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  رمان هاي عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی

 
 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

  
    : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

  
  است محفوظ مان هاي عاشقانه ر نزد کتاب این حقوق تمامی

  

 از بزرگترین سایت فروش رمان هاي مجازي و چاپ شده هم دیدن فرمائید

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

   

  

   

یز ارائه شده تا قبل از خرید از کیفیت این رمان بصورت فروشی ارائه گردیده این فایل براي رفاه حال مشتریان عز
  خوب رمان اطمینان حاصل کنند .

  

  مهربانان نیبا نام مهربانتر-

  )هی(پسر همسا "ماه مهربان من" رمان

  يدقلم: فاطمه سو به

  هستند.) اتیح دیو حاضر در ق یح شیتهایبوده، تمام شخص یرمان کامال واقع ،يسود زانی(عز

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 ایرا دارد. هرگونه برداشت آزاد  لیرمانکده حق فروش فا تیرمان اقدام به چاپ بوده فقط سا زیعز خوانندگان
قرار خواهد  یقانون گردیتما تحت پممنوع است و ح سندهیبدون اجازه نو تهایسا ریفروش در سا ایپخش  ای یسیبازنو

  گرفت. 

  

                                                

  

  

  

                                  1                                           

همونجا  دهنم اومده يمانند مامانم که چشم باز کردم فقط و فقط احساس سکته داشتم و قلبم تو غیج يصدا با
  !!!دیکوب یم دایشد

لرزان و  يبود، با صدا ستادهیسرم ا يافتاد که باال میحواسمو جمع کردم و تا چشمم به مامان یبلند کرده کم سرمو
  ... سکته رو زدم آخـه...يدیکش ریآژ ينجوریا یام گفتم: اعظم بانوو... چه خبرته... اول صبح دهیبر دهیبر

  ؟؟؟ياصال به ساعت نگاه کرد ؟يدیکن کجا خواب و بلند گفت: نگاه یشاک مامانم

  امتحانممم!!!! ییییکتابم افتادم و ...وووآآآ يقشنگ رو زیپشت م دمیکرده د ینگاه تازه

  ؟؟يدیتو هنوز خواب شهیامتحانت شروع م گهیساعت د هیگفت: تا  مامان

  سکته رو کردم!!!!  نیکه... دوم دینگاهم بطرف ساعت چرخ هراسان

  !!!! کیراه و تراف نهمههیوقت داشتم خودمو برسونم اونم با ا تکساعی درست

  که مامانم وسط راه گرفته بود!!!  فتهیب نیاز پشت زم میکم موند صندل دم،یاز جام پر چنان
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که  ییمانتو شلوار و پالتو نیاول دونمینه؟؟؟فقط م ایشستم...اصال شستم  يدست و صورتمو چه جور ادینم ادمی
 یزدم. راستش دستامم کل رونیباعجله از خونه ب دمیدو رونیکه سرم کردم ب ينم کردم و با مقنعه ادستم اومد رو ت

  دم؟یرس یبه امتحانم م یعنیلرزش داشت! 

  .... تونمی... متونمی... متونمیبدم که م دیبا تمام وجودم بخودم ام کردمیم یسع

گاز  يشدم و پامو رو یم نیماش فیو توق مهیجر الیخیب ینداشت. اگه کم یاشکال یکرده بودم، ول رید یکم درسته
  !رسوندمیخــودِ سربه هوا و چلمنم رو سروقت به امتحان م نیفشردم، صدرصد ا یم

افتاد که اونم طاق به طاق باز  وارمونیبه د وارید ي هیچشمم به در همسا يرو باز کردم و لحظه ا نگیبا عجله در پارک 
  بود. 

نداشت. فعال  یبمن ربط یول ارن،یب رونیب نشونویاز سه ماش یکی خواستنیم ه،یهمسا ياز اعجوبه ها يپسر حتما
  !!!!یییلیرفته بود خ رمیبا خودم بود که امتحان داشتم اونم د تیاولو

  باز کرده پشت فرمان نشستم.  نویشما در

  به چشمم زدم!  نکمویچرا اول از همه ع دونمیبس استرس و هول و وال داشتم، نم از

  لبام نشست. يرو نکارمیپراز دلهره از ا يخندلب

  کتابم افتاده با خرخر خواب بودم!!! ي. اگه خدا از آسمون مامانمو نرسونده بود،  االن بازم رودمیورچ لبامو

قــواره و چلمنت  یب يبر اون کله  یبلند گفتم: پــارال... الههه گرفتمیلرزان دنده عقب م یبا عجله و دل کهیدرحال
  ! يریگینم ادی یییچی... نــه کمه... با فرغون و سرند بکنن که هیالم رو دو دستخـاك ع

و بازم برات تجربه نشد  ي! چند ترم درس خوندياریکه تو اصال بدست نم هیزیاالغغغغ... تجربه هم خوب چ ي دختره
  ! ینکن رهیشب امتحان ذخ يو برا یدرس هارو سر موقعش بخون

 یگنالیخفن س ياومده بود که با صدا رونیاز در پارکبنگ ب نیودم بودم و نصف ماشفحش و نا سزا بخ روداریدرگ
  ترمز رفت ! يبلند سنکوب کردم وپام رو

من ترمز  ي لهیخوشج دیافتاد که درست پشت پرا یجوووون اریماه يبه سمند نوك مداد نه،ینگاهم از آ هراسان
  کرده بود!!!
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با خشم و غضب منو  رش،یس يو کلفت موکت مانند و چشمان قهوه ا اهیس يبرگشته با اون ابروها ارخانیماه حاال
  ! کردینگاه م

نگاهش  ینده رو فقط خدا عالم بود! ول یفحش دمیبهم نگه و شا يزیهم فشرده بود تا چ يچه خوشگل بزور رو لباشم
  !!!کردیمن دوخته  شده بود و نگام م ي نهیخشم، قشنگ به آ یبا کم

شدم! دو قدم بلند  ادهیباز کرده پ نویسراپامو گرفت که تند در ماش یغـــرورش چنان حرص و پراز ینگاه شاک از
  اومد! نییپا نشیماش ي شهیبطرفش برداشتم که ش

  گوشم جا خوش کرد! يکه صداش تو خوندیم نشیماش ياون وقت صبح تو یقشنگ آهنگ

با  شهیآدم هم نیهست هیانقده بهم شببلنــد گفتم:  ارمیحرصشو بدتر درب نکهیا يآهنگ شدم و برا الیخیب
  هـــآآآآن!  ی... تو کدومشــون اریماه ار،یکام ار،یبخت ار،یشهر دونمی... االنم نمزنهیم جیگ دنتونید

  امتحان رو پخش کردن! يبزن کنار رد شم االن ورقه ها ؟يستادیا نمیپشت ماش ينجوریشده ا رمید یگینم

نگاهش  داد،یچشماش جوالن م يکه تو یه بود و با تمام غرور و خودخواهشدن فقط چشم بصورتم دوخت ادهیپ بدون
  خاص داشتند!!! یدرخشش

خوش فرِم  يلبا ياونم از نوع کاملش که رو زیاستهزا آم يبا افسوس تمام برام تکون داد و با لبخند يسر یول
راننده مون  ی.. دخمــلکنـــار.. ـــنیگفت: بزن دهیو کش یآورده کجک رونیب یبدقلــقش نشست، سرشو کم

اونم وسط کوچـــه، همه  یزنیداد م تــهممکنه غوغا کنــه!! چه خبر دهیسر رس نکشیآفتاب نزده با ع یاول صبح
  !!!دنیخواب

وقت  ریو و ریبلبشو و ه نیکم موند قهقهه بزنم! آخه االنم در ا تمیحرفش که کامال حق داشت، در اوج عصبان از
  بووود!!!! نکیع

اونم از نوع رتبه  یکشیم دكیخــاتون بانوووو، که حتما اسم دانشجو رو هم  جیمسخره ادامه داد: گ یلحن با حاال
که  یحدس بزن دیبا نمیبگم خدمتتون، الاقل از رنگ و نوع ماش فمیالفــش، .... در مورد خودم با اسم شر

!!! امتحان شما يکرد یقاط امیو با داداشمن چطورها و اهل کــوچه هستم!  هیمامانم... عشق همسا ــارجــانِ یماه
  شـــده بانوووو!!  رتونینداره که جهنممممم د یربط یهم بمن اصل
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 یخونه و ه يمردم نشستن تو يباشه... واال دخترا ادمیو ساعتش  خیتون رو من نوشتم تار یامتحان يبرنامه  مگه
  وسط!!!!  نیا شنیم جیپســــرااا فقط گ چارهیب از آدم دارن که یو عجب انتظارات کننیم شیچپ و راست امر فرما

تا صبح چراغ اتاقت روشن باشه که  نکهینه ا ،يخوندیبه وقتش درساتو م يبود يبدردبخور يواقعا دانشجو اگه
  و ِد الآلآآآ ... يکتابت افتاد يخودتم صدرصد رو

جنــاب! به شما  یته حاآلآآآ دور برداشت... َالوووو گرفتم. بلندتر گفتم: چه خبــرشی... آتشیاز حرفاش آت يواآآآ
محللللل.... بکش کنار  یِدرس بخووونم فضول باش خوامیم یو چه زمان ينداره من چه جور یهم اصال و ابــدا ربط

 لیچقــدرم خودشونو با دبدبه و کبکبه تحو نگاهکوچه مون رو  تیجذاب يشـــد.... نور چشم و خدا رمید
  ... ررررنیگیم

  تا اونه ته ته تـــهم سوختم!  نباریاعتنا به حرفام صورتشو ازم برگردوند که ا یو ب لایخیب چنان

 دهیبنده ... د نشیاش بزنم که خبر داشتم چقده بهش حساسه و جووونش به ماش ارهیمحکم به ابوط يموند لگد کم
   که... رسهیاسپرتش م ناتییبا تز نشیو فقط به ماش رهیخدا باهاش ور م ي شهیبودم هم

هم  سیاز وسط کوچه تکون نده با پل نشویماش گرفتیم میشناختمش! اگه تصم ی. مومدمی.... بهتربود کوتاه میول
  که .... امتحان منم پَرررر!!! دیکش یم نایو ا لیو صدرصد کار به جرثق فتادیکارم راه نم

 ادمهیخارج شدم، فقط   گنیآزاد شد و بازم دنده عقب گرفتم، چنان پُرسرعت از پارک نمیپشت سر ماش یوقت
  ...دادیو سرشو با تاسف تمام برام تکون م کردیباز شده نگام م یمتعجب با چشمان

لبمو قشنگ براش کج کنم  يفقط تونستم گوشه  ی! ولخوردمیدلم از کاراش خنده ام گرفته بود و هم حـــرص م ته
  !!  دمیچیو از کوچه با سرعت تمام پ

 يو صدا شدیم یبه اون چـــه که نخود هر آش یکردنم... ول رید ای دادیم سر تکون مسرعت يبرا دمیکال نفهم منکه
  !!!اوردیهمه رو درم

از  یهموار و خال رویو مس کردیخود خـــدا کمکم م دینه... فقط با ای رسمیمطمئن نبودم به امتحان م گهید
رو نبستم و همونجور ولنگ و واز  نگمونیافتاد اصال در پارک ادمی ییهویرفتم،ی...همچنانکه با سرعت منهایماش

  طاق به طاق باز گذاشته راه افتاده بودم! وبودم مــن ...تمام خونه ر یجیعجب گ يگذاشته در رفتم ....وآآآا
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و  طیبردم تا به مامانم زنگ بزنم خودش درها رو ببنده که امروز اوضاع من واقعا خ میدست به گوش يا عجله
  بود... شیقاراشم

: خدا به پدر مادرت زدیسرش افتادم که انگار دورادور داد م زیبا تکان تمسخرآم اریماه يه و چشمان قهوه انگا ادی
  خنــــگ!!!! يِ کمک کنه با توووو

رها کرده  فقط به  کریدر و پ یب مونویقشنگم بود که تمام خونه زندگ یسوت يسرش حتما برا يتکانها دمیتازه فهم و
 شیازم رفته بود... اونم پ ییلبام نشست! عجب آبرو يتلخ رو ي...ناخواسته لبخندفکر خودم و امتحانم بودم

  !!!!ـــهی... پســـر همسایکـــ

  واقعا گل کاشته بودم!!  یاز تمسخر و دهن به دهن شدن گذشته بود و منم که اول صبح ی. همچدمیورچ لبامو

 مویرفته و...با دادِ مامان، تند گوش ادمیببنده که  رو نگیپارک يمامان زنگ زدم و تا جواب داد فقط گفتم درها به
  انداختم. یصندل يرو

  بشم و حاال هرچه بــادااابــاد!  یهمچ الیخیکردم ب یسع گهید

رو شاخ بابا  مهیچقده جر دونستیو فقط خدا م شدیگاز فشرده م يکه پام بشدت رو کردمیحواسمو جمع م دیبا فقط
  !رهیارش به آسمون مداد و هو يو صدا شهیجوونم سبز م

  . کنمیلبم زمزمه م ریرو ز هیپسر همسا نیآهنگ ماش دمیرو د یبزنم و زمان یالیخیکردم خودمو به ب یسع

،  نیبه هم رهیگینفسم ،م یهمه کسم ، نباش یینخواد ،تو شهیتورو ، نم رهیمیبرات م یکیتو چشات ،که  هیچ توووو
  دوتا چشا قسم

                                    .............  

