگرنهرام یفکر م نیرام یها دیکرد، و فقط به حرف ها وتهد یخودش را سنگ م دیامروز با اما

 !رمیدارم م ،منییفرستاد:کجا امکیپ نیرام یرا در اورد و برا تلفنش

 دانشگام! گهید قهیجوابش آمد:برو پنج دق بلفاصله

 میاول بر ایگرفتبدو ب میاسرا ،دستشو یچتر تازه باز شده اسرا رفت و رو به او گفت:وا ریرا تند کرد و ز شیها قدم

 ..ستمین نیتو کلس بش ینطوریوگرنه ا ییدسشو

 بد کند( الیکه از حد بگذرد نادان خ ی)خوب

 را گرفت. مایهم شماره ن دهیبه راه افتاد و سپ دهیداد و وکنار  سپ یرا تکان سرش

که پشت دانشکده قرار دارد برود وشش دانگ  یبهداشت سیبه سمت سرو دیبا دهیک زنگ سپدانست با ت یم ماین

 پر هم نکشد. یدر آن حوال یحواسش را جمع کند ،کس

** 

 .ستادیرفت و همانجا منتظر ا یبهداشت سیسرو یهم قدم شد و همراه او تا جلو دهیچتر با سپ ریز

 بود. دهیگذشته به پوستش رس شیبه لرز افتاد، انگار سرما از تارو پود و لباس ها تنش

چترش فکر  یدرشت بارانرو یسخت آذر ماه به برخورد قطره ها یفراموش کردن سرما یو برا دیبه هم مال یدست

 کرد.

 صدا! نیو دلنواز بود ا نیدلنش چقدر

 ست.اوج گرفت و دلش وصف احساس خوا شیشاعرانه ها باز

 لمس باران خواست. دلش
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پوستشنشست و حس  یگرفت و نم نم باران رو رونیچترب ریمادربزرگ دستش را از ز یها هیتوجه به توص بدون

 .دیچیشدو در بند بند وجودش پ شهیر یسرد

 کرد. یلرز دوباره

 رفت. یتبش بال م باز

دل پراحساس اورا مست عاشقانه  یو آرامش بخش بود و هوا بایشرشرش واقعا ز یکرد که  باران و صدا یچه م اما

 باران کرده بود. ریز یها

 چتر قدم زدن و شعر خواندن! ریباران ،ز ریز عاشقانه

 فرستاد. شیخدا یبرا ینگاه کردومجنون وار چشمک یبال داده ،به آسمان ابر یرا کم چتر

 او! یکرد برا یم یبا بارانش دلبر عجب

 .شکردیصدا دهیشت و در حال فرو دادن نوک کفشش در چاله کوچک اب بود که سپبه جلو بردا یقدم

 !ایاسرا ب-

 گذاشت. سیداخلسرو یسکو یرفت و چتر بازش را رو دهیبه سمت سپ شیخو یایدر رو ریحال و هوا و س در

 جانم؟-

 !!نییلباسمو بکش پا نیسر آست ایاسرا ب-

 ؟یزدوگفت:پالتوتو چرا در اورد یلبخند

 کشه بال! یخودشو م ه،همشیدم،کشیپالتو پوش ریز رهنویپ نیکلفه شدم،اشتباه کردم ا-

 کنم! ینداره،بزار برات درستش م بیع-

 کاسه! نیآش و هم نیباز هم گهید قهینداره ،دو دق دهیفا دونمیم-

 ببرد........... دهیسپ نیحال حرف زدن،خم شد که دست به آست در

 آمد. رونیدوم ب یبهداشت سیاز در سرو یف تر بلند شد و مرد جوانآنطر یکم یدر ژیق ژیق یصدا
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 زنانه مانده بود.  سیکرده بود و چشمانش مات مرد،آن هم در سرو تعجب

 ک...... یچکار م نجای:ادیباز کرد تا بگو لب

 متوجه نشد که چه شد! اصل

 وارونه شده بود. واریها و درو د یهمه جا تکان خورد،تمام کاش چرا

 گرفت! جهیسرگ یعنی

 شد. دهیچرا افتاد؟پس چرا چادرش کش پس

 ا! ای

 پشت سرش برخورد کرد. واریشدو سرش به د دهیکوب ییداخل دستشو واریفشار به د با

 جان تب زده اش افتاد. مهیضعف و درد به جان، ن ؟یانقدر ناگهان زیحرکت هنگ هنگ شد!همه چ نیا با

 را ربوده بود. شیاز درد ،شوک بود که توان حرکت شتریب

 مرد آمد. یصدا

 ؟یاورد ش؟چسبیببند یبا چ یخوا یم دهیبجنب سپ-

 !ری!؟دستاشو بگ یچ ی!چسب براونهینه د-

 کرد. یو هولناک بود که مثل سکته زده ها فقط نگاه م یآنقدر ناگهان ضربه

 را ارام ارام از کار انداخته بود واورا فلجکرده بود . شیخورده بود که اعصاب حرکت شین یسم یاز مار انگار

 لمس شده بود، به لرز افتاد. یکه توسط مرد نامحرم نیاز ا تنش

 کدام درد بود؟ لرز

 امن او! میمش؟حریپا رفتن حر ریدرد ز ای؟یقی! درد وحشت!درد نا رفیضیمر درد

 حفظ کرده بود. یهر چشم بد دیاش آن را از د یچادر مشک ریکه سالها ز یمیحر
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 از وقاحت دوستش نداشت. یدرک هنوز

 ده؟یشد؟سپ یم مگر

 خارج شد. شیاز گلو یا دهیکوتاه و ترس غیج مهیزور جان کند و ن به

گرمم  یدردستها یدوست وندیسرد تو را به پ یدست ها دم،منی)من با تو از مهر صحبت کرده بودم،من با تو خند

 !دهییییی!س س سپ یچ چ-بودم( ستهینگر فشرده بودم..من  من به تو خواهرانه

 !شهیبر سرمون م اد،خاکیم یکی رالنیبگ ما،دهنشوین رشیبگ-

 !شیببند یچطور-

 تو فقط داشته باشش!-

 او را باز کرد. یپالتو یشد و دکمه ها طانیتمام خود ش یبا نامرد و

 جسم نبود،روح بود! گریاسرا د اما

 شد. روح

 رخ داده بر سرش روح شد. یترس ندانسته ها از

 !دیچشمانش لرز ین ین

 رمق بود. یب شیچشم نامحرم آوار شد؟قلبش تپش نداشت و پاها یجلو تشیثیگناه ح نیکدام به

 بود. یپر از امواج مثبت و خوب شیایبود.تمام رو دهیاتفاق شوم را ند نیخواب هم ا در

 او؟ چرا

 تاوان نبود. نیآدم ا اسرا

دانستند اسرا را هنوز نزده،او مرده!اشک که از  یم رد؟کاشیبگ یداده بود که بد یداد؟خوب یتاوان چه را م اصل

 شد. ریرمقش سراز یچشم ب

 گفت: دهیسپ
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 ....گید یکی!من نکنم ستیمن ن ریاسرا ببخش!تقص-

 کشد. یخجالت م  یهم کم طانیوقت ها ش نیا

 .دینکش دهیچرا سپ پس

 ت به دستش گره زد و دست برد تا مقنعه اش را بال بکشد.بست و از پش شیچادرش را به دور پاها-

 داد. یرا تکان سرش

 داشت. درد

 نکن! یعنی

 من نکن!  با

 کرد. تعلل

 .فتمیب ریخوام گ ینم ن،منیبجنبون،غلط شماها کرد ده،دستیزود باش سپ-

 !!سیببرش تو سرو-

 از خود نداشت. یارینوزاد شده اخت کیمرده،مثل  کیهمه شک مثل  نیاز ا بدنش

 افتاد. یم نیهمه شوک بر زم نیگرفتن قطعا از ا ی.اگر او را نم

 .ستادیسرش ا یانداخت و بال سیاورا پشت در سرو مایکشان ن کشان

 ؟یخوب بست-

 !ماین رونیآمدو گفت:خوب!تو برو ب دهیسپ یاز چشم ها اشک

 دونمینگاهنکن اسرا،م ینطوریو گفت:منو ا دیکش رونیرفت ،خم شد و مقنعه اسرا را کامل از سرش ب رونیکه ب ماین

 نمک خوردم و نمکدون شکستم.

 شدم. یکردم خودم نابود م ینم اگه
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 رو پرتگاهه! میکردن! زندگ دیتهد منو

عکس  نیحجاب اسرا گرفت وادامه داد:ا یدر آورد و چند عکس از سر ب بشیرا از ج ی،گوش زدیکه حرف م همانطور

 کنم. ی،وگرنهعکساتو پخش م یاریاز من ن یاسم چی،تو هم قول بده ه دمیکس نشون نم چیهارو به ه

 سراند. بشیرا در ج یگوش

 اسرا را با چه بترساند. دیدانست با یم خودش

 که جوهرش را مثل گل پرورش دهد. یدانست کس یم خودش

 با مرگ گل است. یآن مساو یخط رو کی

 عکس ها همان خط بود. نیوا

 کرد. یا را نابود ماسر یکه گل وجود یخط

 ...سیبرخواست ودر حال فرار از سرو شیرا دور دهانش گره زد و از جا مقنعه

 منو ببخش ناچار بودم!. یبد-

 که او تورا ببخشد؟ یاز خودت گذشت تو

 .ستیگر نیداد و نرم نرم و دل چرک هیتک سیرا به سنگ سرد سرو سرش

 دهانش بسته بود. اگر

 بکشد ،تقل کند ،افسار پاره کند.. غیتوانست ج یحال م دیترس یدستش در چنگ نامحرم بود و م اگر

 نداشت. یینا گرید اما

** 

 گفت. شیشدن کار را برا یرا گرفت و اوک نیرام شماره

 ماجرا با خود او بود. یباق
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 بود. دهیهم طول نکش قهیپنج دق دیکارها شا نیا تمام

 رفت. رونیب سیاز سرو یمعمول یلیسر خود گرفت وخ یاسرا را رو چتر

و دوم  نداشتیآنچنان دید ییبود و به جا شانیخانم ها پشت دانشکده  سیبود که سرو نیکه داشت، ا یشانس تنها

 .دیایراه را تا پشتدانشکده ب نیکرد ا یحوصله نم یبود که کس یهوا آنقدر سرد و باران نکهیا

 زد وپر ازترس و اضطراب بود. یسنگش تند تند م قلب

 خطرناکش ترس هم داشت. کار

 !دیکه نترس دیترس یاز خدا م دیکه با فیح اما

 .دیبار یهنوز به همان شدت م باران

 چپاند. فشیبه در خروج چتر را بست و در ک دهینرس

 کرده بودند. زیکنند ،آنها هم کارشان را خوب و تم یم زیدزدها کار تم یبعض ندیگو یم

 نگذاشته بودند. یاز خود باق یحدالمکان رد و

 زود سوار شد. یلیدست تکان داد و خ یتاکس نیاول یبرا

** 

 گرفت. یبگو و بخند داشت و از کار و بار با اوصحبت کرده ومشاوره م دیبا جاو یمعمول یلیخ نیمدت در ماش تمام

درآن  یاوهم کار یبکند و بتواند برا یخواسته بود اگر امکان دارد سفارش او را هم به استاد صارم دیاز جاو یحت

 شرکت جور کند.

 در توقف کرد. یکه جلو نیماش

 شدن کارها را به او داد. یهم با اوتماس گرفت وخبر اوک دهیسپ

 کرد. یقشنگ نقش باز یلیخ

 کرد. یرا باورم شیبود حرف ها دیجاو یهم جا یگرید قشنگ با مخاطبش صحبت کرده بود که هرکس آنقدر
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 داداش بدو؟-

 شده؟ یچ-

 سر خودش اورده! ییچه بل ستیباز معلوم ن ییدختره خنگ رفته تو دسشو نیبدو فقط!ا-

 در هم شد.  دیجاو یدختر که آمد ،اخم ها اسم

 که لقبش دوست دختر بود. یهم اگر دختر آن

 !امیمن نم-

 همراه من باش فقط! ی!باز اون اخلقت گل کرد؟تو چکار دارگهید ای،ب نیبابا جان رام یا-

 همراه شدند. باهم

 زنانه بود در داخل شدن دو به شک بود. سیچون سرو مثل

 !ستین یکه کس نجایا نیرام-

 .نجاستیدونم خودش گفت ا ینم-

 .ستادیدر ا یجلو

 بزار من زنگ بزنم.-

 شد . ینقش فنا م شیکرد تمام نقشه ها ینم سیسرو نیرا وارد ا دیامروز جاو اگر

 مسخره سر کارت گذاشته!-

 .دیبه در راشن یزیبرخورد چ ییحال برگشت بود که صدا در

 .دیبه داخل کش یسرک

 نباشه؟ یدختره نگفت چش شده،تشنج نیرام-

 !شهیتماس برقرار نم-
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 شد. شتریبه داخل گذاشت و صدا ب قدم

 زد. یسته به در ضربه مآه شیبا پا دهیبود که صدارا شن اسرا

 ن؟یرام یه-

 صبر کن اومدم!--

 ضربه نبود. یاو رفته بود صدا فقط صدا دیایب نیتا رام و

 امد. یهم م یفیخف یآه وناله ها یصدا

 هم به داخل رفتن.. با

 پشت سر!  نیجلو و رام دیجاو

 را باز کرد. در

 وا ماند. شیصحنه رو به رو دنیاز د چشمانش

 گفت: بلند

 دوست دخترت حالش بد شد. یمطمئن نی!رامهیک نیخدا ا ای

 .دیو خودش را عقب کش دیکش ینیاسرا ه دنید با

 رم حراست و خبر کنم ؛تو دست و پاشو باز کن! یم ه؟،منیک نیا دیجاو-

 ..دیدو رونیب سیدهد از سرو دیبه جاو یبدون آنکه مجال و

 خواست پرواز کند. یم دلش

 کرد. ینبود حتما خدارا شکر م طانیو بنده ش یطانیجور شده بود.اگه کارش ش زیخوب همه چ چقدر

 دیزنانه را دادو با خود گفت:جاو سیدر سرو یراخلقیمورد غ کیرفتن ،شماره حراست را گرفت وگزارش  یجا به

 !دیکن!دانشگاهت پر یروشنت خداحافظ یندیبا آ شهیهم یجان ،برا
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 !یاخراج یدانشجو

** 

 کرد. ریرا در گ د،ذهنشیها شن سیاز سرو یکیز داخل که ا ییصداها

 گفته بود. نیکه رام ییتوجه به حرف ها با

 که به ذهنش خطور کرد،تشنج بود. یزیچ نیاول

 رفت. سیباشد به طرف در سرو الیخ یب نیآنکه به انتظار تماس رام بدون

 شد. یم شتریرفت صداها ب یهرچقدر جلوتر م 

 .دیآ یخرخر وآه وناله م یصدا نگونهیافتاده که ا یبد یاتفاق نکند

 گفت. ییخدا ای اریاخت یدر را باز کرده، ب یل

 به دنبال حراست رفت. عیو سر دیکش ینیدختر ه دنیاش بود،با د یکه حال در چند قدم نیرام

 بزند. یحرف نتوانست

 ،در حال بهم خوردن بود. سیگند سرو یاز بو حالش

 رها کرده بود. نجایدر ا  یرحم یب نیبا ا یدختر را چه کس نیا 

دستوپا بسته  فیکث یفضا نیسرد و در ا یها یکاش یسرد رو یهوا نیبا او داشتند که او را در ا یدشمن چه

 گذاشتند.

 صورت او مانده بود. یدخترک رو رانیزده و ح خیشد و نگاه سرخ و وارد

و جمع  سفتیدخترک به اندازه کاف یکوچک بود و دست و پا سیدر را بست تا بتواند خودش را جابه جا کند، سرو 

 بود.

 شد. خم

 و از ترس باشد. یآمد عصب یکه به گمان م ییها غیخفه دختر شروع شد،ج یها غیناگهان ج اما
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 چته!! سیه-

 خوام کمکت کنم!  یم

 .دیکش غیپا زدو فقطجکه در بدنش بود تکان خورد ودست و  یدخترک دست بردار نبود،با تمام ته مانده جان اما

 شد.  زیخ مین شیجا در

 .زدیر یکشد و اشک م یم غیج یدانست چرادختر آنقدر ناگهان ینم

 خوام دست و پاتو باز کنم. یگم م یدارم م-

 !!اهههه

و  دیرا بالتر کش اویبدنش خم شد و از شانه او را گرفته ،کم یخفه او رو یها غیبدون توجه به دست و پا زدن هاو ج و

 به صدا درآمده یبسته اش بود ، که در با ضربه بلند یدر حال باز کردن  دست ها

 شد.. ،باز

 نجا؟؟یا یکن یم یچه غلط-

** 

 .ختیر یو سرد ،افتاده بود و اشک م فیکث یها یکاش یزده ودل شکسته  رو خیحال و  یب

 اه بود.بل حاصل کدام گن نیدانست ا یبود و نم قیعم یدل شکست کیکه حاصل  یاشک

 !یگناه کمک کردن و مهربان ایدوست داشتن و اعتماد و گناه

 !یریگ یاز آن دست پس م یدست بده نیبود از ا نیا ریغ مگر

 را نشانه گرفته بود. شیکرده بود که دوستش آبرو چه

 انداخت. یآبرو ،تنش را جنون م کلمه

 ! ییآبرو یخدا ،ب یوا
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 انگشت مورد خطاب گرفته شدن! با

 د.ش دهیرونشنیاز ب یپچ پچ وار ییمهربانش طلب کمک کرد....که صدا یو ناله اش بلند شده،به درگاه خدا آه

 خدا او را فراموش نکرد بود؟ یعنیخدا به کمکش آمده بود، یعنی

 فرستاده به در ضربه زد. شیکه خدا برا یآهسته در انتظار ناج شیو با پاها دیخود را جلوتر کش یکم

 بهدلش روانه کرد. شتریدل او را پراند ،بلکه وحشت را ب یها دیداخل شد که نه تنها ام یباز شد و قامت بعد در یاندک

 خودش نبود.. دست

 !او

 !زیت یمرد قد بلند با چشم ها نیا

 ..نمیچ ی،پرتو م نمیچ یپرتو م ،یزبون دراز ادیکردن()ز دی)منو تهددیچیدر گوشش پ دهیسپ یصدا

 ..نمیچ یم نم،یچ ی،م نمیچ یم نم،یچ یپرتو م     

 اکو شد. صدا

 .. دیکش غی(جاوردیسر او ب ییخواست بل یبود که م یروان کیکار او بود،او حتما  یعنی

 و تقل کرد. دیکش غیج فقط

 مرد بهتر بود. یبه تاراج رود ،م نگونهیقرار بود ا اگر

 .دیکوب واریو و سرو پا بر درو د دیکش غیتا توانست ،ج پس

** 

 را برگرداند. شیکه به در خورد رو یضربه ا یصدا با

 کرد. یدختر را باز م نیا یدست وپا نکهیا ریکرد ،غ یداشت م یچه کار مگر

 !یکن یم یچه غلط یدار-
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 جمله پر عتاب،گفت: نیاز ا ریاورد،متحینرفته بود کمک ب نیرام مگر

 کنم! یدارم دست و پاشو باز م-

 ف،یکثیکارا نیکشه،تو دانشگاه وا یداره خودشو م غیکه از ج یکن یدست وپاشو باز م یدار-

 تا کجا! یکار ن،کثافتیندار مونیو ا نید ن،مگهیکش یشما جوونا خجالت نم چرا

 اش را در هم کرد. یشگیهم یها اخم

 نخورده و دهن سوخته! آش

 خانم! یگیم یچ-

 نپسریا ای!بمیدینشده به موقع رس یزیداخل ،خداروشکر چ ایب ،ینیحس ی، آقا ینیحس یگم ؟آقا یم یچ-

 ..میاونجا معلوم کن فشویحراست!تکل مشیرببریبگ

 کرد با اشاره دست گفت: ینگاه م یارزش یب یمثل ش دیکه به جاو یدر حال و

 ...نمیبب رونیب ایب

 ! نیسرش اورد ییآخ چه بل آخ

 گذشت. دیوپر حرف  از کنار جاو تیبا عصبان همانطور

 افتاده بود. نیزم یرمق و ساکت رو یافتاد که ب یختربا دقتش  به د نگاه

 گفت:اسرا! یمتعجب یشد و مقنعه محکم بسته شده دور دهان او را باز کرد و با صدا خم

 را جابه جاکرده بودند. دهیبه اسرا کمک کرده، با هم سپ روزیکردو د یکار م یبود که در نگهبان یخانم همان

 سرحال و خوش زبان و محبوب نزد استادها باشد.  یجان ،همان اسرا یدختر مظلوم و ب نیا شدینم باورش

 هم تعجب کرده بود. او

 او؟ چر
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 یدر حال جروبحث با اقا رونیکه آن ب یدیجاو یبود و نام اسرا را آورده بود،گوش ها دهیکه زن کش یداد یصدا با

 شد. زیبود ت ینیحس

 اسرا؟

 بود. دهیدرست شن شیها گوش

 گذشت. ینیار حساسرا؟از کن کدام

 کجا؟کجا آقا؟-

 .دیرا کش دیلباس جاو نیاست و

 رفت. سیو به سمت سرو دیکش رونیب ینیرا با شتاب از دست حس دستش

 نه.. ایشد او همان اسرا است  یمطمئن م دیبا

در حال  یدیباز شده و در بغل خانمحم شیکه حال دست و پا ییاو و مطمئن شدن ،به اسرا دنیرا باز کردو با د در

 بود گفت:توووو!! هیگر

 !نمیبب رونیبرو آقا ،برو ب-

 داد. شینیبه ب ینی.چامدیکوتاه ن دیجاو اما

 ! یدونستم تو هم مثل همه ا ی!منجایکه انداختنت ا یکرد یچه غلط-

 در را بست  یدیحم خانم

 گفت: ینیرود که حس رونیب سیدر کنار رفت و خواست از سرو یجلو از

 !یایبا ما ب دیکجا؟با

** 

 بود اما تنش هنوز هم سرد بود. دهیپوش یدیپالتو و مقنعه اش را به کمک خانم حم 

 را گرفت. یدیبود.دستان خانم حم یشانیشد؟وجودش پر از حس شرم و پر یها گرم م یراحت نیبه ا مگر
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 خوام آبروم بره! یترو خدا کمکم کن!من نم-

 دست به دامن خدا هم شدهبود. زد،یحرف م یدیبا خانم حم شیاناله ه انیکرد و م یم هیکه گر همانطور

 نکردم! یکار چیه دم،منیشد!اصل نفهم یچ دونمیمن بخدا اصل نم-

 نکردم که دامنو لکه دار کنه! یارواح خاک پدرم من کار به

 شناسمت! ینکن ،من که م هیخوب ،انقدر گر یلیخ-

 کرد افتاد. یفرت به او نگاه مآنطرف تر با چشمان پر ن یکه کم یدیبه جاو نگاهش

 دوباره به ترس بر او غلبه کرد.  و

 که نجاتش داده بود. دیرا شن شیخدا صدا یعنی

 سرو صدا خودت برو حراست. یگفت:آقا ب ینیاشک و ناله اش حس انیم

 !میجلب توجه کن میخوا یمتوجه نشده ،ما هم نم یکه کس حال

 گفت: تیبا عصبان دیجاو

 رم مگه چکار کردم! یمن حراست نم-

 !یکرد یچکار م یداشت دمیگفت:خجالت بکش من خودم بودم ،د  یدی،حم ینیحس یبه جا نباریا اما

 سرش را بر گرداند ،انگار او هم صبرش تمام شده بود. دیجاو

 !یدید یخانم ،مگه چکار کردم،مگه تو چ یزنیچرا حرف زور م-

 هست ازش بپرس! نجایکه ا خودش

 .ستادیا یدیو پشت سر حم دیرا کنار کشاسرا خودش  اما

 که از او گرفتهبود. یزده بود و عکس دهیکه سپ ییبود و حرف ها دیجاو دیدانست تهد یکه م یزیتنها چ 

 رفت.  ینیهمراه حس دیکه نزد ،جاو یحرف
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 .ستادیا یدیخانم حم یجلو

 خوام پروندهدار بشم. ی،نزار پام به اونجا باز بشه نم دهینفهم یکن من برم! حال که کس یکاری یدیحم خانم

 !چهیخوام اسمم دهن به دهن بپ ینم

 !فتهینم ینترس توکلت به خدا باشه،ان شاءا که اتفاق خاص زمیعز-

 !؟امین-

 .میما برگرد نجا،منتظریا میکه ما اومد دهیحراست بوده،د سیمسئول و رئ یگلم ،ناصر شهینم-

 حال ناخوشش را بدتر کرده بود. ینام ناصر دنیخوش نبود و شن حالش

خدا  یشلوغ بود دفتر؟ چند نفر بودن؟ وا یلیگفت:خ یدیآغوش خانم حم کیقدم جلوتر رفت و درست نزد کی

 رسوا شدم!!

 ؟یکن یم نی،چرا همچ ی! نشدسیه-

 همه سال.... نی!آبروم !امیگفت:زندگ ختیر یاشک م نطورکهیهم

نبود؛اکثرا آخر هفته  یچکیبرد و بدون آنکنه منتظر ادامه حرف او باشدگفت:ه رونیبه ب و با خود دیاسرا را کش دست

 کلس دارن؟ زنه،مگههمهیپرنده هم پر نم نیها دانشگاه خلوته،خودت بب

 :دیرا کش یدیرا چادر حم یها مهیلرزان پشت او حرکت کرد ،ن ترسان

 را بال داده،نگاهش کرد. شیم؟؟ابروهایور بر نیاز ا شهیم-

 .میآب شد سیشه،خیتر م یراه طولن میاز پشت ساختمون بر-

 کنم؟ یگفت:خواهش م درمانده

 کرده! ریگ یدانست اسرا در چه برزخ یباز هم نم شیتمام کمک ها با

 که کم از جهنم نداشت. یبرزخ

 را تکان داد. سرش
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 !میباشه بر-

 رفته بود، برود. دیکه جاو یریخواست از همان مس ینم دلش

 نیقیرا به  یرا رفته ،شککس ریو همان مس ردیخواست روزه شک دار بگ یده،نمیند یگفتند کس یکه همه م حال

 کند. لیتبد

 چه بود. یموش داره،موش هم گوش داره (برا واریباشد،پس د دهیند یشد کس یم مگر

 را به آسمان گرفت.  سرش

 کند. ریمعرکه را به خ نیخدا ا کاش

 کرد. یم ررویافتاد و دلش را ز یبه جانش م یشتریشد ،استرس ب یتر م کیچقدر به ساختمان حراست نزد هر

 باز کرد. مهیدر را ن یدیحم

 !زمیبرو تو عز-

 هم گذاشت. یرا ارام رو شیپلک ها و

 اسرا دارد. یناقوس مرگ را برا یاتاق صدا نیا دانستینم اما

بدش ،خود  یوحالجسم یگرید یکه بر سرش گذشته و بازگوشدن آن برا یدوباره اتفاق د،مروریرو شدن با جاو روبه

 مرگ بود.

 نشست. یصندل یبه جمع کوچک حاضر در آن قفس بکند رو ینگاه نکهیو آهسته وبدون ا نییپا سر

 صحبت ها شروع شد و همراه قضاوت ها، اشک ها هم روان شد. و

 بلند گفت. یبا صدا دیرا جاو نینم؟ایبش نجایا یالن من تا ک-

 موضوع از چه قراره! یبهتر بدون دی،خودت که با یکن یآقا چرا داد وقال م-

 درهم و درهم تر شد. دیجاو یها اخم

 بدم! حیتوض دیچند بار با ؟منیچه موضوع-
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 شد. شتریب یناصر یو آقا دیجاو نیب بحث

 ه کرد.با دست به اسرا اشار ؟ویخودتو به خواب زد ای یدیخواب-

 رفت. یناصر زیبلند شده ،قدم به قدم به سمت م شیداد و از جا رونینفسش را پر صدا ب دیجاو 

 !من فقط رفتم دست وپاشو باز کنم!نیپرس یچرا از خودش نم-

 زد. یرا بال داده،پوزخند شیابروها یناصر

 دستشو بسته بود؟ یک ؟اصلیدستشو باز کن یچه جالب!پس شمارفت-

 را صدا زد. یدیبلند خانم حم یبا صدا و

 !دنیکرد؟مگه شما خودتون ند یآقا داشت چکار م نی،ا یدیخانم حم-

 جون تو تنش نبود. گهیبود ،د یتو وضع بد چارهیدختر ب نیچرا آقا،ا-

 دست وپاشو بسته بود. ینبود چطور معلوم

 که تو شوکم! سرش اومده!من ییچه بل ستیکه گزارش داد وگرنه معلوم ن ویبده اون ریخ خدا

 بود قرمز شد. دهیشن یدیکه از دهان حم یاز خجالت حرف صورتش

 را پاک کرد و در دل خدا را شکر کرد.  اشکش

 !فتادیکه ن فتدیقرار بود سرش ب یاتفاق چه

 !یگیم یخانم چ-

 اسرا اشاره کرد. به

 !حرف بزن ،من چکارت کردم؟یتو چرا ساکت -

 قرار گرفت ؛شکه شده  ،به من من افتاد. دیومورد مخاطب جا حیانقدر صر نکهیا از

 به او منتقل شد. دیو زخم خورده جاو یبود که از نگاه وحش ترس
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 کرده بود. دشیتهد

 و مرگ او را برده بود. ییآبرو یمرز ب تا

 من.  من .-

 بگو دخترم  ، حرف بزن..-

 کرده!! چکار

 و بغضش گرفت و نتوانست خودش را نگه دارد.. دیلبش جنب-

 .شناسمیمن قماش شماهارو نم یکرد ؟فکریریگیم شیدست پ ی،داریکش یچرا داد و هوا م-

 نکردم!  دیکه سف ابیموهارو تو اس نیا

 تهیمن پروندتوبفرستم کم ای یزن ی.خودت حرف مدمیکنم ،صد نفر رنگ تو د یساله تو حراست دارم کار م چند

 !یانظبات

 !شهیمحساب  یکارت مورد اخلق یدونیکه م مطمئنم

 شما! یگیم یمن،چ ی،خدا یوا ی،ا یوا یا-

 من چکار کردم؟ ؟مگهیچ یبرا یانظبات تهیکم

به اون  دهیقصدو غرض منو کش ده،بایخانم نباشه؟برام نقشه کش نی!اصل از کجا معلوم کار انیندار یکه مدرک شما

 !سیسرو

 خودمو تو خطر بندازم. یاوردمش تو دانشگاه آبرو یکار من بود که نم اگه

 کار او بود ؟ د؟یشن ی!چه مدیبه سرش چرخ ایدن

 ؟یکرد دیت تو تو منو تهد-

 دوستت... یجمع ،جلو ست؟جلوین ادتی ای

 بود.. یشوخ هیاون فقط  ؟یگ یم یچ-
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 بکنم.. یکار نیهمچ دی!چرا بادمتیهم تو رو ند کباری گهیاز اون روز د من

 !نمیبب نیحرف بزن نیشما دوتا؟زودباش نیگیم یچ-

 کار من نبود!.-

 با تو؟ امینزدم،اونوقت ب کیدختر هم ج هیکار منم نبود!من تا حال با -

 !یانظبات تهیکم فرستمیمن الن پرونده هردوتا تونو م-

 افته،کم کمشاخراجه! یم یکه اونجا چه اتفاق دیدون ی.مدیتو جمع بگ دیحرف هست اونجا بر یهرچ

 تعهد و معلق شدن از کنارش گذشت! هیبا  که ستین یساده ا موضوع

 برد! یناصر یبلند شد و بدن لرزان خود را به سمت آقا شیجا از

 و پوچ وصل شود... چیبود که آخرش به ه دهیهمه زحمت نکش نیهمه سال ا نیا

 ،اخراج..... یهم از چه نوع آن

 ؟یشد ،مادرش چ یخدا ،خودش که نابود م یا

 ؟ییرسوا نیمادربزرگشهمه پوچ شود؟آن هم با ا یمادرش!آبرو یودلتنگ یو دور یمادرش ،صبر وبردبار یارزوها