  زنگ خورد که مامان بود!  میگوش

هــااا! درها که بسته بــودن  یکنیم یباهام شوخ یبارت باشه اول صبح نیبلند گفت: آخر یجواب دادم شاک تا
  !!!يکشوند نییاونهمه پله رو منو پا

 یکنه... نکنه... حتما ... کار اون مارمولک ب... درهامون که باز مونده بود... نیبشه ... ول دهیترمز کوب يموند پام رو کم
  ... دادیو حاال سرشم برام متاسف تکون م کردینگام م يبود، داشت اونجور تیخاص
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بوده و کارمونو راه انداخته... به قول خودش عشق  هیهمسا يته دلم غنج رفت! خداروشکر حواسش به خونه  راستش
  . گرفتیم لیکج کردم!! چقده هم ماشاا... هزارماشاا... خودشو تحو يور هی!... لبامو گهیها و اهل کوچه بود د هیهمسا

بود! مگه  ارخانیماه میدیشن یکه اسمشو م ينفر نیاول شد،یکوچه مون براه م يالم شنگه تو یهرچ گفتینم گهید
بود  هدیچپ بطرفش بندازه!! سه سوته حسابش رس یحق داشت از سر کوچه بگذره و جرات داشته باشه نگاه یکس

  دیرسیو درمانگاهها به گوشمون م مارستانهایو خبرش از ب

 ارخانیماه نیبابام ... بشدت از ا ی... ولیخودســرررر و لجبــــاز!! ول میلیمحلمون بود و خ یبابا آژان و لوط بقول
 اشیباز یلوت خونه از يتو تونستیشت. اصال کارها و رفتارهاشو قبول نداشت و تا مندا دنشمیو چشم د ومدیبدش م

  !وزوندس یپدر مادرش هم دل م يحاال برا داد،یداد سخن م

زده  نیتازه دو روز قبل بنز یکم داشتم. ول نیگرفته ول کرد. انگار بنز یخورد و آن یتکون نمیمتوجه شدم ماش هوی
  فول بودم.

بمونم  ابونی... نزار وسط خخورد بلند گفتم: خداجووونم، نوکرتمممم به مـــوال یتکون نیبار دوم ماش يبرا یوقت
  کم داشتم به امتحان نرسم.  نویفقط هم يهــااآ... وآآآآ

 دونمیو فقط م دمیچیدانشگاه پ نگیپارک يخداروشکر هرطور بود منو به دانشگاه رسوند و وسط راه نموندم!تو یول
  . دمیدو یداشتم بطرف سالن امتحانات م

  درحال نوشتن بودند.  نییو سرهاشون پا هایرفت.همه پشت صندل یاهیوارد شدم چشام س تا

  دانشگاه ردخور نداشت!!! نیحق شرکت در امتحان رو ندارم. قوان گهید دنم،یرس ریداشتم با د خبر

 دهیزحمت کش یامتحان کل نیا ي. گزگز کرد! امتحانو از دست داده بودم بدجـــورررر، و من برادیپاهام لرز راستش
 ینکرده، الهههه يخدا وار،یو چشم پدر مادرت براهته، روم به د یور از جوونت که جَوونبودم .دهن باز کرده گفتم: د

  ! لدیگارف نیابرو کمـونِ بــدردنخورررِر ع يپسره  ارنیخبرت رو ب

سحر  يبشه!!! خب کله  رمیکه منم بدتر د يشدیهوار م چارهیرو سرِ من ب  ینگیجر یاول صبح دیتــو چرا با آخه
 چارهیکتاب رو از اول بخونهههه! ب نیدوباره ا خوادیم ی! االن کگههههید يدیخوابیو م یذاشتیمرگتو م يکپه 

  پـــارآلآآآا!
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از آن کدوم خوشبختِ  ریخ يدعا نهمهیاز پشت سرم گفت: ا ییکه صدا نهیبه اشک بش خوادیکردم چشام م احساس
  ؟یعالم بود که واقعا خوش بحالش اونم اول صبح

دوستم بود و حدودا سالمم رو بلندتر  ییافتاد.دا کنامین يمم به مسئول امتحاناتمون آقاعقب برگشتم و چش به
  .گرفتیم لیتحو

  ...دیدونیو ... خودتونم که م دیدیرس ریکه گفت: خانم سردارلو، د دید مویاشک يکنم چشما فکر

 تیموفق دیر برسونم... به اماومد و واقعا نتونستم خودمو زودت شیبرام پ یتکون داده بغض کرده گفتم: مشکل يسر
  کتاب! نیدر امتحان ترم بعد با هم

نشون داده  کموینزد یباشه!!!با دستش صندل یچ دیحدودا دستم اومد ماجرا با دمیکه شن یی. گفت: با دعاهادیخند
  !ارمیورقه رو براتون ب دینیبش یصندل نیهم يادامه داد: رو

نوك انگشتان پام به هوا بلند شدم!دستام باز شد و قبل از تشکر  يرو یشدم که با خوشحال زیسورپرا ییهوی چنان
  !نیبا سرش اشاره کرد بش دهیخند کنامین يکردنم، آقا

 ییو اصال ثابت نبودند، تا جا رفتندیچشمم قدم رو م يسوالها جلو کهیزده ام ورقه رو گرفتم و درحال خیانگشتان  با
  کردم. اهیکه بلد بودم ورقه رو س

بار رو ملخه خوب جسته و  نیخداروشکر کردم که ا دهیکش یقیاومدم، نفس عم رونیامتحان ب يسه از جل یوقت
 یو دلم آشوب بود چاره ام چ اوردیواقعا ادا درم نمیماش نباریاز راه رو برگشته بودم که ا یبود! راه افتادم. کم دهیره

  باشه. تونهیم

 نی!همستادیکم شد، واقعا ا يسرعتش بحد نیماش نباریکه ا خوردیو خون خونمو م دمیچیپ یخشم بخودم م از
  کش کنم!پار ابونیبکنم و کنار خ ییتونستم دست و پا

 یچیکنمممم منکه ه کاریاالن چ ـــایبدررردنخوووور!!!! خدا يداد زدم: لکنته  دهیفرمان کوب يمحکم رو دستامو
  ستم؟یبلد ن

  م. بابامو گرفت يبرداشتم و با خشم تمام شماره  مویگوش
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راه  نیمنو ب دیبرام بخر ینی!!! ماشخـــورهیلگن بدرد مـــن نم نیزنان گفتم: هزاربار گفتم ا ادیجواب داد، فر تا
  خراب شده....  ابونیخودتون که وسط خ يلکنته  نمینـــذاره! االن ا

  ؟ستـــم؟؟؟ینهم بلد  یچیکه ه زمیبه سرم و سرش بر یکنم و چه خاک کاریچ ــدیگیداد زدم: االن م بلندتر

خودشو برسونه و  زنمیم لیزنگ به آقا اسماع هیداد و هوار الزم نداره! االن  نهمهیتمام گفت: دخترم ا متیبا مال بابا
  از اداره تکون بخورم! تونمیکار دارم و اصال نم یکمکت کنه. منکه کل

  هــاااان ؟؟؟؟؟ دیکن  کاریچ دیخواستیم دیرو نداشت لیگفتم: آقااسماع بلند

  نگران نباش! کردمیم يفکر هیهست... نبود رو هم  لیفقط گفت: فعال که آقااسماع بابا

بود.... صبح اول  اریماه يشدم... امروز برام روز خونواده  رهیافتادم... اووووه!!!!مبهوت مقابلم خ يزیچ ادی يا لحظه
قرار داشتم و  ارشونیکام ار،یشهر ر،ایروز رو هم با بخت هی... وسط روز باباش... حتما بقمـونــشیخودِ م یوقت

  هم با مامان جوونش... اب... موقع خومیزدیو تاپ هم م پیبه ت دیصدرصد با

  قطع شد. یکه مونده بودم رو گرفت و گوش ییازم آدرس جا بابا

شدم. درشم محکم  ادهیپ نیکردم و از ماش ادیکه به جوونم نشسته بود، ولوم آهنگ درحال پخش رو ز یخشم از
  بوندم.کو

  . شدمیو خفه نم ومدیخداروشکر درم ی... ولومدیدرم یبه سخت نفسم

  دادم و لبامو محکم بهم فشردم.  هیتک نیماش به

 وارید ي هیفکرم بطرف همسا یول گذشتند،یدوختم که م یینهایسکوت با تمام دلشوره هام چشم به ماش در
ما  واریبد وارید ي هیهمسا شدیم یرّ و شورش دو سالپسر ش 4با زن مهربون و  لیپرواز کرد.آقااسماع وارمونیبد

  شده بودند!

 یشون رو با هم قاط یاسام یبودند و من گاه هیبهم شب یلیخ اریو شهر اریو بخت اریبعد کام ار،یبزرگش ماه پسر
بح باال رفت ص يماجرا ی... اوووه، لبام ناخواسته غنچه شد و ابروهامم از ناراحت ــاریهمه شون ماه نیب ی! ولکردمیم
 .  

  چشمم اومد! يجلو منتیو م یبه سالمت اریماه ي افهیق
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 يچشما ین یبا ن وسته،یو جذاب بهم پ یمشک يگندمگون و چشم و ابرو یمحلمون، با رنگ یلوط یــارجووونیماه
 یو بدقلقـــ تیمردانه که جد يقشنگ و چهره  يا افهیدرخشان که امروز صبح متوجهش شده بودم، ق يقهوه ا

بود و  افهیکامال متناسب با اون ق کهبود! لب و دهنشم  يا گهید زیچ لشیپر پشم و پ تیَ با کل زدیتوش موج م
  غّــد!!! يپسره  ومـــدیکه اصال ازش خوشمممم نم یییی...وووآآآا

 ور دستش کار اریو کام اریبود و دو پسر بزرگش ماه نیسنگ ينهایماش رکاریخونواده، تعم يبابا لیآقااسماع
  . کردندیم

 میلیو خ یقلیخدا صاف و ص ي شهی. چون همدونمیرو نم کردندشیکار م ي! البته چه جوردیدور چرخ هی چشام
 ریتعم فشونیخب شغل شر یاداره برخاستند. ول زیانگار از پشت م شدندیاز سِر کار وارد کوچه م کیو پ کیش

  بود.  نیسنگ ينهایماش

 يبود! نگاه ها یمهربون و دوستداشتن یواقعا زن دخانمیصا مامان خونه، ناهبرامون بودند، مخصو یخوب يها هیهمسا
  نداشت!  یخاصش هم بمن که تمومـ

بابام مرده  دونستینم کهیهرکولش درنظر گرفته بود... درحال ياز پسرا یکی يزدم! حتما شکِر خـــدا منو برا لبخند
  چه برسه به .....  ذارهیمنو هم رو دوش پسراش نم ي

  جمع شد! یکم محواس

  . دیتوقف کرد و صورتم بطرفش چرخ دمیمقابل  پرا ینیماش

صدا  یشکمم اونم قسمت پانکراسش افتاد و تلپ يتو ینگیقلبم جر ییییهویناخواسته و  ن،یرنگ و نوع ماش دنید با
  کرد! حدسم درست بود! 

رو  ادیاز دهنم درم یییاره هرچسرم بکوبم و دوب يتو یدودست ابونیکم موند همونجا وسط خ دمیکه د يزیچ با
! آخه شهیم ادهیازش پ یاالن ک دونستمیزوم شده بود و کامال م ينوك مداد نیماش يکنم .چشمام رو میبخودم تقد

  !!!ادیسرم فرود ب يروبازم  خواستیقضا بال کجا که م ينکـــره  نیکجا و ا لیآقااسماع

  بود! يا گهید زیتمام تنم نشسته بود چ يچشم آشنام، تو نیشما دنیکه با د ییسرما یسرد بود ول یلیهوا خ درسته

 یکنم و کجا  بذارمشون کم کاریچ دونستمیدستام بدتر کرخ شده بود و اصال نم دونمیباز شدن درِ سمند فقط م با
  گرم بشن! 
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  بهم گرفته انگشتام در هم قفل شد!  دستامو

  نداشت... یتکون و لرزش چی... واقعا هستادیرسما ا گذاشت و قلب منم نیخودش پاشو زم یبا ابهت ذات اریماه

 نییو پا دمیناخواسته چشمامو از صورتش کنار کش یصورتم نشست، با شرمندگ يرو بطرفم کرد و نگاهش رو یوقت
 یآب یراهنیبه تن داشت. پ اهیس نیکوتاه با شلوار ج اهِیو س یکوچه مون کاپشن چرم یآوردم!بدقلق و لـــــوط

بست و بطرفم قدم  نشوی.در ماشومدیم بهشبود واقعا  دهیروش پوش يدار که ژاکت قرمز و ساده او طرح  رهیت
  برداشت. 

  .شدیگذاشته م نیزم يمحکمش نشست که راسخ و استوار رو يقدمها يرو يلحظه ا نگاهم

  بصورتش انداختم که راست راست چشم بمن دوخته بود... ! ینگاه اجبارا

 فتهیو خودش یعصب يپسره  نی... چرا ا دهیخبر م لیبابام گفته بود به آقا اسماعفکر کردم: آخهههه  ریمتح
  آخــــه!!

  !ستادیصورتم ا يزد و رو ی. همچنان نگاهش سراپامو گشتستادیو روبروم ا دیرس کمینزد

در.... شاه نا يِ گفت: جوجو طال دیکش یو نگاهشو از صورتم کنار نم شدیبودن ازش احساس م یشاک یکه کم یلحن با
  !!! ییییلیخ کهیکوچ یلــــیخ اینــــه؟؟؟ دن میدیبازم بهم رس

بچرخه بازم  يچرخ گردون جور نیکردیاصال فکر نم ن؟یرفت االیو دِ  نیصبح برام دهنتونو اونجور کج کرد نیبود شما
  کمک! ازمندیشما ن ندفعهی... امیما دوتا با هم روبرو بش

 یبخــدا کار سخت یشم! ولاعتنا با یو کنترل کرده نسبت به حرفاش بلبامو بهم فشردم و خواستم خودم اول
  بــووود!

... اوال ش،یاونم از نوع صفو لیچشماش دوخته گفتم: جوجــــه کالغ شاه اسماع يباال آوردم و راست تو نگاهمو
 نیانقده کنار ا که عشقققه! دوما بنده حـــاضرم نیبابا نادر من اسم بزار يرو نیعنوان حق ندار چیشما به ه

 ادی... لطفتون زدییمون کمک نخوام! بفرما محله يتحفه  یـــکیاز شما  یبمونم و از سرما خشک بشم ول ابونیخ
  عزتتـــون مستــدام!
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سرم بزنه  يمشت تو هیبا غضِب تمام و مشتش رو چنان محکم برام جمع کرد که هراسان فکر کردم: نکنه  چشماشو
  مامان فاتـــحهههه ....  ییناز و طال یسته کرده، دخملدهنمو باز و ب نجایو هم

  !دایاونــورش ناپ دمیرسیش ماز یبمن دست بزنه! با قفل فرمانم حساب کـــردیغلــط م یول

کسر مقام  رنیگیهات رو ازت م یها .... درجهء سردوش ياریاز زبون کم ن هویکرد و گفت:  يفکر کنم دندون قروچه ا 
  چشه؟ نتونیماش دییرده بفرما! االنم لطف کیشیم

شمام از اول صبح به  یول ستم،یگفتم: زبون دراز و کم احترام ن يباال انداخته جد يتوجه به طعنه هاش شونه ا بدون
 د،یدیکش یو کنار هم نم دیکه سد راهم بود می! اونجوردیبدجور رو اعصابم رفت کلتونیخدا، با تمام ه يحول و قوه 

  و از دست بدم .....کم مونده بود امتحانم

ترم  هی یعنیپاس نکردنها  نجوریا دیفهم یم دیدانشگاه نشسته باش يمکتهایافتخار داشته پشت ن یاگه زمان فقط
... اونهههمه گهی! شانس ماست ددیبش الیخیرو ب هیو بق دیجستجو کن رادیهم در خودتون ا یعقب افتادن! پس کم

 هیدختر همسا يبرا دیتون ینم یحت د،یهست هیاهل محل دا يهمه  ياو بر دیهاتونو دار هیهمسا ینورچشم يادعا
  !  کنمیم شیکار هیخودم باالخره  د،یی... بفرمادیزحمت بنداز يخودتونو تو ستمین ی.االنم راضدیتون زن بابا باش

  ام!  کارهیچ نمیو بب نمیباز کردم که توش بش نویقهر سرمو ازش برگردونده، برگشتم در ماش بحالت

 یمنم زمان دی!! باور کندی... شرمنده... حق دارخوامیبخاطر صبح معذرت م نباری.... ا هیپشت سرم گفت: دختر همسا از
دسته دار بود نشستم و عمران خوندم...  یتک یدانشگاه که صدالبته مال ما صندل يمکتهایدانشجو بودم ... پشت ن

  خودش! يبه رضا میهست یتم شد که شکر... اونم راضخ نمهندس هم آخرش به کنار بابا بود نیخب... کار ا یول

 یلوط نی! پس ادید یلبام نشست. خداروشکر پشتم بهش بود و نم يرو يچرا ناخواسته از حرفاش لبخند دونمینم
  کرده اونم از نوع مهندسش بود! لیتحص زدیبه خمره م یهم دم یبابام، گاه يسرگذرمون که طبق گزارشها

  ....دهیچیدل و روده ش بهم پ ای شهیچش شده؟ روشن نم نتونیماش دیداد: االن بگ ادامه

! دیکوب یسرم م يو همون مشتشو تو اوردمیباز صداشو درم امیباز جیبا گ دمی. شاخواستیم طنتیبود که دلم ش االن
!! خودمو جمع کرده خوردیناآشنا توشون وول م يزیچشمان جذابش گره خورد که چ يبطرفش برگشتم و نگاهم تو

  روم و بدون تامل گفتم: آ
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گوش و دماغشه که  ستیاز چشش ن دمیشا ن؟یماش نیچشه ا دونمیمن چه م د؟؟؟یپرس یاز من م دیرکاریتعم شما
  اطالعم!!! یکال ب

 قیبهت تصد یاز اون حرفا بـــوداااا....ک نمیتمسخر گفت: واال ا یبا کم دهیلبش باال پر يابروهاش با گوشه  درجا
  داره بخـــدا!  ـوالـیداده ا یرانندگ

 دیو خلتــون هم قبولمونه و با ــــجیگ ،یبا عرض شرمندگ رررریگلومون گ خیو ب يا هیخب دختر همسا یول
  ...يسرش آورد ییچه بال نمیاستارت بزن بب نی. بشمیو کاراتونو راه بنداز میایباهاتون راه ب يجور

بمونه  اتیدعوا و زبون دراز يزد. ادامه  خیرت بزن که دستام استا نیام انداخته گفت: بش دهیورچ يبه لبا ینگاه تند
  .. .و با دستش پشت فرمان رو نشونم داد!ستیجاش ن نجایخودمون.... ا يکوچه 

  بلند نشد! نیاز ماش ییصدا چیچرخوندم که ه چویبدون حرف نشستم و سو 

  بود. نیکال آفال نیماش یتالش کردم... ولروشن کردنش  يبرا يرو باال دادم و دوسه بار نیاشاره اش کاپوت ماش با

هم سر  یچیبود. خداروشکر از ه نیانداخته مشغول انگولک ماش نییکه سرشو پا ستادمیشده کنارش ا ادهیپ
  فقط روندنش رو بلد بودم! نیماش تیو از کل موجود اوردمیدرنم

 زمینقش رخت آو دیاالن با یعنی کاپشنش رو در آورده بطرفم گرفت.نگاش کردم! یرو راست کرد و به آرام قدش
  اوردم؟؟؟یجناب به اجرا درم يبرا

  پول بابتش دادم. یبشه کل یرو نخورده ممکنه روغن یشکیکه خبر دارم تا حاال ه یی. تا اونجارشیگفت: بگ آروم

  باال انداختم و کاپشنشو با دو انگشتم گرفتم.  يشونه ا اجبارا

امروز اصال  هینیماش نی... روندن انتیرام تکون داد و گفت: بزارش داخل ماشب نهیبا تاسف و به ع يواقعا سر نباریا
  .دمیم لتیتحو ارمیم ریبرمش و بعداز تعم یخودم م یروشن شه، ول کنمیم ي! دوباره استارت بزن کارستیکار تو ن

  منم دراومد. روشن شد که نفس نیواقعا ماش نباریگفت انجام دادم. ا ينگفتم و پشت فرمان نشسته هرکار يزیچ

من  دیبا نویچون ماش دیبش ادهیدادم که گفت: لطفا پ نییرو پا شهیبسته بطرفم اومد.ش یرو گرومب نیماش کاپوت
  ببرم.
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کنه و کجا بده  کاریخونه ، بابا خودش بلده چ رسونمیباهاش خودمو م ي. جورستمیبه زحمت ن ی: واقعا راضگفتم
  شرمنده.  میزحمت انداخت يبشه. شمارو هم تو ریتعم

  خونه تون که سهله!  ،يباهاش بر ابونیخ نیتا سر ا یتونینم یبرام باز کرده گفت: تو حت درو

 ياز کمرش باز کرده بطرفم گرفت و گفت: تو با رخش خوشگله  چشویقفل قالب سو یبدون سوال جواب اضاف بعد
  !!دمیم لشیو سالم تحو حینباش صح دتمیسف يابوی! نگران میکنیعوض بدلش م امیم يمن برو خونه، عصر

شما، اونم  نیچرا دارم از ماش گنیهامون نم هیپسرخـــاله..... اونوقت همسا گمیگفتم: م یگذاشته کجک نیزم پامو
  داشته باشه؟؟؟  تونهیم یچه معن نکارایو ا شمیم ادهیپشت فرمانش پ

رو  یشکیغاز ه هیصد من  يحرفا ي . حال و حوصلهرسونمیخودمو به خونه م رمیگیم یمن دربست یول ادهیز لطفتون
  ... اشیمونه با باقال ی.... که فقط خرش مفتهیهم ندارم دنبالم چو راه ب

رها  گرانید دیبه ام ابونیخودمو وسط خ ییرخش کهربا تونمیبطرفم گرفت و گفت: منم نم چشویزده سو يلبخند
 ابون،یخ يتو ییجا یتونیم ی! وليه برگردباهاش به خون يبگن! مجبور یچ خوانیکنم و برم که چند تا دهن لق م

  دنبالش . فرستمیم ارویشهر ،یهاتون پارکش کن هیدور از چشم همسا

هم حس  گاریس ياز بو یبرداشته بود، حاال نم نویادکلنش تمام ماش ينشستم بو شییپشت رل رخش کهربا یوقت
  . شدیم

  !کردیمحشر بود و کامال روح آدمو متاثر مبرخالف صاحبش بدقلقش  نشیشدم و عطر دلنش گاریس يبو الیخیب

کرده  میهارو تنظ نهیو آ یو صندل دمیکش یقیخودمو از تک و تا بندازم، نفس عم نکهی. بدون اکردینگام م داشت
  استارت زدم. 

 نیا فی.... فقط حدمیسف يابوی... جوون شما و جوون دیمن باش يابویاز حرکت بطرفش برگشته گفتم: مواظب  قبل
  بشه؟؟؟ شیهم قاط گاریس يبو ستین ادکلن

چرا..... شمام مواظب اسب راهوار  ایتکون داد و گفت: فضولو بردن بهشت، گفت حور يزده سر ی. چشمکدیپر لبش
که از تنبونش در  یِکش نی! صبح عنی! دنده عقب گرفتنتون هم محشره باور کندیند لمیله و لورده تحو دیمن باش

و سر از خونه شون  دیبکوب هیهمسا واریبه د عتمن واقعا انتظار داشتم با همان سر د،یرفته باشه چنان عقب رفت
  ! دیاریدرب
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!!! چه خبرتونه ادیبزبونتون ب يبزنم به تخته ا هی.... یماشااله هیگفتم: بابا  یو شاک دمیکه زد خند یحرف حق از
  شم! ون در امان باچشم شورت نهمهیاز ا دیشمــا!!! رفتم خونه برا خودم اسپند دود کنم شا

  !ومدی! چقدرم خنده به خوِد نسناسش مدیخندیم خودشم

کارها رو خودم راست و  ي هیبق دیتک زنگ بهم بزن هیو  دیپارك کن ییهمونجاها جا ابونمون،یسِر خ دیدی: رسگفت
  ! دیکنم نگران نباش یم سیر

  شتم!نگاش کردم! منکه شماره شو ندا متعجب

... شماره دیببخش دیگیهمچنان خندان گفت: آهــــان.... راست م ه،یموضوع چ دیهم فهمزبل درجا از نگا ي پسره
  !فتهیشما هم برام ب يشماره  دیتک بهم بنداز هی دمیمو م

بهش  هیهمسا يالیکرد که منم دور از چشمش اسمشو گودز ویس شیگوش ياز رد و بدل کردن، شماره مو هم تو بعد
  حرکت کردم. براش باال آوردم و یداده، دست

جمع کرده  شهیاز هم شتریشروع بخوندن کرد. حواسمو ب ییبایروشن کردم آهنگ ز نشویماش یدستگاه صوت یوقت
... فتادیبهش خال م یکه نوك سوزن يبه روز یییینزنم. ووووآآاا هیبه سمند راهوار جناب پسر همسا يبودم صدمه ا

 نشیفکر کنم فقط با اون چشما و زبون زهرآگ ،به کنار یهمچداشتم از دستش. اونموقع  ی... مگه خالصشدیم ییییچ
  !کردیترورم م

کاور و روکش  یو مرتب، همچ زیتم يخورد! بحد یچرخ نشیشادمان، نگاهم درون ماش خوندیکه م ییبایز يآهنگا با
  مخصوص خودشو داشت، واقعا حظ کردم! 

 نمیمونــد!! ماش یبرام نم ییآبرو ششیپ گهیداز خجالت چشمامو محکم ببندم!!! آآاخخخ که  يموند لحظه ا کم
  و ..... یآب معدن يبود از کفش و کتاب و کاپشن گرفته تا بطر فیو کث ختهیواقعا بهم ر

 يجلو تونمیکار از کار گذشته و اصال نم گهیلبام نشست. گفتم: جهنممم د يرو يلبخند زدم،یدور م همچنانکه
  بمننن چــه!!! رمیبگ مویزیآبرور

 يدرآوردن حرصش لگد يبرا هیکاف ت،یحساس نهمهیپرواز کرد و فکر کردم: با ا نشیماش يزیفکرم بطرف تم دوباره
 نویا شدیدل آدمم خنک م داشتیبرم ارویجلز و ولزش دن يو صدا دادیجواب م یبکوبم که بهتر از همچ نشیبه ماش

  مطمئن بودم! 
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افراد  يِسا نیکردم و دور از چشمان ذره ب دایپ یپارک يبه اطراف خونه مون رسوندم. همون گوشه کنارا جا خودمو
  فضول محله مون درهاشو قفل کرده بطرف خونه مون راه افتادم. 