 کند... ینگاه نم تیکه سگ هم به رو ییانها از

 !رمیم یخفت و تحمل کنم ،من م نیتونم ا یمن نم ؟یناصر یتروخدا آقا-

برنامه  ندمیآ یبرای؟من کل یطور نیشه اکه سرنوشتم ب دمیهمه سال زحمت کش نیتونم؟ا یم ،منیفکر کرد یچ-

 خوام اخراج شم. یدارم،من هم نم

 آه از نهادش بلند شد. ینخورده دهن سوخته؟با جمله ناصر دم،آشیتعهد هم نم یحت من

 ....ادیاز دستم بر نم یمتاسفم !من کار-

 یم یمجبور به هرکار تیگناه یاثبات ب ی،برایگناه هم باش یباشد،هر چند ب یوقت ها اوضاع که خطر یگاه

 راه خلف است ،اشتباهاست! نیکه ا یدان یکه م ،هرچندیزن یچنگ م یسمانیهر ر ،بهیشو
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 خم شد. یناصر زیم یجلوتر رفت و جلو دیجاو

نامحسوس  یلیبعد خ ؟ویکن یم دشیچیچرا انقدر موضوع پ مینکرد یپدر من ،ما که کار الیخ یب یناصر یآقا-

 !امیمن از خجالتت در م الیخ یت:بکردو گف بشیبه ج یاشاره ا

 ! گفت

 کرد... دیبود که جاو یاشتباه نیبدتر نیسرو ته بچه گانه ا یب دیبعداز آن تهد دیشا

 شر افتاد. یرا نپوشاند بلکه شر شد و رو یقبل یکه نه تنها خطا یاشتباه

 بچه،پول ؟مگه من محتاج پولم.. نمیدستش را جلو گرفت و گفت :برو ،برو بب یناصر

 کردم! دایپ نیقیتا حال شک داشتم الن  اگه

 باهات چکار کنم! دونمیبا ما بود پس کار خودته م حق

 فرستاد. رونینفسش را پر صدا ب دیجاو

 بدتر شد. چ،ینشد که ه بهتر

 بود.  دهیاتهام همه به سمتش چرخ انگشت

 گفت: یدیشت و رو به حمتلفن را بردا یپر غضب گوش یبا نگاه یناصر

 اون برگه ها رو هم بده دستشون پر کنن! ار،یاون پوشه هارو ب یدیخانم حم-

 حفظ بمونه! دیبا یآموزش طیو شان مح هیآموزش طیمح هی نجایمتوجه شن ا تا

 شد که مخاطب پشت خط جوابش را نداد. شتریب یجوشش زمان نقطه

 یبلند شده به سمت پنجره رفت وپرده کرکره ا شیتلفن گذاشت و از جا یرو تیدر دستش را با عصبان دیسف یگوش

 شد. رهیخ رونیرا کنار داده، به ب

 انداخت.  یدیبه خانم حم  ینگاه پر حرف اسرا

 قدر بود؟ نیزورتهم ،تمامیزدیکه از آن حرف م ییها تیحما ،آنیکه زده بود ییچه شد آن حرف ها یعنی
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** 

 کرد. یضرب گرفته بود ونگاهش م شیپا ریز نیاد که پر غضب و پر حرص به زمافت یدیگشت و به جاو نگاهش

 کرد. یم یقربان یکه اگر چاقو دستش بود او را مثل گوسفند ییآن نگاه ها از

 .یشد یگناه با گناه م یسخت بود ب چقدر

 بود. یا یبود ؟چه دوراه یمخمصه ا چه

 زد. یکه ازآن حرف م یو فرد دهیسپ گرینقش اول آن را داشت و طرف د دیکه جاو یطیطرف خودش بود شرا کی

 گرفت. یآن عکس ها را نم کاش

و به طرف  شبرخواستیبود از جا دنیپر نییآب در حال بال وپا یو به دنبال قطره ا دهیپر رونیکه از اب ب یماه مثل

 پا تند کرد. یناصر

که با هق هق پر درد  ییبدم؟؟حرف زد، حرف ها یب خانوادمو چطورجوا ره،منیتونم ،آبروم م یآقا ترو خدا ،من نم-

 شده بود. انیب

 !یشدم اونم با چه فضاحت ؟اخراجیبدم!بگم چ یهمه دوست و آشنا رو چطور نیجواب ا من

 ؟؟یاخلق مورد

 نکردم!. یکار چیخدا من ه به

 ...زهیری!اشک تمساح میی،خودشو زده به مظلوم نما گهیدروغ م-

 نشست.. شیمتفکر سر جا یناصر

 که بتونه جواب بده! نیدار یحتما بزرگتر نمیبب انیخانواده هاتون ب نیبزن شه،زنگینم ینطوریا-

 ام؟ یسن وسال؟مگه بچهدبستان نیا ان؟بایگفت:مسخرست،من زنگ بزنم پدرو مادرم ب عیسر دیجاو

 !هیچ طتیشرا یستیمتوجه ن نکهیآقا؟ چند بار بگم!مثل ا-

 ...ادیهم زنگ بزن پدرت بخانم شما -
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 لرزان گفت:پدرم فوت کرده! ختیریکه اشک م یحال در

 !ادیبگو مادرت ب-

 .دیچیمادر در گوششپ یکند. صدا دایبه مادرش را پ اجیخفت احت نیدر ا یکرد روز یوقت فکرش را نم چیه

 زنهی!من دلم برات شور مشمیپ ای)اسرا ب

،مواظب خودتباش و به فکر  زمیخواد بشه،مگه من بچه کوچولو ام،مواظبت بخوام،برو عز یم یآخه مادر من ،چ-

 خودت باش( یسلمت

 به مادر مهربانش داشت. ازیچه بد،چه مفلوکانه و چقدر زشت ن حال

 !ستین نجایمادرمم ا-

بالسرش نباشه چکاره  ،بچه که پدر ومادر گهیبلند شد:خانم پدر ومادر نداره،خوب معلوم د دیجاو یخنده عصب یصدا

 !شهیم

 که پر واضحه اوضاع از چه قراره... یبه من در حال یداد ریگ شما

پاتو از در  دمیمشخص نکنم اجازه نم فتویبه پدرت؟امروز اگه من تکل یپسر جان! زنگ زد یکنیکلفم م یدار گهید-

 ! رونیب یبزار

 خطاب به اسرا گفته بود. نرای؟ایندار ویک چیتو ه یعنی-

 کنم! یم یچرا چرا با مادرجونم زندگ-

 .ادیخوب زنگ بزن بهش بگو ب-

 کرد. یاو تصور م یخود را جا یفقط اندک یمرد اندک کاش

 ماه دانه بود؟ شیکه اسرا برا یرزنیگفت به پ یم چه

نازدانه اش را جمع کند؟آخ که چقدر سختبود به گناه  ییتبل رسوا دویایب رش؟یخواست از مادر بزرگ پ یم چه

 !ینکرده اعدام شو
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هم  قیطر نیازا یخود را حت یگناه یب دیناچار بود،با یشد ،ول یکار حتما غرورش له م نیداد،با ا یرا تکان سرش

 کرد. یشده ثابت م

 .ستین یابانیاصل و نصب و خ یگفت ب یم دیبا

 او خرج کرده! یگفت پدر نان حلل به او داده،مادر از محبت مادرانه برا یم دیبا

 است. انیدر جر یرنگ تند چیه یساده او هنوز هم ساده و ب یایگفت دن یم دیبا

 خانه را گرفت وبعد از چند بوق. شماره

 الو مادر جون؟-

 .دیمادربزرگش بغضش ترک  یصدا دنیشن با

 نه به خدا مادر جون خوبم!  نشده، یزیدانشگاه من؟نه چ یایم-

 !ایفقط ب تو

 دانشگاه ما،خودش بلده،چند بار منو اورده! ارتتیب دیآقا مج ر،بگویبگ آژانس

 !ایزودب

 کند. ریگفت،خدا عاقبتش را بخ رزنیپ یها را برا نیکند تا ا جان

 .ندیپر فضاحترا بب رنگین نیتا ا ستیحفظ کند و خداروشکر مادرش ن دیشوک شد نیمادربزرگش را از ا خدا

 ؟ یشما زنگ زد-

 پسر ده سالشو جمع کنه! ادیاره زنگ زدم تا بابام ب-

 انقدر حرف نزن! ن،یخوب بش یلیخ-

 که مثل احتضار مرده بود. ی!نشستینشستن ،اما چه نشستن همه

 برد. یرا به کابوس مرگ م تو
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همان پسر  ایابانیسر خ سیسرو ید،تاکسیمجتا مادر بزرگ اسرا به همراه آقا  دیطول کش قهیحدود چهل دق دیشا

 .دندیگرمابه و گلستان  مادربزرگ از راه رس قیو رف هیخانم همسا یفخر

به  دهیچشمان و سرخ و به اشک نشستهاسرا ترس دنیدرد داشت وارد اتاق شدو با د یکه کم ییبا پاها مهیسراس

 سمتش رفت.

 شده اسرا؟ یچ-

 دم! یم حیلطفا، براتون توض دینیخانم بش-

 آبرو شده بود؟ یب نجایچرا آمده بود؟درد خودش کم بود؟کم ا دیسر سر شده بود مج گرید دلش

 برود. شانیاو تا خانه  ییابرو یقرار بود تبل ب حتما

 دوتا نبود. یکیکه دردش  آخ

 ..دهیلعنت به تو سپ یا

 خرج شد. تیپا ریکه ز یلعنت به اعتماد یا

 .فندارنیعروستون هم تشر یلیخانم،ظاهرا پسرتون فوت کردند و بنا به دل دینیبدون وقفه گفت:بب یناصر

 داد. یتکان یبزرگ سرش را به کند مادر

 .میبارون و سرما خبرتون کن نیتو ا میافتاده  که ما مجبور شد یاتفاق هی-

 به چشمان لرزان اسرا انداخت . ینگاه رزنیپ

 بخواند. ماجرا  را در چشمان اسرا قتیخواست حق یم دیشا

 کرد. دیبه جاو یاشاره ا یناصر

 !!!دنید یبد طیآقا تو شرا نیدختر شما رو با ا-

 او؟ ریمثل حر یگفت؟اسرا یم شیاز چه برا ؟مردیگ یم یگفت:چ بلفاصله

 رفت . یدیخودشون؟اشاره اش به خانم حم دنیگفتم که ،خانم د-
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 گذاشت. شیپا یودست رو دیکش یبلند نیه

 و کوچک نبود. ریلغاتش که پ رهیبود دا ریپ اگه

 چه! یعنیبد  طیشرا دیفهم یم

 اش بود؟ رتنازدانهیابرو شدن س یب د،یبد رس طیکه به ذهنش از شرا یزیچ نیو اول دیو فهم دیفهم یم

 !گنیم یچ نایمول،خدا مرگم بده،اسرا مادر ا ای-

وار  لیتازه خشک شده اش راشکست و س کهیو اشکش راه بار دیمادربزرگ نفسش بر یجلو شیآبرو ییآبرو یب از

 شد. یجار

 رفت: دیبلند شد و به سمت جاو شیهوا از جا یب رزنیپ

 امانت بود دست من! نیخدا ا یبا دختر من،ا یکرد یچه غلط تو

 تا من شرمنده پسرم نشم!  یمنو نکشت چرا

 لعنتت کنه!خدا لعنتت کنه! خدا

 .ینامرد،چطور تونست یبود چطور تونست دیند یتار موشو تاحال کس هیدختر برگ گلم، یوا یا

 .ردیاو را بگ ونیش یجلو رفت و دست مادربزرگ را گرفت تا جلو یدیحم خانم

 شده بود. یولوله ا عجب

 مهم نبود. شیبرا زیچ چیه گریافتاد،د دیبه مج شانشیپر نگاه

  

 خانه،نه خودش! ،نهیدرس نه زندگ نه

 مهم نبود. گرید زیچ چیز،هیچ چیه

 شده بود. اهیس گرید او
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 شده بود. یشده بود،شطرنج محو

 سرو صدا از اتاق خارج شد. ینگاه اسرا ب دنیبا د دیمج

 تمام شده بود. شیاز همه بدتر برا نیوا

 کرده بود. دییبا رفتنش کار اسرا را تا او

 .ستیبراتون خوب ن یافت یاز پا م نیبش ایب یخانم محسن-

 به مادربزرگ گفته بود. یدیحم خانم

 نمونده ازم! یزیچ گهیمن افتادم،د-

 دخترم بدبخت بشه! زارمیبدبخت شدم،اما نم یریسر پ من

 بهبوهه حرف ها و دعواها بودند که در باز شد و قامت منصور وارد اتاق شد. در

 وارداتاق شود.بود و باعث شد باشوک  نیو سهمگ نیحرف ها از پشت در سنگ نیا دنیاو هم شن یبرا دیشا

 داخل اتاق گفت: یاهویتوجه به ه بدون

 کرده؟ ییابرو یب یک-

 بابا؟-

 بود. دهیپدر ،ترس یهمه شوک ناگهان نیبود که از ا دیجاو

 پدرش بشکند. یخواست جلو ینم دلش

 را صدا کرد. دشیهوا جاو ی؟بینامش را صدا زد:جناب سلطان یناصر

 د؟یجاو-

 نه،،بابا!-

 سوءتفاهم شده! ستیمن ن کار
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 پرپرشده،دخترکش! یزندگ دنیاو هم سخت بود د یمادرجون زودتر گفت،برا اما

 سوءتفاهم شده،نازدونم پر پر شد! یچ-

 لطفا! دینیهمه بش-

 بود که همه را وادار به آرامش و سکوت کرده بود. یناصر نیا دوباره

 بود و معذور!  مامور

 داد؟ یکارهارا سروسامان م دیبا 

 نیو عذابوجدان و نفر یمانیعمر پش کیکرد  یلحظه از آن غفلت م کیافتاده بود که اگر  یندیناخوشا یها اتفاق

 گرفت. یخانمانسوز دامانشان را م

 داد. حیجمع توض یکار را برا هیورو طویو اندک شرا اندک

 بود. گرید زیچ کیجمع  نیدل ا یغوغا اما

 آمده! شیدر فکر رفع و رجوع مشکل پ یگریاز دست رفته و د ینفر درغم ابرو کی

عقد  دی:باانداخت،گفتیدیهمه را در شوک واقعا شد بایکه تقر یبلند یبودند که مادرجون با صدا یدر فکر یکس هر

 کنن!

 بود. یگرید هیتر از هر لحظه و ثان ریجمله بر قرار شد نفس گ نیا یکه از شوک ناگهان یسکوت

 داد هم آنقدر در شوک نرفته بود. یجان م نتیپست ط هیدیسپآن  یدست وپا ریان زمان که ز یحت

 انداخته بود گفت:مادرجون!! هیبر آن سا یدیخش و ناام ینرم و آهسته که هاله ها یصدا با

 .دیداد کش تیبلند شده، با عصبان شیهم از شوک خارج شد واز جا دیبود که جاو نجایتازه ا قایدق و

 کار بکنم! نیمن عمرا ا یول یدیچیپ ی! لقمه خوبهیعال یلیخ-

 یانظبات تهیاکمیتعهده  ایبهتره! میرفت و گفت:آقا اون برگه ها رو بده ما پرش کن یناصر زیبا سرعت به سمت م و

 !گهید
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 رم! یبار حرف زور نم ریز گهید یکه شدم ول کیو کوچ خوار

 اطراف انداخت و ادامه داد. طیبه مح یکج و پر تنفر نگاه

 دختر هم نزدم! نیدست به ا یکه من ،حت ارمیتونم ب یم لی.هزار تا دلستمیه که نانقدر بچ گهید-

 پزشک...... ،، نشیببر

 !نمیبب نیبش دیگفت:جاو عیمنصور سر د،ینگفتن ادامه حرف جاو یهم برا دیشا ایحرفش  انیم

 داد از خود مطمئن است بهسمت اسرا رفت: یکه نشان م یو قدم ها یوجود یبا همان خشم مردانه  دیجاو اما

 من به تو دست زدم؟-

 یخودت گفت ؟ها؟باینکنه خودت گند بال اورد ؟یترس ی؟میزنیحرف نم یچکارت کردم؟چرا زبون به دهن گرفت من

 !یکن یم ییمظلوم نما یکه دار گه،بگوید د؟بگویبهتر از جاو یچه کس

چشمان اسرا چقدر پرمعنا وچقدر پر درد  یبلور یدانه ها دیندزد! با خشونت هرچه تمام تر حرف زد،اما  حرف

 شد. ریسراز

 کرد. یمرگ م یاز دست رفته اشآرزو یآبرو یکند وبرا یهمان لحظه گذشته اش را مرور م یقلب دیزد؛ اما ند حرف

 دختر چگونه شکست. نیکه دل پاک ا دیند یحت

 که فقط به جسم نبود. یدخترانگ

 دخترانه اش به تاراج رفته بود. روح

اجراکردند،همه و همه با هم  شیکه برا یشوم شیها، آن نقشه و نما یپرده در نیدادو قال ها و ا نیرفتارها ،ا نیا

 روح دخترانه اش را با خود به تاراج برده بودند.

 اسرا مهم بود.  یاتفاقات در حد اتم هم کوچک بود باز هم برا نیهمه ا اگر

 درد داشت.  شیها هم برا نیهم یحت

 که نبود. آسان
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 راحت باشد؟ شیبرا دیکردند حرف زدن راجب آنها با یفکر م چرا

 د؟یچه بگو کردندیجور اورا قضاوتم کیشک ته دلشان  یهمه چشم که هر کدام ب نیا یوجلو ندیبنش دیبا

 فروخت و او را انگشت نما کرد؟  طانیبه ش یکه نجابت او را به راحت یانسان از

 یکم دیکه در دست نامحرم فشرده شد؟چشمانش را بست تا شا ییشد وبازو دهیکه به ناحق ازسرش کش یازچادر ای

 هجوم افکار تلخ از ذهنش دور شود..

 ریمنو اس دختر یشرفتیبوده؟کدوم ب یگفت:پس کار ک هیتر از انکه اسرا بخواهد تمرکز کند با گر عیمادر جون سر اما

 کرده!

 کرده.. یدختر من باز یکه با زندگ نهیمادرش به عزاش بش یگرم بخوره!اله نیبه زم یاله

 !؟یکن یگفت:از دختر خودت بپرس مادر، چرا منو نگاه م دیمادرانه ،جاو یناله ها وسط

 شکسته اش را به سمت اسرا برگرداند؟ نگاه

 اسرا؟-

 گفت: زدیاشک بر گریآنکه بخواهد د بدون

 ! شناختمشیپسر بود که من نم هیدونم مادرجون،  ینم-

 شد! ییهوی زیچ همه

 نگفت. دهیسپ فیقسمت ماجرا را به خاطر ذات کث کیکه نگفت،فقط  دروغ

 بود. دهیشناخت و تا بحال هم او را ند یرا که نم مایو به حق ،ن واقعا

 داد؟ یچگونه مشخصات او را م پس

 نداشت،فقط هم زدن در گنداب بود. دهیفا گریهم د دهینام سپ اوردن

وارد ماجرا  گرانراید شتریگفتن و ب شتریآمده باخبر شده بود،ب شیهم از اتفاق پ هیپسر متاهل همسا یکه حت حال

 نداشت. دهیفا چیاش ه ییکردن جز به صدا در آمدن تبل رسوا
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 .رفتیم یکوفت یان برگه ها یپا شیخواست امضا یخواست و چه نم یم چه

 وجب چه صد وجب! کیل معروف اب که از سر گذشت چه قو به

و او راوادار به نشستن  دیبود  کش ستادهیرا ،که هنوز سر پا ا یدیبلند شد و دست جاو شیلحظه منصور از جا همان

 را باهم به صحبت گذراندند.. یقیرفت و دقا یکرد و  به سمت ناصر

 گرفت و گفت: شانیهر دو را صدا کرده،برگه هاراجلو یبعد ناصر یو اندک دیهم شن ییزهایچ هیگفت و  ییزهایچ هی

 !!نیها رو بد یتعهد کتب فعل

 رفت . یبلند شد و به سمت ناصر شیاز جا تیبا عصبان دیجاو

 هم زور داشت آش نخورده و دهن سوخته بشود! واقعا

 ن؟یایخانم شما هم ب-

!تعهد هیچ گهی:تعهد ددیمادربزرگش راشن یت و صدارف یناصر زیبلند شده به سمت م شیرمق از جا یب همانطور

 بده؟ یچ یبرا

 مشخص بشه! فیبره تا تکل رونیاتاق ب نیاز ا یکس زارمینم من

را گرفته،  شیپا تندکرده بود که مادر بزرگجلو نیسنگ یفضا نیخروج از ا یبرگه ها را امضا کرد وبرا عیسر دیجاو

 را گرفت: شیبازو

 ......ییییییذارم،نم ی؟نمیبخدا اگه بزارم بر-

 به خود داد. یبکشد ،تکان محکم رونیآنکه دستش را از دست مادربزرگ اسرا ب یبرا

 رها شده بود. نیزم یجسمش بود که رو نیقبل از آن که دست مادربزرگ رها شود ا اما

 به سوزش افتاد. دلش

 امروزش شوم بود؟ چقدر

 که خدا بخواهد امتحانت کند . یاز روز امان
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 امتحان بزرگ را نداشت. نیطاقت ا 

 مادر جون؟-را؟ زشیخودش را,هم مادربزرگعز یو ابرو ستیرا ازدست بدهد؟هم هست و ن زشیروز همه چ کی در

 .دیافتاده بود دو دیجاو یپا ریانکه برگه را امضا بزند به سمت مادربزرگش که حال ز بدون

 را نکرد. رزنیپ کیکه مراعات حال  یدیجاو

 پا لهش کرد. ریز نشیسنگ یکه لحظه اخر معرکه گرفت و با حرف ها یدیجاو

 افتاده بود دراغوش گرفت. نیزم یجان مادربزرگش را که رو یدوخت و سر  ب دیسرزنش بارش را به جاو نگاه

 کرد. شیضربه آرام به صورت مادرش زد و صدا چند

 مادرجون؟-

 کرد! یم یشد و تند یتند م دیمثل جاو یخواست کم یم دلش

 او بسوزد. یبه پا دیگناه ازاو بود و دامن او لکه داشت,گناه مادربزرگش چه بود که با اگر

 داده بود مادر بزرگش را دوباره صداکرد. یرا در خود جا زیکه درد همه چ ییو وحشت و اشکها باترس

 مامان جون؟بلندشو ,چت شد؟-

مادربزرگ تپش قلب  یحس یب نی. و ادید یونه حرکت دیشن  یکرد,اما نه  جواب شیبار ,دوبار ,سه بار صدا کی

 را کند کرده بود. شیرنجورش  را به جنون انداخت و اندام حرکت

 که همه حس ها همزمان به جسم زخم خورده اش هجوم آورده بودند؟ یکرد وقت یم چه

,بلند یدست مادر بزرگش را گرفت:چرانشست یدیکرد که حم یم شیفقط اورا در آغوشش فشرده صدا سرگردان

 !مارستانیب شیببر دیشو،سکته نکرده باشه؟با

 ند؟یرا بب زشیو پر پر شن عز ندیاو ازسنگ بود که بنش مگر

 یاپیپ یوصدا زدن ها طیشرا نیاز اتاق در ا دیجانش را گم کرده بود  و خارج شدن جاو یب یدست و پا نیقیبه  قطع

 ار ناموزونش شده بود.پدرش قوز بال قوز افک
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 نگاه کرد. یدیوحشت به خانم حم با

 بود. ییچه بل نیمادر جونم؟ترو خدا کمکم کن,بدبخت شدم خدا,ا رهینم-

 از خدا ،حرف دلش را گفته بود.  شیو کمک خواستن ها شیناله ها انیم

 را متقبل شده! یگفت دل صافش از صبح تا به حال چه رنج و عذاب یکه م ییها حرف

 که همراش اومده بود کجا رفت؟ یی!اون اقارونیب مشیپاشو پاشو بلندش کن ببر-

 .دیمادربزرگش کش یبازو ریرا بال انداخت و با عجله دست ز شینگاه کردو شانه ها یدیهول و وحشت زده به حم-

 خواست او را نجات دهد. یم فقط

 !برمشیمن م ایمنصور با عجله از در خارج شدو همزمان گفت :ب 

 بدن سر شده مادربزرگش را گرفته بود از اتاق خارج شدند. گریکمکش کردو سمت د یدیحم

را پس  یجواب پس بدهدو چقدر سخت تر بود خودت تاوان گناهنکرده ا یگریسخت بود به خاطر اشتباه تو د چقدر

 !یبده

 در دانشکده خارج شده بودند. از

 شده؟ یگفت:چ دهیبه سمتشان دوشدو  ادهیپ نیهم از ماش دیهمزمان با منصور ،مج 

بود  دیبهتر بود تا همسفر شدن باپدر جاو هیهمسا دیهمسفر شدن با مج شیزندگ یتمام تنش ها انیهر حال م به

 را به آتش کشاند. شیروزه زندگ کیکه  یمرد

 هوش شد! یب دفعهیکمک کن، دیترو خدا اقا مج-

کند به اسرا  ینمیزم یاو را از رو ریکه تن کوچک و پ یگذاشت و در حال رزنیپ یپاها ریجلوتر امد و دست ز دیمج

 باز کن! نیگفت:در ماش

 ،پا تند کرد.. یزییشر شر باران پا ریز و
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 مارستانیوبی یس یدر بخش س یسکته قلب صیمنتقل شدو با تشخ مارستانیساعت مادربزرگ به ب کیاز  کمتر

 شد. یبستر

 یس یبهبخش س شیکه انتها یدیسف واریبه د رهیصدا و خ یکه ب یداد و در حال هیپشت سرش تک واریرا به د سرش

 شد، نشست. یمتصل م وی

دعا  زشیعز یسلمتیدلش را ارام کند  و برا یکم واریتوانست با نشستن گوشه د یملقات که نداشت ،حداقل م اجازه

 کند.

 داد. یرا چه م شیافتاد جواب عموها یمادربزرگ م یبرا یاگراتفاق

 که سخت و وحشتناک از کنارش گذاشت خدارا صدا کرد. یروز یو برا دیاز چشمش چک یاشک

 سرش گفت: یبال یمردانه ا یبسته مشغول صحبت با خدا بود که صدا چشمان

 داد. دیاسرا خانم؟نگاهش را به مج-

 خودتون هم افتاده! ن،فشاریبخور نارویا نیایب-

 در دست او نگاه کرد. زانیآو یاهیس کیو به پلست دیرا گز لبش

هم دلش به حال زار او سوخت؟خودش را جمع کرد و صاف نشست و  دیمج یعنی، طیشرا نیمعذب بود از ا چقدر

 !نیآهسته گفت:ممنون،تو زحمت افتاد یلیخ

 دستم خسته شد! گهید ریدر دستش داد وبا لبخند گفت:بگ کیبه پلست یگرید دتکانیمج

 را گرفت. کیشده ،پلست یاو شده بود،جار یلحظه ا قیکه از امروز رف یاشک

 هم به او لطف کرده بود. هیو قابل ترحم شده بود که پسر همسا فیضع چقدر

 رسونم! یخودمو م عیسر نیبهم زنگ بزن نیداشت یاگه کار رمیمن م-

 د؟یگفت:آقا مج دیاول مج یقدم ها انیرا تکان داد و م سرش

 داد. یکرد سرش را هم تکان ینگاهش م یکه سوال یو در حال برگشت
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 بمونه؟ شتونی.....؟؟اتفاق امروز پشهی....!!   مشهیم-

 داد.. یکامل از راز دار بودنش م نانیکه به او اطم یداد و در حال یرا تکان سرش

 ست؟یهمون مرده ن نیرا در هم کرد و گفت:اسرا؟؟؟ا شیها اخم

ناراحتش رنگ  آمد،نگاهیکه متفکر به سمتش م یمرد دنیو با د دیسالن چرخ ینگاهش به سمت ورود دیحرف مج با

 ترس گرفت.

 شکست! دیرا مج انشانیم زیبشنود؟سکوت بهت انگ ییو چه حرف ها فتدیب یقرار بود چه اتفاق باز

 اومده؟ یچ یبرا-

 دونم؟ یداد و آهسته تر از آنکه خودش هم متوجه شود گفت:نم  یرا تکان نرم سرش

 خود کرده اومده!برم دکش کنم ؟ نگاه منتظر وآماده به خروشش  را به اسرا دوخت. یخوان؟ب یم یچ گهید-

 جور شده بود. شیبرا یحام کی رید چقدر

بود نه  نیزم یختهرویآب ر یکرد،جمع کردن قطره ها یم دیکه با یها از سرش گذشته بود ،حال فقط تنها کار آب

 !گرید یساختن قائله ا

 د؟یآقا مج-

 نکه فرصت ادامه حرف را به اسرا بدهد گفت:آ بدون

 ؟یبشنو یچ یخوا یمادربزرگت کم بود؟باز م-

 سرش گذاشت. یرا رو دستش

 لطف کن و صبر و تحمل و قدرت بده! شتریب یخدا!!! امروز کم یا

 !دیعتاب گفت:آقا مج یرا باز و بسته کرده با کم شیپلک ها یا هیثان یبرا

 کنم! یم خواهش
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بهشون مادرجونت سکته  ی؟گفتی،به عموهات زنگ زد یبد یخوا یم یچ هیاسرا؟جواب بق گمیم خودت یمن برا-

 کرده؟

 بازگو کرد. شیبرا دیدانست و از ان ترس داشت را مج یکه خودش م ییزهایاز نهادش بلند شد،چ آه

 است. ییبهتر از دروغ گو یگفتن راست یم میرا پنهان کرد؟از قد یزیشد چ یگفت مگر م یگفت،حتما م یم

 .دیکش نجایکردو کار به ا یامروز راستش را نگفت و پنهان کار نیهم کباری

 کرد.  ینه،تکرارش نم گرید اما

 و حال مثال اسرا شده بود. دیترس یم دیو سف اهیس سمانیاز ر دهیقول معروف مارگز به

 نشست. یصندل یجان وشل شده، رو یب یپاها با

 را چه بدهد. شیدانست جواب عموها یهم نم واقعا

 کرد. ینم رییوقت تغ چیصفتش ه نیبود و ا میکر شهیخدا هم اما

 !دیبا

 کرد! یتوکل م شیبه خدا دیبا دیبا

 اسرا؟-

 دوخت وگفت: دیرا بال گرفت و نگاه محزونش را به مج سرش

 کنم! ی،من خودم درستش م نینگ یبه کس دیکه به گردن من دار یترو خدا به حق همون برادر-

 مطمئن؟-

 اسرا خانم؟-.ستادی،منصور هم کنارش ا دیگام مج نیگفت و همزمان با اول یلب مطمئن ریداد و ز یرا تکان سرش

 گفت. یو بله ا ستادیا شیجا در

 سر بزنم! گهید مارستانیلحظه گمتون کردم و مجبور شدم به دوتا ب هیمن، نیتو ماش نیومدیچرا ن-
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 کنه! یکار م نجایدکتر مادر جونم ا-

 م؟ینیبش-

بود ،گوش  شیاور بزرگتر بودن مرد روبهرو ادیهم  دشیسف یاعصابش فرق داشت و موها یب دیکه او با جاو حال

 ندادن به حرفش دور از ادب بود.

 !دیگرفت:بفرمائ یرا به سمت صندل دستش

 بود؟ دیشد یلیخ ن؟یکرد شیبستر وی یس یس-

 !گهیداشت د یبقل یناراحت-

 جمله اشکش روان شد. نیا با

 دختر انداخت. ینگاهش را به صورت اشک منصور

 خاموش نهفته بود؟ یا شهینگاه ش نیدر ا یزیچ چه

 ه؟یچ شی؟معنیاسمت اسراست؟چه اسم قشنگ-

 دانست که نام او را اسرا گرفته بود. یپدرش م یعنیاسمش چه بود؟ یاسمش چه بود؟ واقعا معن یمعن

 کردن! ری!اسم سوره قران،در شب سیاسم قران-

 گرفت. انیجر گریاشک د کیهمزمان با ان  و

 کرد. یم ریشب س یاهیروز در س یروشن نیکه ع شیحال مثل

 نکن! هیگر-

 به منصور نگاه کرد متعجب

 قشنگ هم داره! یها یمعن ی!اسرا کلیکن هینگفتم که گر-

 راحت حرف دل او را خوانده بود. چه
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 مقدمه گفت: یمنصور ب ناگهان

 تو باشم؟نگاهش کرد. نیتونم ام یم-

 نگاهش کرد! فقط

 باشم!!!! یخوب نیام دمیبه همون سوره اسرا قسم!قول م-

 .دیشن یکه م ییحرف ها یمرد بود و گوشش در پ یبه لب ها چشمش

 د؟یدروغ بگو شدیگفت؟به اسمش قسم خوره بود؟م یم راست

 توانستاعتماد کند؟ یروزها قسم خوردن ودروغ گفتن از آب خوردن هم راحت تر شده بود ،م نیا هرچند

باز و بسته  یچندبار شیگفتن و نگفتن حرف ها نیکند؛ ب یتقل م ژنیاکس یجستن کم یکه برا یمثل ماه دهانش

 شد.

 داشت! دیترد هنوز

م شده اش؛ سبز شده بود وکالحوال آرام او را نا تازه آرا یوسط زندگ یناگهان نطوریکه ا یگفت به پدر مرد یم چه

 آرام و متشنج کرده بود!

 من.... -

 دختر هیاسرا خانم ،من خودم  نیبب-

 .ادیآبروشوسط ب یو پا فتهیب یاتقاق نیخواد براش همچ یدلم نم چیاز توئه ،باور کن ه کتریکوچ کمی دارم

 درسته؟ یشما پدر ندار دمیکه من فهم ییاونجا تا

 شد. ریاش سر خورد و از چشمانش سراز یکس یو ب ییو تنها یاشک دلتنگ نباریا

 کرد صداشو رو منبلند کنه! ی:اهوم، من پدر ندارم،اگه پدر داشتم که پسرت جرات نمدیخواست بگو یم دلش

 کرد. یپدر داشتم که مثل خودت ،از دخترش دفاع م اگه

 نگفت،نه حوصله اش را داشت و نه جانش را! اما
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 نه تکان داد. یرا به معن شسر

 !ینش مونیدم از اعتماد به من پش یپدرت قول شرف م یدخترم !فکر کن من جا نیخوب بب یلیخ-

 را بست وتوکلش را به خدا سپرد. چشمانش

 مرد واقعا مرد بود. نیا دیشا 

کهنگاه مبهوتش بود  مارستانیب جیپ یگفتن حرف باز کند؛ صدا یخشک و کبودش رابرا یکه خواست لب ها نیهم

 .رفتندیم وی یس یکشاند که با شتاب به سمت س ییرا به سمت پرستارها

 ..یشد وزبانش الکن هر حرف اهینگاه و چشمانش س یآن جلو کی 

 افتاده باشد؟ ینکند اتفاق 

 بخش شد .. یوهراسان دنبال پرستارها با شتاب راه اریاخت یب  

 خانم؟خانم پرستار؟-

 کند. یشروی،پ کیاز آن راهرو بار شتریاو را گرفت؛ نگذاشت ب ینگهبان جلو اما

 خط قرمز داشت. نجایا انگار

 خانم! دیبفرمائ-

جا بخش  نی.ادیوارد بخشبش دیتون یبرو گرفت و در حال  بستن در گفت: متاسفم خانم نم یدستش را به اشاره  

 .انجام بدن .. ضتونویکار مر دیبدحال شده.. بذار ضیست.. مر ژهیو

 سرخورد. نیزم یو رو واریزده به د هیدر گرفت و تک یبه جانش هجوم آورد.دستش را رو یدیناام یایدن

 شده بود؟ چه

 ساده او بود؟ یدنبال زندگ ینظر چه کس چشم

 .ادآوردیرا به  نشیریش یمادرانه  یداد وصورت  مهربون  مادربزرگ و لبخندها هیپشت تک واریرا به د سرش

 !دمیمن تاوان کدوم گناه پس م ایشروع به دردو دل کرد:خدا شیلب با خدا ریز
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 !یریازم بگ زیطاقت ندارم عز گهیبس نبود؟ من د باریشد؟ یچ یشدم،مادرجونم قربون یچ یقربون من

 شد خدا...بهمبگو..... ینطوریا نم،چرایبستم تا فقط تو رو بب یچشم رو همه چ یکه شاهد بود خدااااا،خودت

 نیو بدتر شبنوازدیناقوس اتفاق امروز را برا نیهرآن منتظر بود پرستار با خروجش شوم تر وزدیخودش حرف م با

 .اوردیب شیخبر را برا نیوتلخ تر

 .ستادیسر اسرا ا یآهسته جلو رفته بود و بال منصور

 دخترکسوخته بود. یو دلش برا دیجنبه دردو دل داشت را شن شتریآرام او، که ب یحرف هاو صحبت ها همه

 کرده بود. ریقضاوت گ یاو هم سر دوراه انگار

 پنجه پا نشست و گوشه چادر ولو شده او را در دست گرفت. یرو

 اسراجان؟-

 اش را باز کرد. یا شهیش ییچشم  ها واریزده به د هیجان و تک یب همانطور

 شد. یسرده،تمام چادرت خاک نینش ینطوریپاشو ا-

 منصور داشته باشد گفت: یها ییه دلجوب یربط شیمقدمه و بدون انکه حرف ها یب

 نکردم. ییخطا چیکه من ه دونهیفقط خدا م-

 ؟یش ضیتو هم مر یخوا یالن پاشو!م-

 مادربزرگم بودم! یمن جا ست،کاشین یکه رنگ یاهیبالتر از س گهید-

 گفت:پاشو پاشو! دیکش یکه چادر اسرا را م یدر حال 

 تونم! ینم-

 ؟یدار وی؟کسیتون ی!دست تنها که نمادیب یکیکمکت کنم؟پاشو زنگ بزن -

 عموهام!؟-
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 !یخوب پاشو دخترم،چرا معطل-

 باشه! نجایا دیبزرگتر با هی

 ره؟یمیداره م یچیبگم بهشون؟بگم به خاطر ه یچ-

به صورت صاف و  یافتاده؟سرش را برگرداند و دست مارستانیرو تخت گوشه ب زیمن بدبخته که عز ریتقص بگم

 .دیاش کش دهیتراش

 جون که به خواست خدا به هوش اومد باهاشحرف بزن! رم،مادرینزن منم م ینگو!از اتفاقا حرف یزیهشون چب-

** 

 .ختیهمه هرج و مرج بهم ر نیاز ا اعصابش

 .کردیاش قاط یبدن ستمیگفته بود تمام س رزنیکه پ ینکرده بود که به اخراج برسد و  با کلمه ا یکار

 که عقد کنن! یچ یعنی

 دختر؟ نیا ؟یهم ک آن

 د؟یکشیم نجایبه ا دیکارش با یداشت و با ان همه وسواس فکر تیکه به تمام زن ها حساس او

 او را به عقدش در آورند؟ تیوضع نیداند و حال با ا ینم یزیرا عقد کند که از او چ یدختر

 را قبول کند. یزیچ نینداشت همچ امکان

 حرف زور بود؟ اصل

 و برگه را امضا کرد. برخواست  شیاز جا تیعصبان با

 ...شیدور بازو رزنیپ یاما با قفل شدن دست ها دیکش یم ینفس راحت رفتیم رونیدر که ب نیا از

 (..دیخواست داد بزند،) دست از سرم بر دار یتمام مرد بودنش دلش م با

افتاد و فقطتوانست مانع افتادن  رزنیداد قصد خارج کردن  دستانش از چنگ او داشت که پ شیبه بازو یتکان محکم

 از اتاق خارج شد. عیشود و سر نیزم یبه شدت او رو
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 کرد. یم دایرا پ نیدرامیدلسوزاندن را داشت و از همه مهم تر با طیننگ را بخرد و نه شرا نیا دادیغرورش اجازه م نه

 پدرش هم گوشنداد.گفتن  دیجاو دیجاو یو به صدا دیدو نشیمحض خارج شدن از اتاق به سمت ماش به

 گذاشت. یها م ریبا آن تفس  ییرا دوباره در آن اتاق کذا شیپا عمرا

را  نیبا عجله ماش اویصدا دنیشن یانتظار برا نیرا گرفت و ح نیاش را در اورد و شماره رام یسوارشدن ،گوش هنگام

 شد. ابانیاز پارک خارج کرده وارد خ

 لب گفت.. ریز یا یکنارش پرت کردو لعنت یصندل یرا رو یممتد که بلند شد  گوش بوق

 زد. بشیکجا غ نیرام یعنیخودش فکر کرد  با

 کرده بود. فیرد شینبود او مثل خوره به جانش افتاد بودو سوال پشت سوال برا 

 نیسرمست رام یرا گرفت. بعد از دو بوقصدا نیچنگ زد و شماره رام یصندل یرا از رو یو دوباره گوش اوردین طاقت

 .دیچیپ لیکوچک اتومب یشت بلندگو در فضااز پ

 کش دار گفت:جاااااانم داداش؟ 

 ن؟یرام ییکجا-

 خوب! یجا هیو مستانه گفت: یلوند با

 شد.  شتریب نیرام یهمه طفره رفتن ها نیاز ا تشیعصبان 

 درستو بزن! ن،حرفیرام ییکجا گمیخشن تر گفت:م 

 خوب عشق وصفا کنم.. یجا هیوقت،اومدم  هی یداداش ،سر نر یخانو،داغ کرد دیاووو جاو-

در  نیقهقه بلند رام ی؟صدایکار تو بود، گزارش دروغ داد یاریکمک ب  یعشق و صفا، تو که رفته بود یرفت یعوض-

بود داداش؟خوش گذشت با  ؟چطوریپس متوجه شد-.دیهم ساب یرا محکم رو شیدندان ها دیو جاو دیچیپ یگوش

 خوشگل بود؟ یلیبرات  نه ؟خ دمیچیپ یقک؟لقمهخوشمزه ااون خانم خوشگله تو اون اتا

 ؟یپست فطرت،چطور تونست یعوض-
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 خودت بود؟  ؟کاریبکن نکاریبا من ا یتونست چطور

بهتر از  یکیگفت ن؟یکن یبا من گندتونو  ماست مال یخواست یتر از خودت،م یروهم با اون دختره عوض یختیر

 ..د؟یجاو

 جان!  دی:چقدر ذهنت خرابه جاودیدوباره خند نیجواب رام یجا به

 باف نباش، یمن،انقدر منف برادر

به من  فیح یبود،ول خوشگلیلیبکنم باهاش ،آخه خ ییصفا هی ومدیبدم نم یادامه داد:راست دیخند یکه م یحال در

 خورد... یبه درد تو م شتریب میهم نبود پی!هم تومدینم

 بود مثل خودت! زهیپاستور یادیدختره ز نیا دیجاو یدونیم

 !دمیمن پرشو چ اما

 دخل و تصرف برات انجام دادم. کمیمن با  یبکن یخواست یکه م یکار همون

 راحت کردم کارتو

 گرفته ،گفت: ینفس دادیکه نشان م یاز مکث ؟بعدیبود یچطور بود بهت خوش گذشت؟راض نمیبگو بب حال

 زد: ادیبلند فرنه؟با داد و  ایبغلت فرستادنت خونه  ریپروندتو دادن ز 

 !رسهیدستم بهت نم گهید یکشمت،فکر کرد یم نی!رامیعوض یعوض یعوض-

 مونم! یحتما منتظرت  م ایو گفت:کجا پشت در دانشگاه؟؟ب دیکش یبلند صوت

 را بجود و گردن نامردش را خورد کند. زیهمه چ یب نیخواست همانجا خرخره رام یم دلش

کرد،مگرنان و نمکش را نخورده  ینم شیرا از کجا اورده بود ،مگر برادر هم نبودند؟مگر داداش صدا یهمه نامرد نیا

 بود؟

 ن؟یرام یشد فیاز کجا انقدر کث-
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 ،ازیآشغال بهم نگاهکرد هیمثل  شهیکه هم ییدر جوابش گفت :از همون جا یاش محو شد و کامل جد خنده

 !نیو من رام یداداش بود شهیکه تو هم ییهمونجا

 بازم بگم؟ یخوا یم

 !نیجوابش آهسته گفت:رام در

 اش را نداشت. یو شعور و مردانگ تیبردن شخص نیها ارزش از ب نیکدام از ا چیکه ه بخدا

 را نداشت. شیبردن آرزوها نیاز ب ارزش

 اش را نداشت. ینابود ارزش

 !زیچ چیرا نداشت ه زیچ چیه ارزش

 .ستیمن و تو ن نیب گهید زیچ چین،هیرام یب نیرام گهیخلص،د گهید نیرام-

 کنم! یکنم،بخدا قسم ولت نم ی،مطمئن باش ولت نم یعوض-

را  نیجلو پرت کرد و راهنمازده،ماش یصندل ریز ییاش را جا یباشد گوش نیاز رام یگریبدون آنکه منتظرحرف د و

 .ستادیخلوت ا یجا نیکرد و در اول تیبه سمت راست جاده هدا

 رها شده بود در حال انفجار بود. شیکه به سو ییها یهمه اتفاق ها و نامرد نیاز ا سرش

 باشد. دهیکش شینقشه را برا نیا نیشد رام یباورش نم اصل

 ن؟یشد،رام یباورش نم اصل

 پروراندهبود؟ نیمار در آست یعنیبا هم شام خورده بودند آن هم در خانه خودش! شبید نیهم

داشت که دست به  نهیشوم بود.؟آنقدر از او ک یپر از نقشه ها شیها و کمک ها یتمام آن لبخندها و شوخ یعنی

 اش شده بود. یحماقت لحظه ا نهیاش ببرد؟از همه بدتر آن دختر بود که آ ندهیآ

 رفت. نیرام یزندگ یاش افتاد و فکرش به ناکجا آباد ها ینیب یرو ینیفکر به اسرا چ از

 بود؟ دهیپرش را چ چگونه
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 خواستند به عقدش در آورند؟ یم اورا

 فرمان گذاشت و چشمانش را بست. یرا رو سرش

 شد. یم وانهیکرد حتما د یفکر م گرید یکم اگر

و ازفکر امروز  دیچیدستش پ انیکه درد م ییو فشرد تا جا دیچیکه توانست دور فرمان پ ییرا تا جا انگشتانش

 .افتی ییرها

* 

بود ؛عمل  کتهکردهید شیکه منصور برا ییرا گرفت و طبق گفته ها شیعمو بعداز بلند شدن منصور شماره بلفاصله

 فاکتور گرفت. هیکرد و از سر وته قض

آورد  یاز قبل هم شده بود و مدام جملهدروغ، دروغ م شتریکار نه تنها استرسش را کم نکرد بلکه استرسش ب نیا اما

 شد.  یتکرار م شیبرا

 شد. یاگر دستش رو م یوا

 کرد. یو حس م دید یآنروز بود که مرگش را با چشم م دندیفهم یم شیوهااگر عم یوا

لب امن  ریسمت راهرو به آن سمت راهروو ز نیشروع به قدم زدن کرد از ا شیو در جا ستادیطاقت نداشت ا گرید

 خواند. یم بیجی

 از اتاق خارج شد. یکرد که پرستار یم یبار دهم بود راهرو را ط دیشا

 .دیبه سمتش دو عیپرستار سر دنیبا د 

 سا؟یوا زتیخانم پرستار؟خانم پرستار تو رو جون عز-

 گهیشد،حالش بد شد،ترو خدابگو من د یهرچه تمام تر گفت:خانم پرستار ،مادرجونم چ یبا نزار ستادیکه ا پرستار

 طاقت ندارم...

 اسرا تکان داد. یحرف ها دنینفهم یرا به معن سرش

 کدوم تخته؟ ضتیمر-
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 ،تورو خدا..4خت ت-

 !میشده بود جیپ یا گهید ضیمر یایاح یتخت چهار حالش رو به بهبوده،ما برا ضیزم،مرینه عز-

 کرده بود. قیتزر اتیح هیشدو به حال رو به موتش ما یگل بود که از دهان پرستار خارج م انگار

 کرد. یگرفت و بوسه باران م یبود پرستار را درآغوش م شیجا اگر

 داد. هیتک واریسر گذاشت و باز هم به د یدستش را رو شهیعادت هم به

 از سر شوق و شکر به خدا بود. واریاش به د هیتک نباریا اما

** 

و  ستادهیکهکنارش ا یسیفرمان بلند کردو چشمان قرمزش را به پل یسرش را از رو شهیبه ش یخوردن ضربات با

 بکشد انداخت. نییرا پا شهیکرد ش یاشاره م

 .دیکش نییرا پا شهیفرستاد و ش رونیکلفه اش را ب نفس

و نگاهش را به روبه رو  دیبه چشمانش کش ید؟دستینیب یپارک ممنوع نم ستادنه؟تابلویا یجا نجایحرکت کن آقا،ا-

 دوخت.

 پارککرد. یو دنج یهوا گوشه خال یتوجه نکرده بود و ب زیچ چیجا و ه چیحالش بد بود که به ه انقدر

 بده ؟ نامتویو گواه نیماش ؟کارتیمصرف کرد یزیچ-

 مورد را کم داشت. کی نیهم شیشوم زندگ یاتفاق ها انیم

 موادم کجا بود؟ گهیدارم د یری،انقدر درگ الیخ یجناب سروان ب-

 ! نامهی،گواه نیکارت ماش-

 افتیرا در مهخودیرج یبعد قبض ها یداد  و اندک سیکوچک مدارکش را در اورد وبه پل فیشد واز داشبورد ک خم

 کرد.

 !ستیپارک ن یجا نجایحرکت کن آقا، ا-
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 کند. نیزم یرا از رو نیگذاشت و ماش یصندل یرا رو فیو ک قبض

 امروز را پشت در بگذارد. یتا نحس دیرس یهرچه زودتر به خانه م دیدور شانس نبود و با یرو امروز

کنار در نگاهشبه مادر و خاله و  نیخوش را به او نشان دهد چون با توقف ماش یانگار خانه هم قصد نداشت رو اما

 افتاد. شیدختر خاله ها

 را بال انداخت و شیآنها ابروها دنید با

را  چرخاند و در را قفل کرد و با خودش فکر کردباز خاله و دخترانش  چیفرستاده، سو رونیبار هزارم نفسش را ب یبرا

 ده اند.آم یچه امر مهم یبرا

 گفت: وایبود که ش دهیبه جمع نرس هنوز

 بشه؟ یکه چ یخونه رو ول کرد نجاست؟یتو ا ی؟جا نجایا یاومد دیجاو-

 تکان داد و روبه مادرشگفت :خوب؟ یانداخت و در جواب سلم آنها سر گرانیرا به خاله و د نگاهش

 فسقل جا؟ نیتو ا یاومد گمی؟خوب؟ دارم م دیخوب جاو-

را در قفل چرخاند  دیرم؟کلیدست به دامن بابات بشم ادرس خونه پسرمو بگ دیمن با یعنی؟یآدرس نداد نیهم یبرا

حرکت  نیسرخ شد انتظار ا یبه آن وایرا بدهد گفت:مگه برات مهم بود؟صورت ش وایش یو بدون آنکه جواب سوال ها

 .زدیم او حرف قطآرام وساکت بودد و ف شهیهم دینداشت.جاو دیرا در جمع از جاو

 !!!دیجاو-

مهم  شیبرا یزیمهم نبود. با رفتنش هم ثابت کرده بودچ زیچ چیه شیبرا گریرا باز گذاشت و از پله ها بال رفت د در

 بود به سراغش آمده بود . زارهمیازهمه آنها ب قایاز آدم که دق یکردند و حال با کوه یچرا درکش نم ست،اماین

 را  باز کرد و وارد آپارتمان کوچک و تک خوابه اش  شد. در

با خودممهمون اوردم؟احترامت کجا  ینیب ینم زنمیدارم با تو حرف م دیهم پشت سرش وارد شد و گفت:جاو وایش 

 رفته؟

 خاله اش  افتاد و گفت: یبه خاله و دخترها نگاهش
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 دعوت کردم؟ من

 ا آمد.جوابش را نگرفته بود که تلفنش به صد هنوز

 بود.  منصور

 گرفته بود. تماس

 ؟ییجان کجا دیالو جاو-

 نده؟ یمقدمه گفت:سلم بابا،نگفتم آدرس به کس یب 

 ام؟یمن ب ینداشت د؟دوستیام جاو یتر گفت:من کس عیسر وایش اما

 !یگفت:اه بابا،تو به من قول داده بود وایش یمحل به داد و قال ها یرا برگرداند و ب شیرو

 اد؟یگفته بود که نم وایش-

 دونستم! یکه با خودش اورده؟من م نیک لیا نی،پس ا یشناختیتو زن خودتو نم-

 مثل خونه پاتوق بشه! نجایخواد ا یبهتون نگفتم ؟دلم نم 

 رسونم. یم ام،خودمویکینزد نیبمون من هم-

 گفت: مایچپاند،خاله ش بشیرا در ج یگوش

 چه وضع حرف زدن با مادرته. نی،ایادب یب یلیخ دیجاو

 خاله خانم؟ یکرد یروزا روهم م نیفکر ا دیجون !با وایبده بهت بگن ش ادشونی،یگفتیبهش م یاون موقع که داشت-

 تو منم؟ یها یادب یمقصر ب یگیم یالن دار-

 !یهم نبود یبال انداخت: مقصر که نه اما ظاهرا معلم خوب یا شانه

 هی؟یکرد ینخواستگاریا یبرا ذمویبوده قول هات؟ پان نیادب شده؟ ا یپسر انقدر ب نیا گه؟چرایم یچ نیا وایش-

 دم. یادبت هم نم یپسر ب نیبه ا دشویگند یمو
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 نشست. شیلب ها یرو ینگاه کرد و پوزخند ذیپان به

 عکس شده بود؟ بر

 .شیدور ازدواج بود برا دور

 خواستند به عقدش در آورند. یرا م یکیرفت  یم یامروز انگار روز ازدواج بود که به هر در اصل

 دوخت. یو م دیبر یم شیبرا یانقدر ماست و وارفته بود که هرکس یعنی

 خودت مال خودت خاله جان!  یخوام،دخترا یم ذیگفته من پان یک-

 داد ،چه برسه به دختر! دیدم،دست تو جارو هم نبا یمعلومه که به تو دختر نم-

 دستم! رمیعروسک بگ نکهیبهتر از ا رمیجارو بگ-

 !دیخفه شو جاو-

را فشردو گفت:احترام  فونیداشت که زنگ در به صدا آمد ،آ یزیبه سمت خاله اش رفت و قصد گفتن چ تیعصبان با

 خودتو نگه دار خاله!

 مرد! گهید دیجاو اون

 !رهبهترهیمهم ب دیجاو نیگفت: ا دیکرد بروند به جاو یکه اشاره م یکردو در حال شیرو به دخترها مایش

 !!!مایش-

 گوش نداد و با ورود همزمان منصور از در خارج شد. وایبه عتاب ش مایش اما

 ماند. شیو دخترها مایخروج ش ریمنصور به مس نگاه

انتظار هم  نیبکنند،کهظاهرا ا یسلم کیرفت دخترها  یدور از ذهن نبود اما حداقل انتظار م مایرفتار ش نیچند ا هر

 بود. هودهیب

 شود. یم نیشد و مادر که آنگونه باشد دختر هم هم یدست مادر ،بزرگ م ریز دختر

 چهخبره؟ نجای:ادیپرس دیبعد از رفتنشان قدم اول را در آپارتمان  گذاشت در را بست و رو به جاو 
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صابم اع دیمدت تنهاباشم،نگفتم بزار هیخوام  یکردگفت:نگفتم بابا،نگفتم م یم دادیکه در چهره اش ب یشانیپر با

 اروم باشه؟

داشت زودتر به منصور برسد و مثل دل او را نرم کند،تاباز هم به  یکه سع یقدم جلو گذاشت و در حال کی وایش

 یکنه نبود یم ینطوریا دچرایاعصابت آروم باشه،منصور جان،جاو یخوا یخواسته اش برسد گفت:مگه تو چته که م

 ده!و دختراش بر مایش یاز من جلو ییچه ابرو ینیبب

 !وایگرفت:بس کن ش وایش یرا به سکوت جلو دستش

در  یبر یرفت آهسته و شمرده گفت:مگه بهت نگفتمحق ندار یم وایکه قدم به قدم به سمت ش یحال در

 ؟ینر یخونش؟؟مگه قول نداده بود

 دهیاصل او راند یعنیبود، دهیشکل ند نیبه حال او را به ا د،تایترس یچهره خشن و سخت منصور کم نیا از

 یخواست ومدام با او سر لج م یآن زمان که طلق م یبود،حت شیگفت و منصور بله قربان گو یاو م شهیبود،هم

 بود. دهیند یو سخت یرگیت نیوقت چهره منصور را به ا چیگذاشت هم ه

 منصور؟ یگیم یدوباره نامش را صدا کرد:چ 

 !یبود و منصور در چه فکر یدر چه فکر وایش

 خوردن ها بلخرهتمام شد. یو سکوت و تو سر یهمه سال صبور نینداشت کاسه صبر منصور بعد از ا خبر

 کرد و منصور را هم واداشت بلخره دست بهاعتراض بال ببرد. دارینداشت غرور پسرش ،غرور خفته شوهرش را ب خبر

 وا؟یرا تنگ کرد:ها ؟نگفته بودم بهت ش چشمانش

 منصور جان؟-

 نه؟ ایته بودم !!!بهت گف وایش-

 منصور! یکن یم ینطوریقدم عقب رفت و آهسته گفت:چرا ا کی

 یعشق یپا نسالهایکردم،من احمق تموم ا یم دیبا شیوقت پ یلیکه خ هیگوشه لبش نشست:همون کار یپوزخند

 براش نداشتم. یارزش چینشستم که ه
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با اون  ذاشتمیدمینه و بخواد ازم دل ببره،بابک یزیتا مبادا خانم بازم هوس چ دمیسالها به هر سازت رقص نیا تمام

 !یافتاد یم اهیتا به خاک س یرفت یکامران گور به گور شده م

 اسارت بدبختم کرد، کهکاش..... نیبود و هم رتیلمصب اجازه نداد،اس نیبه قلبش گذاشت:اما ا یدست

 !یمنت اون چندر غاز پول بابات رو گردنم نذار گهیسگ جون کنم،تا د وا،مثلیهر بهونت ساختم ش با

 گرفت: وایش یجلو دیداد و انگشت اشاره اش را به تهد یرا به چپ و راست تکان سرش

 !یکن یبچه ها باز یبا زندگ زارمینم گهید اما

 یچ یگم برا یم نجا؟بهتیا یاومد یدر خودش جمع شود:به خاطر چ وایبلندتر کردو باعث شد ش یرا کم شیصدا

 نجا؟یا یاومد

 باهاش حرفبزنم! ذیگفت :خواستم راجب پان دیلرز یاش م ین یکه ن یرا بال گرفت و با چشمان سرش

 ؟یرو چه حساب-

 پ .... پسرمه؟-

 بوده؟ هوشیتو چهار ساعتب یکه به خاطر سنگ دل یکه از تو فرار کرده؟همون یکدوم پسر؟همون-

 د؟یچرا از اون خونه بر یدون ی....!!!مها

 خوام بشنوم؟ ینم-

 .دیگذاشت و بلند تر داد کش شیگوش ها یرو دست

 خوام بشنوم! ینم-

 .دیگذاشت و انها را کنار کش وایش یدست ها یرو دست

 زده بشه! دی،همه حرف ها با دیکش نجایحال که کار به ا-

 تو .... تو...... -
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 چیه یجز پوچ انیو حال مرور لحظه ا کرده بود شیها یخودخواه یرا فدا شیگفتن نداشت،تمام زندگ یبرا یحرف

 نداشت.. شیبرا یارمغان

 !وایتمومش کن ش-

 تونم!! ینم-

 کارتو تموم کنم! مهیمن مجبورم کار ن یاگه نکن-

 برخواست.  شیچنگ زدو از جا نیزم یرا از رو فشیک

 .ردیمنصور قرار بگ یرگبار حرف ها ریز نیاز ا شتریاجازه نداد ب غرورش

 !یبر شهیهم یبرا دیبا یاگه بر وایش-

 .دیتوجه به منصور از در خارج شدو در رامحکم به هم کوب بدون

 آن پرت کرد. یکند خودش را به مبل رساند و جسم پردردش را بر رو یو با قدم ها آهسته

 منصورگرفت. یلب ها یبرگشت و ان را جلو یآب وانیو با ل دیحال زار منصور به آشپزخانه دو دنیبا د دیجاو

 بخور بابا!!-

 داد. هیو سرش را به مبل تک دیاز آن نوش یا جرعه

 شبهداشت. کی رییاز او انتظار تغ دیگذراند نبا نهیفکر و ک کیشد،تمام عمر با  یوقت عوض نم چیه وایش

 بابا؟  یبهتر-

 !شهیوقت خوب نم چیبود گذاشت:حال من ه شیزانوها یکه رو دیدست جاو یرا رو دستش

 بابا؟؟ کامران ؟-

 ولش کن بابا جان!-

 حرف بزنه؟ ذیخواد راجب پان یم یدونست یم-
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 یلیبخوابم خ کمیاریبالش ب هیما بشه،حال هم برو  یوارد زندگ یاز اون خانواده کس زارمیوقت نم چیمن سرم بره ،ه-

 کنه! یسرم درد م

 شده بود. دیچ،سفیه یکه در ازا ییسوخت،موها دشیسف یسر منصور گذاشت ،دلش به حال موها ریرا ز بالش

 خوامباهات حرف بزنم! ینرو م ییجا دیشانه منصور مرتب کردو قصد عبور داشت که منصور گفت:جاو یرا رو پتو

** 

 آمد.  رونیب یاز سوپر دیخر نیسنگ یها کیپلست با

 شده بود. یهنوز سرد بود اما دلش نسبت به هفته قبل گرم تر وبهار هوا

 کیرو به بهبود است تا النکه بعد از  ضشیکه پرستار از اتاق خارج شدو به او گفت که مر یاز همان ساعت درست

 او را مرخص کرده وبه خانه اورده بودند. یهفته وخورده ا

قطره کوچک  کیکند که میاش را با خدا تقس یداشت ،خوشحال یکرد و سرش را بال گرفته سع یخداراشکر دوباره

 تر کرد. عیاش افتاد و لبخند او را وس ینینوک ب یروباران درست 

 بخدا!که چقدر عاشقتم خدا! یدون یعاشقتم خدااااا! نم-

 با خدا بود. شیمدل از دخترانه ها کیهم  نیا

 کرد. یم یو دلدار دل

 را تند کرد. شیچادر برده ،قدم ها ریداد و انهارا محکم تر گرفت و ز دیخر یها کیبه پلست یتکان

 کرد. یمادر جونش آماده م یسوپ خوشمزه اسرا پز برا کیو  دیرس یزودتر به خانه م دیبا

 دنیدرآورد و با د فشیرا از ک  یاش زنگ خورد با هزار مکافات گوش یبرنداشته بود که گوش شتریچند قدم ب هنوز

 .دیهم پر شیها یشماره مادر نه تنها خوشحال نشد بلکه خوش

 .دیکشیوم در وجودش شکل گرفته بود در واقع در خفا از مادرش خجالت محالت هم از همان روز ش نیا

دانست چطور  یدانست،اما خودشم ینم یزیدخترش چ یاتفاق افتاده برا یاز ماجرا  هیخبر نداشت و مثل بق مادرش

 و پر احساسش لکه دار و ترسو شده! دیدل سف
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 کرد. یرا از بابت خودراحت م الشینگ او قرص  و خداد و دل ت یبه او قول سلمت و محافظت از خود را م شهیهم

 حال... اما

 داشت گفت: شیکردن غصه ها یدر مخف یکه سع ییصدا با

 جانم مامان! -

 ؟ییسلم کجا-

 مادرجون سوپ درست کنم. یخوام برا یکنم!م دیخر کمیخونه  یاومدم برا-

 سکتش ناجور بوده؟ یلیحالش چطوره؟ بهتر شده؟ خ-

 ؟یخور یغصه م  یدار یهمه راه اونجا نشست نینگران نباش ،تو ا-

از  یتو هم کهدانشگاه دار ستیزنم،حالش خوب ن یم زیبه عز یسر هیتو تنگ شده،هم  یاسرا ؟هم دلم برا امیب-

 .یافت یدرسات م

 یروح طیشرااما الن اصل ندیهم دوست داشت مادرش را بب یلیداشت ،خ د،دوستیمادر نفسش را بر یسوال جمله

 نداشت. یمناسب

 مادر از چشمانش حالتش را بخواند.  دیترس یم

 .کردیچشمانش گود افتاده، وقطعا مادرش را نگران م ریکرد ز یکه حس م یهفته ا کی نیا بخصوص

 اونجا! امیمن خودم م دی!جاده ها خطرناکه،بزار عیاینه مامان ن-

 که! رهید یلید؟خیع-

 .دیمسافرتا رو کم کن گنیالن نه،فصل برف و بارش ،همش م ی!ول امیحال بازم تونستم م-

 شد. رهیفرستاد و بهبخار آن خ رونیگذاشت و نفس گرمش را ب فشیرا در ک یبا هم صحبت کردند و گوش گرید یکم

 شده بود. یگرفتار عجب

 کرده بودنش. یگرفتار عجب
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 شد. یشدند واقعا افتضاح م یتعهد دادنش خبر دار م یاز ماجرا اگر

 رفت. یشدو به هوا م یکه مادرش با اعتماد از او ساخته بود پودر م یارزش و کوه تمام

ترخود را به دانشگاه  عیاز دانشگاه به او زنگ زدند و خواستند هر چه سر شیانروز افتاد که بعد از تماس با عموها ادی

و  یآنبرگه ها را با چه خفت و خار شیفردا که امضا نزده از آن گذشته بود را امضا کند و او یبرساند و برگه ها

 بود. دهینشنیو ناصر یدیاز حم یها حتیامضا زده بود و چه نص یشرمندگ

مانده  انگشتانشیها رو کیقرمز شده بود و رد پلست شیگذاشت ،انگشت ها نیزم یها را رو کیگفت و پلست یهوف

 بود.