و چه  میداشت ییالطلوع، عجب ماجراها ی. از امروز صبح علدمیدر خونه شون خند دنیوارد کوچه مون شدم از د تا
  !گذروندیم ریبعدش رو انشاا... به خ به نی! حاال خدا از امیرو با هم ساخته بود یخاطرات

باهاش  یبود، عشق و عاشق یپسر سربراه ی... فقط کمیاگه کم اریتر شد. از فکرم گذشت: ماه قیلبم عم يرو لبخند
 گذشتی...... فکر کنم هردومون، روزها و شبهامون دور از چشم همه، فقط پشت بام خونه مون مــدادیم یچه حـال

  پشت بام مشترك بودند. هی نیو عبودند  دهیکه بهم چسب

  ........ اریماه ی.ولدمیخند دوباره

جوب  هی يمغزم جاش بدم! فکر کنم کال با بابام آبشون تو يتو تونستمیرقمه نم چیفکرشم ه ی! حتدمیورچ لبامو
قبول رقمه  چیرو ه اریماه ي! کال کارهاومدیو به قول خود آبدزدکش، بابا نادرشاهم بشدت ازش بدش م رفتینم

  نداشت! دنشمیبنظرم چشم د ینداشت و حت

  شد!  دهیبه پشت بام خونه هامون کش چشمم

و  نشیگز چیبدون ه اریو کام اریمون شده بودند، ماه هیهمسا دخانم،یو ناه لیآقااسماع يخونواده  کهیروز از
 یرمحلیافراد غ ایمحل،  يجوونا نیب یثینقش کالنتر محل رو به عهده گرفته، هر دعوا و حرف و حد ،یاستشهاد محل

  نشات گرفته!  يماجرا از کجا و چه جور اصلکامال ورد زبونا بود و مشخص بود  اریاسم ماه ومد،یبوجود م

در  اریماه یخوارگیبابا شاهد م ان،یاز آشنا یکی یشدت گرفته بود، که در عروس یاز زمان اریمشکل بابا با ماه یول
  تمام....   یچ... همالیواو گهیجمع بود و .... د

  اجازه نداد لباسامو عوض کنم!  یخونه که شدم مامان حت وارد

که منم خوِد  رهیازم بگ یهمچنان سرپا گزارش کامل خواستیمبل انداختم و م يمقنعه و مانتومو رو ف،یک خسته
  م رو بهش گفتم. داشت اریکه با ماه یانداختم. بعد تمام ماجرارو از صبح اول وقت و کنتاکت يخسته مو پشت غذاخور

متلک و دعوا...  یبابا شاهم که بعداز بار کردن کل يبه حول و قوه  اریماه دنیو بازم سررس نیخراب شدن ماش بعد
  خودِ جنابش به خونه برگشته بودم و .... نِیاالنم با ماش
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تـــه  نی. تا همتوووو هم... یعنیفشارش باال رفت!آب دهنشو قورت داده آروم گفت:  يکردم مامانم لحظه ا حس
  ؟يشد ادهیچشم همه ازش پ يو جلو ياومد نشیکوچه مون با ماش

پسرخاله جــانم کال  ي... البته برا دیرسیمون به اونجا م ییعقل هردوتا گهیو گفتم: نه بـــااابــاااا د دمیخند
منکه  یم و آدم بود. ولعال الِ یخیکه کال ب ادیپشت سرمون درب یینداشت چه حرفا تینبود و اصال براش اهم یمشکل
  پارك کردم. ابونیسر خ نشویماش اد،یبدتون م ییزایشما و باباجوونم از چه چ دونمیو م میخوب یدخمل

دارم از  ،یبرداشتنش بلند شدم و گفتم: مامان جوون يانداخته بودم. برا ییرایزنگ زد که در پذ فمیک يتو میگوش
  اتوانِ گرسنه!ن نیبه داد ا دیها، لطفا برس رمیمیم یگرسنگ

. سمیجرات نکرده بودم اسم خودشو بنو ی!حتهیهمسا يالیکه برداشتم چشمم افتاد به اسم خاصش گودز مویگوش
  !دنییپا یبودند و منو م میمامان بابام هرلحظه سر گوش نکهیمثل ا

  باال بود رسوندم و جواب دادم.  يخودمو به اتاقم که طبقه  تند

  خونه... يدیراحت رس ؟یخوب یجوجو طال! خسته نباش يصداش بلند شد گفت: چطور تا

!! نه به دیشد یمیمهربون و صم دهیهم از راه نرس نهمهیمحترم که ا يپسرخاله  دیباز شد! آروم گفتم: ببخش چشام
نه به االنتون! شکر خوبم ممنون.  ،یکه کم مونده بود کله مو بکن ابونتونیخ يببندِ تو ریسحر و  بگ ياون کله 

  ...دییبفرما

به  يبود که تموم شد. پس االن که خونه ا ییها جوجو زبـــل! خب ماجراها ی: اصال صبح رو فراموش نکنگفت
  خونه هستش.  میدکی چیخونه. سو يجلو اریب نمویماش گمیم اریشهر

 چمیسو دم،یم لتونیتحو ارمیو خودم م شهیآماده م يتا عصر ،يشما هم که اونهمه پدرشو درآورد نیبگم ماش فقط
  . رمیگیرو هم م

منتها تو کَت بابام نرفت که نرفت برام صفرشو  م،یدیمنو قبال پدرشو درآورده بودن که ما خر نیماش دی: ببخشگفتم
  نداره! یبخره، خراب شدنشم فعال بمن ربط

 يعصر . بااجازه تونزنهیو دست فرمانتون حرف اولو م نیشما شوما خر طال هست دمیگفت: بله خبر دارم و د خندان
  تا عصر. دارید دی. خدانگهدارتون ... به امرمیگیم لیتحو چمویسو



  ماه مهربان من

 
20 

 

 ینشستن! ول یکه به دل هم م ییبا مسما يلبام نشست! شوما خر طال..... جوجو طال..... عجب اسمها يرو يلبخند
  شانسش!! نیبا ا هیپسر همسا چارهیب ي... نسناس... آبدزدك... واالیگودز گفتم؟یم یمن بهش چ

و بلندم صورت  ییخرما یطال نــــه، ول يموها الشیبخودم کردم. بقول خوِد گودز ی. نگاهستادمیا نهیآ يجلو
  تر بودند.  رهیت یکاش کم ی. ولومدیبهم م یلیخ مییخرما يقاب گرفته بود.چشم و ابرو دمویسف

 کردمیجلب م ارویلیاال توجه خب انیم یو اندام 160کم نداشتم. با قد  میزیچ ینبودم، ول یو خواستن بایاز حد ز شیب

  بودند! تیاهم یکه صدالبته برام ب

زا بودن، فقط منو داشتن و  کهیبود که مامانم بخاطر  يتک فرزند نیهم میزندگ يمساله و مشکل من تو نیمهمتر
  نور چشمشون.. میلیصدالبته خ

 يکه مامانم از طبقه  دمیکش وننشیب ی. دستختیدور شونه هام ر سوانمیموهامو برداشتم و خرمن بلند گ ي رهیگ
  دعوتم کرد. ییخوردن ناشتا يصدام زد و برا نییپا

از خوردن  يکه لحظه ا کردمیفکر م وارمونیبد وارید يَخرزَهره  يالیو هم به گودز خوردمیلقمه گرفته م هم
  !!!ستادمیا

واتساپ هم داره و از  ایتلگرام  اطایحتو تاپش که احتماال و حتما و مطمئنا و ا پیبا اون ت هیپسر همسا نیکردم: ا فکر
به  يسر خواستیلرز م شتری! و من االن دلم با هزار رذارهیپروفش م يهستش صدرصد عکساشو تو فتهیبس خودش

 يو تو خوردمینکرده باشه که واقعا افسوس م انتخابگل و بلبل  يعکسها کردمیعکساش بزنم! فقط ته دلم دعا م
  . خوردیذوقم م

  تختم انداختم.  يباال رفتم و خودمو رو یکیرو بهونه کرده، پله هارو دوتا  یم و خستگتند خورد تند

  انتخاب کرده بود! ییداشت و عجب عکسا یجناب بدقلق خان همچ بـــعععلـــه

بود که  5ساعت  دونمیفقط م دم،یشده بودم رو نفهم هوشیب یاز خستگ یو عکساش ور رفتم و ک میبا گوش یکم
   چشم باز کردم.

 يبده! ناخودآگاه جلو لیتحو نمویکم کم ماش دیبا اریافتاد ماه ادمیکه بابا هم خونه نبود،  ییخوردن ناهار و چا بعداز
  . ادیبه صورتم م دونستمیبافتم.م یم يور هیبودم و داشتم موهامو  ستادهیا نهیآ
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 ي! با رژدمیذوق شتریکردم و خودم بموهام وصل  نییست به باال و پا خکیرنگم، دو گل م یبلوز ماهوتِ گلبه همرنگ
خونه باال  ي! توواریبد وارید يالینبودم! مخصوصا گودز یامکان نداشت و خودمم کم از کس نیبهتر از ا گهیکه زدم د

  بودم.  نمیو منتظر ماش رفتمیم نییپا

  !نیهم خواستیم نمویدلم .... نــــه همون دلم ماش ییجورا هی یبودم، ول یمنتظر چ دونمینم راستش

 یازش نم یچیداشتم که ه یالینشسته چشم به سر ونیتلوز يرو بغل کرده بودم و جلو يامتحان بعد ي جزوه
  ! دمیفهم

و صداش که جوجو  گذشتیچشمم م ياز جلو هیبراق پسر همسا يچشمها یخودمون باشه گاه نیو فقط ب محترمانه
  ! دیزنگیگوشم م يتو زدیطال صدام م

دختر خانم خوب جواب  هیزده آروم و پراز متانت مثل  يلبخند الیاسم گودز دنی! با ددمیجهکه زنگ خورد  لمیموبا
  دادم!

  لطفا! اریمنم ب چی. سوریبگ نتویماش رونیب ایب یاگه خونه هست ؟ی: جوجوطال خوبگفت

  که؟  ستیکوچه ن ی. کسامیگفتم: االن م آروم

باشن!  رونیان ب وونهیهوا، مگه مردم د یکیما و تارسر نیا يبه صداش نشست. جواب داد: تو یکردم خشم احساس
  زدم! خیسفر رفتن جهنـــم، بدووو  که  هیتور گرفتن و  یفضوال هم همگ

همه جاش پخش و پال بود رو سرم  یبزرگ یلیخ یصورت يداشت و گلها رهیت يقهوه ا ي نهی. چادرمو که زمدمیخند
قابل قبول  گهیتم.فقط ماه ماه مـاه شده بودم و ستاره ها هم دبخودم انداخ نهیآ يتو یانداخته، راستش اول نگاه

  نبودند ! 

  راه افتادم. اطیبطرف ح فته،یاز سرم ن کردمیچادرو جمع م کهیزدم و درحال يگرفتن خودم لبخند لیتحو نهمهیا به

  : پارال کجا؟دیپرس مامان

  ردم.برگ ي.  بدم زودخوادیم چشویآورده سو نمویماش دخانمی: پسر ناهگفتم

 يپسره رو جلو نیخونست. ا گهید ي قهیدق ستیربع ب هیمعطل نکن که بابات تا  ادمیاز پشت سر گفت: تند باش ز 
  بهتره! نهیخونه مون نب
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و فکرش به  خرهیچندسال کار کرده م نیماش یرو باز کرده بدون برگشتن گفتم: خب بمن چـــه!!!! وقت یخروج
 اریماه عهدش،یهم به ول لیشاه اسماع نیخوشه، آخرِ ا نیماش ریتعمو تبحرش در  لیاش شاه اسماع هیهمسا

شما  یچیبده!! ه گهید يجا تونویروز دابابا خ دیکنم!!! بر یالپوشون دیوسط فقط با نیو منم ا شهیآبدزدك ختم م
  نداره!  یبمن ربط

نشست که در خونه  اریماه يبدون روشن کردن المپ سر دِر خونه، آروم درِ کوچه رو باز کردم و نگاهم رو راستش
  داشت! اطشونیبود و چشم به ح ستادهیشونو باز گذاشته وسط لنگه ها و چارچوبش ا

  هم به کوچه انداختم. خداروشکر فعال امن و امان بود!!! ینگاه تند

د بو یو همان کردیکم نم شیخداداد تیبازم از جذاب یخستگ یچقدر خسته بود... ول افشیبطرفم برگشت. ق اریماه
  که ... بود! 

  آورده سالم دادم.  نییبراش پا يسر

 نهیس ياومده از رو نییچشمام نشست و بعد آروم آروم پا يروشن هوا راست تو کیتار يتو یپراز مهربووون نگاهش
  !هیچ دونستمیکه نم کردیرو دنبال م يزیام گذشت و چ

محترم  يها یها! شما بانوان و دخمل يخوریما مسر رونیب يوضع اومد نیو پراز محبت گفت: با ا ياومد. جد کترینزد
  که االن.... نیسرما هزارال بپوشون نیا يخودتونو تو نیعادت دار

  ! دیام نشست و قشنگ نگاهش چرخ نهیس ينگاهش رو باز

  ام بردم.   نهیبطرف س ینگاهشو گرفتم و دست رد

 نهیس يو رو رونهیموهام ب ي کطرفهی ي، بافه چادرمو که فقط سرم انداختم و مثال موهامو پوشش دادم دمیفهم تازه
  عالللم... الیخی... منم که کال ب دهینشون م يداره خود یام به قشنگ

پارالآآآ درررد و ورررم و  ارنیخبــرت رو ب یدلم داد زدم: الههه يچادرمو جمع کردم و دندونامو بهم فشرده تو تند
! فقط یجمعش کن یستیت چادر سرکردن بود که اصال هم بلد ن... االن وقیالههه يریدرموووون بگ یهزار درد ب

  و .... نهیبب ينجوریمونده بود پسر مردم هم موهاتو ا نتیهم

  پسر مردم....  چارهیب
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بافه  نیهم به نوك ا یهست که گل سر قشنگ چشیواپ چیپ يبلند با بافه  يعاشق مو دمیفهم ینگاهاش در آن از
  کنه. ییخودنما

 ي. اصال خود نگاهش جوردیدرخشینگاهش م يتو یراست بصورتم بود و کامال متوجه بودم برقو سر قیدق نگاهش
  ...شمیم دیهرلحظه مثل چراغ راهنما سرخ و سف گفتیو حسم م شدیم میبود باعث دستپاچگ

  چشم بود. يتو شتریموم ب يبنظرم بافه  یول دادم،یو بخودم فحش هم م کردمیمثال داشتم چادرمو جمع م همچنان

 نیبا ا خوامیم یچه غلط نمیلطف کن صورتتو برگردون اونور بب ه،ینتونستم خودمو نگه دارم و گفتم: پسر همسا گهید
  !!!!شهیچادر بکنم اصال هم رو سرم بند نم

  . دی. قشنگ خنددی. بعد خنددیپر لباش

  ، مجبورت که نکردن!خب چادر سرت نکن یستیبلد ن یهم اومد و صورتشو برگردونده گفت: وقت يچشماش رو آروم

 ستمیبلوز شلوار جلوش با نباریخنده ها و حرفش چنان بدتر خودمو گم کردم، کم موند چادرم قشنگ باز بشه و ا از
  هم از خدا خواسته خوش بحالش بشه و ....... الیکه گودز