را گرفت و کمر راست کرد تا به راهشادامه دهد که   کیپلست گرشیدستش را باز و بسته کرد و با دست د کف

 .ستادیا شیکنار پا دیمج یتاکس

 اسرا خانم؟-

 بخار گرفته به داخل نگاه کرد. شهیرا برگرداند و از ش سرش

 سوارشو! ایب-

 !دمیرس گهیکه،د ستین یراه دیآقا مج یمرس-

 بال،بارون شروع شده! ایب-

 نشست. لیگذاشت و خودش هم کنار وسا یصندل یرا رو لیکلفه در را باز کردو وسا 

کاش با  یا یشدول یحال او م یایجو شهیکرد که هم یفکر م نگونهیا دیمج دیشا ایبه گردنش مانده بود، نید انگار

 شد. یآنروزش نم یاور خجالت و خواهش ها ادیراهش  یسبز شدن جلو

 ؟ سیسرو یچرا زنگ نزد-

 کردم!  دیخر ینبود ،زود یراه-

 به وجود امده معذب کرده بود. طیشرا نیاسرا را از ا شتریبرقرار شد که ب یسکوت هیثان چند

 ومد؟ین شیکه پ یمشکل-
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 انداخت. شهیش یو نگاهش را به رد بخار راه گرفته رو دیرا گز لبش

 نه خوبه!-

 اومد به خودم بگو! شیپ یهر وقت مشکل-

 خفه خارج شود. یفضا نیکرد از ا یگفت و با عجله سع ی،ممنون اهسته ا نیتوقف ماش با

 و بدون کفش انداخت و وارد اتاقشد. یخال یبه پله ها یشد در را پشت سرش بست . نگاه اطیح وارد

 در رخت خواب به سمتش رفت. دهیمادربزرگ دراز کش دنید با

 ها رفتن؟ هیهمسا-

 !یایخواستن بمونن تا ب یل جون گفت:م رزنیپ

 غ باشه به نفعته!بهتر شد،کمتر دورو برت شلو-

 خوب اونا هم محبت دارن بهت! یول

داد و  خته،بهدستشیر یوانیخارج کرد و در ل شیها دیخر کیاز داخل پلست یا وهیزانو کنارش نشست و اب م یرو

 خانم خانما! یبس شما گل نکه،ازیاش زدو گفت:اونم به خاطر ا یشانیبه پ یبوسه ا

 نکن! یطونیش-

 شد و به سمت آشپزخانه رفت. بلند

 گفتم. یجد-

 !یریسوپ خوشمزه برات بپزم ،جون بگ هیخوام  یم

 خوبم دخترکم!-

 لبخند نگاهش کرد. با

 !ی!همون مادرجون سرحال  و خوشگلم بشیخوام که خوب تر ش یم-
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 !زیپس برو ،انقدر زبون نر-

 کرد و مادر جون را حمام برد.  زیبعد، تمام خانه را از نو تم یساعات

نه -مادرجون؟ یخواینم یزیگفت:چ دیمال یکه کمر خسته خود را م یآماده شده را هم به او داد و در حال سوپ

 !یخسته شد

 صدام کن! یخواست یزیخودم برسم،اگه چ یبه کارا کمی رمیبوده!من م فمیوظ-

 کج کرد. نییبه پا یرا کم سرش

 خودت! یبلند نش-

 اتاقش شد. یزند راه ینم یکار چیکامل گرفته بود که دست به ه نانیکه از او اطم نیا بعداز

مخصوصا  دادیحتما همه انها را انجام م دیعقب مانده داشت که با یدرس ریو غ یدرس یکارها یچند وقت کل نیا

 .دادیم لشانیتر تحو عیهرچه سر دیبرداشته بود . با پیترجمه و تا یکه برا ییمقاله ها

 به ان انداخت.. یپوشه برداشت و نگاه یرا از ل یکاغذ

 ،ترجمه بهتر بود. ندیبنش ستمیتوانست پشت س یکردو نم یدرد م ینداشت ،کمرش کم پیتا حوصله

،زنگ  سدیرا بنو نحروفیکه خواست ترجمه اول نیبرگه نوشت و هم یرا بال میرا در اورد و بسم ا الرحمن الرح خودکار

 خانه به صدا آمد!

و رو بهمادربزرگش   ستادیپخش شده اطرافش گذاشت و کنار درگاه در  ا یبرگه و کتاب دفتر ها یرا رو خودکار

 .دیپرس

 اد؟یقرار بود ب یکس-

 اومدن! یدیوقت د هیعموهات باشن،برنامه که ندارن، دیشا-

 را برداشت. فونیو ا دیکش شیبه لباس ها یدست

 بله؟-
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 ؟یمنزل محسن-

 د؟یبفرمائ-

 باز کن دخترم؟-

 شما؟-

 باز کن اسرا خانم! -

 گذاشت،رو به مادربزرگش متفکر گفت: شیرا سر جا یگوش

 نکرد! یمعرف خودشو

 من برم؟-

 دونست. ی،اسممو م رمیحالت؟خودم م نیتو با ا-

 .ستادیوانایا یرفت و رو رونیرا فشرده ،ب فونیسرش  مرتب کردو دکمه ا یرا رو یطرح دار خانگ چادر

 بله؟-

 !اهللی-

 ..دیبفرمائ-

 انیخانشان وارد شود اما با جلوتر آمدن مرد و عبورش از طاقکوچک در و نما یزد و منتظر ماند مهمان ناآشنا تعارف

 .دیاش از هم پاش یذهن یتمام دو دوتاچهارتا ها اطیلمپ کوچک و زرد رنگ ح ریمرد ز یشدن چهره و صورت آشنا

 ،عمل هم تمام شده بود.تمام شده زیکرد همه چ یم فکر

 یکمککرد تا کار به جاها دیهم با وساطت پدر جاو یتعهد را امضا زده بودند و الحمدوهلل ناصر یسرو صدا برگه ها یب

 نکشداما حال ، یبدتر

خواست  یاز اوم شیپ یهفته و اند کیماند که  یمرد رهیخ ریو مات و متح دیاز تعجب پر شیلب ها یلبخند رو 

 باشد. نشیام
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 چه آمده بود؟ یبرا گرید

 آن داشت دوباره زنده شد. یدر فراموش یکه با بهبود مادربزرگ سع یبد خاطرات

 اجازه هست؟-

 خواست تا وارد شود. یبود و از او اجازه م منصور

ف خانشانقادر به حر اطیمنصور آن هم در ح دنیاز د قهیانقدر بال بود که تا چند دق رتشیچند درجه شوک وح هر

از هپروت   دیمنصور را د لبانیکه لبخند رو یبزند و وقت یکرد حرف یحکم م یزدن نبود اما رسم ادب و مهمان نواز

 !دیکنم ،بفرمائ ی:خواهش مدگفتینکه خودش هم آن را نش یآهسته ا یآمد و با صدا رونیتعجبش ب

 تو! ایگفت:ب  یمردانه وخونسرد یبود که منصور  برگشت و با تن صدا یزمان یشوکش نبود،شوک واقع نیاول نیا اما

 گذاشت. اطشانیبراق پا در ح یدرهم و چشم ها یبا اخم ها دیجاو و

 همان شوک بود.  یواقع یمعنا دی.چهره جاو دیترس دیجاو دنید با

وزک دست بادر گاه در شد و به عقب برداشت که باعث برخورد ق یو ناخودآگاه قدم دیچادرش پر یرو ریاز گ دستش

 .دیچیبدنش پ انیم یدرد بد

 گفت و چهره اش در هم شد. یآخ

 مادر؟ هیشد اسرا ،ک یچ-

 را تند تر کردو از پله ها بال آمد. شیوحشت او منصور سرعت قدم ها دنید با

 شد دخترم؟ یچ-

 زد. یدردش را قورت داد  اما قلبش هنوز نبض وار و تند م-

 .دیست،بفرمائین یزیچ دیببخش-

 قاتیروبود و تحق شیدختر برا نیدانست ،اما ا یرا نم وایخود کوتاه امده بود و خط و مش ش یچه قدر در زندگ هر

 کرد. یم انیو احساسش راب اتیچند روز انجام داده بود صحت وسقم حدس نیهم که ا یگسترده ا
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 نطوریکرد ا یاش نگاهم یزندگ هیبا فکر به قضخودش دقت الن را داشت و موشکافانه و  یاگر در زمان جوان دیشا

 زد. ینم شیشد و گند به زندگ ینم

 خواستم بترسونمت! ینم-

 . دیکردو نگاه کرد،ودست ودلش لرز سکوت

 نکردم... یچکاریخواست با چشمانش از او بپرسد ،باز چه شده،بخدا من ه یم دیشا

 .دیبفهماند که واقعا ترس ایو

 مادر؟ هیاسرا، ک-

 حاجخانم... یخوا یزدو نگاهش را از چشمان دو دو زده اسرا گرفت و بلند گفت :مهمون نم یلبخند منصور

 ..دییایهم بال ب دیماند و منتظر شد جاو رونیب 

گرو گذاشتن اورده بودشو حال هم که او را  شیهم بزور و هزار خواهش و ر نجایو تا ا شیبود و هزار ناسازگار دیجاو

 برد. یبال او را م یبود تا بال تا خانه اسرا اورده

 !سرده هوا!دیبجنب جاو-

*** 

 شد و در را پشت سرش بست. اطیح وارد

 کرد. شتریپدر که او را صدا کرده بود سرعتش را ب یبا صدا و

 بود. ستادهیا وانیا یرو یاسرا با چادر گل گل 

ه چشم به اسرا انداختو اخموتر از لحظه براق هم از گوش تینها ینگاه تند وب کیبه پدرش انداخت و ینگاه همزمان

 گذاشت. وانیا یقبل قدم رو ی

 نره! ادتی لیجان وسا دیجاو-
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رو به او  نلحنیودسته گل کوچک گل را به سمت اسرا گرفت و با خشک تر وهیاب م کیو پلست ینیریاخم ش با

 ! ضتونیمر یگفت:برا

 .دیکش شیلرزانش را پ یکه اسرا دست ها نیهم

 پرت کرد. شیآنها را برا یرا در آغوشش انداخت به نوع لیوسا 

 کار تنفرش را به اسرا نشان دهد. نیداشت با ا قصد

 لب گفت. ریز یممنون  یوبدون عکس العمل دیاسرا لبش را گز اما

 شده بود. دیمتوجه غرض جاو هرچند

 منصور امد. یلبها یرو یزیصحنه خنده ر نیا دنید با

 کرد. یم دیجاو بیو پدرسوخته نص یپس گردن کیبود  شیجا

 نبود. شیجا فیاما ح 

 کار نبود. نیوقت ا حال

 !دیآقا جاو-

 قرمز را گرفت. کیت نیکار اول نیبه پدرش انداخت،با ا ینگاه

 قول داده بود. مثل

 شدند. ادهیپ نیداد واز ماش تیدر با هم صحبت کرده بودند تا بلخره منصور رضا نیپشت ا یکل

 کرد که دست خودش نبود. یچه م یول

 داشت. تیحساس

 وجود زن ،علل الخصوص به اسرا! دش،بهیهم از نوع شد ان

 تمام شود و به خانه برگردد. دهیکه پدرش چ یبرنامه ا نیخواست هر چه زودتر ا یدلش م و
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ته تمام پدرش را هف کیاورد  تا قوز بال قوزش شود و  یرا به زبان نم نیشد و نام رام یلحظه قفل م کیزبانش  کاش

 پدرانه و یها حتیمردانه، و خواهش ها و نص ابحثیمهمان خانه اش کرده و مجبورش کند تمام هفته را به صحبت  

 کند.  یپدر،ط یبزرگ میبچه گانه و در آخر هم تسل یپشت گوش انداختن ها ای

 یو اتفاق ها دهبودیچ شیکه برا ییو برنامه ها وایکند ،اما امدن ش یخودش زندگ یخواست تنها باشد و برا یم مثل

 داد. رییهدفش را تغ رویافتاده بود ،مس شیهم که برا یا دهیچیپ

 ؟یسلطان یآقا دیبفرمائ-

 نرم و دخترانه اش تعارف کرد وارد خانه شوند! یبود که دوباره با صدا اسرا

 ممنون دخترم!-

 مونی!!بزار اسرا خانمراهنمادید گفت:آقا جاوخواست وارد شو دیکه جاو نیو هم ستادیا یوارد شد و کنار منصور

 کدوم سمته! میدون یکنن،ما که نم

 تا اسرا اول برود.  ستادیو کنار ا دیبرداشته را عقب کش قدم

اما چرا  اجنبودیبه جهت احت گریبود د دی،رخت خواب پهن شده مادربزرگ اسرا را  د رونیخوب بود خودش از ب حال

 اورد. یاسرا جان را داشت سر در نم یپدرش انقدر هوا

 ادی،  نیریش ینبویا یومسخ خوش دیاش دو ینیب ریز ی،عطر خوش دیسف یعبور اسرا از کنارش با آن چادر گل گل با

 مسخ شدن آن روزش افتاد.

 وجودش کمتر شدچرا؟چه بود که..... یسخت از

آن زده بود،از  دنیحرف ازچ نیکه رام یپر انداخت،بال و پر بال و ادیافتاد؟و چادر باز اسرا او را  نیرام ادیناگهان  اما

 دختر گفته بود. نیا یها یخوشگل

به او دست زده بود و پدر  نیرام یعنیدلش حالت تهوع هم گرفته بود یاش افتاد،حت ینیبه ب ینیشد و چ چندشش

 آنقدر  دوستش داشت.

 که به ذهنش حمله ور شده بود یمنف یبود؟با فکرها دهیدختر د نیا یها یاهیپشت س یزیچ چه
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 پدر را پنبه کرده. یعود کردو خودش هم متوجه شد تمام رشته ها تشیحساس دوباره

 خواهد زد. شیقول ها ریشده و ز مانیگفت که پش یکه رفت حتما به پدرش م درون

 سرا مانده بود.لبه چادرا یشود چشمش به گل ها ریکه کنار پدرش جاگ یسر اسرا وارد اتاق شد وتا لحظه ا پشت

 ان نشسته را پاک کند. یکه از استرس رو یکرد عرق یوسع دیاش کش یشانیبه پ یدست

کنار  قیفاصله داشت و پدرشهم دق یبا بخار یمادر بزرگ اسرا ،کم یننشسته بود. اما جا یبخار شیحداقل پ کاش

ان  یو گرما یاست و بخار گوناگونیپر از حس ها دیرا هم نکرده بود ،جاو نیخود جا باز کرده بود و فکر ا یبرا رزنیپ

 ضرر دارد. شیبرا

 هوا سرش را بال گرفت که منصور به شانهاش زدو گفت: یبود که متوجه شد همه جا ساکت شده و ب الیفکر خ در

 جان !باشما بود. دیجاو-

 پاسخ داد. یمختصر یگرم مادربزرگ اسرا را با احوال پرس یشد و جواب احوال پرس سرخ

روح تر شده  یتر وب دهیآنروز چهره اش چروک یکه بر خلف شاداب رزنیدلش به حال زار و چهره شکسته پ یا لحظه

 بود سوخت.

 قشقرق بود تا بتواند بهمقصودش برسد؟ کی ایبود  یآن روزش واقع یها هیواقعا تمام گر یعنیکرد  فکر

 اورد. یکم م اوقات از درد یکه مشخص بود گاه ییبا صدا رزنیپ

 را صدا کرد. اسرا

 !اریب ییمهمونا چا یاسرا جان ،مادر برا-

 !میبه خودت سر بزن می،اومد میومدین ییچا یحاج خانم برا-

 پسرم! یلطف کرد یلیخ-

 بوده، فهیکنم مادر ،وظ یخواهش م-
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است ادامه  شمرددیدر گفتن حرف ها یداد کم یو نشان م دیکش یبه صورتش  م یکه دست یبعد منصور در حال و

 داد.

 خودتون بزنم! شیپ دیهست که با ییحرف ها هیراستش مادر ،-

 منصور گرفت.  یجلو آمد و آن را جلو یچا  ینیزمان اسرا با س همان

 برداشت و خطاب به اسرا گفت: ینیرا از س ییچا استکان

 به حرفامون! یو گوش بد ینیبش دیدخترم،تو هم با نیبش

 گرفت. دیجاو یرا جلو ینیت و سلب گف ریز یچشم اسرا

 دهیمضمون د نیبه هم یلمیشفیاز اتاق فرار کند،چند سال پ ختهیرا ر یبزند و چا ینیس ریخواست ز یدلش م چقدر

 د؟یندار لیرا تکان داده گفت:م ینیکار را انجام دهد کهاسرا س نیوسوسه شده بود ا دیبود ،حال شد

 را پس زد. یچا ینیگفت و س یخودش هست،نه ا لیکارها که به م هیخودش نبود،بق لیبه م آمدنش

 کرد. شمرتبیپاها یگذاشت و کنار مادر بزرگش نشست و چادرش را رو نیزم یرا رو ینیحرف س یب اسرا

 گه؟ید نیاسرا خانم ظاهرا دانشگاه رفت-

 دانست. یرا بال گرفت و با تعجب به منصور نگاه کرد ،او از کجا م سرش

 را با گفتن بله داد. جوابش

از حال و روز  نمیو نزار،ا زاریطور نیا خت،خودمیبهم ر مونویآش تو کاسه ما گذاشت،زندگ نیکه ا ینده اون ریخدا خ-

 دخترم،

 شد. نی،که حال و روزمون ا میکرده بود یبد یدونم اخه ما به ک ینم

خورده،اما  بهشونیل جوون بودن ،ضربه بدهر حا ن،بهیکم گفت نیهم بگ ن،هرچقدریگیم یفهمم مادر جان ،چ یم-

 مطمئن باش کار پسر من نبود مادر!

 بچه بخواد خونه خراب کن بشه! نینون حرام سرسفرم نبردم که ا من
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 ناراحته! یلیخودشم خ بخدا

تا سوال  هچندی نکهیا نیو هم میبابت اون روز بکن یمعذرت خواه هیبوده که خدمتتون  نیغرض ا میینجایکه ا النم

 .میاز اسرا جان بپرس

 یبزند ،کار یو عذرخواه دیاز ببخش یبه پدرش نگاه کرد؛ قرار نبود حرف رهیخ رهیو خ دیرا به هم ساب شیها دندان

 نکرده بود که!

از دوستاش  یکینقشه کار نیطرح ا یعنیاز دوستاش بوده ، یکیجان متوجه شده که متاسفانه !متاسفانه کار  دیجاو-

 ییاون آقا میکن ی! ظاهرا تنهاهم نبوده و ما فکر ممیکار و کرده  ما خودمون موند نیهم ا یبوده که حال بر چه اساس

 که اسرا خانم ازش حرف زده،همون همدستش هست!

 !دیرسیبهش م یخدا ازش نگذره،آخه چ-

 دوخت.  ینگاهش را به اسرا م یاز چند گاه ؟هریبهمون بد یکه گفت یاز اون آدم یمشخصات هی یتون یاسرا جان م-

 تینیرا ع شیکه حدس ها وشکها ابدیدست  یزیکرد تا به چ یپدرش برانداز م یگفتن حرف ها نیاو را ح حالت

 دهد.

اسرا را  عیبه اودادند سر اتیاز اب ح یدخترش جرعه ا یگناه ی،انگار با ب دیدرخش یمادربزرگ از خوشحال چشمان

 .ندیصدا کرده؛از او کمک خواست تا بالشت را پشت سرش بگذارد و کمرش را راستکرده ،راحت تر بنش

! ازش نیاگه ولشکن نیونیکار و کرده گوشش بود ،اما حال مد نیکه ا یبزرگه اون ادم کهیاگه پسرم زنده بود،ت-

 به صورتش بزنم. یلیس هیخودم  یتا من با دستها نیکن یم تیشکا

 چشم مادر من،خودم تموم کارا رو دست گرفتم. یبه رو-

 وزمون به حالش بسوزه! نیکنم،دل زم رشیغافل گ یجور هی

قطعا مسبب  میکردیفکر م شترینداشت و شمام حالتون بد شد وگرنه اگه ب یحال درست و حساب یچکیروزم ه اون

 شد. یم دایپ نایزودتر از ا ،یاصل

 بگو! ادتهی یزیاسرا جان بگو مادر، خجالت نکش ،هرچ-
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که از ته دل اورا  دهیداشت ،جزسپ ادیکه از ان روز در  ییها یها، بغض ها و دلشکستگ یاسرا با قورت دادن  ناراحت و

 کرد. فیتعر دهیخشکیبا صورت سرخ و دستان لرزان و گلو شانیبرا زیبه خدا سپرد از همه چ

 شد. یم شتریب دیصورت جاو یرو یمنصور و اخم ها یلبها یهر حرفش لبخند رو با

 د،دوستشه؟یجاو گهیگفت:درست م دیبلخره منصور رو به جاو نکهیا تا

او اجازه گفتن  ازیبود گذاشت ،به نوع زانیکه کنار بدنش آو دیدست جاو یداد و منصور دستش را رو یرا تکان سرش

 خدمتتون عرض کنم..  دیبا همیا گهیمطلب د هی نیاصل مطلب را خواست و همزمان گفت:حاج خانم اگه اجازه بد

 دست او مشت شد. ریز دیجاو یمنصور عرضش را ادا کند دست ها نکهیقبل از ا و

** 

 یخود درآورده باحرف هاکرد اعصابش را تحت کنترل  یهم فشرد و سع یمحکم رو یا هیثان یرا برا چشمانش

 منصور از کوره در نرود.

 بار آن برود. ریخواست ز یدلش نم چیداشت و ه شیزور برا یمعن شتریکه ب ییها حرف

 گذاشت. یرا کنار م نیرام یها لهیتمام ح اگر

 گذاشت. یخود را نسبت به جنس مونث کنار م تیحساس اگر

دختر زبان  شهمانیگذاشت هم ،اسرا برا یکنار م نیرام یو حرف ها یشک و گمان خود را راجع به دست دراز اگر

 شده بود. نیشومرام یزدن باز دیکرده ،باعث کل شیو عصبان ختهیبود که اعصابش را بهم ر یدراز

 یدست ها شوحسیدست ها یهم شده بود اما با قرار گرفتن دست منصور رو مانیدانست وپش یاو را مقصر م هنوز

به اسرا  یتیو نارضا نهیشده ازک تنگیبا چشم ها یزخم یرنگ محبت داشت سکوت کردو مانند مار رشتیگرم او که ب

 شد. رهیخ

گرفته را قبول  سریو باز ردیپدرش قرار گ یحرف ها ریاو را بترساند تا مبادا تحت تاث یخواست به طور واقع یم دیشا

 کند.

که  میفکر کن میشکل با هم آشناشد نیو به ا یاتفاق یلیخ کنم حال که به صورت یبا اجازتون حاج خانم !من فکر م-

 .میریرو در نظر بگ ییآشنا نیخوب ا یجنبه ها شتریو ب ریعدو شده سبب خ
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 با اجازتون! گمیباز هم م البته

 .دمیهم نشن یا گهید زیچ فیو  تعر یو الحمدوهلل جز خوب میکرد یقاتیراجب اسرا خانومتون تحق ما

 من،،،، دیهم بدون قابل

 انداخت.  یزخم دیبه جاو ینگاه

دوتارو تو دست  نیدست ا میو خدا بخواد بتون رهیدوتا جوون صورت بگ نیا نیب ییآشنا هی میما دوست دار یعنی-

 .میهم بذار

 .رهشدیهمان وحشت زده سرش را بال گرفت و به آن دو خ ایتعجب کرده  افت،اسرای انیاش که پا جمله

 خورد.  یتکان شیلبها 

 خواست همان لحظه جواب رد بدهد. یم دیشا

 .دیافتاد لبش را گز دیجاو یکه به صورت اخمو نگاهش

 اسرا ؟ یخواستگار نیالن شما اومد-

 دوتا جوون! نیا ییخودتون حاج خانم ،هم آشنا ادتیهم عرض ادب و ع-

 گرفت. یاز خوشحال یبرق رزنیپ نگاه

اسرا  ی،بابا امرزیدخدابی،عروسم و حم ادیگفتم ب یم ی،من به کس نیادد یکاش خبر م یول ن،یخوش اومد یلیخ-

 بودن! نشیعمو حامد و حس یول ستنیجانم ن

 گفتم. یبهشون م دیبا من

 آمد. نیریمنصور ش یبرا رزنیپ اوردنیو نه ن موافقت

 .میگفتم اول با خودتون حرف بزن م،والیشرمنده حاج خانم اطلع نداد-

 ه؟یاسرا جان ،نظر خودت چ-

 فکر کنم! دینگاه کرده ،آهسته گفت:من... من با دیجاو یاخمو یکرد و به چشم ها یسکوت
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 شد. شترینشست و اخمش ب دیجاو یلب ها یرو یپوزخند

 بود.  یهم ازدست  پدرش کفر یکم

 دیبا د؛ینشنگاه کند و بگوقرار بود به عقدش در آورند در چشما یکه روز یگفته بود که حال دختر یرا طور حرف

 فکر کند؟

 گذاشت. یخانه م نیرا در ا شیپدرش نبود عمرا پا یخودش گفت،هه اگر حرف ها و شرط ها با

 ن؟یجان داشته باش دیصحبت کوچولو با جاو هیبکنم، یخواهش هیتونم  یدخترم ،م-

از  کنم،خونهینه،اما مادر بزرگ گفت :خواهش م دیبه مادربزرگش انداخت انتظار داشت بگو ینگاه مردد اسرا

 خودتونه!

** 

ترس داشت و  نپسری( هرچقدر از اشهیدر خونش سبز م ادیفرستاد،)مار از پونه بدش م رونیحبس شده اش را ب نفس

 شد و حال در خانه اش بود. یم شیدایاو پ یگرفت باز جلو یاز او فاصله م

 نبود! یکردن باور

 ود؟در خانه اش ب دیجاو

 بدنش دست خودش نبود و دستش هنوز درد داشت. کنترل

 گرفت. شتردردیپرت کرده بود دستش ب شیرا برا لیوسا قتیرا به او داد د حق لیوسا دیهم که جاو یبا حالت 

 یاومد یکرد جایبیدار فیاعصاب تشر یتو که ب دیاعصاب بگو یب نینه اصل به ا اینامرد، یا دیخواست بگو یم دلش

 خونه من!!

گونه حرف زدن وجودنداشت،ادم که به  نیا تشیبود و در شان و شخص یادب ینگفت دور از ادب بود،اصل ب اما

خدا جلوتر از او وارد  بیتا حب ستادیایکنار دیکند،لبش را گز نیتوه دیلب هم نبا ریز یکند ،حت ینم نیمهمانش توه

 شود..
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بهسمت  می،اسرا وارد خانه شدو مستق دهیکنار کش دیزد که جاو یقدم برداشت ،پدرش حرف دیکه جاو نیهم

 آشپزخانه رفت.

کرده بودواجازه نداده  عیاعصاب را ضا یب یرفت،چه خوب که منصور آقا یآشپزخانه که شد ،دلش غنچ وارد

 بودجلوتر از او وارد خانه شود.

آمده اند، و علتحضورشان در خانه شان  نجایفکر کرد چرا به ا نیو به ا دیداد، ارنجش را مال هیتک نتیبه کاب یا گوشه

 .ستیچ

 خواست. یمادربزرگش او را صدا کرده از او چا که

 استرس ته قلبش بود که دستانش را بهلرزش انداخته بود. یبا وجود ارام شدنش هنوز اندک دیبه صورتش کش یدست

گذاشت و  نتیکابیرا رو ینیش هنوز لرز داشت. دوباره سمرتب کرده،آن را گرفت ،دستان ینیرا در س یچا استکان

 تکرارنشود. یآنروز یبگذراند و حرف ها ریرا به خ زیخواند تا خدا همه چ یالکرس تیآ

 بلند آنروزش وحشت داشت. یو صداها دینگاه نکند ،ته دلش، ته وجودش از جاو دیکرد به جاو یکه رفت سع رونیب

کرد،مثل آرامش همانروزش در  قیکه زد آرامش را به او تزر یور با لبخندمنصور گرفت و منص یرا جلو ینیس

 !مارستانیب

 .ستادیا دیجاو یگرفت و روبه رو یقدم

 کند. ینم یاعصاب یاعصاب ،ب یب نیرا داده بود که ا نانیاطم نیبه او ا شیبا لبخندها منصور

 د؟یندار لیگفت:م نهیطمان با

منصورگوش سپرد ،حرف  یمنصور کنار مادربزرگش نشست و به حرف ها یکه پس زده شد ،متعاقب حرف ها ینیس

 .ختیبرانگ شیکه تعجب را برا ییها

 نداشت. یاز مسبب ان شناخت یاز ان خبر داشت ول یکه تا حدود ییها حرف

 کرد. شتریمنصور تعجبش راب یانیپا یتلخش انداخت اما حرف ها یبه روزها یدر خواست مادرجون،مرور به

 سرش سبز کرده بود. یشاخ رو واقع در
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 کرده بودند. یاو خواستگار از

 یرا نم لکارشانیکار داشته باشد، اما دل نیاز ا یتیداد رضا یچهره اش نشان نم یانداخت سخت دیبه جاو ینگاه

 دانست.

 پراند. میجواب رد مستق یاو را برا دیچشمانش ،ام انیبه مادربزرگش انداخت اما شوق م ینگاه

 یفکر کنم بدهد و خودش را فعل نجات دهد بعدها با بهمادربزرگش م دیجوابش را با گفتن با میمستق ریکرد غ یسع

 زد. یداشته باشد مادربزرگش با آنهاحرف م یاست و بدون آنکه خودش دخالت یگفت جوابش منف

 با توافق دوطرفه منصور و مادربزرگش دستش در حنا ماند. ااما

 ر کنم!فک کمیمن  نیاگه اجازه بد-

 .میایفکر کنن،بعدا م کمی دیشد و ارام گفت:بزار لیبه سمت پدرش متما یکم دیلحظه جاو نیهم

از  یمثل ماه دیرفت،جاویم رونیجواب ب یدرب نیمنصور نبود ،اگر از ا یبرا رهایاز آن تو بم گریها د یریتو بم نیا اما

 خورد. یم زیدستانش ل

 اورده بودش! نجاینه آورده بود و با هزار خواهش تا ا یهم کل ینطوریهم

 فکر کردن! یبرا مید یکه ضرر نداره،ما بهت زمان م یصحبت جزئ هیحال -

 آخه! یول-

 به مادر بزرگش انداخت. ینگاه

 کرد. یم ریس یگرید یایانگار مادربزرگ در دن اما

 نداره! یصحبت که ضرر هیاره دخترم -

 .دیچه بگو نیجو سنگ نیدو و در ا نیدانست در مقابل ا ینم 

 اورد. یکرد،اصل سر از کار او در نم یهم کلفه ترش م دیجاو پوزخند

 لب گفت. ریز یبلند شد و چشم شیجا از



 چتر ریعشق ز

153 
 

 را وادار به بلند شدن کرد. دی،جاو یهم با خوشحال منصور

 گوشش بلند شد. ریاز ز دیجاو یکه وارد اتاق شد ،صدا نیهم

 خوب؟-

 انداخت. دیبه جاو یسوال یبه عقب برداشت و نگاه یبرگشت و قدم عیسر

 ارام شود. یبندازد که با آنها اعصاب خودش کم ییها کهیبزند و ت ییداشت حرف ها یسع دیجاو

 ؟یذاری،چرا طاقچه بال م یخواست یم نویتو که هم-

آن انداخته  یبه بسم ارو یاهبرداشت و نگ یرفت.کاغذ نیزم یپخش شده رو یرا گفت و به سمت برگه ها نیا

 پرت کرد. شیجزوه ها ی،دوباره آن را رو

 زد. یآمد، پوزخند یاسرا ظاهر ینظرش همه کارها به

 نکردم که منتظر رفع و رجوعش باشم. ییخطا چیمن ه-

 اسرا هزار معنا داشت. حرف

 .ستادیا شیشدو به سمتش رفت و روبه رو بلند

 رفع و رجوع اومدم؟ یمن برا یعنی-

از کار  دیجاویمعلوم شده  و جز دوستها یرو شده بود و مقصر اصل زیجرات به خودش داد حال که همه چ یکم 

 کنم ،جوابمم از اول معلوم بود. یراجب شما نم یدرآمده بود گفت:من فکر

 .دیدوهفته رو به کل فراموش کن نیو تمام ا دیبر شمیم خوشحال

 از ته دل است.  شیزد حرف ها یم ادیکه فر ییشد ،چشم ها رهیاسرا خ یبه چشم ها یکم

 زد. یکرد و به نفرتشدامن م یم شتریب دیشکاک جاو شهیاسرا را در وجود هم یکه باور زبان دراز ییها حرف

 کرد. زیدور در وجودش رشد کرده بود را سرر یکه از سالها ینفرت

 حل شده بود،پدرش! زیاو همه چ یبرا
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 کنند. دایفراهم کند که فرصت شناخت از هم پ یرا طور طیاز او قول گرفته بود که شرا پدرش

ختم  خواستیکه با مثبت بودن جواب اسرا قرار بود فراهم شود را به کجام یدانست آخر شناخت یکه خودش م او

 کند.

 کرد. یحال آنرا برعکس م اما

 داشت.دختر حق له کردنش را ن نیشد و ا یله م دینبا دیجاو

 !زنمینمیخوب،خودت برو بهشون بگو!!من حرف یلیبه چشمان اسرا انداخت و پر غرور گفت:خ ینگاه

 اماااا-

 رفت گفت:من جوابم مثبته! یاز اتاق م رونیکه  ب یحال در

 شد. رهیخ دیرفت جاو ریداد و به مس هیتک واریرا به طاق گوشه د دستش

 کرد،تعادل نداشت. یرا درک نم دیرفتار جاو اصل

 کرد. ینم یحشرو نشر ،یشتر نهیاعصاب ک یبشر ب نیوقت با ا چیه مطمئنا

 گوشش گذشته بود. خیلطف خدا شامل حالش شده و خطر از ب کباریبود ، شیکه نبود،زندگ یبند آب

 رفت. یآدم نم نیا یوقت سمت و سو چیه گرید

 ؟ییاسراجان ،کجا-

 نیدلنش د،لبخندیکه د یزیچ نیرفت و اول رونیمتشنج ب یلب گفت و با اعصاب ریز یمادربزرگ ،اه یصدا دنیشن با

 صورت منصور و مادربزرگش بود. دواریو ام

خود را بر سر  یوخطاها نهیاو سوءاستفاده کرده و ک تیاز مظلوم یهمه مدت شل و وارفته بودو هر کس نیکه ا نیا از

 او هوار کند، خسته بود.

 را فراموش کند. شیباعث شده بود خود واقع شیدوهفته و اتفاق ها نیا انگار

 بار امده بود! یکه قو او
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 به سمت منصور گشت. دیتنگ شده جاو یدر اتاق انداخت و از چشم ها یگردش نگاهش

 زدن و نظر دادن حقش بود،نبود؟ حرف

با مادرمم  دیمنبا ینم،از طرفشبه نظر بدم و بهش فکر ک کیکه من بخوام  ستین یه،موضوعیقض نیراستش ،ا-

 .ستین نجایمشورت کنم که در حال حاضر ا

وجود  یدشناختیازش گذشت با یبه راحت شهی،نمیعمر زندگ هی هیانداخت و ادامه داد:قض دیبه جاو ییگذرا نگاه

 داشته باشه!

 .بردیم یپ رشتیبودن او ب دهیزد به عاقل و فهم یکه اسرا م یشد انگار با هر حرف شتریمنصور ب لبخند

 یم شتره،منیب ییاشنایهمون اجازه برا ستین یعقدو عروس یالن که برا م،جلسهیگ یم نویخوب دخترم ما هم  هم-

 !دیقرار بد انیفاصلهمادرتونو هم تو جر نیتو ا نیباهم اشنا بش شتریفرصت فراهم بشه،شما دوتا ب نیخوام ا

 بچرخاند که مادربزرگ گفت: یگرید هیبزند و موضوع را از زاو یحرف خواست

 زنم! یاره دخترم ،من خودم به مادرت زنگ م-

 بکشد. یتونست هوف بلند یم کاش

 اسرا جان؟ یگفت:موافق منصور

کرد،  یانداخته بودنگاهش م نیچشمش را چ یانداخت که همچنان با همان پوزخند که حال گوشه  دیبه جاو ینگاه

،منتظر  یشیجمع نم نیا فی!تو حریشیمن نم فی:تو حردینگش به او بگور یشیم یخواست با ان چشم ها یانگار م

 رفع و رجوع کردن کارم باش!

 او را به دوئل دعوت کرده بود. شیبا چشم ها انگار

 با اجازتون فکرامو بکنم! -

 دخترم! دوارمینشست گفت:من بهت ام یصاف م شیکه در جا یحال منصوردر

 در اورد،و به دست اسرا داد. بشیکارتش را از ج و
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 نکهیاز ا دیجان نوشتم!جاو دیتونم جواب بدم،پشتشم شماره جاو یم یشماره خودم و دفترم،هر کجا زنگ بزن نیا-

 .دیرا بهم ساب شیشده دندان ها یبود حرص نداختهیرا از قلم ن زیچ چیپدرش ه

 گفت  عیبلند شود  مادر جون سر شیکه منصور  خواست از جا نیهم

 پسرم؟-

 بله حاج خانم!-

 !گهید نیارینم فیدفعه بعد ،تنها تشر یان شاءا برا-

لحظه او  کیکرد، یو اسرا برقرار شده بود که نگاه ان دو را بهم وصل م دیجاو نیب میخط و ارتباط مستق کی انگار

 !یکیان  گرید قهیخورد و دق یحرص م

 یخورد و حال اسرا ازحرف ناگهان یشده پدرش حرص م نییتع شیاز پ یاز فکرها دیجاو شیپ قهیچند دق نیهم تا

 وصلت است. نیدوباره و جور شدن ا داریمنتظر د دادیمادربزرگش که نشان م

 نگاه کرد. دیو به جاو دیرا با شرم گز لبش

 !یدی!د یدیگفت:د یم نباریکه ا یبود و نگاه کج دیباز هم جاو و

 بله حاج خانم ،حتما! -

 .ومدی!چرا امشب نگهیبا خانومتون د-

 شد. جادیپدرو پسر ا نیب یسکوت سخت یلحظه ا یبرا

 کنند. هیرا چگونه توج وایش بتیدانستند علت غ ینم دیشا

 برود و مادر نباشد؟ یبه خاستگار پسر

 بود مگر نبود؟ یهر مادر یپسر آرزو یشد؟داماد یم مگر

که گرفته تعلل کندگفت:فوت کردن !ان  یمیتصم در یهم قفل شد.بدون انکه لحظه ا یرو یلحظه ا یمنصور برا فک

 خدمتتون!  امیدفعه بعد با مادر خودم م یشاءا برا
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 چهره اش ناراحت شد: مادربزرگ

 !دمیپرس یدونستم وگرنه نم یرحمتش کنه پسرم!نم خدا

 دوخت. دیزد و نگاهش را به جاو یلبخند تلخ منصور

 بود که سرش خم شد. دیباز جاو وحال

 !میرفع زحمت کن گهیه مادر!با اجازتون ما دندار یاشکال-

 کرد. یمنصورآنها را همراه یو حرف ها دیرفتند و اسرا تا دم در با سکوت مطلق جاو رونیکرده از اتاق ب یحافظ خدا

 داد. دیرا به جاو چییمنصور سو دندیرس اطیدر ح یکه به جلو نیهم

 ؟یکن یروشن م نیجان،ماش دیجاو-

 یرفت و منصور به اسراگفت:دخترم،م رونیاز در ب یمعروف را از دست منصور گرفت و بدون خداحافظ اهیس نخود

 باشم. دواریتو ام میتونم به تصم

 وجود نداشت. دوارکردنیام یبرا ییبود جا یکه جوابش منف یگرفت ،وقت نییرا پا سرش

 !یمنو بسازهخودت دیجاو یتونه زندگ یکه م یکنم تنها فرد یحس م دمیکه تو رو د یدخترم ،از لحظه ا نیبب-

 دخترانه اش در هم رفت. یابروها

 امر مصرم!  نیکه چرا من انقدر تو ا ادیب شیسوال ها پ یلیخودت هم خ یدونم ممکنه برا یم-

 کرد انداخت و ادامه داد. یبه او نگاه م نیکه ازداخل ماش یدیو جاو اطیبه در باز ح ینگاه

 یزندگ یفردبرا نی، به خاطر همون هاست که من مطمئنم بهتر ستیهست که الن فرصت گفتنش ن زایچ یلیخ

 !ی،خود تو هست دیجاو

 من بده! دیهم که شده به جاو ییفرصت و در حد آشنا نیکنم ا یم خواهش

 نداشت. دوجودیترد یبرا ییکرد جا یکه منصور آنقدر مردانه با او صحبت م یگفتن حرفش مردد بود اما وقت یبرا

 !مینداشت یواقعا شروع خوب شونیاخه من و ا-
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 !میفراموش کن یراحت نیاون اتفاقات بد و به ا میتون یم چطور

بهتر  دیبا د،پسیتو بطن ماجرا  شما دوتابود نکهی!از همه مهم تر اشهیم دیو عاقل ،بخوا دیشما هر دوتا تون جون-

 !دیدرک کن گرویهمد

 !دمیکنم اما قول نم یم مویسع یبشم،ول مونیکه بعدها از گفتنش پشبزنم  یخوام حرف یمن نم-

 به سمت در برداشت گفت:ممنون دخترم! یقدم منصور

 یاز سر آسودگ یسرد داد ونفس یاش را به در فلز هیخروج منصور در رابست و چادرش را از سرش بازکرده ،تک بعداز

 .دیکش

 بود!که باز هم خدا به خانه دلش سر زده  خداروشکر

 بود. دهیرا خر شیقشنگ دستش را گرفته بود وآبرو نطوریکه خدا ا خداروشکر

 کند و به سمت خانه رفت. یدل از دلدادگ دیزدو سرما که استخوانش رس اطیدر ح یچرخ

 دو ساعته! یاسرا کجا موند-

 مادرجون؟ یکنیچکار م-

 سمت مادربزرگش که در حال بلند شدن از رخت خواب بود رفت. به

 !رمیخوام وضو بگ یکمکم کن م ایب-

 !یالن چه وقت وضوئه،شما که نماز خونده بود-

 خوام دو رکعت نماز شکر بخونم! ی،میپرس یالن کمکم کن،دختر چقدر سوال م ایب-

 ؟یکردبا لبخند گفت:نماز شکر چرابخون یکه از رخت خواب بلندش م نطوریرا گرفت و هم دستش

 را برگرداند. شیرو رزنیپ

 نباشه! تیتو کار-

 !گهیجون اسرا بگو د-
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 بارمه! نیاول ،مگهیلب گفت :آخه دختر تو چکار دار ریز یالهلل ا ا-

 !دمیپرس نیهم یگه،برایدونم د یم-

 میروز همبا هم بر هیمشکلت از سرمون باز کرد ،اول ازهمه نماز شکر بخونم ، نینذرکرده بودم هروقت خدا ا-

 ! ارتیامامزاده ز

 نذرمو ادا کنم! دی،با یهم خداروشکر اومدن خواستگار حال

 از تعجب باز مانده بود. دهنش

 ؟ینذر کرد نیا یمادرجون برا-

 گهینذر د هیومد،یسرتم یی؟اگه بل دمیکش یچ یدونی،م دادمیهم بود انجام م گهینبود دخترم،صدتا کارد یزیکم چ-

 !ارمشیبعداز عقدتون به جا م شالیهم کردم ا

 .دیرا گفت و اهسته به سمت آشپزخانه چرخ نیا

 که از تعجب وا مانده بود. یاسرا ماند و صورت اما

 مادرجون!-

 جانم؟-

 مگه من قرار قبول کنم؟-

 مشکلمون حل شد؟ ،تازهیپس چ-

 نبود از اول؟ ی؟مشکلیچه مشکل-

 نشست: نیزم یکه به آشپزخانه برود رو ییجا به

 تکان داد. یجیمادربزرگش نشست و سرش را با گ یرو ه؟روبهینبود چ یهست؟مشکل تیحال چیاسرا،ه یگیم یچ-

 تموم شد رفت. یمادرمن!همه چ هیکار چ ریفهمم گ ینم-

 و اونارو به سلمت. ریبه خ مارو
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 هامونو.. یبه بعد اول گرفتار نیواونارو به سلمت،تازه از ا ریاره حتما!مارو به خ-

 !دهیپر ندتیجا درزکنه،آ هی ؟خبریکرد ندتویآ شناسن،فکرینه محرمن،همه همو مهمه خو نجایاسرا،ا یهست متوجه

 خواد بگه!من؟شما؟ یم یک-

 اش را درهم کرد. دهیچروک یاخم ها رزنیپ

نه فردا پس فردا که  ایتو دانشگاه؟ یش یم یدرزکنه؟ چطور ییجا هیچقدر از درست مونده،اگه خبر  ؟یگیم یچ-

 یتون یبفهمه م یجور هیوقت اگه  ،اونیکن یپنهونکار یخوا یم ؟یبهش دروغ بگ یخوا ی؟میشوهر کن یخواست

 اد؟یتونه تعهدتکنار ب یم ی؟مطمئنیکن یزندگ

 داره؟ یتعهد اخلق هیپرسه چرا زنش تو کارنامش  ینم

 کیها مثل  نیانداخت،تصور همها یافتاد و ترس را به جانش م یبه تپش م شتریگفت قلب او ب یمادربزرگ م هرچه

 شد. یچشمانش رد م یاز جلو لمیف

 فهمه! ینم یک چیه-

 !شیاسرا،باز شده موضوع دوسال پ یفکر شد یباز ب-

 با اون فرق داره! نینه مادرجون،ا-

 خودش اومده! یبدتر،فکر همه جا رو بکن،پسره با پا نینداره دختر ،تازه ا یفرق چیه-

 !مشیشناسیاما ما که نم-

 !قیتحق فرستمیم نتویعمو حس-

 به تنش افتاد.. یسر کند ،لرز دیبا جاو یا هیکه بخواهد ثان نیفکر ا از

 نداشت. یاعصاب درست و حساب دیجاو

 !رهیخواد انتقام بگ یگفته،بامن افتاده سر لج ،م یخواد الک یخوامش،اون منو نم یمن نم-

 !هیانتقام چ یگیم یچ یفهم یدختر،م یشد ونهید-
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 تونم مادرجون! یتونم،نم ینم-

 اسرا نگام کن!-

 شد.. رهیمادربزرگش خ یرا بال گرفت و به چشم ها سرش

 بابات جونمو گرفته،لب بومم! رم،مرگیپ گهید-

 بشه،من نتونستم مواظبتو باشم! مونیخوام مادرت از اعتماد به من پش یخوام اه وناله دنبالم باشه،نم ینم

 من که بچه نبودم!-

 !یداد یبه حرف من گوش م ،وگرنهی!بچه ا یهست-

 مادر جون!!!-

بودن،اصلبرام مهم نبود،چون  نیحس یبود،همون قدر جونمو هم برده،اگه بچه ها نیمن سنگ یبرا یادیاتفاق ز نیا-

 کنه،اما تو نه! تیدارن ازشون حما ویکیباباشون بالسرشونه،

 ،بفهم اسرا! هیخال پشتت

 مامانم هست!-

 !یمدع هی شهیاگه مامانت بفهمه که خودش م-

 مادرجون! یکن یفکر م ینجوریبخدا،چرا ا شهینم-

ترسم به  یگفت،بخدا من خودممم شهیکنم!به عموهات که نم فیتعر تیمامان و دا یبرا هیقض نیا دیپس من با-

 !تبگمیبه مامان و دا دیمن با یبر شیبه منطق پ ینطوریا یاگه بخوا یعموهات بگم!ول

وجه  چیشکست ، واسرابه ه یاش ،حتما م دهیغم د د،مادریخبر دار شود پشتش لرز هیمادرش از قض نکهیا فکر

 طاقت شکست او را نداشت.

 شد! ریسراز اشکش

 .دیو سر اسرا رو در آغوش کش دیخودش را جلوتر کش یکم مادرجون
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 !یستیدونه تو مقصرن یخبر داره،م یپسره از همه چ نیخوام!ا یمن،دختر من،من که بدتو نم یاسرا-

 خدا لعنتتان کند. یدوتا نبود،از دلش گذشت،ا یکیاسرا که  درد

 نبود. یبود که حرف یزندگ نیبه ا لشیم هیثان کی دیجاو اگر

 نبودو نبودش هم مشکل بود. اما

 !گریکرد از طرف د یافتاد و اگر قبول م یطرف م هیکرداز  یلبه پرتگاه بود،اگر قبول نم مثل

 ........ستیپسر اصل تو دل من ن نیتونم،ا یمادر جون بخدا من نم-

** 

 رنگ محو شد به او نگاه کرد. دیحسش را پشت در سف یکه اسرا در را بست و نگاه ب یا تالحظه

 که بسته شد نگاهش را به پدرش دوخت. نیماش در

 جان! دیجاو میبر-

 حرکت کرد. نیرا جا زد و ماش دنده

 را پر از سکوت کرده بود. نیماش یفضا نیکدام در فکر بودند و هم هر

 که زده بود. یکه کرده بود و منصور در فکر حرف یو لنگ کار مانیپش دیجاو

 فرمان زد. یزیر یدست ضربه ا با

 !دینکن جاو-

 آمد! یاز دستش بر نم یکلفه است ،اما کار یلیدانست منصور خ یحرف سرش را تکان داد،م یب

 بابا!-

 !دیجاو-

 همه افکار متشنج رانداشت. نیا میرا صدا کردند،انگار ذهن آن ها تحمل حجم عظ گریهمزمان همد هردو
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 برگرداند. رونیرا به سمت ب شیرو منصور

 کرد.  ید؟مکثیجاو هیچ-

 مرده! وایش یچرا گفت-

 درستش کنم! یگفتم!خراب کردم، حال چطور نویلحظه ا هیدونم چرا  ید،نمیشدم جاو ونهید -

 اشکال نداره!-

 تو کنم. یال بود،گند زدم ،خراب کردم،اجازه نداشتم مشکلت خودمو وارد زندگهمش اشک-

 مادر منه! وایستم،شیمن وتو که جدا از هم ن-

 خواهرش! شیپ رهیم کنهیهفته ول م هی شویخونه زندگ یاما کو ،کجاست،کدوم مادر-

 مادر و دختر هم شدن  جدا! نیجدا،ا میشد ما

 !اریبابا جانا رو ب-

 کنم! یزده رو هم جبران م ارم،گندیهم م اروارم،جانیم-

 کنم! یلب گفت:تموم گند هامو جبران م ریداد و ارام ز هیتک یرا به صندل سرش

 .دیشن دیگفت اما جاو ارام

 ریش وانیل کیبهتر از زیچ چیحال منصور ه یگرم داشتند و برا یدنیحتما نوش ستاد،زمستانهایا یفروش وهیابم کنار

 کاکائو گرم ارام بخش نبود.

 کی نیرا کههم یفکر کرد:خودش گند نیشدو به ا ادهیپ نیگرم از ماش یدنینوش وانیدو ل دیخر یو برا ستادیا

 چگونه جبران کند.  ییدر اتاق اسرا،با آن حرف کذا شیساعت پ

 نشست و آن را به سمتمنصور گرفت. نیشد در ماش یکه از ان بخار خارج م یبار مصرف بلند کی یها وانیل با

 !شهیبابا،بخور حالت خوب م ریبگ-

 وقفه به لبش چسباند. یرا گرفت و ب وانیل منصور
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 کنه! یدرد م یلیخ د،سرمیخونه جاو میبر-

صبر کن،بزار منکارامو روبه راه  کمیبابا،من که بهت گفتم  یداد و به منصور گفت:عجله کرد رونیپر دردش را ب نفس

 دختر! نیالو بل هم یقسم داد یکنم،نزاشت

 !دیجاو یستیتو متوجه ن-

 نیو دار یچه فشار نمیب یرفتنه؟من دارم م یحال شما مساعد خواستگار ستم،النیمن متوجه ن نیکن یچرا فکر م-

 !نیکن یتحمل م

 کجاست.. ستیا که معلوم نکارخونه چاپ اسکناسش ،اون از جان نیکه شد وایاز ش اون

 !نیهم به مشکلتتون اضافه کرد گهیمشکل د هیمشکلت  نیاز من،با وجود همه ا نمیا

 بود. دهیرا فهم دیخوب منظور جاو یلیخ

 تو دل من مرده! وایعادت کردم،اگه گفتم مادرت مرده،چون واقعا ش تیوضع نیجان،من به ا دینگران من نباش جاو-

 علقم بهش مرده! تموم

 کرد... یعمر خفتمو گرفته بود و فقط خفم م هیکه  یعشق نیخوام دست بردارم از ا یم گهید

 گذاشت و آن را فشرد. دیشانه جاو یرو یدست

که  هیهمون ندختریو مطمئنم که ا دونمیده،میتوئه که بهم ارامش م یداماد دنیکنه،دیکه الن ارومم م یزیاما تنهاچ-

 کنه! یتورو خوشبخت م

 هم که شده بهم اعتماد کن! باری دیجاو

 با حرف دلش نداشت. یلبخند اصل شباهت نیلبش نشست،اما ا یرو یکوچک لبخند

 شد بعدا... یحل م دیهاتون با مامان با یریبابا،شما،درگ ستیبحث اعتماد ن-

 که دروغم رو بشه؟؟ ینگران-

 که بهتون اعتماد دارم. هگفتمیچه فکر نینه نه...اصل .. ا-
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 ...یخونشون و بهشون م رمیخودم فردا دوباره م-

 کاره قطع کرد. مهیمنصور را ن حرف

  

 نه بابا....-

 چرااا؟؟-

خواست با  یکند. دلش نم یداشت که اسرا قبول نم نیقیدانست چرا ته دلش  یپر واضح بود،نم دیجاو یبرا شیچرا

 یداند ترس به دلش م یرا نم اسرایب قطعکه هنوز جوا یدر حال شانیشخص یرفتن منصور و حرف زدن از زندگ

 انداخت.

 خواست به چشم اسرا خودش و پدرش کوچک شوند.. یدلش نم قتیحق در

 صبر کن،فرصت بده! کمی-

 و گفت: دیرا سر کش مهین وانیداد و ل یسرش را تکان منصور

 !دیجاو میبر-

 پرت کردو به سمت خانه حرکت کرد. ابانیهارا در سطل آشغال گوشه خ وانیداد و ل نییرا پا شهیش

 شما! ایخونه من؟ میبر-

 اصل حوصله اون خونه درن دشت ساکتو ندارم!-

 منزل محقر و شلوغ بنده! میکرد گفت:پس بر یم شتریآهنگ را ب یکه صدا یزدو در حال یلبخند

 به چهره زد. یپدرش لبخند مصنوع یدرد ها نیتسک یبرا

 دلش پر از غوغا بود. اما

 را پر از ترس و سوزش کردهبود. دیبه اسم اسرا،که وجودش شعله شده بود و تمام وجود جاو ییغوغا

 بگذاردو نه تحمل ان دختر را داشت. نیپدرش را زم یتوانست دو یخواست  و م یم نه
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 بودکه انقدر او را نسبت به اسرا حساس کردهبود. یزیدانست چه چ یهم نکرده بود،اما نم یکار چیه

کرده بودکه  لهیبود،اما چرا به اسراپ دهیهم د شیها یهم کلس هیبق ایو ذیرا از جانا و پان یسر زبان نیا رشتیب یحت

 دانست. یختم شد هم خودش نم نجایآخرش به ا

 کرد. یگذاشت و در سکوت شب ،منصور را تا اتاق خوابش همراه نگیرا در پارک نیماش

 .دیخواب یمبل م یهفته بود پدرش مهمان آنجا شده بود و خودش رو کیکه  یخواب اتاق

 اش گذاشت. یشانیپ یو دستش را رو دیمبل دراز کش یرا انجام دادو رو شیکارها

 و خمش فکر کرد. چیبه ظاهر ارام اما پر پ یبه زندگ و

کند.  یداد راعمل یولن مکه از همان اول در ذهنش ج یو فکر دیکه نه به پدرش نگو دیرس جهینت نیبه ا عاقبت

که قرار  یکند اما اگر قبولکرد تمام فرصت یوقت او را قبول نم چیاسرا ه ختهیکه ان شب ر یتیمطمئن بود با عصبان

 .دکوتاه مدت باش تیمحرم غهیص کیبدهند در حد  گریاست به همد

** 

 یعاشقش کن ینتونستیبعدا ستن،اگهیخوام،همه که از اول عاشق هم ن یجان من ،دختر من ،من که بدت رو نم اسرا

 ! یهنر کرد

 !شهینم یمادرجون،ول یگیم-

 شد! دیتو فرصت بده! شا-

 بدمزست؟ یگیم دهییلقمه رو نجو هنوز

 !میکردیزندگ یماها چطور د،پسیاریاول کار نه م شهید،همیکه شما جوون ها دار هیچه اخلق نیا اخه

 کرد گفت: یم حتیرا از ته دل نصو روبه مادربزرگش که او  دیبه چشمانش کش یدست

 با الن فرق داره ها! شیسال پ پنجاه

من بود،بااون تعصبات  یزندگ یتو سادگ ،فرقشیکن یم یزندگ یکردم،تو هم دار ینداره،من زندگ یفرق چیه-

 هاتون! یسخت و شما ها با ازاد



 چتر ریعشق ز

167 
 

** 

 کرد. یاسراپرده بردار یبرا یریگ میسخت تصم یکه مادربزرگ از دو راه یگذشت ؛شب اهویروز از آن شب پر ه سه

راه دوم  و  ایو شدیشکست و سرشکسته م یمادرش بتش را م شیشد وپ یبه شکستن غرورش ختم م دیکه با یراه

 داشت. دایناپ یشدو  اخر یم دیجاو کشیکه شر یا یتن دادن به زندگ

پر دردش را  چشمانیریگ جهینت چیه یب که اسرا آن را تا صبح به فکر کردن و سر درد گذرانده بود و عاقبت هم یشب

 به خواب سپرد.

 که به دستش خورد ،چشمانش را باز کرد ونگاهش را به نگاه خندان مادربزرگشسپرد. یضربه آرام با

به  ینشست و دست شیکنن؟درجا یم یدار ضیمر ینطوری،ایپرستار نشد یاورد ،شانسیخواب یدختر چقدر م-

 .دیچشمانش خواب الود و پف کرده اش کش

 دونم چم شده! یحال ندارم بخدا ،نم-

 فقط! ینشده ،مرض نه گرفت تیچیه-

 مادرجون!-

 !دیتشر زد که مادرجون از تشراوخند یمادرجونش را صدا زد به نوع یبلند یباصدا

 جان مادرجون!-

 !گهید دینگ-

 .دیخند دوباره

 نتظرن! مردم م ینگفتم،ول یزیمن که چ-

 نه! دیخوب بهشون بگ-

 سرحال تر شده بود. یلیاش را بال داد!به نسبت چند روز قبل خ دهیچروک یابروها

 دختر! شهینم-
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 !دینه بگ نیکه دوست ندار دیشمائ نیا دیدید-

 را عوض کرد! بحث

خواب  ست،خانمیکهن دارشدنیاز ب ی،خبریش داریبده دستمون،دل ضعفه گرفتم از صبح منتظرم ب ییچا هیپاشو -

 هفت پادشاه رفته!

 !یکرد ی،خوب زودتر صدام م ارمیچشم م-

 برد. مادرجون گفت: یشد و رخت خوابش را جمع کرده به سمت اتاق  م یکه بلند م یحال در

 !شمیپ اریتلفن هم بردار ب اسرا

 اتاق بلند داد زد. از

 !شتونیتا پ رسهینم مشیس-

 جلوتر! شمکی،من خودمو م اریب شهیکه م ییتا جا-

 مادرجون! یو گفت:چکار کن دیحد جلو کش نیو تلفن را تا اخر برگشت

 !گهیزنگ بزنم مادرت د-

 .دیعقب کش یرا در چنگ گرفت و کم یگوش

 بهش! یبگ یچ-

 قلبش گذاشت. یو دست رو دیخند

 !یبر ی!کجا مویگوش نمیبده بب-

 !نیبهش بگ یخوا یم یخوام بدونم ،چ ینه !من م-

 .دیخند دوباره

 نباشد. مانیتا ترس نباشد ا گنیم نکهیهم-
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 ترسوند! ینطوریهم دیرو هم با شماها

 !ایسر به سر من بزار یرا بال فرستاد:شما امروز بلند شد شیابروها

 خوام زنگ بزنم! یم هیبده دختر جون،سر به سر چ-

 ن؟یبگ ؟اولیبه ک-

 مادرت!-

 !ایاه مادرجون،ضد حال شد-

 ادب! یب-

 !الن زنگ نزن فقط!دیببخش دی:ببخشدیوگونه مادربزرگش را بوس دیشرا جلوتر ک خودش

 دست دست کرد،منتظر گذاشتن مردمگناه داره! شهیاسرا جان،سه روز شده،زشته مادر مردم منتظرن،نم نیبب-

 نه! نیمن که گفتم بگ-

 را طلب کرد. یو گوش دیرا جلو کش دستش

 بهتره! ادیب شم،مادرتینم فتیکه حر ،منیبده من ،بده من اون گوش-

 باشه تا غروب!-کرد میو تلفن را پشت سرش قا دیرا گز لبش

 گم! یمن فکرامو بکنم ،بهتون م نیغروب بهم فرصت بد تا

ل اللها گفتن  یگذاشت و به صدا شیرفت ،تلفن را سر جا یکه به سمت آشپزخانه م یبلند شد و درحال و

 .دیمادربزرگش خند

 خود را به مادربزرگش اعلم کند هزار بار مردو زنده شد. تیاغروب شود و بخواهد رض تا

 اش فکر کردو به زمان  حالش برگشت. ندهیصد بار به آ 

 بود. تشیدلش رضا نبود اما مصلحت در رضا یکرد وقت یم چه
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 رجوع کند. شیباز به سر نقطه همه کارها نکهینداشت جز ا یراه

 ده اش را باز کرد.مقدمه وضو گرفت و به اتاق اش رفت و سجا یب

 داد. ینجات م یدو راه نیخدا او را از ا دیشا

خوب وبدداشت و ورق  شیکه رو ییپدربزرگش رفت از آنها یمیرکعت نماز خواند و به سراغ قرآن کوچک و قد دو

 جدا شده بود. شیورق ها انیدر م یکیبودن  یمیبود و از شدت قد  یکاه شیها

 ریافتاد که اشک را بهچشمانش سراز یکرد...و به محض گشودن قرآن چشمش به نوشته ا تیرا بست و ن چشمانش

 کرده بود.