  ... یدنید دادندیپس م یکه حرارت شدینم دهیسوزانم د يبود و لپها کیهوا تار خداروشکر

سر و صورتم  يو رو دینگاهش بطرفم چرخ اریچانه ام قشنگ گرفته بودم، ماه ریتموم شدنم که چادرمو ز ازبعد
  چند لطفا!! یحال دلم غزل ي... براادیخسته گفت: چقدرم چادر بهتون م یمهابا و کم یزده ب یچرخ

  کنم... یالکرس هیتو، از چشِم بد صد آ نذر

  ..يشویعالم م يبایچادرت ز نیبس با ا از

  صحت_محسن#

نظر حالله.... االنم فقط بحث حرف زدن و گرفتن  هیآوردم که زمزمه کرد: نترس جوجو طال، ...  نییبا نگاهم پا سرمو
و  يخودتو هراسان جمع و جور کرد نهمهیدر کار نبود ا ینگاه ساده بود... خوردن هیمون و  هیاز دختر همسا چیسو

  !يدیچیمحکم پ
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بصورتش انداخته گفتم: مــاشاا... به شمــا با شعر و غزل و  ینگاه شییپررو نهمهیز اچشمان باز شده ام ا با
تند  یو گفت ينظر حاللـــه! اونهمه عجله کرد ـــهی یکنیو فتوا صادر م یخونیاز خودت شعر م هیخوردنتون!!! چ

در سرم کنم و ... حاال شمام به چا ستمیبلد ن ادمیز نهزدم، منم نتونستم و فرصت نشد مانتومو تنم کنم، وگر خیباش 
  ! نیحالل حرامش بند کرد

  ! ادیلطفتون ز دییبطرفش گرفته گفتم: بفرما چشوییبا حرص سو دهیورچ يبا لبا بعد

تون بهت  هیرو بـــرادرانه به عنوان پسر همسا يزیچ هیرو گرفت و گفت: واال  چییلباش نشسته سو يرو يلبخند
  لطفــا!!!  ادیبگم بدت ن

توووو،  يکردن با پارال خانم و دور از جوونت دوست داشتن و عشق و نگاه کردن و شعر و غزل خوندن برا صحبت
  ! خوادیمثل نخ کردن سوزن اعصاب م خواد،ینم اقتیل

و تفنگ بطرف  ریو ت يریکلمه حرف از جات درم هیشعر خوشگل و  تیب هیبا  یهست يدختر بد يبحد ادیم خوشم
  ! یکنیآدم حواله م

 ونیو سالم و اکاز حیصح نتونینگران.... تو بمان و دگران... ماش میگرفته گفت: ما که رفت نمیدستشو بطرف ماش بعد
کدبانو  یتون، کم هی! فقط جووون پسر همسانگتونیخودم بندازم پارک نی! اگه خواستچشییسو نمیشما. ا لیتحو
  داره براتون!!!! رادیا ن،یباش

  !!!!رفتیکه دهنمم باز نکردم بدتر آبروم م گهیاز کجا داره م دونستمیم ید، ولسرم نشسته بو يکامال رو چشمام

ابروهام  نباریبرگشتم که ا نمیو تازه بطرف ماش دمیمحکم از دستش کش چوییبهم فشرده سو يو با دندونا یعاص
  ! دیجفتش باال پر

بازم  یه کارواش هم بردنش! ولب دمیدرجا فهم درخشهیچنان م نمیبرق، ماش ریت ییروشنا ریدر ز دمید متعجب
  براقش کرده بود! نهمهیفرق کرده بود... تنها شستن نبود که ا یلیخ

فتوشاپه  یخوِد خودشه المصب که فکر نکن نتیتمسخر گفت: ماش یتکون داده با کم ي! سردیمتعجبمو د نگاهمو
  بخشمت!  یکه اصال نم یشیمن و زحماتم م ونیها، اونموقع مد

 کردنیکه روش کار م رکارای... دوما امروز از تعم ادیحال ب هاشیدگیزدن رنگ و روش و خراش ششیلدادم کال پ اوال
و  قهیگفتن.... سل يگفتن... پسر يبود!واال دختر فیو کث ختهیبهم ر نتیاز بس ماش دمیخجالت کش ياونقــدر
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درِ بابا  يجلو زهیریجل و پالست رو م يهفته ا هی ووونتباشه که شووَور ج ينجوریگفتن... ا ییگفتن... کدبانو يکردار
  صاحبتون!  یب شیر خیمال بدتون ب گهیشاهت و م

و کاپشن و بلوز شلوار و  یخال يگرفته تا در قابلمه و بطر ییبود؟؟؟ از لنگه دمپا یچه اوضاع يخبر دار اصال
توش  گهیو زهرمار د پوست تخمه و پسته، حاال هزارتا کوفت یمرده و کل يسوسک و حشره  یچندجفت کفش و کل

  ! ختمیر رونیبود که منم چشمامو بستم و همه شو ب

از امتحانت  زمیبر رونیب دمیجمع کردم گذاشتم صندوق عقب! ترس لکسینا هی يهم کتاب و جزوه بود اونارم تو یکل
  بودند! یشدن هیته هی. بازم بقياریچشمامو درب ندفعهیا یبمون

نبود شما  ختهیهم بهم ر نهمهیا نمیماش ن؟یدیم لمیتحو هیحرفا چ نیگفتم: ا یازم دور شده بود که شاک یقدم دوسه
  ! نیدلتون خواست بارم کرد یو هرچ نیشورشو درآورد

  حرفم همان بود و بطرفم برگشتنش همان!  نیا گفتن

  ! شهینم دهید مییجا چیه گهیتند و محکم چادرمو جمع کردم و مطمئن بودم د بازم

سرِ  ـــرهیشــرووورِ خ يجلو آورده آروم گفت: ساکت باش دختـــره  یخسته شو کم. صورت ستادیا مقابلم
! ياریصداشو درب یتونینم یاونجا چه خبر بود که حت یدونیاون اسم دانشجوووو! خودتم م ـــفیلووووس که ح

  در مورد حجابت... . تمیوص نیآخر ی. ولدمبدم که دا لیو براق تحو زیتم نتویام بود و دلم خواست ماش فهیخالصه وظ

 ای!! دنیخودتو محکم بپوشون ينجوریا شهیهمه و هم يکن برا یسع یو کنارم راحت باش، ... ول الیخی... کال بچیه من
سرراهت سبز شد که فقط خدا  یاتفاق ،ییو سربه هوا ياز سر ندونم کار ینیب یم هوی.... یییلینامرده خ یـلیخ
اولدرم  يبود و همه  یرخواهی. از سر خریبه دلت نگ مهم بهت گفت یاش. هرچبه دادت برسه. مواظب خودت ب تونهیم

  ... خداحافظ...ادیز یاز خستگ دمیبلدرم هام شا

  محکمش راه افتاد! يبرگردوند و با قدمها صورتشو

  !خوردیام گره م نهیس يو نفس تو ومدیکه دل آدم به لرزه درم داشتیکننده قدم برم ریباشکوه و تسخ چقدر

  . کردمیبودم و نگاش م ستادهیمات و مبهوت ا انهمچن

  آورده در خونه شونو بست! نییبرام پا ينگاهشو به چشمام انداخت و سر نیآخر
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  !ومدیم رونیام ب نهیآروم بستم و پشت بهش دادم. قلبم داشت از س درو

سوال  ریمو ز تیثیحتمام  ي... اصال متوجه نشد چه جورفتهیخــودش يبدقلقِ پرمدعا يفکرم گذشت: پسره  از
  .دیدلم تلمبار کرد و خودشو کنار کش يدلم کاشت و رفت. چقدر غم تو يرو ییبرد... چه دردا

  رو کنترل کنم! فتهیراه ب خواستیکه م یکردم اشک یمحکم بستم و سع چشمامو

ن کرده بود داشتم بمبارا تمویراه رفتن نداشت! از بس شخص ينا گهیو پاهام د ستادمیا اطمونیافتادم... وسط ح راه
  .فتادمیپس م

 ي فتهیآبدزدِك بدردنخوِر خودش يپسره  ارنیو خبرت رو ب يور بپـــر یفرو دادم و بلند گفتم: الهههه يبلند نفس
  خداجوووونم. ادیمارمولک. چقــدر ازش بدمممم م

لحظه فقط و فقط  نیدر اچپ اندازش سرراهم سبز شد...  يبا اون چشمها يباباقـور نیشانس مِن بدبخــت، چرا ا از
  .ــخووووامینم یییچیه گهیبه خونش تشنه ام و د

خودت  يشانست چشه مگه اسم بدبخت هم رو وووونهیبلند شد که شوخ طبع گفت: د واریصداش از اونور د هوی
 يچشا نیبا ا اری.... ماهییییخوشگل نیبه ا اری... ماهییییعسللل نیبه ا اری.... ماهينازززز نیبه ا اریماه ؟؟؟يذاریم

دلــــت بخوادهــاآاا....  ـــمیلی........ خعروووسرو کرده  نتیکه ماش ـــقهیسل نیبه ا ـــاریقشنگش... ماه
  واالااا بوووخوووودا...

 ریخ يناز و خوشگل مردم دعا يبچه  يلووووس و ننِر فضولچـــه، چشمشو بسته داره برا ي دونهی یکی ي دختره
  نس بده.... . واال خدا شافرستهیم

  ... دمیبودم که شکرررر د دهیند یو دست پا چلفت یقگیسل یب نیبه ا يتو تمام عمررررم  دختر واال

صبررررر  یییییریزنج ي وووونهیکنم که فقط بلند گفتم: د هیگر ایبخندم  دونستمیلحن گفتن و حرفاش واقعا نم از
  کـــن مگه دستم بهههت نرسه.....

جوجو طال  یخدا بهت رحمممم کنه و فاتحه تو بخووون! ول ــــاریماه ییییت: وووآآآبگوشم نشست که گف صداش
خــــدا دستش بهم برسه که آرزومندم  ي. وایییییکن کاریچ يخوایراستش آرزو دارم دستت بهم برسه.. مثال م

  ...ـایدن ـــهی
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  واقعا رفته بود. ندفعهیکه ا دمیشونو شن ییرایبسته شدن در پذ و

  

  

                                            2  

  

  خونه رسوندم.  يپراز خنده خودمو به ورود ییبا لبا د،یجوشیم یته دلم از حرفاش کم کهیدرحال

 ییزایفعالش چه چ شیشت و اون دل وروجک و بدا يدور و دراز ییعجب آرزوها دهیاز راه نرس رکاهیآب ز ي پسره
  که خــدا بدووور!  خواستیم

!!!فقط هم اگه میرفتیکال به فنا م میکردیتخس ها ما دخترا خودمونو جمع نم نگونهیتر شد. در برابر ا قیام عم خنده
  !کردیسرپا سکته م يبراه انداخته، همونجور یشاه چه اوضاع لیتلفنش به اسماع هیبا  دیفهم یبابام م

کوچه مونده!پام  يهمونجا تو نمیپرت شده، ماش حواسم يافتاد بقدر ادمیباز کردم و تا خواستم وارد خونه بشم،  درو
رو  يچکاریمنکه حوصله ه نگ،یپارک يتو ندازهیسست شد. فکر کردم: االن حالشو ندارن، بابا که اومد خودش م

  ندارم!

  !! دیدرخشیشب هم م يتو یبراقم، که حت نیدلم پرواز کرد بطرف ماش هوی یول

شو بهم  قهیکردنش داد سخن داده پز سل زیاونهمه در مورد تم الیزکه گود نمیدوست دارم توشو هم بب یلیخ دمید
  لباساش مشخص بود! دنیبود! از تمام کارا و طرز پوش قهیداده بود. انصافا هم با سل

و چشمش به من  دیبه راهرو کش ینشده بود، سرک يخبر یشکیاز ه یبود، ول دهیباز کردن درو شن يکه صدا مامان
  .کردمیفکر م افتاد که همونجا داشتم

 نهمهیدادن گرفتن ا چیسو هی یعنی!!! يکرد ریشده؟ د يزیبه عالمت سوال و تعجب برام تکون داده گفت: چ يسر
  !یگفتیم یداشت یچ دمینفهم یول ومدیکوچه؟ صداتم م يبره اونم تو یوقت م
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و  ندازمیاالن م نگ،یپارک يبندازم تو نویرفت ماش ادمی! فقط الیخیب گفتمینم يزیجمع شد که تند گفتم: چ حواسم
  . چادرمو جمع کردم و برگشتم.گردمیبرم

 هیافتاد, دروغ نباشه بازم حظ کردم اونم  نمیدوباره چشمم به ماش یرو باز کردم و وقت نگیپارک يدرها
  !  ادیز یلیته دلم داشتم اونم خ یچرا ذوق دونمی!!نمــایدن

داره! و  تیاهم یییییکل یکی يبرا دمیش بهش هست و شاحواس یکیفکرم گذشت: چقدر خوبه آدم احساس کنه  از
فرد نشون بده، تنها به حرف زدن و ادعا کردن  ياز کارا و رفتارا یییلیخ يخودشو تو تونهیدادن م تیاهم نیا
  و ........  نیبرق انداختن ماش نیهم شیکی... مثال ستین

  باز کردم چراغش روشن شد.  نویدر ماش تا

هم شسته شده مرتب سرجاشون  نیکف ماش يکج و کوله  يها ییرپایز یکه حت نیو براق ماش زیداخل تم دنید از
  .دمیخودم خجالت کش یقگیسل یاز ب ،یبودند، لبام جمع شد و راستش عالوه بر خوشحال

که واقعا آبرو و  هیهمسا يدخترا ي قهیمردم، اونم از سل يپسرا ي قهیاز سل نی. ادیچرخ نیماش يهمه جا نگاهم
خداحافظ شووَوور  الیو به قول گودز دمیمال یصابون خونه موندن رو به تنم م دیبرام نمونده بود! فکر کنم با تیثیح

  !!!گفتمیجوووون م

چشمم  يلباس و سوسک و حشره گفتن جلو یو با کل ییبا اونهمه اغراق از در قابلمه، لنگه دمپا اریخاص ماه لحن
رو داخل  نیلبام نشست. پشت فرمان نشستم و ماش يرو يوباره لبخندنداشتند و د تیاومد که اصال هم واقع

  دادم.  يجا نگیپارک

 يو براق بودنش جلو يزیتم يتماما همه  نباریقشنگ روشن شده بود و ا نگیپارک يچراغها ریدر ز نیماش داخل
  چشم بود.

و  دمیپول بود. بطرفش خم فیک هیرنگ افتاد که حدودا شب رهیت يزیبه چ نیصورتمو برگردندم نگاهم کف ماش تا
  برش داشتم.

 دنیهم کنارش افتاده بود.آروم الشو باز کردم و از د يبود که خودکار يچاق و چله و کامال هم مردانه ا یپول فیک بله
  دستم اومد.  یهمچ اریعکس ماه
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بدقلق... فقط  ،يافاده ا ،يبود که بود... جذاب، جد یبه عکس قشنگ و شش در چهارش نگاه کردم! همون یکم
  مهربون و براق بود. بینگاهش عج

  داشبورد انداختم با خودم داخل خونه ببرم.  يجلو فویک

که ...  نهیکوچه بب ينبود! هرآن ممکن بود بابام سر برسه و مارو با هم تو یامشب شدن یول گردوندمیبهش برم دیبا
  داشت! بدنم مور مور شد. لـــایفقط واو

بار واقعا شرمنده  نی.ادمیکش يرو بسته، راستش به صندوق عقب هم سر نگیپارک يدرهاشدم و  ادهیپ نیماش از
  نشست. میشونیپ يرو یشدم و حس کردم عرق

و مرتب بود اصال  زیو چنان تم زدیشده، االن داشت برق م یو پراز آت و آشغال خال ختهیصندوق عقب بهم ر اون
  منه. نیباور کنم مال ماش تونستمینم

 یگذاشته شده بود و توش کتابها و بعض يشده، گوشه ا دهیکه مشخص  بود تازه خر يدیگ و سفقشن ي جعبه
 يلبم زمزمه کردم: خـــرزهره  ریسطل آشغال شده بود! ز يروانه  ی... همچیچیه گهیجمع بود. د لمیوسا

  خودمختار!!!

خودکار رو برداشته بخونه برگشتم. پول و  فینداشته ام تکون دادم و ک ي قهیخودم و تمام سل يبا تاسف برا يسر
  !دادمیمنه و فردا بهش م شیهاش پ ییدارا دادمیخبر م دهیبه آبدزدك زنگ دیحاال با

.تا وارد شد دیو پشت سرم سررس کردیرو باز م نگیپارک يبابا بگوشم خورد که درها نیماش يبخورم، صدا یتکون تا
 کارشی! چزنهینو م یلیخ ییجورا هی یول ؟يدیرس نتیبه ماش يسالم دادم که گفت: پارال چه عجب لطف کرد

  ؟يکرد

به حرفام داده گفتم: باباجووونم مثل  یبطرف آشپزخونه راه افتاده، لحن شوخ دیلرزیدلم م ینفهم یبفهم کهیدرحال
هست کار  یهرچ کم؟یدرجه  يها یکارواش هیحرفاست و شب نیا هیها! من کجام شب شهیم تونیزیشمام چ نکهیا

به  یآقانادر سوخته و دست ي دونهی یکی شقِ ع یِکه حتما دلش بحال دخمل لهیـاه اسماع ... آقا اسماعخودِ شـ
  ذوقش برام مونده! دنشیو فقط با د خبرمی!!! منکه کال بدهیکش نمیماش

زبون حرفات، که ورد  نیبا ا مونیم ارِیماه یبش ــزیحلق آو یدلم داد زدم: اووووه الهههه يآشپزخونه شده تو وارد
  که.... هیک لیو به شاه نادر ثابت کن شاه اسماع ایبدم. حاال ب یمنم شده و کم موند سوت
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پرسم. واقعا لطف کردن.  یرو م راتیتعم ي نهیهز زنمیزنگ م لیوارد آشپزخونه شده گفت: بعداز شام به اسماع بابام
  تونستم از اداره جم بخورم! یخودم که امروز کال نم

 نکارویا می! هزاربار گفتادیدرنم کتمیکه االن ج يداره! خودت کرد نارمیا دنیکارکرده خر نیگفت: خب ماش مامان
  !ذارهیراه م نیاش که دخترتو ب جهینت نمیپا داشت. ا هیمرغت فقط  ینکن، ول

  هم نخورده بود! يحرفها هزار بار قبال گفته شده و بدرد نیگفتن نداشتم. تمام ا يبرا يزیچ

  بدم.  امکیپ اریداشتم به ماه میه مامان خودمو از پله ها باال کشونده به اتاقم رفتم. تصمشام و کمک ب بعداز

  دبش راه انداخته بودم.  يامپراطور هیخودم  يدوم خونه مون بود و همون باال برا يمن طبقه  اتاق

اشته، منم قهر کرده براش نذ شیگوشش هست و آسا يآهنگام شبانه روز تو يشده بود صدا یکه بابام شاک یزمان از
 یو کس میهمه مون راحت بود گهیخودم داشتم. االن د يدوممون رو برا ياز طبقه  یجمع کرده بودم و اتاق لمویوسا

  هام نداشت. دنیخواب ریاز سروصدا و د یتیگله شکا

اال اومده بود که برام ب هیهمسا يالیگودز Pvدنیوهله از د نیبه تلگرامم زدم.در اول يتختم نشستم و اول سر يرو

  .دمیهنگ

و  یدنیبه پا بشه د يباشه و الم شنگه ا شتیشاه نادر پ ترسمیبزنگم؟ م تونمیداده نوشته بود: م یکردم سالم بازش
  . نوشتم بزنگدمی! خندیدنیشن

باره و  یهنر م هیکوچه مون که از هر انگشتش  ي قهیزنگ جواب دادم که خندان گفت: سالم بر دختر باسل نیدوم با
  منطقه هستش! یاعث افتخار تمام اهالب

شکمم چرخونده شده با خشم گفتم: کووووفت و  يتو ییاز حرفش دلم ضعف کرد، از طعنه اش چاقو نکهیبر ا عالوه
  محل! امــرتون؟ بِیخروار! به تو چه فضول بدترک هیاونم  یزهرررررمـــارررم روووش الههه

. امر کنهیفقط ذوق م بیبدترک نیا یشیم یکه عصبان ينجوری... اطال... جوجو بـــال یدخــ يگفت: وااآآ خندان
پولم اونجا  فیک ینیبب یبکن ینگاه نتویماش شهی! مامخدرهیخدمت شما عل هیکیعرض کوچ هیهم ندارم و فقط 

  الزمش دارم! یلیو منم خ ستینه؟ فعال که ن ایافتاده 
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افتاده بود! االن که امکان  نیماش يخودکارتون توگفتم: بــله از بس حواستون جمع هستش، با  یعاص همونجور
  !یخدمت جنابعال دمینداره. فردا م

 يزنگ بزنم که کارتهاشون تو دیشما!! دوسه جا با شکشیخودکار هم پ خوامیم فمویمن االن ک ه؟یگفت: فردا چ تند
  !فمهیک

 یپرسه کجا! چ یم رونیو بخوام برم ب! االن بابام خونست نیازم دار ی: وااا! خب بمن چــه! عجب انتظار بزرگگفتم
  ترسم. یم یکیاز تار دونهیبگم؟ خودشم م

االن  نیفقط من هم ،يو چگونه بد يبد یچ يخوایجواب شاه نادرو م دونمیگفت: جوجو ترسو واال من نم خندان
  شما! يبرا مونیپرو پ يهم ندارم، وگرنه اصال قابلتونو نداره. همش اونجور یالزم دارم بخـــدا، شوخ فمویک

  ! وگرنه فردارو که ازش نگرفته بودند.کنهیاصرار م ينجوریالزمشه که ا یلیحتما خ کردمیسکوت داشتم فکر م در

چندتا  فمیداخل ک یکنی. لطف ممیاز امکانات استفاده کن ایب هیهمسا یبگوشم نشست که گفت: خب دخ صداش
  م.دار ازی! واقعا نیبرام بفرست يریکارت هستش ازشون عکس بگ

دست بزنم.  فتونیبعدا برام شر بشه .گفتم: امکان نداره به ک نکارمیشناختمش و ممکن بود ا ینم ادیکردم که ز يفکر
  !کنمینم نکارویمن ا

  .دیبکن نکارویا گمیسکوت کرد. بعدا آروم گفت: خب من خودم م یکم

  .ستمین نکارهیتونم! ا یگفتم: شرمنده نم تند

افتاده مشخصه  وارمونیاتاقت به د ییحرص گفت:  روشنا یم نشست. با کمکه صداش بگوش دیکش یقیعم نفس
فهمه، مخصوصا  یهم نم یشکی! هيبد لمیپشت بام تحو ياریب یتونیراحت م یستین نکارهی! پس حاال که اییاونجا

  !!!تیا نهیبابا شاه بدعنق و ک

  مونده بود. رهیخ ییروبرو واریفقط به د چشام

مطلق..... اوووووه  یکیمون، درتار هیهمسا پیو خوشــگل و خــوش ت وووونهیا پسر دبام خونه مون اونم ب پشت
  لبام نشست. يشرمزده رو يبشـــه...لبخند ییییقرار بود چ
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پشت  نیعنوان حق ندار چیشما به ه ارخــان،ی.... جناب ماهلیدهنمو قورت داده آروم گفتم: اوال جناب گودز آب
  ! ـــوونتوسیو  ـــگایخودمون مقبوله در حــد الل يداره برا یت و هر اخالقهس ی. هرچنیبگ يزیسر بابام چ

اونم کجــــا؟؟؟  ام،یب تونمیمن نم ن؟یخوایم یازم چ نیدار نیدونیدستورات جورواجور و رنگارنگ م نهمهیبا ا االنم
  پشت بــووووم!

خووووبـــه واالاآااآ !  ،یکش یرو فقط م الیگودز نیا يکه دار ــهیخل و چل همسا يدادزنان گفت: دردونه  یعصبان
  ....  نیریو از کارتها عکس بگ نیدست بزن نیتون ینم فمی.... به کنیایب نیتون یپشت بام نم ن،یایب نیتون یکوچه نم

از  اطمونیح يتو نیپرت کن فمویلطفا ک نیو اجازه داشت نی!!! اگه خواستگهیببنده د ریاون خونه بگ يتو نیبگ ییهوی
  احتتره هاآآآ! همه ر

  ! ممنون از راه حل خوبتون!اطتونیح ندازمیفکره! االن م نیبهتر يگفتم: وآآآا تند

پول ندادم شما  فیبا اون عقل نداشته تون! من صدهزار تومن به ک نهیقزو يسنگ پا ستیمحکم گفت: رو که ن 
  ! رونیب نیپرتش کن

گاز کوچول موچول ازتون  هیدیخورمتون فقط شا ی نماصال دمیکه پشت بام منتظرتم. قول هم م ایبلند شو ب تند
  فهمه! زود باش که رفتم باال! یهم نم يو احد کشهیلحظه هم طول نم هین،یگرفتم هم

اصال  گهی! دیشعووووررررِ روووانـــ یبا اون گازت ب ـــزیشب عز نیبه حق ا يریگفتم: دررررد و وررررم بگ بلند
  !ینیببپشت گوشت رو  دیکه امشب با امینم

که  ای! تند بخواستیذوق کردن م یکنم که دلم کل فیو ک ارمیکردم فقط صداتو درب یگفت: باور کن شوخ خندان
  منتظرتم!

  قطع شد.... شیو گوش 

  .زدیم رونیب شیبه صورتم نشست که از لپهام آت نهیآ يرو نگاهم

 نیوقت شب  در ا نیا دیواقعا با ایآ ـــه؟؟؟یچ فممممیاالن تکل کردمیچشم به روبروم دوخته فکر م مبهووووت
  و ..... رفتمیهوا، به پشت بام م یکیتار
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مشنِگ خل هم  يپسره  نیچه برسه به پشت بــــام!!! ا خوردمیامکان نداشتتت! من از جام تکون هم نم اووووه
گوش کنم! داره!حاال ازم انتظار داشت به حرفشم  یاالتیچه خ دونستیوقت شب زده بود به سرش و خدا م نیا

  !!کردیهمونجا پشت بام چالــــم م منو د،یفهم ینکرده بابام م يشکرِ خدا.... اگه خدا کردیعقلش که کار نم

من دوباره خودش بود!!!  يخـــدا يدوباره بلند شد. تا نگاه کردم ... وا لمیچقدر گذشته بود که زنگ موبا دونمینم
  فت.ر جیفشردم و واقعا سرم گ جگاهمیانگشتامو به گ

موند که. تا جواب دادم محکم گفت: خداروشکر خبر دارم از اتاقت تا  یبرام نم ییبودم جوابشو بدم وگرنه آبرو مجبور
  زدم تو سرما؟؟؟؟ خیآخههه  یی!! کجاستین یپشت بام راه

جا پشت بام بابام بفهمه، همون ي. اگه فقط لحظه اامیپشت بام ب تونمیواقعا شرمنده... من نم اریگفتم: آقاماه آروم
  .کنمینم سکویر نی! من اکنهیهردومونو کفن م

 یهفت تا کوچه اکو کرد که بلند گفت: پارلــــا  تــوررروووو جوووون هرکــــ يکنم صداش از پشت بام تو فکر
 نیا يکرده  لیازت گذشته و دانشجو و تحص ی. تو مثال سناریگاو و گوسفنــــدهارو در ن يادا يدوست دار

و نرم خودشو بغل مامانت از دست بده که حاال  مگر يسرما و چله برون، عمرا جا نیا ي. اوال بابات تویــمملکتــــ
 یو ب یعشق یمن حاضرم تا آخر عمرم از ب غمبررررریبه پ ررررریبه پشت بام بزنه! دوما واال به پ يسر ادیپاشه ب
  ! ياینم رونمیصدف خودت و ازش ب يتو يدیحــلزون ترسوووو نزنم که چپ یکیدست به تو  یول رمیبم يهمسر