 خواست... یخدا از او چه م یعنی

 خدا،قلبش به تپش افتاد. یباز کرد و دوباره باز کردو از تکرار خوب ها دوباره

 خواست؟ یم خدا

 خواست پس او چه کاره بود؟ یخواست؟اگر خدام یخدا م یعنی

نمازش را از سرش باز نکردهبود که زنگ در به  دیطاقچه گذاشت و هنوز چادر سف یو آنرا بست و  رو دیرا بوس قرآن

 صدا آمد.

 !زننیدر م ایاسرا ب-

 را برداشت. فونیرفت و ا رونیبه سر از اتاق ب چادر

 باز کن اسرا جان!-

 شناخت. یمنصور را به خوب یبرخلف دفعه قبل صدا نباریا

 گذاشت وصدا را خفه کرده  رو به مادرجونش با هول گفت:مادرجون ،آقا منصور!  یگوش یرو دست

 پس! یدر و باز کن،چرا هول کرد-

 .دیدستپاچه شدن در آن بود گفت:سلم بفرمائ یچاشن یکه کم ییخوشرو با
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 گذاشت. شیرا سر جا یرا فشردو گوش دکمه

 .میزن یودمون زنگ مخ میمادرجون ،دوباره چرا اومد ما که گفته بود یوا-

 دختر کلفه شده بود. نی.از دست ادیبه صورتش کش یدست رزنیپ

 خودش اومد!  ینداد ،جوابیکن یم نیهمچ ه،چرایخوب چ-

 برم آشپزخونه؟-

 خداشده بود. یبه رضا یخدا را گرفته بود و خودش هم راض تیرضا شیپ قهیچند دق نیشده بود،هم هول

 ست داده بود.به او د یخجالت روز خاستگار حس

 بال! ادی!تعارف کن ب رونیبرو ب-

 رفت وتعارف کرده با منصور به خانه برگشت. رونیب باعجله

 که از نو گفته شد و نشست. یو احوالپرس سلم

و  امخدمتتونیمن ب نیزنگ بزن نکهیگفتم قبل از ا ن،یزنگ نزد دمیمقدمه گفت:راستش حاج خانم د یب منصور

 متونیدونستنش براتونمهم باشه و رو تصم دیاز  قلم انداخته بودم ،خدمتتون عرض کنم،شا شیکه  چند روز پ ویزیچ

 منصور متوقف کرد. یبا حرف ها دریجلو قایقکه به سمت آشپزخانه کج کرده بود را د یداشته باشه...قدم ریتاث

 باشد. یمورد چه م یتپش ب نیدانست علت ا یبه تپش افتاده بود و نم قلبش

 داشت. ریتاث مشیتصم یکه رو دیخواست بگو یرا م یزیچچه  منصور

 که از اول داشت. یمیتصم ایگرفته بود، شیپ قهیچند دق نیکه هم یمیتصم

انها که  یکند ؛نه جلو یمنصور را در سکوت خودش بشنود وآنرا حلج یخواست حرف ها یداد دلش م هیتک وارید به

 بزند و جوابش را همان لحظه بدهند. یکنند تا حرف یمنتظر به دهان او نگاه م

 .دیبه سنگ خورد،چون منصور از مادر جون پرس رشیت اما

 اد؟یجان نم اسرا
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 مادربزرگش از آشپزخانه خارج شود. یای،اسرا جان ب یاسرا مجبور شد با صدا و

 جانم ؟-

 خواد حرف بزنه! یاقا منصور م نیبش نجایا ایب-

 به اتاق برگشت. ختیر یکه با عجله در استکان چا یو درحال برگشت

 منصور گرفت و با لبخند او مواجه شد. یرا جلو ینیکه س یزمان 

 یزنده م شیپدر رابرا نیریاش خاطرات ش دهیپر پشت و بهم چسب یاش و ابروها قهیکنار شق دیسف یکه موها یمرد

 کرد.

 گذاشت. نیزم یرا رو ینیزد و س یلبخند متعاقبا

دفعه  کی نقدریمردچرا ا نیا دیبا خودتون فکر کن دیخوام برم سر اصل مطلب،شا یم میراستش حاج خانم،مستق-

 یتو زندگ یداره،من ادم احساس دیتاک نوصلتیبه ا نقدریو از اون مهم تر ا یخواستگار یمقدمه اومده برا یو ب یا

 هم ضربه هیقض  نیبودم و متاسفانه از ا

انجام  یقاتمفصلیراجب دخترگلتون تحق ست،منیدر کار ن یوجه اشتباه چیبه ه نباریا گهیم تجربم بهم خوردم،اما

کنم،چون  یم رشیتعب ریدوننش رومن خ یشر م یکه همه به نوع یاتفاق نیو ا دمیشن ایدادم و قبل هم گفتم که چ

 خوره.. یمن م دیکه بدرد جاو هیکنم اسرا جان همون یفکر م

 پسرم..-

 گفت: عیمنصور امد ،سر مهین یکه مادربزرگ وسط حرف ها نیهم

 .ستین نیخوام بگم ا یکه م یزیحاج خانم،اما اون چ دیببخش

پسر من  ی،حتما شما همبرا قیدختر گلتون امدم تحق یکه من برا ینطوریخوام بگم هم یبود،م نهیزم شیپ نیا

 و من خودم بهتون بگم بهتره! دیکه قراره شما از دهن مردم بشنو یزیاون چ دویایم

 امد حرف بزند ،اما بلخره دهن باز کرد و گفت: یکرد،انگار زورش م یکوتاه مکث

 فوت نکرده! وایکه ش نهیا قتیحق یاون شب بهتون گفتم ،خانمم فوت کرده،ول من
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 منصور گم شده بود. یحرف ها ادیتکان داد،انگار در حجم ز یجیسرش را با گ مادربزرگ

 شدم!متوجه ن-

 میداشت ممشکلی،از همون موقع که با هم عقد کرد شیسال پ یلیمن و خانمم از خ نکهیا تشیحاج خانم راس نیبب-

 تا الن!

،هم  دمیکه بشه  حلش کرد؛ هممن بر ستین یسال تو جنگ و دعوا گذشته و مشکلتمونم در حد یوخورده ا ستیب

 ....وایخود ش

 !مینک یم یکه از هم جدا زندگ هیمدت هی فعل

 ن؟یریطلق بگ نیخوا یم؟مییکه جدا یچ یعنی:دیکش یکوتاه نیه مادربزرگ

تونم سر  یبه قرمز شدو آهسته گفت: طلق که نه حاج خانم !دوتا بچه بزرگ دارمنم لیمتما یمنصور کم صورت

 کنم! یباز شونیزندگ

 ن؟یکن ی!،چرا گذشت نمنیکرد یهمه سال باهم زندگ نیازتون گذشته،ا یاخه پسرم،شما که سن ؟چرایپس چ-

و نه منتحمل نبودشو   یزندگ نیا یبگم مادر ،قسمت ماهم شده جنگ ودعوا!نه اون خونست و پا یدونم چ ینم-

 دارم! 

 داره ؟ دهیچه فا میستیاما ن میکه هست یوقت

 داد. یمادربزرگ سرش را تکان-

 بگم وال! یدونم چ ینم-

 زده شده بود منصور گفت: یاز حرف ها یسکوت که ناش یاز کم بعد

 یزیدونم چکارکردم،تنها چ یداشته باشم،اصل نم ریتاث متیدونم تا چه حد تونستم با حرفام رو تصم یجان ،نم اسرا

 ندون! یمنو با اون قاط یر،زندگیمن فاکتوربگ دیخواهش دارم از جاو نیکه کار درست کردم، و ازت ا نهیکه مطمئنم ا

 از حدش شده! شیو سکوت ب یریگوشه گباعث  یزندگ نیکه ا درسته

 !هیکنم پسر من مرد زندگ یم نشیمن تضم اما
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هم  یهم که داره، درسشم که رو بهاتمامه ،از لحاظ کار نی،ماش دمیبراش خر یخونه نقل هیبا همت خودش  ماشاءا

 کنه! یاز استادهاش کار م یکی شیالن پ نیهم

 همه جهت...... از

 زایچ نیدونه مادنبال ا یکه خدا م زایچ نیکردم که قبول کنه،نه به خاطر ا یپسرم تا حال من به اسرا اصرار م نیبب-

 دونستم.  یازدواجم نیدختر به گردن من بوده و من صلح تو قبول کردن ا نیا تی،مسئول میستین

 م،منیهست یدوسنتیخانواده مق هیمخصوصا که ما هم  ه،یمهم یلیدختر موضوع خ هی ندهیا یبرا نیدادن ! و ا تعهد

خبر  یکه کس اد،درستهیب شیبراشپ یمشکلت شیکه داده تو زندگ یبهش گفتم که فردا ممکنه با اون برگه تعهد

 ....مونهیم یمخف شهیهم یموضوع برا نیمطمئن بود که ا شهینداره،اما نم

 !رهیقرار بگ انیهم تو جر یا گهیمن و اسرا بزرگتر د ریغ دیحرفا ،با نیبا ا اما

 دیحرف بزن دیدون یکه صلح م یجلو،با هرکس میندارم حاج خانم،ما که رو اومد یمن که حرف-

 دیکه با ادمرفتهیهستم  یخواستگار اناتیدم،به هر حال من مردم کمتر تو جر یدادم ادرس هم بهتون م ،شماره

 بهتون ادرس هم بدم!

اوردن کاغذ به  یکه اسرا برا یحال سم؟دریبنو نیدیم بهتون بدم،اسرا خانم کاغذ مو ادامه داد:ادرس خونه ه دیخند

 اتاق رفت رو به مادر بزرگ گفت:

 نیمن بهتر پسریتونه برا یکه م هیدختر شما همون کس گهیحسم م یبگم ،ول یدونم چطور یحاج خانم،من نم-

 رو بسازه! یزندگ

 را در وجود منصور تاباند. دینشست ،ام رزنیصورت پ یکه رو یلبخند

 باشم حاج خانم؟ دواریام-

 به مادرش هم زنگ بزنم!  دیخواد،با یم یخدا چ مینیان شاءا ،بب-

 دخترم! ی:مرس دیکه اسرا به سمتش گرفته بود را کش یکاغذ

 حاج خانم! میاز نوشتن آن را به سمت مادربزرگ گرفت وگفت:ما در خدمت هست بعد
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به خونم و همزمان به اسرا نگاه  ادیخواد عروسم زودتر ب یس داشته باشم و حال دلم مخواست عرو یدلم م یلیخ

 کرد که باعث شد اسرا از خجالت سرخ بشود....

 به دلش مزه کرده بود. یتر از هر قند نیریش دیلب منصور آمد شا ینباررویکه ا یلبخند

 بود. یته دل یان لبخندها از

وقت در  چیکه خودشه یرا نجات دهد و ارامش دشیتواند جاو یاست که م یمطمئن بود اسرا همان دختر حال

 نداشته را تجربه کند. یزندگ

 با اجازتون حاج خانم!-

 به سلمت پسرم!-

 گفت: عیرفت،مادرجون سر رونیکه منصور از در ب نباریا

 ؟یگیم یاسرا حال چ-

 نیوال،هم دونمیگذاشت و به سمت مادربزرگ رفت وگفت:نم واریرا از سرش بازکرده ،گوشه د شینماز دیسف چادر

 به مادربزرگش نگاه کرد. طونیمادرم؟و لبخندش را خورد و با چشمان ش یزنگ بزن یخواست یصبح م یشما نبود

خوام  یمنصور بودگفت:اسرا م یحرف ها یکه هنوز ذهنش پ یاسرا نبود و در حال طانیش یچشم ها یپ حواسش

 !قیبفرستم تحق دیمج

کنم  یمن شوهر نم د؟اصلیمادربزرگش نشست:مادر جون !!چرا مج یو روبه رو دیدست و پا خودش را جلو کش چهار

 کجا بودن سر راهم سبز شدن الحمدهلل خانوادشونم کهمشکل داره، نایا ای، خدا

 گفت:وال بخدا!! هیداد و به کنا شیبه ابرو ینیچ

 به حال بعدا! یوا الن که دردسرن نیخوام چکار از هم یشوهر م 

 کنم! یدارم چکار م نمیاسرا؟ کم نق به جون من بزن،بزار بب یییا-

 .ادیب دیکم داشتم!مج نمیکه! هم میمادرجون ،چکار کنم ندار گمیم یوال جد-

 !!!دیمج
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 خرج کرده بود. شیمدت برا نیکه ا یزیخورد و ر ییها رتیافتاد وغ دیمج ادی و

 نه !به عموها بگو! دیمج-

 بره بهتره! دینه مج-

 مادرجون! یکشیرو از ماست م ا،مویدختر نداشت ی،شانس اورد ارمیخدا،من از کار شما سر در نم یا-

 کنه بعد! نیسبک سنگ ویچ ه،همهیصلح تو چ نهیفکر کنه دختر جان،بب یقبل هر کار دیادم با-

 بره؟ دیبا دیکه مج نیکرد نیالن سبک سنگ-

 نجاهایکمایکنه،یحرف زدن فکرت کار م یکه تو اون غربت ،انقدریچکار کن یدونی،تو چه م اریپاشو اون تلفن ب-

 .ستیبد ن یفکرتو کار بنداز

 حرف زدن! یکه مادرجون به او انداخته بود خنده اش گرفت، غربت یا کهیاز ت-

 !یرشته اش گفته بود غربت به

نمونه اش همان  خورد،یآب خوردن گول م یبه راحت وقت ها یزرنگ بود و گاه یلیوقت ها خ یگفت،گاهیهم م راست

 با او کرده بود. دهیکه سپ یکار بد

 را فراموش کند. دهیکرد سپ یو سع دیبه صورتش کش یدست

 گفتن مادربزرگش فکر کند. یبه غربت و

 است. ثیانقدر خب دهیدانست سپ یاو سوءاستفاده کرده بود و گرنه از کجا م یفقط از مهربان دهیسپ

 گذاشت و گفت :بفرما! نیزم یتلفن را رو یگوش

 برام! ریبگ دیشماره مج-

 کهبهتره! میبه عمو بگ م،یبگ دیمادرجون ،چرا به مج یگرفت گفت:نگفت یرا م دیکه شماره مج یحال در

 کنه! قیتونه تحق یهم بهتر و درست تر م دونه،پسیکه نم دونه،عموتیم زیهمه چ دیمج-
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 یزندگ کیو پ کیخواد عموتج یمنصور راست بود، وصلتتون شد؟دلت م یاکه اگه خدا خواست حرف ه نیهم

 شوهرتو بدونه؟

هم  یخوب ها آنیشد و تنش را لرزاند ، حت انینما شیچشم ها یجلو شیو اخم ها دیشوهر که آمد چهره جاو واژه

 که از قران گرفته بود را هم فراموش کرد.

تلفن  تداده،خواستیرضا یزبان یکند و با زبان ب یم یکه چه راحت دارد با مادربزرگش همراه دیخودش که امد د به

 کرد. کوتاهیهر کار یو دست او را برا دیچیپ یدر گوش دیبله گفتن مج یرا قطع کند که صدا

 را به سمت مادربزرگ گرفت: یگوش عیسر

 ،برداشت! ایب-

 !گهیتر آورد و گفت:بگو د نییپا یرا کم شیصدا تن

 گفت :منبگم؟! زیداد و ر یرا بال داده سرش را تکان شیبود ،ابروها یکه دستش به دهنه گوش یحال در

 بده خودم!-

 ییبه او دستداده بود،از انها یو لحظه ا دیرا به دستش مادربزرگش داد و از اتاق خارج شد،حس سردرد شد یگوش

 !یخلوت و پر ارامش پناه ببر ییکجایخواد به  یو دلت م یتحمل خودت را هم ندار گرید دیا یم شیپ یکه وقت

 رفت. اطیو به ح دیبه اتاق رفت و ژاکت بافت کرم رنگش را پوش عیسر

 رقابت داشت،و قصد صاف شدن نداشت. یابر مهیو ن یابر نیبند امده بود اما هوا همچنان ب باران

 بود. هوایتر از مجال دادن به سرما نیرا پر کرده بود دلنش شیها هیکه ر یژنیبه تنش افتاد ،اما اکس یلرز

 کردو خودش را در آغوش گرفت. کیلباسش را به هم نزد یها لبه

 قبلش را کم داشت ،درست بود که درد داشت،غم نبود پدررا یحس ارامش محض روزها چقدر

 و ارامش هموجود داشت. تیم امنبه اس یباز حس خوب نهایمادرش را داشت اما کنار همه ا یبرا یداشت،دلتنگ

باز  ادیدر ب نشهریا ینیغربت نش ییبوده،اگر مادرش را فرستاده که از تنها نیهم ریدانست اگر پدرش رفته ،تقد یم

 وهمراه او خورد نشوند. نندیخورد شدن دخترشان را نب یبوده که پدر و مادرش لحظه ها نیهم ریهم تقد
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اش پنهان  یعمر حسرت و خجالت را پس چشمان قهوها کی دیشد،با یبدتر تمام م شیشدند برا یانها خورد م اگر

 کرد. یتلخ را مرور م نلحظهیا یو چه ناخوش یافتاد چه در خوش یکرد وهر لحظه که نگاهش به انها م یم

 ی، ولجمله نیبخار پخش شده ان تکان داد،با تمام سخت بودنا یدر هوا برا یفرستاد و دست رونیگرمش را ب نفس

 چه به حالش گذشت. نندیو بب ستندی(چه خوب که نستنیگفت)چه خوب که ن

 .نندیمصلحت دار را بب یها میتصم انیقل خوردن دخترشان م ستندیخوب که ن چه

 خانه بخت کند! یراه یشی،دخترش را با مصلحت اند یپدر

 به ذهنشحمله ور شده بود. بیتخر یبرا یشده،گروه انهیبود که مور ییاز سرما نبود،از فکرها نباریاما ا دیلرز تنش

 .زدیبر نیزم یرو یکی یکیها  انهیبکوبد و مور واریشد سرش را به د یم کاش

 امد. اطشانیح دریاز جلو نیتوقف و خاموش شدن ماش یآن نگرفته بود صدا ریاب را باز کرد وهنوز دستش را ز ریش

سانت 5،همان  ردریکردند،خم شدو از ز یکه بچه ها م ییان ها!از همشیها یخواست،مثل کودک طنتیش یکم دلش

 بود.  ستادهیدرخانشان ا یجلو نیانداخت،حدسش درست بود ماش رونیبه ب یفاصله کوتاه ،نگاه

که مچش را  یامدند،مثلدزد اطشانیخارج شدو به سمت در ح نیاز ماش یزنانه ا یوکفش ها فیظر یکه پاها یوقت

 .دیگرفته باشند از جا پر

 .دیبه سمت خانه دو شیبا فشرده شدن زنگ و درامدن صدا همزمان

 ها چته!-

 .دیکه باز کرده بود پرس یرا از شدت در نیا مادربزرگ

 پشت در بود! یکی یچیه-

 مگه در باز بود؟-

 !دمید نیینه از پا-

 به دستش زد. یضربه ا مادربزرگ
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 !دهیشد رفت،بازکن مج وانهیپاک د-

 ه بود.کفشش زنان دمینه د-

 !ختیر ی!دلم هریدیپر ینطوریپس چرا ا-

 لباس تنم نبود خوب!-

 نرو! رونیگم لخت ب یم نیدر باز کن،برا هم-

 رفت گفت: یکه به سمت اتاقش م یتازه کرد و در حال یقلبش گذاشت و نفس یرو یدست

 نبودم که لباس تنم بود! لخت

سربهسر گذاشتن  نیخوب منظور مادربزرگش را درک کرده بود و هم د،یبلند خند دیچپ چپ مادربزرگش را د نگاه

 داد. یم رییداد و جو دونفره شان را تغ یهابود که مزه م

 ؟یکجا رفت-

 لخت نباشم! ارمیبرم چادر ب-

 !ستیرو که ن-

 !میبس که زار زد دیدلمون پوس م،یکنم بخند یم یفدات بشم،شوخ یا-

 !ادیبرو تعارف کن پسره ب-

 ودا،کفش زنونه داشت.پسره نب-

 ؟یینایهمان زن به سمتش پا تند کرد و بلندگفت:م دنیجمله ،در را باز کرد و با د نیهمزمان با گفتن ا و

که از همجدا شدند اسرا  یوقت دندویرا در آغوش کش گریکدیپله بال آمدو کیاسرا  دنیهم همزمان با د نایم و

 ! دمیرس الن الن نیهم یجات خال-؟ یاومد ی،ک یگفت:خوب

 اشاره کرد. دیمج وبه

 !امیمنم ب اد،گفتمیخواد ب یم دیمج دمید-
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 !دیبال آقا مج دیبال،بفرمائ ایب زمیعز یداد و گفت:خوش اومد دیبه مج یسلم

 گفت: نایوارد خانه شدو م دیتعارف اسرا ،مج با

 !دمیخستم تازه رس یلیقربونت اسرا جون،خ نه

 ! میبخور ییچا هیبال حال، ایب-

 سر بهت بزنم وبرم! هی نجا،اومدمیا ادیخواد ب یم دیمج دمیبخدا خونه نرفتم هنوز،مامان منتظره ،د-

 دلم برات تنگ شد! یلیخ یموند یکاش م-

 حرف دارم! یکل شتیپ امیاز زنگ زدنت معلومه....اسرا فردا م-

 !مییما که تنها شم،یپ ایوقت ندارم بخدا، کلس دانشگاه!شب ب-

 جمع ان!  نجایاوو ،امشب؟خونه قلقلست،همه ا-

 جشن گرفتن برات؟ -

 !دلشون برام تنگ شده!ینگ یبگ یا-

 خوب پس خوش بگذره!-

 !میمفصل بحرف شتیپ امیفدات ،فردا م-

 کرد و وارد خانه شد.  یخداحافظ نایم از

 کرد. یبود نگاه م شیکه جلو یمادربزرگ نشسته بود وبه کاغذ یروبه رو دیمج

 داد وجوابش را داد. یرفت؟سرش را تکان نای:مدیپرس دیکردو همزمان مج یسلم

 بال! ادیب یجان اومده؟چرا تعارف نکرد نایم-

 گفتم ،خسته بود رفت!-

 ! دهیاره حاج خانم ،رفته بودم دنبالش ،تازه رس-
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 !یبه سلمت-

 !نیسلمت باش-

به اسرا  یدنبال کاراتون! نگاه رمیفردا اول صبح م ان شاءا رمیبلند شدو ادامه داد:پس فعل با اجازتون م شیجا از

 !رهیانداخت و گفت:ان شاءا که خ

 کنم! یم مویهمه سع من

 بود. هیکمک گرفتن از پسر همسا جهیهم نت نیکرد.ا یلب ریاسرا سرخ شد و تشکر ز دیسف صورت

** 

 ،دلش ارام و قرار نداشت. دیکه به خانه برگشته بودندو منصور با ان وضع خواب یوقت از

 یزده بودخودش را ملمت م وایکه در مورد ش یو مدام به خاطر حرف دیکش یبود که منصور م یاز همه بدتر انتظار 

 کرد.

 !دیفهم ینم

 کرد. یهمه عجله منصور را درک نم نیروشن با او حرف زده بود اما هنوز هم ا یلیمنصور خ نکهیا با

کرده بود او راقانع کند دست از  یو هرچقدر هم سع ادیهم از دستش بر نم یده بود کاربه جان منصور افتا دلشوره

 نداشت. دهیبردارد فا یهمه خودخور نیا

 را در انتظار گذاشت. دیجاو نباریبلخره امان از کف داد و به خانه اسرا رفت و ا نکهیا تا

** 

شده بود   فیرد شیبتبرایغ یشد  کل یشد و امروز بلخره بعد از چند روزسر کلس حاضر م داریزود از خواب ب صبح

 امد . یم بیشد عج یسر کلس حاضر م شهیکه هم یدختر یبرا نی،وا

 مادربزرگش رفع و رجوع کرده بود. یضیدوستانش با مر یهارا برا بتیمدت هم غ نیا

 کرد. یاضر شدن سر کلس ها سست مح یدست ودلش را برا نیته دلش ترس داشت و هم اما
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 خواستند او را رسوا کنند و گذشته او را جار بزنند. یها م مکتیو ن واریدر و د انگار

 .کند یشد خودش را از ترس حرف و دانستن مردم در خانهمخف یرفت تا ابد که نم یم دیکرد که با یچه م اما

 کرد. یهاانعطاف خرج م یمینسبت به همه نامل  دیداشت او با انیجر شیها یبا همه بد یزندگ

 .دیکش قیشدوچند نفس عم ادهیپ یلب گفت و از تاکس ریز یذکر

 نداشت بدنش هنوز در انقباض کامل بود. دهیاما فا 

نرمتر شود و  یاطراف باعث شدکم یاهویه نیکارش بود و ا یدر پ یبه اطراف انداخت ،هرکس یمجرم ها نگاه مثل

 و استوار تر حرکت کند. بلندتریکه بعد از ان روز شوم دور خودش بسته بود را باز کند و با قدم یسخت ی لهیآن پ

اعتمادبه نفس  یدیحم یلبها یلبخند رو  دنیبه داخل اتاقک انداخت و با د یکه رد شد،نگاه ینگهبان یجلو از

 گذشته اش برگشت. 

را به  میقد یداشت تا گرم شود واسرا یدوست معمول کیاز  یساده و معمول تیحما نیبه هم ازیتن سردش ن انگار

 جسمش باز گرداند.

 کرده بود. رییخود او بود که تغ نیمثل گذشته بود و فقط ا زیچ همه

 دانشگاه گذاشت.  اطیلب گفت وپا در ح ریز یزده،سلم یتکان داد ولبخند یسر

 ییرقم زده بود وحال شده بود جا شیاز زمان سرانجام آرزوها را برا یبود و در وهله ا دیسر آغاز ام یکه روز یمکان

 پا در آن گذاشته بود.  دیجد یهرچندتلخ ،با قوا یبود و هم شر را و با گرفتن تجربه ا دهیرا د ریکه اسرا در آن هم خ

 به سمت الهام رفت.  میبه جمع انداخت و مستق یاجمال یکلس شد و نگاه وارد

 الهام هم تنگ شده بود.  یگفت دلش برا سلم

 گذاشت و کنارش نشست. زیم یرا رو فشیک ؟ییدختر تو کجا یاسرا گفت:وا دنید با

 دوهفته!  نیالهام!مردم و زنده شدم ا دمیکش یچ یاگه بدون-

 .زدمیسر بهت م هی ومدمیکاش م-
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اولمگرفتار مهمونا بودم   یخونه،روزا میکه اومد م،بعدشمیبود مارستانیهفته که بست ب هیبهتر شد، من که نبودم، -

 بود! یحواسم به مادرجون م دی،بعدشم که با

 مادر بزرگش افتاد. ادیزد ، یعمو و زن عموهات کجا بودن چرا مادرجونتو نبردن خونشون ؟لبخند -

 خونه خودم راحت ترم. گهیجارو قبول نداره،م چیمادر جون من؟ه-

 رفتم انتشارات! روزیبودند که الهام گفت :اسرا،د یمعمول یدر حال رد و بدل کردن حرف ها هنوز

 خوب؟-

 گرفت.  یکنم اون پسره سراغتو م ریرفتم چندتا برگه تکث-

 ! دیکش یآورد هوف یدر م فیو دفترش را از ک نکیکه ع همزمان

  ؟یگیم ویزمان -

 رو گفتم  یزمان یلبش امد:نه !اقا یالهام از هم باز شد و لبخند رو صورت

 حواله اسرا کرد.  ید چشمکبع و

 چند وقت که خونه بودم چند بار زنگ زد جواب ندادم! نیا-

 چرا؟                                          -

 کار  خواستهیم ایکار داشتم،لبد -

 خواست،یرو م ایقبل ایبده  دیجد

بگه امروز  خواستیحال نداشتم،حال م-؟یجواب چرا  نداد-که اماده نکرده بودم.                                               من

 حتما! ایحتما،فردا ب ایب

 شدن!  ادیببر! برگه ها ز نارویا

 .گهیتا ال و بل د هزار

 شد.  شتریخنده الهام ب 
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 بگه. خواستیم نارویفکر نکنم ا دمیکه من د یوال اون -

 چشم گذاشت وچپ چپ نگاهش کرد. یرو رو نکشیع-

 خواست بگه؟ یم یچ-

 شد. لیبه سمت اسرا متما یکم-

 ؟یکن ینگاه م ینطوری!چرا اگمیم یجان اسرا جد-

 .دهیکجاست؟تلفنشو جواب نم یحرف از جزوه نزد فقط گفت :خانم محسن اخه

 که همون شد.  نیا-

 !یدیتو که صورتشو موقع حرف زدن،ند گهینه د-

 .گفتیم گهید یچ هینگران برگه ها نبود ،چشاش  اصل

 باشه. ریخ یدیخواب د-

 .نیحال بب رهیبه جان الهام خ-

 گفت :بادابادا مبارک بادا.  طنتیگوشش آهسته و با ش ریشد و ز خم

 .دیدست الهام زد و به عقب هلش داد و لبش رو گز یرو

 .؟ یگیم یچ وونهید سیه-

 هست. ییخبرا هیهول بود ،بخدا  یلیخ اروی نیاسرا،ا گمیمن که دارم حرف راست روبهت  م-

 بردارد، شیها طنتیتشر بزند تا الهام دست ازش شترینگاهش کردو خواست ب یهمان صورت اخمو و چپ چپ به

 او نگاه کرد.  رهبهیدر هم رفت و خ شیافتاد که وارد کلس شد حرف در دهانش ماندواخم ها دهینگاهش به سپ اما

 نگاهش را حس کرده بود و سرش را بال گرفته به اسرا نگاه کرد. ینیهم سنگ دهیسپ انگار

 به درنشست.  یصندل نیتر کینزد  یگرفت ورو نییخورد و وحشت زده سرش را پا یا کهیاسرا  دنید با
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 گم! یم یاسرا،اسرا گوش کن چ-

 :دینگاه کرد و از الهام پرس دهیبه سپگفت و دوباره  یسیهوا ه یب

 بال انداخت. یشده؟ الهام شانه ا یختیر نیچرا ا نیا

 !.رسهینم گهیبود،زردو زارو شده نه؟ به خودشم د ینطوریاول هفته هم از

 چرا؟ -

 . گفتمایم یتو،من داشتم از زمان یهست ی،عجب گند دونمیمن چه م-

 دستت؟ یول کن الهام ،سوژه گرفت-

 کرد.  یبود،نگاش اصل فرق م گهیجور د هی روزیپسره د نیا گفتم،بخدایداشتم م ساینه وا -

 الهام خاتمه داد . یها یکه خواست جواب الهام را بدهد استاد وارد کلس شد و به پرچانگ نیهم

 اش بود. یو وضع ظاهر دهیسپ ریمدت ذهنش درگ تمام

 یاز وجودش خارج م طنتیلوشیک لویو ک دیبار یاز چهره اش م یطراوت و شاداب شیدو هفته پ نیکه تا هم یدختر

 برود. ششیکلس پ افتنی انی؟قصد کرد به محض پا نمودیم مارگونهیو ب ضیمر نگونهیشد ،حالچرا ا

 درست بود،دست نامردش را رو نکرده بودو او را به خدا سپرده بود. اما هنوز حرفها با او داشت . 