بهش  دیبخوابه با نکهیقبل از ا یفروش کره خِر عوض کیمنو بده، اون الست يصاحاب مونده  یب فیتند ک ایب پاشو
  خودم کار دارم.   يبرا یزنگ بزنم، فردا خبر مرگم کل

باعث شده بود  گهیگوسفند گفتنشم دسوزونده بود! اون گاو و  گرمویحرفها و متلکها و ناسزاهاش تا ته ج يگرما
 يهرطور شده کار دیاز ته دلش حرفاشو زده بود که فعال کم آورده بودم و با ي!المصب جورادیخون به چشمام ب

  !کردمیم

  نههههه؟ ایاومدننننن  يبرا يبلند شد که گفت: استخاره کرد صداش

  .ـــامی... االن مبیـاش بـــدترکنکره تو خفه کن خفــ يگفتم: اون صدا یمحکم و عصب یکرده ول بغ
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رو سرم انداخته  دیکه دستم رس یشال نیتخت بلند شدم. پالتومو تنم کردم و بدون بستن دکمه هاش اول يرو از
مامان و بابام  نییکه کاش پا دمیکوب یم نیو خودکارشو برداشتم و راه افتادم.فکر کنم از حرصم پاهامم زم فیک

  !!!کنمیم ارکیباال دارم چ شدنیحساس نم

  پله ها.... يقدم رو نیفرش راه پله ها گذاشتم و اول يرو پا

داد  ونیزیتلو يبار هم تو 100و  ابونیکوچه خ يبار تو 50که داشتم حاضر بودم  يلحظه با حال بد نیو در ا االن

و  دمیپشت بام حرف يوت دهیورقلمب یِراتچیچلمــنِ تعم يپسره  نیبزنن و اعالم کنن مـــن پارال دختر نادرشاه با ا
  شعووور نفهممم روووو... یبرم اون باال جوابشو بدم ب او حتم ارمیکم ن یباهاش داشتم، ول ییعاشقانه ها یحت

اگه دلش خواست بطرف قبله  دمیحاضر بودم بابام با چاقوش سر برسه و همونجا پشت بام سرمو رو به قبله ، شا یحت
  ...رفتممممیــن مم یببره کارو تموم کنه. ول هایهودیی

  ...چرخهیکاسه ش فقط م يو داره تو ستیکه بجووونم نشسته چشمام سرجاش بند ن یاز خشم کردمیم احساس

رنگ پشت بام  یپاگرد کنار در آب نیبلند بابام دورادور بگوشم خورد که پاهام سست شد. در آخر يسرفه  يصدا
  .ستادمیا

 ینم یبرام باق ییآبرو دیدیمارو پشت بام م ینکرده کس يگه خداکار بشم که ا نیا الیخیب کردیحکم م عقلـــم
  .فتادیکه سِر زبونا م ییموند و چه حرفا

دلم خواست  يدلم داد زدم: عقـــل رسماآآآ و فعآلآآآا خفـــــه... آلاآال... امشب هرکار يسرسختانه تو یول
  نــــداره. یهم ربط یشکی... به ه کنمیم

رو در قفل فرو کردم و  دیشده آروم کل الشیخیب یهم لرز داشت، ول یزده بود و کم خیدستام رو پام کردم.  هاییدمپا
بشه!!!همچنانکه خون  دهیهم روشن نکردم مبادا از دور و اطراف د یچراغ یچرخوندم که در پشت بام باز شد. حت

  گذاشتم. رونیپا به ب ومد،یو نفسم بند نم خوردیخونمو م

 ير نور مهتاب ماه شب چهارده، که همه جارو قشنگ روشن کرده بود، به پسره چرخوندم و نگاهم د یچشم
  طرف ما نذاشته بود. نوریپاشم ا یبود و حت ستادهیپشت بام خودشون ا يافتاد که رو يریکبیا
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با هم  یپشت بام مشترك بودند و تفاوت هی نیبام هامون فقط با سرمهره ها از هم جدا شده بودند، وگرنه ع پشت
  شتند.ندا

  نـــه؟؟؟ يو اومد يداد تیباالخره رضا نکهیگذاشته گفت: مثل ا شیپ یرفتم که خودشم قدم جلوتر

 لِیهردمب يانگشتمو بطرفش گرفته گفتم: پسره  يبدتر در هم فرو بردم و جد تمیعصبان يبه نشانه  اخمهامو
منقرض بشه ما هم  یالهههه يحول و قوه  و بعدم نسل شما به دردنخورها به يریاول از همه تو بم یزورگوووو که اله

  خلـــاص!! 

 يهــان؟؟؟ توووو آبرو برات مساله ا یمن گذاشت يخوشگل خودتو رو یشب اونهمه اسام نوقتیخبرتهههه ا چه
اصال  ،يپول رو نگهش دار فیک هی یتونینم وبهی... توووو دستت معاوردمیبخـــدا من آبرومو از سرراه ن یول ستین

خودتونو از جک و  فیشر یاونهمه اسام يکرد منداره تاوان چالق بودن تورو من بدم و حاال لطف ه یهم بمن ربط
  !!يمن داد لیخودته تحو قیال ییییجونور و گاو و گوسفند گرفته تا هرچ

 یکنیلحظه پاك م نیمنم هم يو حاال دستور پشت دستـــور... شماره  یزنیآخرت باشهههه به من زنگ م ي دفعه
  مم.تمامم

  محکم بهش برخورد کرد! یبغلش گذاشتم که مثل مشت يپولشو چنان محکم تو فیک

ها و  یاون دختر لوط نیع ينجوری... تو چرا اه،یدخترِ تخسِ همسا نمیخواستم برگردم که گفت: صبر کن بب تند
  ؟؟؟یگیم راهیدختر بدها به آدم بد و ب

  با شما اثر کرده جنـــاب آبدزدکــــ..... ینیهمنش براش تکون داده جواب دادم: کمال يو با خشم سر یکجک

 گهیپشت بام کار دست خودم بدم. د يشب تک و تنها اونم تو نوقتیادامه ندادم. ممکن بود ا گهیو د دمیورچ لبامو
  بود. یکاف

بال،  یدخ نیهم که بود جذابتر به نظر اومد!آروم و خندان گفت: بب یاز اون افشیشد و ق دهیلباش کش ییبای. بزدیخند
 نینفرها باشم برات!  بب هیاز اون  یکیدی. منم شاارزندیبه هزار نفر ب دیشا ایکه در دن ،یهستن تو زندگ یینفرها هی
  بهت گفتم. یک نویا

 نیتووووو؟؟؟ مگه همچ یبود. ول يهوشمندانه ا يگفتم: نــــه بـــاااابــاااا جمله  دهیجمع کرده کش ابروهامو
  ...شهیـــه م... مگ میدار يزیچ
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 يحرفا نهمهیا ادیبــــگو... واقعا دلت م نوی... حاال اشهیبله که م م،یتکون داده گفت: بله که دار يسر خندان
  جا موند ...  فمیشد ک یچ يدی... اصال فهمیییییرنگارنگ رو بهم بزن

 بشیاز ج فمیاپشنم که کخودمو جمع کنم چه برسه به ک تونستمیخب خسته بودم و اصال نم دم،یافتاد نفهم دمیشا
  که.....  یصدرصد افتاده... حاال تو اسم چالق هم روم گذاشت

،  دیداد لمیادب تحو تیبرگشتم و محکم گفتم: اون چالق در برابر گاو و گوسفند و حلزونتون بود که در نها بطرفش
  کنه... نیتوه یبه کس ستیادب ن یوگرنه دختر نادرشاه اونهمه ب

  عجله. گاز گرفتن کوچول موچولت مونده آخـــه... نیکه گفت: صبر کن کجا با ا فتمیب خواستم راه دوباره

  نخندم.  دمیپشتم بهش بود و لبامو تند ورچ خداروشکر

 یبا تعجب تمام بطرفش نگاه یکرده باشه. ول یکه شوخ دهیو فقط داره خودشو نشون م ستین نکارهیا دونستمیم
تو  فتونیون دادم و گفتم: خــــاك عـــالم با خس و خاشاکش و اون کبا تاسف تمام براش تک يانداخته سر

  حلقتوووون.

 دونمی... ادب و احترام همکه تا به االن فـــررررت... نمیاصال دهنتونم چفت و بست نداره که ِگل گرفته بشه الههه 
  .رررریدست پرورده هاش. شبتــون بخ نیکرده با ا کاریخانم تا به امشب چ دیناه

  کردم. ستیشد که ا داریبرگشتم و قدم از قدم برداشتم مثل جن بو داده جلوم پد تا

چون خودم شروعش کرده  یول ،يدلت خواست بارم کرد یمهربون به چشمام دوخته گفت: درسته هرچ نگاهشو
خسته ام که  يباور کن امشب بحد یول کردم،یاون کلماتو استفاده م دی... نباخوامیبودم پس حقم بود. من... معذرت م

  اصال جلودار خودم و حرفام نبودم... بازم معذرت.

سرما  هویگفت:  دهیچیبود دستشو دراز کرد و شالمو گوشه شو گرفته دور گردنم پ ستادهیهمچنانکه جلوم ا بعد
  جوجو طال شالتم که نازکه... يخوریم

ود، آروم بافه رو با دستش گرفته باال آورد و افتاده ب رونیموم ب يبافه  نکهیبود، مثل ا دهیچیکه دور گردنم پ شالمو
بندش  یدل دی... شايها. خبر که ندار ی. مبادا کوتاهش کنشیبلندم. خوش بحالت که دار يگفت: من عاشششق مو

  بودم. ستادهیا دهیمات و هنگ دونمی... فقط میشده. راست
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  خته بودم و فقط ... فقط ....دو شدیم دهیکه در برابر مهتاب د اهیکم و س شیبه صورتش با ته ر چشمم

  .کردمی... بازم نگاش م کردمیگوش م 

  نداشت.  يحد و اندازه ا تشیمثل االن... جذاب شیمثل صبح... چه با ته ر غی... چه سه تکیاز دور... چه از نزد چه

خوشگل  يچشمام دوتا عروسک کوچولو يآورد. جلو رونیرو ب يزیکاپشنش رفت و ازش چ بیبطرف ج دستش
  شدند.   زونیآو یسخر

 اهیس يا قهیبود با جل يداماد گهید یبه سرش... خرس یبه تن و گل دیبود با لباس سف يها عروس ناز یاز خرس یکی
  ش. قهیجل بیدر ج یبه تن و تک گل کوچک

 زونیآو شویکیگرفت.  نارمیو پاش هاتو جمع کنم،  چشمم ا ختیر دمیخریسبد م نتیماش يگفت: امروز برا آهسته
  مطمئنم. مبارکت باشه. شهیقشنگ م یلی... خنتیساعت ماش يبزار جلو شمیکیکن،  چتیسو

  ... کردمینگاه م خوردنیها که تکون م یداشتم به خرس هنوزم

  حال ندارم از عوضت درس بخونم و برم امتحان بدم. یشیم ضیهوا سرده، مر ی: االن برو خونه که بقدر کافگفت

و بدون حرف چشم به عروسکها دوخته، بشدت  اریاخت یشم بمن دوخته بود. منهم بچ ستادهیدرست روبروم ا اریماه
  افتاده بود. يته دلم لرزه ا

چه برنامه و  اریمن، ماه ي: خـــداکردمی. فکر مکردمیداشتم فکر م کردم،یدستامو کم کم حس م خی کهیدرحال
  ! ستینبوده و ن یکیشروع کنه که اصال و ابدا در وسع من  خوادیرو از امشب م ییماجرا

 ارهیرو در ب تیفیباک يمردها يلحظات ادا نیتونست در ا یم خواست،یکه هر چقدر م الشیخیبحال خـــودِ ب خوش
  خودش کنه،...  ریرو اس یو دل

 نیکنم و ... هرچه بود هم شیمثل خودش همراه تونستمیتونستم هم باشم. من نم یبازم اون فرد من نبودم. نم یول
خورد و پشت سرش در  زی. نگاهم از عروسکها لرفتیدنبال کار خودش م یو هرک شدیتموم م دیبا نجایامشب و هم
  نشست. اریچشمان ماه

  نذاشته بود. دیرو ند ییبدون حرف به چشمان و صورتم دوخته شده بود و فکر کنم جا نگاهش
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رو بهش داده بود، چشماش  تیاباز جذ يگریافتاد که حاال جور د اهشیس شینور روشن مهتاب، چشمم به ته ر در
  چقدر جذبه داشت. ایو خدا کردیاز نور ماه رو منعکس م يهاله ا

 اریپشت بام دستم اومده... ماه نیو حاال ا دمیکه از قبل شن ییزایو چ دمیکه امروز د ییفکرم گذشت: تا اونجا از
  خت باشه. س يمــــرد روزها ومدیبنظر م اریبود. ماه یخواستن اریقشنگ بود... ماه

به تشکر و  ازین ارینداشت. ماه یتیاهم چیبراش ه هیو نظر بق کردیم خواستیدلش م يبود هرکار یکس اریماه
انجام داده  یچشم داشت چیو بدون ه ذاشتینداشت، حاال خالصانه هرچه در وسعش بود در طبق اخالص م قیتشو
  .کردیم میتقد

  زود جمعش کردم.  یبزنم، ول يلبخند کردیمکه تازه داشت به مغزم رسوخ  يموند از فکر کم

ماه شب چهارده  تونستیم ـــایبعض يبرا دیخاصـــتر خودش، شا ياز اخالقها ياسم خاص و جدا نیبا ا اریماه
باشه و چه مهربون  تگرشونیحما شهیهم تونستینکنه.م غیازشون در باشویروزها و شبهاشون باشه و مهتاب ز

  باشه... تونستیکه نم یکیمن  يبرا فی... حفیح ی. ولعشقش باشه یحواسش به همچـــ

هارو  یاومدن دستش حواسم جمع شد که عروسکهارو بطرف دستم آورد.آهسته دستمو باز کردم و خرس نییپا با
قشنگند.  یلیبگم . فقط زمزمه کردم: خ دیبا یچ دونستمینم یرو نداشت، حت ادیز يحرفا يارایگرفتم.زبونم 

   دستتون درد نکنه!!