اسرا را تابسته شدن در با  رانیاز کلس خارج شد و نگاه ح یدیبا ببخش دهیبود که سپ دهیفکرش به اتمام نرس هنوز

 خود کشاند.

 لب گفت وسر پر دردش را در دست گرفت. ریز یلعنت

 شد اسرا؟ یچ-

 سرم درد گرفت!-

 که! یبود ؟خوبیا دفعهی-

 !شمیم ینطوریوقتا ا ینبود بعض یا دفعهی-



 چتر ریعشق ز

186 
 

حرفام  یکنم،دو هفتهنبود فیخوام برات تعر ی،م میبخور زیچ هی میو برشد و دستش را گرفت و گفت:پاش بلند

 قلمبه شد تو گلوم!

** 

را به اسرا و خانوادهاش گفته بود  زیمنصور با حال خراب به خانه برگشته بود و از همه مهمتر همه چ روزید نکهیا از

 اعصابش خورد بود.

 سر موضوع بود. کیانگار که او نه  شد،انگاریکارها داشت به نفع اسرا تمام م تمام

 فکر در اتاق  زد هم موضوع را به نفع اسرا تمام کردهبود. یو ب یکه آن یبا آن حرف احمقانه ا یحت 

 در گرداب مشکلت فرو برده بود. شتریو خود را روز به روز ب 

دهد  یجواب نم شرایخورد و تلفن وزنگ ها یبور م شیها یاز همکلس گرید یکیبا  نیهم متوجه شد رام یتازگ به

 اعصابش خورد بود. یگری،جور د

 گذاشت پارک کرد و متفکر به سمت دانشگاهرفت.  یرا م نشیکه اغلب ماش ییدانشگاه جا رونیرا ب نیماش 

که  کند،همچنانمتفکر بود دایرا پ نیاو رام قیتوانست از طر یم دیکرد خوب بود شا یم دایان دختر را هم پ اگر

 توجه اش را جلب کرد. یدختر یخنده ها یصدا

 یحال ستاده،دریشایروبه رو یگرینشسته بودو د یصندل یرو یتر از سلف  دختر نییپا یمتر ان طرف تر، کم چند

 .دیکه خواست بهراهش ادامه بدهد ،نام اسرا را شن نیزد،نگاهش را برگرداند ،و هم یخورد حرف م یم یزیکه چ

 بود؟ دهیبه سرعت نور سرش را چرخاند،نام اسرا را شن دیسرعت،شا به

بود و به  نشستهیصندل یدختر رو نیا یرو به ان رو شده بود ول نیاز ا شیاو اعصابش انقدر خراب بود و زندگ-

 زد؟مثل آتشفشان منفجر شد و از کوره در رفت. یدوستش لبخند م یشکلک ها

 را به سمتشان کج کرد. راهش

 بود. ینطوریا یزمان افهیق قایگفت:اسرا به خدا دق یشد که م یهام بلند تر مال یلحظه صدا هر

 !یارینکن،زشته چرا اداشو در م بتیانقدر غ-
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 !دنهید یلیخ افتی!قزارمی،سربه سرت م دهیمزه م-

 ؟یببر شیازپ یکار یتون یم یبا جزوه باز نیبب ه،برویپسر خوب یاز دستش بد فهیجان خودم اسرا،ح به

 یبود که اسراکرور کرور برا ییکرد ،لبخند ها یم یدهن کج شیبرا شتریکه ب یزیان چ د،امایشن یرا م شانیصدا

 .دیپاش یدوستش م

 !رمایم زارمیالهام ول کن،م-

 مقدمه گفت: یکنارشان ظاهر شد و ب دیمشغول حرف زدن بودند که جاو نطوریهم

 بانو؟ نیبر یم فیتشر کجا

 برخواست. شیو همزمان اسرا از جا دیکش یبلند نیه الهام

 تکان داد! یسر یشد و پرسش کیقدم نزد کی

 برسونمتون! دیبر یم فیاسرا خانم؟کجا تشر ینگفت-

 چفت شده به هم، خارج شد گفت: یدندان ها یکه از ل یرا در هم کرد و با صدا شیاخم ها و

 !یخند یم یدار ی،نشستیجهنم کرد مونویتو آب نمک،زندگ یرو گذاشت ما

 کرد. ینگاهش م رهیخ

 لرزان اسرا توجهش را جلب کرد. یمردمک ها 

 لرزان! یقهوه ا یها لهیت

 نگاه مظلوم ان روزش افتاد. ادیچشم ها لرزان شده بود؟ نیا باز

 !!!دیکنم آقا جاو یکه گفت:خواهش م دیارامش را شن تینها یب یصدا

 کرد. یمنگاهش را به الهام دوخت که هاج و واج نگاهشان  و

 ها باز مسخش کرده بودند؟ لهیت نیا
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 :منتظر جوابهستم!دیتکان بدهد و بگو یسر یجیافتاد ،فقط توانست با گ شیبرا یباز چه اتفاق دینفهم

** 

 الهام نگاه از او گرفت. یرفتنش نگاه کردو عاقبت با صدا ریبه مس هیتا چند ثان دیرفتن جاو بعداز

 اسرا!؟ نیبود ا یک-

 ها؟؟-

 دفعه؟یگفت  یبود؟چ یک نیا گمیم-

 خورد. یبود که در دهان اسرا قل م یهمان جمله ا قایچکارت کند(دق میخدا بگو دی)آخ جاو

 کند! ریرا چه تعب دیحرف  جاو نیدانست ا ینم

 کرد؟موافق بود ؟مخالف بود؟واقعا منتظر بود؟ یم ریچه تعب واقعا

 الن! یقبل و نه به ارام یبه ان درندگ نه

 را زمزمه کرد. دیبار نام جاو چند

 !دیجاو

 !دیجاو

 !(مگر چه گفته بود؟؟دیکنم اقا جاو ی!)خواهش مدیبه جمله خودش رس و

 با تواما! یه-

 را مشکوک کرد. ریالهام سوژه گ نیزد و ا یزد لبخند شیکه الهام به بازو یضربه ا با

 بود؟ یک نیجان الهام  بگو ا-

 !الیخ ی،ب یچکیه-

 !رمینم یاگه نگ-
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 نبود! یچکیبه جان الهام ه-

 ؟یخور یچرا جون منو قسم م-

 که قراره براش ترجمه کنم! ناستیاز هم یکینبود، یچکیخو،به جان اسرا ه-

 پس چرا گفت منتظر جوابم!-

 ؟ ینرم نیو ا تیداشت؟ان عصبان هیکند!اصل توج هیرا چگونه توج دیجاو یکار ناگهان نیدانست ا ینم

 لنگد. یاسرا م یحرف ها یپا کی دیفهم یخورد باز هم م یالهام مغز خر هم م اگر

،پس  ستیرفتوامد ها چ نیو اساس نداشت و معلوم نبود عاقبت ا هیکه پا یکند،حرف دنیمجبور بود تظاهر به لنگ اما

 گرفت! یپرده از آن م دیچرا با

 دوستش! نیبهتر یبرا یحت

 الهام! یحت

است  ههفتیاز هموناست که برگه هاش دستمه ، یکی نمیگرفت،بابا!ا یخبرمو م یزمان یمگه خودت تازه نگفت-

 شده! یگذاشتمش تو اب نمک ،جواب تلفناشو ندادم کفر

 !دهیخوشگل به ما ترجمه نم نیاز ا یکیخدا شانس بده!-

 کنم که بهت ندادن! یمن کار قبول م یگفت یتو رفت-

 !مینداریما که اونجا پارت دادن،اخهیگفتمم نم یصورت زدو انگشتش را  تکان داده گفت:م یبه پهنا یلبخند

 !میخواه ندار خاطر

 باشد. یتلشش را کردجد تیاما نها ردیلبخند خود را بگ یکه اسرا نتوانست جلو نیشعر بود،با ا هیاش شب جمله

 برد! یم یگرفت او را نزد زمان یداد دستش را م یالهام رو م به

 بلند شد،به سمت در رفت. شیجا از

 !یریاه !کجا م -
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 داد. یرا تکان سرش

 خوام برم ،حال ندارم! یم-

 !یشیم ا،حذفیهفته نبود هی وانهید-

 بهت خوش گذشت؟ خونه

 و به سمت کلس رفتند! دیدستش را کش و

کم  دیو حالهم به جاو یماناز حد به ز شیخواست حواس الهام را از پردازش ب ینبود اصل به خانه برود فقط م قرار

 کند...

 شد! یشود؟قطعا نم الیخ یشد الهام ب یمگر م اما

 بخوابد، یخواست کم یبود ودلشم دهیرا شرکت کرده بود وحال خسته و کوفته به خانه رس شیتمام کلس ها تاظهر

 کرد خواب را کنار بگذارد و به فکر ناهار باشد. ینداشتن ناهار وادارش م اما

 اش رفت و دلش را قار و قورانداخت. ینیب ریخوش غذا ز یکه در را باز کردو وارد خانه شد بو نیهم

 .دیکش یقیعم نفس

 !یخوب یچه بو یوا-

 !یخسته نباش-

 !نیچرا بلند شد یسلم ،مرس-

 !گهیخوبم د-

 ؟یاریدکتر نگفت استراحت مطلق،مگه نگفت به خودت فشار ن ن؟مگهیخوب یچ یچ-

 نکردم! نکارویمنم که ا-

 !دیبه شکمش کش یکرد برگشت و دست یم زانیاو یکه چادرش را به جالباس نطوریهم
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 بلند شده غذا درست کرده؟ یراه انداخته؟ ک یخوب ک یبو نیپس ا-

 کمکون کرد! کمی یستین دیاومد،د نایصبح م ینبود-

 !امیمن زود م نیگفتیاه رفت؟م-

 !ادیبرامون درست کرد ،گفت بعدازظهر دوباره م یزیچ هیگفتم گوش نداد ،خودش  یهرچ-

 را در اورد و به سمت آشپزخانه رفت ،چه خوب که ناهارش آماده بود.... شیلباس ها عیسر

 هیآن را تخل خواستیقلمبه شده سر دلش بود و دلش م دیمدت که مشغول خوردن ناهار بود،رفتار امروز جاو تمام

 کند. فیمادربزرگش تعر یشد آن را برا یکند،اما شرم مانع م

را  دیجاو رفتارییدوتا نندیکند و بنش طنتیش یبود،تا همراه او شودو کم یم یخواست کس یدلش م قتیحق در

 کنند. نیسبک سنگ

کرد  یرد م لتریرا از ف اویکم دیمنتظر جوابش بود،با دیها بود،به هرحال جاو طنتیش نیهم یدخترانگ یایسر دن کی

 نه؟ ای

 لبش آمد. یرو اریاخت یب یلبخند دیحرف و حرکات جاو یاور ادی از

 ه؟یچ-

 و به مادر بزرگش نگاه کرد. دیاز غذا کش دست

 جان؟-

 ؟یخند یم هیچ گمیم-

 .ستین یچیها !ه-

 !ارهیادم که از کار شما سر در نم-

 تکان داد. یاسرا سر یلبخند ها انیم و

 به صدا در آمد. فونیسفره را جمع نکرده بود که ا هنوز
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 اومده ،برو در باز کن! نایم-

همان  نای؛ وحال م نایخواست دو چشم ب یبرخواست وبه سمت در رفت،کور از خدا چه م شیوافر از جا یشوق با

 اسرا شده بود. ینایدوچشم ب

 .شبرداردیگلو یقلمبه رو یداشت تا پرده از همان حرف ها اجیکه الن به حضورش احت یهمان قایدق

 بشقاب ها را به آشپزخانه برد و سفره را جمع کرد.. عیفشردن در سر ازبعد

 هم وارد خانه شد. نایم نیزم یتکه از رو نیهمزمان با برداشتن آخر و

 را به اتاقش برد. نایرا جابه جا کرده ،م لیوسا یمعطل بدون

 !یکن یم نیچرا همچ-

 خوام باهات حرف بزنم! یم-

 را بال داد. شیابروها

 جانم؟-

 !گهینکن د تیاذ نیاه بش-

 داد. هیتک ینشست و به پشت نیزم یرو

 بفرما نشستم!-

 نشست، شیروبه رو قایلبش آمد و دق یرو لبخند

 ! یکنم،قول بده تا اخرش حرف نزن فیتعر یزیچ هیخوام  یم نیبب

 تکان داد. یسر عانهیمط نایم-

 و انتظارش گفت........ دیجاو دارها،ازید نیشوم و اول یاسرا به جز اتفاق ها و

 ؟یکن یم یشوخ-
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منتظر  دفعهگفتیکه صداش کردم ، نیها،اولش اومد دعوا،هم وانهید هینه به جان خودم،امروز اومد،پسره شب-

 جوابم!

 !گفتمیتو بودم م یبله!!!!! ،من جا یخله ،چرا همون موقع نگفت-

 بله! گفتیم ییایرو نطوریهم نایمثل م دیدلش نشست،اگر آن اتفاق هارا نداشت شا یازغم رو یهاله ا یان به

 خود نزن! یحرف ب-

 ؟یخوا یم یچ گهیپولدار هم داره،ماشاا اقا مهنسم کههست د یننه بابا نیخونه ماش یگیم ی،خوب دار وانهید-

 ود.انقدر بداخلق و خشن نب دیدختر بود اگر ،اگر جاو کی یبرا ینیریش ییایرو

 !یمسخرم نکن گمیم زیچ هی نایو گفت:م دیگذاشت و دراز کش نیزم یرا رو بالش

 .دیخند

 !یخند یم یمسخره نکن دار گمیم-

 !یگیم ینطوریاز همه باحال تره که ا نیا بندمیشرط م-

 !گمیولش کن نم-

 را کنار سر اسرا گذاشت. سرش

 خندم! ینم گهیبگو د نایجون م-

 مکث گفت: یکم بعداز

 سه بار استخاره گرفتم خوب اومد! من

 سر اسرا چنبره زد. یزد و رو رجهیش شیدر جا عیسر

 دروغ!-

 باور کن!-
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 .دیسر اسرا کوب یرا بال گرفت ورو دستش

 خاک تو سرت! یعنیخاک تو سرت!-

 را کنار زد. ؟دستشیاریخدا هم بهت گفته قبول کن تو ناز م گهید

 سرم درد گرفت!-

 و مه وفلک همه جورن! دیابرو خورش وانهیلت،دخدا من زدم پس ک یبجا-

 ه؟یچ دردت

 ؟ درد اسرا همان ناگفته ها بود. دردش

 ترسم! یم-

 بزنم؟ترس داره! گهید یکی-

 !یانگار ده تا شوهر کرد یگیم نیهمچ-

 بلدم ،نزارم مرغ از قفس بپره! یده تا شوهر نکردم ول-

 هم داده. یبالش گذاشت و گفت:عجب اسم قشنگ یسرش راکنار اسرل رو دوباره

 !دیجاو

 خوشگله؟ یدگفتیو جاو ادا،اسرایبهت م اسرا

 رنگه،موهاشم خوشحالته! یشی،قد بلنده،چشاش م ستیبد ن-

 !یحفظ شویتو که همچ-

 !گهید دمشید-

 امروز افتاد. ادی ودوباره

 تمومه! ی!پسره همه چیاگه قبول نکن یاسرا خل-
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 !نایترسم م یم-

 ،بسپرش به خدا! یترس یم یاز چ گهید یباز شروع کرد،تو که استخاره هم گرفت-

 ؟یشمارشو دار اسرا

 لبخند گفت:اهوم باباجونش داده بهم..  با

 بهش!  میزنگ بزن هیبده -

 .دیبگو دهیو ترس دیایدر ب نهیبود تا قلبش از س یجمله کاف کی نیهم

 نه!!-

 !مییخواد بفهمه ما یتوروخدا،از کجا م اریب-

 ترسم! یمن م-

 !فونیرو آ زارمیتک زنگ فقط،م هی!گمینم یچیبرادرزادم ه لیبه جون سه-

 ترسم! یول کن م-

 !نیهم هیخوام بدونم چطور ادم یگفتم! م لیبه جون سه-

 اجبار و بلخره آن شد. نایاسرا انکار و از م از

 .شدیم دینبا که

و به  دیکش رونیبیاز آن ها،کارت کوچک یکی یطاقچه رفت و از ل یرو یبرخواست و به سمت کتاب ها شیجا در

 گرفت: نایسمت م

 !ایب-

 .دیدستش راعقب  کش ردیآن را بگ نایم نکهیاز ا قبل

 ترسم! یمن هنوز م نایم-
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 کرد. یسرش را تکان دادو نچ نچ نایم

 خجالت بکش!-

 .دیرا کش نایم یموها ینشست و دم اسب کنارش

 خجالت بکشم!؟ دیبرعکس شده ؟من با-

 !سیاش کرد و همزمان گفت:ه یرا از اسرا گرفت وشماره را وارد گوش کارت

 در سرشان بود خدا عالم بود. یزل زده بودند،چه فکر یکنجکاو به صفحه گوش هردو

 بود. نیرامیپ دیجاو شیو دربه در گشتن ها یحوصلگ یب انیم قیانچه که پر واضح بود مزاحم شدنشان دق اما

 ...دیچیپ یخسته و گرفته او در گوش یهمان لحظه صدا چون

 بله؟؟؟؟-

 کردند. یکه راه انداخته بودند بهم نگاه م یدو دختر هم همچنان لبخند زده از شاهکار 

 چرا! یدیالوووووو!!!!الو!جواب نم-

 کار مزاحم!!!! یمردم الف شمان!ب مگه

 رد شد... یقطع کردن که امد و تماس از صفحه گوش یصدا

 اعصاب بود،زود ترش کرد. یبه هوا رفت وگفت:چقدر ب نایم خنده

 .امدیکار به مزاجش خوش ن نیا یاعصاب بود؟ول یواقعا ب دیاعصاب گفتن خودش امد،جاو یب ادی

 !میقطع کرد میزد ؟زنگیچ یعنیکارمون  نیبه وا!خوب الن ا یمسخره ا-

 !یا زهیتو ،بس که پاستور یهمف ینم-

 بده! حیبرام توض یدیخوب تو فهم-

 ،بچه پررو الف خودشه! رمیزنگ بزنم!حالشو بگ گهید باریبزار -
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 کرد. میسرش قا د،وپشتیکش نایرا از دست م یگوش عیسر

 !گهیم زیچ هیوقت  هیا،ییابرو یاگه بزارم!ب-

 خوره! ی،شماره رو گرفتم الن بوق م وانهیبده د-

 ریرا ز  یکه معلوم نبود از پشتخط چه کس دیبلند جاو یهمراه شد با صدا یبرگشت اسرا و نگاهش به صفحه گوش و

 خود گرفته بود.  یحوصلگ یو ب تیآماج عصبان

 انداخت. ناینگاهش را به م تیرا قطع کردو با عصبان یگوش عیسر

 .دیخند یم زیر زیکه ر یینایم

 ؟ یخند یآبروم رفت ،م-

 شود. کیبود تا خنده اش با آسمان شل یجمله کاف کی نیهم

 که گفت:پسره خودش جوابتوگرفت. دیرا شن نایم یپرت کرد و از اتاق خارج شدو صدا نایرا به سمت م یگوش

 از دست خودش ناراحت بود. شتریدر هم رفت ب شیخورد شد و اخم ها اعصابش

 آب گرفت و همزمان سماور را روشن کرد. ریش ریعقل داده بود؟پارچ را ز یب نیعقل خود را دست ا چرا

 امد! یعقلش سر جا م دیداد شا یعقل م یب نیبه ا ییچا کی

 اسرا؟چپ چپ نگاهش کرد!-

 امد ودستش را دور شانه اسرا گذاشت. جلو

 !یگ ینم یکوفت ول یخواد بگ یدونم الن دلت م یم-

 ها! یبگ یتون یاگه دلت خواست م اما

 آمد. رونیآغوش او برا پس زد واز  نایم دستش

 اونجا! یکن یم ،چکاریرفت ی!خل شدوانهید-
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 !یدم متوجه نشد یدارم درسا رو به تو پس م-

 خوبه.! یلیپسره خ نیبه جان خودم،ا اسرا

 !یمتوجه شد یمزاحم نیچطور؟همه رو با هم-

 مزاحم دختر داشته باشن! هیکنه،بابا همه الن از خداشونه  دادیبهش زنگ بزنن داد و ب یدیتو پسر د-

 عقل بود؟ یدختر ب هیمگه عکست رو صفحه بود که بفهمه ،مزاحمش -

 نه خوب ،،،اصول!!!!!پسرا!!!-

 کرد که.... یاسرا بازگو م یداشت فلسفه پسرا را برا کهیت کهیت نطوریهم

 به صدا امد... فونیآ

 به خودش گرفت و گفت: یناراحت چهره

 !میزنگ خور دار م،انقدرینفردو ه،خوبهیباااااااز ک اوف

 زنگ ها! نیگفت:تا باشه از ا یچشمک زنان به شوخ نایم

 ما کن! بیزنگ ها نص نیاز ا یرا به سمت اسمان گرفت و ادامه داد:اله دستش

 اسرا بود. یهمان خاستگارها ومنظورش

 !فرستهیمهمونا براتم نیخدا از ا یعمر دار ا،تایب نایرا  زد و از مهمان پشت در با خبر شد گفت:م فونیا

 تعجب گفت: رفت،بایامد.متوجه منظور اسرا نشده بود،ذهنش هول و محور خواستگار رژه م رونیاز اشپزخانه ب نایم

 ه؟یک

 داداش جونت!-

 ده؟یمج-

 اهوم!-
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 کرد! داریو به سمت مادربزرگش رفت و ارام او را ب دیاز اسرا گرفت.دستش را پس کش یشگونین

 اومده! دی!پاشو اقا مجمادرجون !مادرجون-

 اومد؟-

 بود که انگار از صبح به انتظارش بست نشسته بود. یگفتنش طور آمد

 اره!-

 ؟یتعارف کرد-

که روبه روشد به  رزنی!(با اخم پنجاستیخواد چکار ،خودش راه بلده!در دلش گفت،)اون که همش ا یتعارف م-

 سلم گفت. نایسمت در رفت وآنرا باز کرده ،همزمان با م

 نورا؟یسلم داداش ا-

 انداخت. نایبه اسرا وبعد به م ینگاه دیمج

 با حاج خانم کاردارم!-

 رفت. رزنیبه سمت پ میومستق

 نباشه؟یفیجانتون تعر دیکه زاره ،نکنه جاو افشیگوش اسرا گفت:ق ریخم شدو ز نایلحظه م همان

 ان! یهم عال یلیجان خ دیگفت:اتفاقا جاو نایزد و مثل م ییدندان نما لبخند

 از داداش خودت بشنو! ایب گمیم دروغ

 برد که در حال صحبت با مادربزرگش بود. دیواو را با خود سمت مج دیدستش را کش و

 همه گفتن خوبه؟ یعنی-

 بد نکردن اصل! فیگفتم که حاج خانم،تعر-

 نویه رفتم همکارش همک کردن،محلیم فیو اخلق خوبش تعر یو مردونگ یریکه خداروشکر همه از سر به ز پدره

 !ستیاهل مراوده و بده بستون و رفت وآمد ن یبا کس ادیگفتن،از پسره هم بد نگفتن،ظاهرا ز



 چتر ریعشق ز

200 
 

خودتون  دیناروبایوا یاصل و نصب و خانوادگ گهیبفهمم ،د یزینتونستم چ گهید نیاز ا شترین،بیازار یب خانواده

 !هیدونم ملک شما چ یکه نم د،منیبر

رفت و آمدکرد،چهار تا  دید،بایفهم یکوچه بازار قیتحق هیبا  زویهمه چ شهیشده که نم یاوضاع هم طور گهید

 !انیبزرگتر برن ب

 شد. نیریبود دلش غنچ رفت،ته دلش ش دهیرا که شن دیمج یها حرف

 رنگارنگش! یوارزوها یبود و دخترانگ دختر

کرده  فیتعر شیزنبرا کی یو خواسته ها دیسر به سرش گذاشته بود و از جاو شیها یبا شوخ طبع نایظهر که م از

 ،کمتر شده بود. دینسبت به جاو شیبود،سوءظن ها و ترس ها

همان  ایکه گفته بود،)منتظر جوابهستم(، یا هیزاو ند،همانیبب یگرید هیرا از زاو دیداشت جاو یسع ینوع به

 که با تمام خشم و غرور به او گفته بود جوابش مثبت است. یدیجاو

 وجود داشت که او از آن خبر نداشت. ییرازها دیشا

 از آن روزشوم داد. ییرها یفرصت برا کی دیمنصور فکر کردو به خودش و جاو یشد به حرف ها یم دیشا

 بود! یدر حال خداحافظ دیزد،به خودش آمد،مج نایکه م یتنه ا با

 کرد. یفکر م ندهیاو به ا یاینبود،با رو دی!؟با اقا جاویبود دیداداشم باتو بودا ،هپروت خوش گذشت،با اقا جاو-

 کنن،ترس نداره که! یازدواج م یروز هی ،همهیترس ی،چرا انقدر م نمشیبب ادیاسرا ،بزار ب-

 !نایبگم م یدونم چ یدونم!نم ینم-

 .دیلرزیم یزندگ نیشروع ا یبود و دست ودلش برا دیهم پر از ترد هنوز

 تر... یتر شدوحرف ها هم خودمان مانهیصم یجو کم دیرفتن مج با

 به حرف آمد. رزنیپ 

 ور رفت. یمیفرش قرمز قد یبا پرزها ی؟کمیدیکه حرفاشو شن دیاز آقا مج نمی؟ا یگیم یاسرا چ-
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 !نیرانب ن،اتفاقشیگفتند گذشته اش را نب یرا که همه م یا یکرد زندگ یم نیدر فکر بود و سبک سنگ 

 !نیرا نب شروعش

 اسرا؟-

 به مادربزرگش انداخت و دوباره برگشت سر نقطه اول! ییگذرا نگاه

 !دهیهم خواب یرو ریپ یپرزها همان

 دارد. کهمراهیبه  ازیکرده که ن ریگ یبزرگ یاسرا متوجه شد که سر دوراه زانیگاه و گر یگاه و ب ینگاهها از

 را صدا کرد. شیاسرا گریتر کردو بارد میرا مل شیصدا

 اسرا جان؟-

 بگم! یدونم چ یتعلل گفت:من نم یب

 !یریهم در نظر بگ زویچ ،همهیریبگ میتصم دیبا ،تویکن یزندگ دیتو دخترم،تو با یزندگ نیا-

 !یمن که از اول بهتون گفته بودم نه،شما اصرار کرد-

حرفم هستم!اما از نگاهش معلوم بود  یگفت:من هنوز هم رو نایم یبه او،جلو رهینشاند و خ یشانیپ یرو یزیر یاخم

 .میهم بکن یشیاست چون قرار است  مصلحتاند نهیگز نیبهتر دیجاو دیخواست بگو یم

 یناراض اسرا،چرایبگ لتویدل یتون یدونه،اما تو هم م یم یزیچ هیخوبه لبد  گهیبه حرف آمد:اگه مادرجون م نایم

 .ستیکه رو گردنت ن ؟چاقویهست

 توانست! ینم

 !دیانست که بگوتو ینم

 بود. شانیدلها انیم یکه هنوز حجاب کوچک نایم یامکان نداشت،آن هم جلو گفتنش

 گردنش بود. یبا تمام ابهاماتش رو دیبا جاو یزندگ یبود که چاقو نیا قتیحق



 چتر ریعشق ز

202 
 

و خودش را از  گرفتیرا م یاصل میتصم دیشده بود و خفتش را گرفته و با ریلحظات نفس گ هیحال با گذشت هرثان و

 کرد. یرها م دیهمه ترد نیا

 !یزنگ یزنگ ایشد  یم یروم یروم ای دیبا بلخره

هر  ایباشد  دینداشت که باجاو یچندان فرق شیرفت مقصدش نامعلوم بود .پس برا یم شیبود که به هر سو یراه

 !یگریمرد د

 هم نداشت. یگریفردا ها با د دینداشت،شا یزندگ دیامروز با جاو اگر

 .دیلبش لغز یاراده بررو یب

 ندارم! یمن حرف-

 دست اسرا را در دست خود فشردو با لبخند به او نگاه کرد. نایحرف، م نیبا ا همزمان

 به خدا توکل کن!-

 به سمت قران اش رفت. میبرخواست به اتاق رفت و مستق شیجا از

 نه آن را خواند و نه استخاره گرفت. نباریا

 .دیاش گذاشت و بو کش ینیب یجلو انرا یکاه یصفحه ها فقط

 کرد. یرا م نکاریا دیها بود و فقط با یکینزد نیاشوب بود ومرحمش هم دلش

 کرد. یان کاغذ ها،دلش را ارام م یل یبو وعطر چیه یکه ب ینهفته ا ی معجزه

 ان گذاشت.  یرا رو یشانیکه ارام شد پ دلش

 شانه اش قرارگرفت. یرو یزد که دست یبا خدا حرف م 

 اندازه سخت بود! نیبه هم ندهیواقعا آ ؟چونیریگیاسرا چرا انقدر سخت م-

 گذاشت. شیو سر جا دیرا بوس قرآن

 !گذرهیبهت سخت م شتریب یریسخت بگ یهرچ-
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 !یعمر زندگ هی ست،حرفیروز دو روز ن هیدرد  نایم-

 سرنوشتت! دنبالیو بر نیزم شیبزار دیبا یروز هی یتا ابد همراه باش یتون یترس که نم نی،با ا یبلخره که چ-

 !یزندگ ریو من اس یتو خوشبخت ش دیشه؟شایم یدونم فردام چ یم نا،یمن م مگه

 .دیرا در آغوش کش نایم

 !یزنیحرف هارو م نیا ادیخدانکنه ،من دلم نم-

 .دیخودش را عقب کش نایم

 !شیخودت بساز دینه،بایهم یگم اسرا،زندگ یم یباور کن جد-

 کنم نترسم اما... یم یمن سع-

 عمل هم بکن،مادرجونت ناراحت شد.. یکن یم یاما نداره،اگه سع گهیپس د-

گفت تا  یزیشد از آن هاچ یدر بند اسارت بودند و نم ر،یکنج دلش بود که با قفل وزنج ییکه هنوز حرف ها نیا با

 حال او را بهتر درک کند.  نایم

 و به ان عمل کند . ردیبگ متیها را هم غن نیکرد هم یسع اما

 اورد. یم حرفیکردو حرف رو یم یسست دیشود نبا یوارد زندگ ینطوریاست؟و قرار بود ا نیخواست خدا ا اگر

 ندارم! یمن که گفتم حرف-

 !اریدر ب یقشنگ باهاش حرف بزن!اونو از دو دل ششیپ ؟بروینطوریا-

و زود بر  رمخونهیلحظه م هیگفت:من  نایزرگش رفت و مدو باهم از اتاق خارج شدند و اسرا به سمت مادرب هر

 !گردمیم

 ؟یکجا بر-

 براتون! ارمیب یزیچ هیخوام  یمن برگشتم،م دیخونه ،تا شما حرفاتونو بزن رمیم-

 داد و با لبخند بدرقه اش کرد و اسرا ماند و مادربزرگش! یرا تکان سرش
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 .دیرا جلو کش خودش

 خواستم ناراحتتون کنم! ینم دیببخش-

 مادر بزرگش گذاشت. یپاها یسرش را رو و

 خوش حالت اش را از صورتش کنار زد. یو موها دیبه سر اسرا کش یدست رزنیپ

 !یزمیعز-

 به آقا منصور؟؟ یزنیزنگ م-

 ینم م،یش بگو بعدبه میها برات داره ،زشته که ما همه کارا رو بکن ،ارزویمادرت ،بلخره تو دخترش زنمیاول زنگ م-

 بشه! ریخوام ازت دلگ

 دیرا پشت گوش گذاشت و به طرف تلفن رفت و آنرا تاکنار مادربزرگ جلو کش شانشیپر یبلند شدو موها شیجا از

 ؟یگیومیبهش؟همه چ یگیم یو همزمان با گرفتن شماره گفت :چ

 کوتاه گفت:نگوووو!  یچکار کنم!؟بعداز مکث یدوست دار-

 را به دست مادربزرگش دادو کنارش نشست. یگوش و

 سلم دخترم!-

تلفن  یخودش همانجا نشست و باامدن گوش یکند در حال و هوا طنتیصورت گرفت و اسرا بدون انکه ش یا مکالمه

 خورد. یسمتش تکان

 داد. یرد صحبت تکان یبود با مادر،حرف بزند؟دستش را به معنا قرار

 !ر،منتظرهیاهسته گفت :بگ مادربزرگ

از شرم دخترانه بودکه قرار بود مادر  یاز همه نمود داشت انبوه شتریکه ب یزیاسترس داشت و هم ترس ،اما انچ هم

 از آن صحبت کند.

 سلم مامان!-
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 اش را گرفته بود. یشگیهم یجانم گفتن ها یسلم مامان ،همان شرم بود که جا نیا و

 خانم شده؟ گهیپس دخترم د-

 اهوم.....-

 هم داده.. یبزرگ یخانم شدن بها یلش گذشت براد از

 فدات باشم!-

 ؟ گهید یایم-

 شه؟یم ام،مگهیحتما م-

 گفت:دلم برات تنگشده! شیاز ان حرف زد و بجا شدیکه نم ییدلش را جمع کرد،همه انها یقلمبه ها همه

 رت داد.و بغضش را قو دیبه گوشه چشمش کش یاسرا؟دست شیشناسیدلم ،دختر خوشگلم!م زیمنم عز-

 هم گفته خوبه! دیمج دم،اقاینشن یبد زیتو دانشگاهمونه ،چ ی،ول ادینه ز-

 !امیفردا باهم م گمیم تیفدات شم،به دا یاله-

 داد. یباشه گفتن ،سرش را تکان یجا به

 عجله نکن!-

 افتادم.... یخودم صبح راه م یزدی،عجله نکنم؟اگه صبح زنگ م کشهیدلم داره برات پر م-

 به سراغش آمد و غصه ها را پراند. ینیریش لبخند

- 

 مامانم،منتظرتم! باشه

 .دیبه گوشه چشمش کش یگذاشت و همزمان دست  شیتلفن را سرجا یگوش

 !امیگفته فردا م-
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هم بفهمه مطمئنباش ازت ناراحت  یوقت هی ه،اگهیوصبور دهیزن فهم زم،مادرتی!انقدر نگران نباش عزیبه سلمت-

 !شهینم

 اکتفا کرد. یگفتن نداشت به لبخند یبرا یحرف

 به سرش  داد. یزنگ بزنم به آقا منصور؟نرم تکان-

 فدات شم! یاله-

 را درآغوش گرفت. واسرا

 !یشیکه خوشبخت م دونمیم-

 در دلش گفت . یشاءا ا ان

 برام دعا کن مادرجون!-

 !زمیعز یکدوم از نوه هامو به اندازه تو دوست ندارم،تو نور چشم من چیخدا شاهده که ه-

 منه! یتو آرزو یخوشبخت

 در دست وارد خانه  شد.. یبا ظرف نایمادربزرگ  کاشت و و همزمان م دهیصورت چروک یرو یا بوسه

 ل؟یخاله ل نی!زنگ زد یبه به ؛ به سلمت-

 وگفت: دیچرخ نایآمد و به سمت م رونیآغوش مادربزرگ ب از

 اسرا نشست. یرو به رو نیزم یتو دستت؟رو هیاهوم!اون چ-

 خاله قبول کرد؟-

 ه؟یاون چ گمیاهوم!م-

 گفت. یتو بگو خاله چ زی،عزیکن یاه چقدر اهوم اهوم م-

 براق و شاداب به اسرا نگاه کرد. یبا چشم ها رزنیپ
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 جان،خدا بخواد قراره اسرا جانمو عروس کنم! نایم یچیه-

 شه! نیریدهنتون ش نیاوردم بخور کیپس خوب کردم رفتم خونه،کاخ جون،،-

نصف  کیارکی!حال پاشو برو بشقاب و چنگال بزمیگم عز یم کیدست دور گردن اسرا انداخت  وگفت:تبر ناگهان

 !میکام ش نیریکنم!ش

 برخواست شیخنده از جا با

 ؟یاز کجا اورد کیک-

 بود. شبمونید زی!سوپراگهیاومدم خونه د نیتولد بابا بود،برا هم کیک-

،من که  یکرد شیراضیخوب کرد زیقطع کردو هنگام ورود اسرا به اشپزخانه رو به مادربزرگ گفت:عز مهیرا ن کلمش

 !؟ دهیجواب رد م ویتموم یهمچ نخواستگاریاز ظهر زبونم مو دراورد بس که بهش گفتم،ادم عاقل به همچ

 !یگیم یدما،چیشن نای،م یهو-

 داد. یتکان یالیخ یاش را با ب شانه

 ز؟ینه عز ،مگهیایکنم،کمتر ناز ب یم حتتیبشنو!!دارم نص-

 بود. گوشیسرحال وباز نقدریهم شیچند وقت پ نیهم تا هم شینگاه  کرد،اسرا طونیش ینایبا لبخند به م رزنیپ

 شد. نایم یهمپا

 جان! نایم ایخودتم کمتر ناز ب-

براش  دیبا دنامزدهیمونده،داداش مج ز،درسمیمن فرق داره عز هیقرمز شد و با همان لبخند گفت:قض نایم صورت

 !ومدهین هیهم هنوز اون اصل کار رن،بعدشیبگ یعروس

 !ادیم شالیا-

 گهیم خندهیبرام دعاکن،م گمیم زخودمیبه عز یچ شال،هری،دستش را بال گرفت و گفت:ا کینصف کردن ک نیح

 شما برام دعا کن! ی،ول ییپررو یلیدختر خ
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 .دیبازهم خند رزنیپ

 اسرا! یتو هم برا یبرا کنم،همیدعا م-

 !یحاجت روا بش یرا به مادربزرگ گرفت وگفت:اله کیک بشقاب

 نثارش کرد. ییفرو کرده،پررو نایم یلبخند چنگال را در زانو یاسرا بود که به جا نباریوا

** 

 گرفت. شیومنگ راه دانشکده را در پ جیگ

 زده بود. یحرف عجب

 کرده بود؟خودش بود؟ یختر خواستگاراز د میمستق

 بزرگ ،کار خودش باشد. یوانگید نیشد که ا یباورش نم اصل

 را در چنگ گرفت. فکش

 نیبدتر انیروزها از بس فکر کرده بود واقعا عقلش را از دست دادهبود و م نیشده،ا لیکرد عقلش زا یحس م چرا

 از همه بدترتر بود. نیکه کرده بود ا ییکارها

 کرده بود،بد هم نبود. یعقل یکه از سر ب یکارها یحت

 بدتر بودند. همه

 کرد. یگندش را چطور جبران م نیکرد ،ا یم یخدا،آن گندش را ماست مال اخ

 به درس نداشت. یبود و توجه رانیو ح لنیمدت در کلس و تمام

 درس مانده بود؟ یهم برا ییجا

 هم به آستانه ازدواج رفته بود. ینبود و به طور احمقانه ا یجمع شدن شانشیپر فکر

 شود... شیقرار بود وارد زندگ ذیو پان مایو ش وایمثل ش یزن یعنیکرد، یخودش معن یرا برا ازدواج
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 افتاد،اسرا را تصور کرد در همان حال، در همان شکل....  شانیکارها ادی

 اش افتاد و عقش گرفت. یشانیپ یرو ینیچ

 اش رفت.. یشانیپیشکاف رو یدستش رو اریاخت یمثل خودش؟؟؟ب یکیبود بعداز ازدواج بچه دار هم شود؟ قرار

را هم  دیجاو یکردن ها یبرده بود و با بردن هوش از سرش،کودک یهوش یکه تا چند ساعت اورا به ب یضربه ا همان

 باخودش برد؟محال بود.

 بگذارد. ایدن نیپا به ا یگرید یو جانا دیبود بگذارد جاو محال

 د؟یجاو-

 کرده بود. شیاش صدا یهمکلس نایس

 بله؟-

 شکرآب شده؟ ونتونی؟میگردیم نیدنبال رام دمیشن-

آرامش نداشتند.جواب سوال  دیجاو یفکر ها برا نیکدام از ا چیپرت شد و متاسفانه ه یگریفکر به فکر د کی از

 داد؟ یدوستش را چه م

 ازش؟ یخبر دار-

 که الن با مهران ؟ دونمیم-

 ؟یدونیاز کجا م-

 دانست. یخوب م دیتا حال با تو بود؟جوابش را خود جاو نیرام یهم ان،تو فکرم چطور نیجفتشون ع-

 تو ؟ یدونیاز کجا م-

 برد. نییرا پا شیتر شدو صدا کینزد یکم

 براش جور کرده! نیچند تا قرص نشونم داد،گفته رام هی روزید مهران

 .دیناخودآگاه بال پر دیجاو مردانه یابروها
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 قرص؟-

 !ینیرام کیفابر قیرف ،توینگو که خبر ندار-

 یبود کهآنها فقط باهم کم نیا قتیو همکاسه باشن !اما حق کیفاب هم  و شر قیدو رف نیکردند ،ا یهمه فکر م دیشا

 بود. نیاز طرف رام شتریدر رفت و آمد جور بودند و ان هم ب

 نداشت... اجیاحت یزیکه به چ دیجاو

 است. تاحمقینها یب نیکرد رام یشد،چقدر ساده بود و ساده تر از آن ،فکر م یرو م شیکم سکه هابرا کم

 حرف ها بود و نامرد تر! نیزرنگ تر از ا نیرام

 ؟یمطمئن-

 شک نکن!-

 ؟یدیراپورتشونو به من م یچرا دار-

 بودن جفتشون! یهمون عوض لیتو فکر کن به دل-

 کاغذ چرخاند.. یکردو مهران خودکارش را روچپ چپ نگاهش  یکم

 ؟یاریب رشیبرام گ یتون یم-

 الن؟-

 الن! نیداد و محکم گفت:اره هم یسرش را تکان-

 .دیدو نشیکرد و با عجله به سمت ماش دایرا پ نیرام یساعت انتظار ،جا کیاز  کمتر

 گرفت. یاورا در چنگش م دیبازهم از چنگش در نرفته با نیرام تا

اش را بهخودش  لهیرا نابود کند و ح شیزندگ نیتوانست با هم یداشت،م نیبزرگ از رام یآتو کی گرید حال

 برگرداند.

 بود. نیشوم خود رام یباز نیبازنده ا قطعا
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 که زد. استارت

 شد. نیوارد اتاقک ماش نایباز شد و سر س نیماش در

 تو هم قرص دادن؟ ؟بهیدنبالش یچ ید،برایچکارت کرده جاو-

 کنم! ینکنم ولش نم چارشیاز من گرفت،تا ب زیچ هیکنه، یغلط نیهمچ دهییمادر نزا-

 خودت درست نکن! یبرا د،دردسریجاو الیخ یب-

 شود؟ الشیخ یکرده بودب شیدایپ یروکردن و دربه در رویز یکه بعداز کل حال

 !شیبود واب خنک خوردن ها نیکرد بعد رام یم یحساب شخص هینداشت،اول تسو امکان

 شد. یم الشیخ یابد ب تا

 !نایبرو کنار س-

 !امیبزار منم ب-

 برم!درو ببند! دیخودم تنها با-

 کنده شد. نیاز زم یوحشتناک یبا صدا نیپدال فشرد و ماش یرا رو شیپا

 ! دیرس ینامرد م نیدستش به ا اگر

 اش زنگ خورد. یگوش شیها یاعصاب یدل دل کردن ها وب انیزمان،م نیهم

 شلوارش خارج کرد.  بیاز ج یگفت  و ان را به سخت یلعنت

 ناشناس بود. شماره

 کرده بود. اریماندکه سکوت اخت یگفت و منتظر مخاطب یا بله

 چرا؟ یدی... جواب نمالوو

 حرف کم داشت. یمخاطب ب اهویه نیا انیداشت و م یذهن یریدرگ
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 کار مزاحم!! یمگه مردم الف شمان!ب-

 دوباره همان شماره افتاد. دهینکش هیکردو به ثان قطع

 طرفش بود؟ یکاریب ایبود؟ یباز

 مزاحم  بکند. نیرا نثار ا هیاول یرا برداشت ،بد نبود ترکش ها یگوش گرید بار

 ها خرج کرد. یاعصاب یتا توانست از آن ب پس

 بار دوم آدرس را چک کرد. یشاپ توقف کردو برا یکاف یجلو

 جا بود! نیهم

 کرد! یسرش خراب م یجا مثل موش لنه کرده بود؟لنه را رو نیکثافت هم نیرام

که ناخودآگاه با  افتادینیاش به نگاه رام یشاپ زد ونگاه اخمو زخم یدر سالن کوچک کاف یوارد شدو گشت یمعطل یب

 بر خواسته بود.. یصندل یاز رو دیجاو دنید

 ست؟ین دایلت پسمتش پا تند کرد وگفت:قرار بود من اخراج بشم ،تو چرا سر و ک به

 قهیآن،  ازیناهنجار یو برخواستن صدا دیسف یها کیسرام یاز پشت سر  رو نیرام یهمزمان با افتادن صندل 

 او کاشت. دهیتراش گونهیرو قایمشت را دق نیبه سمت خودش برگردانده اول دویرا کش نیقرمزرنگ رام شرتیت

** 

رازده بود تا بلخره  نیدانست انقدر رام یشاپ گذاشته چقدر گذشته،فقط م یکه پا به کاف یدانست از آن زمان ینم

 یزیو خونر جهیزده و باعث سرگ اوینیبه ب کیکه نامردانه و سه به  یبه کمکش آمده بودند وبا ضربه ا نی،دوستان رام

 دادند. یجدا کردندو فرار نیآن شده او را از رام

 .ردیاش رابگ یزیخونر یاش فشرد تا جلو ینیب یال هارا روداد و دستم هیتک نیماش یرا به صندل سرش

 یم سیفردا ازاو به پل نیکه هم یتیبود وشکا نیرام شیخنک شده بود،حساب خودش را صاف کرده بود باق دلش

 کرد.

 کرد. یپاک هم م نیزم یبشر را آش ولش کرده بود، از رو نیا
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 نداشت. اجیبه کثافت احت نیاز ا شتریبود ب فیکث ایدن

 گذاشت. شیجا یگریانداخت و دستمال د شیپا ریرا ز دستمال

 .دیچیاش افتاد و دردش در بدنش پ ینیبه ب یسوزش

 را بست.  چشمانش

 بلند شد. شیبه لرزش افتاد و صدا یصندل یاش رو یگوش 

 حال حرف زدن نداشت.  حس

 بود. کاریباز هم همان مزاحم الف ب حتما

 نداشت. یالیخیجواب دادن شد اما انگاربر عکس خودش مخاطبش قصد ب الیخ یبرا دوباره بست و  چشمانش

 رابرداشت. یها که پشت هم شد گوش زنگ

 !دیالو جاو-

 منصور بود که زودتر از بله گفتن او آمد. یصدا

 دار گفت:بله؟ خش

 ؟یدیجواب نم تویچرا گوش-

 ..دیسلم،ببخش-

 بودم! ییرا فشرد و ادامه داد،جا دستمال

 جان خبر خوش! دیجاو-

 هم داشت. یدر کار بود،اصل روزگار خوش یخوش یروز ها چه خبر نیا

 برگشته!؟ وایشده ش یحس و حال گفت:چ یب-

 خانم زنگ زد گفتجوابشون مثبته! ناست،حاجیخبر من خوش تر از ا یگرده،ولیکه بر م وایپسر،ش یگ یم یچ-



 چتر ریعشق ز

214 
 

 اش را گرفته بود. یوانگیاز نهادش بلند شد،چه زود جواب د آه

 پسر! ییکجا-

 !نجامیگفت:هم آهسته

 شرکت منتظرتم... ایگفت :پس ب یوصف ناشدن یخوشحال با

 و ورم کرده اش انداخت. یصورت خون یایبه زوا یجلو نگاه نهیآ از

 یپا ریتاساعت ها  ز دیاز ان بود که با یپدر حاک قیعم یحوصله صحبت راجع به ازدواج را نداشت و خوشحال اصل

 .دیگنجینم شیفعل یدر حال هوا نینشست و ا یو مورد پسند او م نیریبحث ش نیا

 شب؟؟؟ یبرا میبزار شهیم-

 با هم! میبر ییالن سرم خلوته،از اونور هم تا جا اینه ب-

 .دیکش ریاش ت یشانیبه ذق ذق افتادو پ سرش

 هم فشرد. یرا محکم رو چشمانش

 گفت:باشه! یخفه ا یباصدا

 حاله! یچقدر ب ،صداتدیچته جاو-

 هم بود؟ یحال مگر

 یباشد ومثل باق جانیسرا پا نشاط  و شور و ه دیکه با یو زمان ستیز یخود م یکه در دهه سوم زندگ یجوان

 شده است. یچنگ و دندان زندگ ریاس نگونهیکند ،ا ریس یهمسالن خود در جوان

 بود. یحال و رمق و شکسته م یب شیهم صدا دیبا

 !امیم گهید قهیده دق-

 را کنار گذاشت. یگوش عیسر یخداحافظ کیبا  
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و تکخوابش و  یبه شدت دوست داشت در آپارتمان نقل ینداشت ول یچند از گذشته مانند حالش دل خوش هر

 یم شیآن روزها یالیخ یبه آرامشب گرید کباریگرفت و  یان بود ،قرار م یرایشب پذ کیکه فقط  یسکوت و خلوت

 .دیرس

 بود. یهم راض یخود در خانه پدر یبه اتاق اختصاص یحت طیشرا نینه ،در ا ای

 مدل برنامه ها وجود نداشت. نیاز ا حداقل

 یآب آن را رو دویخر یکوچک یخودش آب معدن یزد و برا یبه سوپر مارکت یرا روشن کرد واول از همه سر نیماش

 .دیصورتش پاش

 آب دردش گرفت. یسرد از

 .دیارزیم زیخردو ر یدردها نیدندانش رفته بود به صد نوع از ا ریز نیکه از زدن رام ینیریش یمزه ا اما

 شرکت منصور شد. یو راه دیاز اب را هم نوش یمقدار

سکوت  یدلشهوا بیها را تجربه کند و از راه فکر به پدرش برساند که عج یاز آن تلپات یدلش خواست کم چقدر

 دارد.

 شده؟ یگفت:صورتتچ دیصورت ورم کرده جاو دنیرا فشرد و خود منصور در را باز کرد. به محض د زنگ

 داخل گذاشت و پشت به منصور شد. یقدم

 گرفت و برشگرداند. دیجاو یساکته امروز !رفتن همه؟؟از بازو-

 شده! یصورتت چ گمید،میباتوام جاو-

 دعوا خوشمزست. هی ست،سوغاتین یزیچ-

 دلش گفت :نبودم!  ؟درینبود نکارایکه اهل ا ،تویدعوا کرد ی؟با ک یگیم یچ-

 نبودم! زیچ چیه اهل

 هم شوم. زیهم نبود اهل چ قرار
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 شدم ،قرار است متاهلهم بشوم. ییکرده شدم،دعوا ییابرو یشدم،تعهد داده شدم ،ب زیحال اهل همه چ اما

 !یکن یم چیانقدر سوال پ ستمیپدر من،من که بچه ن ستین یزیچ-

 شدنه! ست،دلواپسیکردن ن چیراه گفت:سوال پ نیرا گرفت و با خود به اتاق بردو ح دیجاو دست

 شده؟ یچ نمیبگو بب حال

 داشتم! نیبا رام کیکوچ یریدرگ هی-

 ؟همون پسره؟ نیرام-

 اتاق لم داد. یها یراحت یتکان داد و رو یسر

 منصور در هم شد. یها اخم

 م؟یکن تی،مگه قرار نبود شکا یردبود در او یچ یبچه باز نیا-

 کردم. یحسابمو م هیباهاش تسو دی،اما من با میکن یهم م تیشکا-

 یم دن،جنازشویرسیهمرنگش نم یاگه اون نامردا-؟یتکان داد و گفت:چکارش کرد دیجاو یاز تاسف برا یسر

 اوردم.

 کرد. دیبه صورت جاو یا اشاره

 .دیورم کرده اش کش ینیبه ب یدسته گل اون هاست؟دست-

 دادن! شیفرار یعوض ینامردها-

 !یفکر کارکرد گه،بدونید یاشتباه کرد-

خاص و پر غرورگفت:اتفاقا خوب شد  یگذاشت و روبه منصور با لبخند شیزانوها یو دست رو دیرا جلو کش خودش

 ! ستیهم ن ما تیشکا ازبهین گهیبادست خودش رفته تو چاه،د نیحسابمو کردم،چون رام هیباهاش تسو

 چطور؟-
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 کیکوچ هخبریفقط  هیاز بچه ها راپورتشو داده،کاف یکی برده،یبچه ها م یآقا تو کار قرص و خرده مخلفاتشه،برا-

 افته تو تنور! یبا سر م گهیبدم؛د

پف آلود  ینیباان ب دیدراز کرده به جاو یراحت یپشت یکردو دستش را رو تیان لبخند خاص به منصور هم سرا نباریا

 ...میها برس نیخودمونواجب تره؛اول به ا یحل شد ،فعل دست نگه دار کارا نیشد و گفت:خوب پس کار رام رهیخ

 و عقب گرد کرد. دیهم خواب دیجاو یمنصور که روشن شد پف غرور یحرف ها چراغ

 .ستیندنیچندان خوشا دشیجاو یبرا ادیکه ز دهیرس ییدانست به جاها یتر شد ،م قیمنصور عم لبخند

 خورد. یم زیحرف ها ل نیدر برابر ا یروزها ،مثل ماه نیا دیجاو

 تامل گفت:حاج خانم زنگ زد. یرا در هم فرو کردو بعداز اندک لبش

 داد. یدانستن تکان یرا به معن سرش

 فرداشب قرار بزارم؟ یبرا-

 مبل صاف نشست. یرو دویپر شیدر جا یهمان ماه مثل

 فردا شب؟نه زوده! یچ-

 !یباز شروع کرد!تو قول داده بود-

 انقدر زود بودنشو ندارم. یمن امادگ-

 !میبر گهیماه د کی مشیمثبت دادن،زشته بزار شه،جوابینم-

 حرکت مسخره خودش امد. ادیامدن کلمه )جواب(  با

وار و مسخره  نهوایکه او به شکلد یهمان روز دیداشت، وگرنه چرا با اجیاحت یبود که آن زبان دراز به منت کش معلوم

 داد. یاش را م یگفت،جواب خواستگار یان جمله را م یا

 گرفت. حرصش

 چته؟-
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 داد. یسرش را تکان یسوال

 ،قرار بزارم!؟ افتویق یکنیم نیچرا همچ-

 شد ،درمانده شد.. انیصورتش نما یآنقدر واضح حرف دلش رو نکهیا از

 آنقدر واضح بود؟ فکرش

 !دهیلحظه به دلش آمد ،نکند اسرا هم از فکرو نگاهش حرف آن لحظه او را فهم کی

 کرده بود خودش را! عی.چقدر ضادیلبش را گز ناخودآگاه

 ؟یکن یاخم م ی؟هیزنیهستا،چرا حرف نم تیزیچ هیتو  دیجاو-احمق شده بود؟ نگونهیچرا آن لحظه ا یراست

 !ستیبا خودم مشخص ن فمیمن هنوز تکل-

 .ادیمزاج خوشم نم یدمدم یرفته،من از ادما ادتیقولت  ؟نکنهیزنیحرف دوپهلو م د،چرایوجا هیچ-

 .دیرا در چهره منصور د یوضوح ناراحت به

 خودش فکر کرد. با

 مدت کوتاه نی،فوقش در ا گریساده بود د ییآشنا کیخواهد بشود، یباد ،هرچه م بادا

کرد و  یسادهبسنده م تیمحرم غهیص کیکردند به  یاصرار م یلیفوق ترش خ ایگرفت ، ینم لیاسرا را تحو ییاشنا

به  دیبا جاو دیخود اسرا بگو کردیم یاصل کار ایده،یگفت با اسرا به تفاهم نرس ینامه م غهیمهلت ص انیبعد از پا

 .دیکش یاوپر م یگذاشت و از زندگ یکولش م یام و دمش را رو دهیتفاهم نرس

 نگفتم فقط گفتم زوده! یزی،مردو قولش !من که چبه منصور گفت:باشه  الیخ نیا با

 فرداشب؟ یپس من هماهنگ کنم برا-

 گه؟ید یگیم زیبه عز-

 وا؟یزنگ بزنم به ش خوامینه م-

 اون؟؟-
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 عشق اول و اخرش بود. وایها،ش یها، بد یکرد،با همه تلخ یاخم

 ؟درست حرف بزن! هیاون چ-

 !کنهیزنگ نزن پدر من ،سبکمون م-

 !سیه-

 ستین ییمشترک مورد نظر قادر بهپاسخ گو تیمکررو نها یرا به بوق ها شیراوادار به سکوت کردو گوش ها دیوجاو

 سپرد. 

 دستشه! یگوش شهیگفتم،ااون که هم یدید-

 آن بود برخواست. یچاشن تیاز عصبان یکه تن وایش یصدا نبارینو شماره گرفت و ا از

 منصور؟ یگیم یچ-

 وا؟یش یخوب-

 خوب باشم! یهم مونده؟گذاشت یکث ،گفت:مگه خوبم یبعداز اندک-

 شد. زانیگر دیکنجکاو جاو یچشم ها شیمنصور پ نگاه

 ؟یای!میبرم خواستگار دیجاو یخوام برا یفرداشب م-

 فرداشب؟-

 ؟یایاره م-

 گفتن؟ یبرا ستین ریخبر؟د یگفت:چه ب هیکنا با

 ؟یایالن گفتم !م-

 هست؟ یک-

 دختر خوب! هی-
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 بود؟ ذیبهتر از پان یعنی-

 !رسهینم ییحرف ها به جا نیدوباره شروع نکن،ا-

 بال رفت: شیصدا

 یزدیگفتم اگه اونروزحرف نم ذیپان یبرا دیاز جاو یحرف باهاش زدم ،کل یکل ،منیکرد کیخواهرم کوچ شیپ منو

 کردم. یم یراض دویمن جاو

 گرفت. یوقت دختر خواهرتو نم چیه دیمطمئم باش اگه من نبودم هم جاو نویا-

 ...!اقتهیل یبس که ب-

را از  یبه سمت منصورگرفته گوش یبلند شود قدم شیرنگ به رنگ شده منصور از جا یو نگاها وایش یحرف ها از

 دست پدرگرفت.

 ازدواج بکنه؟ بکنه! یخواد با هرکس یهم م دیبه درک،جاو نی،بر دیاقتیل یهمتون ب-

 .ستیبرام مهم ن یکوفت یزندگ نیا گهیست،دیمهم ن برام

 به او دست داده بود. نهایا دنیاز شن یگریبود،اما الن حس د دهیحرف ها را شن نیا بارها

 نهما! یکنه توئ یکه ضرر م یبدون اون یست،ولیمهم ن گهیگفت:نبود تو هم د یناراحت یهوا واز رو یب

 نشست. شیرا قطع کرد و سر جا تماس

 خواستم بگم به جانا بگو برگرده خونه! یلحظه به منصور نگاه کردو گفت:م چند

 اونجا بمونه! دینبا گهیدنبالش،جانا د میریخودمون م-

 دستش را به سمت منصور گرفت. یتصنع یداد و با لبخند یرا تکان سرش

 یلیقورتبدهند و با سکردند بغض ها و غده ها را  یم یدانستند چقدر درونشان شکسته،اما سع یم شانیدو هر

 نداشت! یا دهیصورتشان را سرخ کنند ،چون جنگ فا

 شد. یم یط ییبه تنها دیبا مقصد
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 فرداشب هماهنگ کنم؟ یبرا-

 دنبال جانا! میقبلش بر یباشه ول-

** 

 بود و منتظر بود. ستادهیدر ا یجلو نایم با

 از راه برسند. ییو زن دا ییبه همراه دا مادرش

 مادر در حال ذوب شدن بود و به همان اندازه استرس هم داشت. داریاز د ینیریدلش  قند ش ته

 دهیخر دینا،مجیشب را هم به دستورم یمهمان یها ینیریوش وهیم یانجام داده بودو حت نایکارها را به همراه م تمام

 .دیچ یبود و آنها را هم اماده کرده، کنار

 باشم؟ نجاین ااومدن م تییحال که مامان و دا ستیاسرا زشت ن-

 !ینه چه اشکال-

 شب بمونه! هینداره،دختر همسا یاخه مناسبت-

 گفت: یزدو به شوخ یچشمک

 !!یتو فرض کن خواهرعروس-

 .دندیدوبا هم خند هر

 استرس دارم! یلیخ نایم-

 اسرا را گرفت.  دست

 از اون ها! یکیهمه آدم ازدواج کردن تو  نیترس نداره،ا چیه-

 اط؟یمحیومدیان؟ زود ن یکینزد یمگه نگفت میکرد خیگفت: نایژاکتش را به هم چسباند و م یها لبه

 .ستادیدر ا یجلو ینیکه ماش ردیژاکت در اورد و خواست شماره بگ بیرا از ج یگوش
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 خودشون باشن! گهیدفعه د نیفکر کنم ا-

 استقبال به سمت در رفت. یوبرا

** 

 را جابه جا کرد. لیخندان مادر وسا ینگاها ریمدت ز تمام

 کرد. یفرزند را تصور م یریداشت. از انها که تا پ ییبایمادرش برق ز نگاه

 ؟یکن یخاله چرا انقدر نگاش م-

 شد. رهیانداخت و دوباره به اسرا خ نایبه م ینگاه لیل

 کردم دخترم انقدر زود بزرگ بشه! یفکر نم-

 !لیبچه ها بزرگ شدن ل یهم وارد اتاق شد و گفت:تا چشم رو هم بزار ییزندا همزمان

 خستتون کرده! نی!ماش نیچرا بلند شد دیدر کن یخستگ دیارم،بریم ییدارم براتون چا ییزندا-

 که! میستین ن،خستهیتو ماش میخورد ییقربونت،انقدر چا-

 که مامانت اورده رو باز کن! یلیوسا میبر نیایب

 اتاق! میبر م،بعدشیهارو بخور ییچا نیو گفت:پس اول ارا گرفت  ینیس

 از آشپزخانه خارج شدند. باهم

 گرفت:دستت درد نکنه عروس گلم! شیدا یرا جلو ییچا

 زد. یقشنگ لبخند

 .دیبه گونه اسرا کش ینادر دست ییمن هنوز عروستونم؟دا-

 !دنتیکردم ازم دزد رید گهینه د-

 جون ،غصه نخور! ییدا شهیم بتونیعروس خوب نص هیان شاءا -
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 ؟ ییگرفت و با همان لبخند گفت:مگه نه زندا ییرابه سمت زندا ینیس

 و گفت: خدا کنه!  دیهم خند ییزندا

 ان؟ی:ساعت چند مدیپرس لیگذاشت و ل نیزم یرا رو ینیس-

 باشن! نجایا گهید9با مادر جون حرف زدن،فکر کنم -

 شده بود. گرید زیچ کی شیبرا نباریااسرا لبخند زد،انگار اسرا  دنیهم با د باز

 پسره؟ هیچطور-

 زد. رونیب شیآن از گونه ها یجمع،بدنش گر گرفت و گرم یسوال آن هم جلو نیا دنیپرس با

 گفت؟ یم دیجاو یکجا از

 تندش! یاز رفتارها ایاخمو بود  شهیاش که هم افهیق از

 !گهیآدماست د هیمثل بق-
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فروشگاه سایت ادامه این رمان رو میتوانید از سایت رمانکده تهیه فرمائید یا مستقیما از لینک زیر از 

 رمانکده تهیه فرمائید :

 

 

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

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

 

اشقانه عاین رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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