پارال... امروز با تمام  یها دوخته بود و گفت: قابل تورو نداره ... ول یبگوشم نشست که آروم چشم به خرس صداش
  کامل داشت.  تیدلم رضا یداشت... ول یچ دونمیبرام بود. نم یروز قشنگ اشیو خستگ ایدوندگ

. فقط یصدام کن هیماده ست. فقط کافآ واریاونور د اریباشه ماه ادتی ،یداشت يخودت باش. هرزمان هم کار مواظب
  .  رسونمی... هرجا که باشم خودمو میمنو با تمام دلت صدا بزن هی. فقط کافيتک زنگ بنداز هی هیکاف

عطسه هات رو  ي!! دوست ندارم صدايرو طلب دار دنییچا هی گهیبرو که فکر کنم د یول اد،یهم هرچند دلم نم االن
  ... هینادرشاه و پسر همسا زی. برو عزيشد ضیاعثش من بودم مربشنوم و اونور دلم ضعف بره که ب

 شهیگفتم: هم طنتیعقب رفته، با ش یلرزان قدم یبراش تکون دادم و با دل يلبام نشست. سر يرو يلبخند
 ه،یکردنش به بق میکردن اسم جک و جونورا و تقد فیو فحش و ناسزا، حاال رد ادیداد و فر یبعداز کل ينجوریا

  د؟؟؟؟؟یشیخوش اخالق م مهربون و
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. گفت: نه واال فکر کنم از من بدجنس تر خودم هستم و خودم. ما بداخالقها هم فقط با دیتمام خند ییبای. بزدیخند
اش  هینه... و ما ایرو دارن  یخوش اخالق اقتیل میدیم صیکه خودمون تشخ ییهمونا م،یخاص خوش اخالق يعده  هی
 ک،یاز نزد ایبعض يبایز يچهره  دنیقشنگ و د يمو ي هامروز و باف يط ماجراهافداشدِن جانانه ست.فقط... فق هی

  برام ساخته. ییباهام کرده و چه خاطره ها يکوچهء بن بست... عجب کار نیچشم من و ا

  داده بطرف در راه افتادم. لشینازدار چشمام تحو يبا چشم غره  یکجک ينتونستم تحمل کنم و لبخند گهید

که خودم هستم دختر وروجِک  ینترس ،یو خودتو به اتاقت برسون یتا درو قفل کن ستادمیا نجایهم محبت گفت: پراز
  .هیهمسا يو ترسو طونیش

گفتم. درو  ریبراش تکون داده آروم شب بخ يکردسریبه پاگرد گذاشتم و بطرفش برگشتم. همچنان داشت نگام م پا
  تر کشوندم. نییو پا نییزده خودمو پا خی ییقفل کردم و با پاها

 نیآخر يبا اتاقم فاصله داشتم.رو یبابام جسته بودم و فقط چند قدم دنیراه رفتنم نداشتم. از خطر فهم يارای گهید
  دادم.  هیتک یچوب يپله نشسته سرمو به نرده ها

از آنِ  من... يلبام نشست. کاش... کاش... برا يپراز افسوس رو يبود. لبخند ستادهیچشمام ا يتمام قد جلو اریماه
  .شدیمن... مال من ... م

. امکان شدیم کونیکن ف ایتمام دن ومد،یهم م نیامکان نداشت.. آسمون به زم یفرو دادم. ول یو سوزان قیعم نفس
  نداشتتتتت. 

  نبود. یداشته باشه که اونم اصال شدن تیکار رضا نیامکان داشت بابام به ا یزمان فقط

. بابام همکه رسما کم مونده بود دشمن میجمع بش کجای میتونست ینم يجور چیما چنان از هم جدا بود که ه راه
  .  ادیبه حساب ب شیخون

بودنش  ییجورا هی یبودم. ول الشیخیعالقه نداشتم. عشق رو همکه کال ب اریقلبم فشردم. البته به ماه يرو دستمو
افتاده بود. از بس با خشم و عجله  نیمز يافتاد که رو الیباشه.چشمم به خودکار گودز یعال تونستیم میزندگ يتو

  افتادنشم حس نکرده بودم! یرفته بودم، حت

  بود؟ یچ فیتکل رهیبگ لیخودکارشم پشت بام تحو خواستیلبام نشست. حاال اگه م يرو يلبخند
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و برم.خودمو به اتاقم رسوندم و لباسهام ششونیخوردن پ وهیم يبرا زدیبلند شد که صدام م نییمامان از پا يصدا
دادم و دستامو بهش  هیزده بود. کنار شوفاژ نشسته بهش تک خیتخت انداختم.دستام با گوشام که کال  يرو

  چسبوندم.

روزِ پر  هی يبرا ی. ولمیراه انداخته بود ییساخته و ماجراها ییلبخند زدم. امروز و امشب عجب برنامه ها دوباره
  .شدیتکرار نم گهیه و دبود تموم شد یخاطره ساختن هم بد نشده بود! خب هرچ

  فرو دادم و بلند شدم. یقیعم نفس

راستش حواسم اصال جمع  یکتابمو دستم گرفتم. ول يکه مامان برام پوست گرفته بود رو خوردم و گوشه ا یپرتقال
  !دادندیم راژیقشنگش روبروم و يبا حرفا ار،یپشت بام و ماه  یگذشتند ول یچشمم م ينبود. کلمات از جلو

که چشممو گرفت  ییامهایپ نیشدم. اول نیبرداشتم و آنال یعسل ياز رو مویتختم انداختم، گوش يدمو روخو یوقت
  بود.  هیمال پسر همسا

تک زنگ بزن خودمو برسونم  هی يحق الناسه. اگه دوست دار گمی! ميرفت بد ادتیبال... خودکارمو  یبود: دخ نوشته
دندوناشم بهم نشون داده  يکری!حاال با استیراحت بخواب الیکر با خبدون ف یو تا صبح بتون يبد لمیپشت بام، تحو

  بود!

  رو خوندم که نوشته بود:  شیبعد امیو پ دمیخند

  از تو تمام است یرا نگاه ما

  ...یکن اگر

  . یباش دهیخواب دی. شاستیاتاقت روشن ن چراغ

  شــــب يجا نیبدتر

  یکنینم دایرو پ یکه کس آنجاست

  یده بگـسا رِ یشب بخ هی بهش

  …نمیتو بخواب نازن یول
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  قسم، میها یجان تمام دلواپس به

  بر هم ننهم دهید يلحظه ا که

  بر باد رفته باشم ينگهبان تمام غزل ها و

  کم نشود ، تیاهایاز سر قاصدك رو زیمو ن کیدهم  یم قول

  جوجو طال... ی... آروم بخواب ریشب به خ …نمیبخواب نازن تو

  ام ارسال کرده بود.بر یقشنگ ییآهنگ الال و

  آهنگش جا مونده بود. شیامکان نداشت.فکرم پ یدرس بخونم، ول ینشستم بلکه کم زمیم پشت

  گوشم چپوندم.  يرو تو ينداشتم. تند آهنگ رو دان کردم و هندزفر يا چاره

  .شدمینم ریس دنشیبود که از شن نیدلنش يبحد آهنگ

  شبنم يبایکن دختر ز الال

  قیقاش يزانو يکن رو الال

  ینینب يمهر یتا رنگ ب بخواب

  قیکه تلخه حقا هیداریب تو

  )یلیزندوک یاز عل یی(آهنگ الال
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 يبایز ییدن به الالدرس خوندم و شب بازم با گوش کر یافکارم کم یِبا هزار زحمت و جمع کردن زور زورک اونشب
  خوابم برد. واریبد وارید يالیگودز

 يافکارم بطرف زغال اخته  یبازم گاه یبرام جا افتاده بود. ول روزیآرومتر بودم و حدودا اتفاقات د یبعد رو کم روز
  در پشت بام و حرفاش پرواز یشبیترش و ملس د

  ازش بودم.  يشتم، نه گوش بزنگ خبردا يازش نه خبر گهی.دشدیو لبام ناخواسته بخنده باز م کردیم

و منو به چند روز قبل  گذشتیاز ذهنم م يجرقه ا یگاه یول شد،یگذشت و کم کم ماجرا برام کمرنگ م يروز سه
  داشتم.  گهیامتحان د هی!فردا باز هم  زدمیم يو لبخند دیجوش یکه ناخواسته ته دلم م کردیوصل م

  اتاقم افتاد.  يکه چشمم به پرده  کردمیو مرور منشسته کتابم ر زمیشب بود و پشت م 9ساعت

 يبه ماه دلربا بندازه!روسر ینگاه رفتیروش افتاده کل پرده رو پوشونده بود و آدم دلش ضعف م ییبایمهتاب بز نور
  پرده رو کنار زدم. يدم دست داشتم که سرم انداختم و گوشه  يقرمز

کرده بود.نگاهم باال  نیغارنش ینبود. سرما همه رو بخوب چکسیها انداختم. ه هیهمسا يبه اطراف و خونه  ینگاه
  .کردینم غیدر ییجا چیکس و ه چیداشت و مهتابش رو از ه گاهشویجا ییبایهالل بزرگ ماه نشست. بز يرفته رو

  زمزمه کردم:  آروم

کن  ین شب سع! اوشیشب دار هیکه فقط همون  ادیم يشب تو آسمون، ستاره ا کیگفت  یم ر،یبخ ادشی بابابزرگم
 چیآسمون پر ستاره که ه هیو  یمون یچون بعدش تو م ؛ی. فقط به همون ستاره نگاه کنيستاره ها رو نشمر هیبق

  اون تک ستاره ... يو خاطره  ادیو  ستنیتو ن يکدوم برا
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اه با م نمیب یکه من م ينجوریا ن،یبابابزرگ حرفت مت یلبام جا خوش کرد و آروم ادامه دادم: ول يرو يلبخند
آسمون رو تحت الشعاع قرار داده و  يماه با ابهتش، ماه با مهتابش، ماه با جالل و جبروتش، کل ستاره ها ش،ییبایز

که  ییکسا شکشیستاره ها پ م،یدلخوش بامونیماه ز نی. روحت شاد بابابزرگ... ما به همانیاصال ستاره ها بچشم نم
  .انیتاره ها اصال به کارم نممونم، س یخوانش. من فقط و فقط عاشق ماه م یم

 اهیمخملگون و س يدر پهنا یتر شد . دوباره تمام ماه رو با دقت نگاه کردم و چشم قیلبم عم يافکارم لبخند رو از
  افتاد... اریآسمون با ستاره هاش گردوندم!! خواستم عقب بکشم چشمم به ماه

چشم  ستادهیدستشو به در گرفته بود ا کهیستن، درحالخونه شونو باز کرده بود و همچنان بدون ب اطینفر روِ ح درِ
  حرفاش افتادم. ادیبود! تند خواستم پرده رو بندازم و خودمو عقب بکشم، که  دهیبمن داشت.لبخندم که درجا پر

 هیهم درنظر نداشت منو بخوره... فوقِ فوقش  یقرار هم نبود و کس ارم،یگاو و گوسفندهارو درب ينبود ادا قرار
  کوچول موچول.گـــاز 

.آهسته کردیبود و نگام م ستادهیآوردم که همچنان ا نییپا اریماه يبرا يبزور جمع کردم نخندم و آروم سر لبامو
 يکه برام دورادور بوسه ا دمیجمع شدن لباشو بوضوح د يو خواستم پرده رو مرتب کنم که لحظه ا دمیعقب کش
  فرستاد! 

امشب  نکهیشامپانزه مثل ا نیصفتِ ع مونیمارمولِک م ير بود. پسره گرد و کل بدنم در آن واحد مور مو چشام
... راستش یرو فرم بود. ول نهمهیبه خمره زده بود که ا یوقت شب دم نیبه قول بابام ا دمیخوب بود. شا یلیحالش خ

  .دمیند یچیخودمو به اون راه زدم که مثال ه

نشستم.دستامو بهم گرفته دعا کردم: خداجووونم منو از شر  زیلرزانم پشت م يرو تند انداخته هراسان با پاها پرده
منو به پشت بام  يو چه جور کنهیم کارایداره چ فتهیب یحفظ کن. فقط اگه دهن کس ینترِس الابال يِ پسره  نیا

  مونه. یکشونده، آبرو برام نم

با  اریمن ماه ی.  حتمیودب دهیبارها و بارها د گرویصورتم گذاشته از فکرم گذشت: ما قبال همد يرو دستامو
  خودم رفته بودم.  يتوجه از کنارشون گذشته، دنبال کارها یب یحاال با سالم و گاه ده،ید یلیداداشهاشو خ

باعث شده بود  ی.حتدادیرفتارهارو از خودش نشون م نیو ا کردیم ينجوریچرا ا اوردمیاصال سر در نم نباریا یول
قشنگ و چلمنگش موبه مو  ي افهیو حرفاش با اون ق طنتهایرکات، رفتارها، شفکرم بطرفش پرواز کنه و تمام ح یگاه

  بشه!  یبرام تداع
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 نیکه امشبم ا رفتیشعـــورش ته دلم غنج هم م یخوِد ب يآوردن حرفا ادیاز ب یبا تمام افکار خوب و بدم گاه حاال
 هیو حاال امشب  هیماجرا چ دیفهم یمکه بابام  يبه روز یییییبوس فرستادنش هم قوز باال قوز شده بود.وووآآآا

  گرفتم! لیدبــش هم تحو یبووووس ارسال

بستم و کنار  یکتابو م دیبا گهیکرده بود کارستون، د يکار الیگودز نیحواسمو جمع درسم کنم! ا تونستمینم گهید
  دارم. هیهمسا يپررو ي ووونهیاز د یامیشدم متوجه شدم پ نینگذشته بود. تا آنال شتریساعت ب می! نذاشتمیم

  بود: نوشته

  يفغان از روسر دیآ یات نم يسویگ يبو

  کند!  یکه بسپارم رضاخان دیرا با باد

  فر_تباح_میکر_حمزه#

قرمز و  يقلبم با آن روسر در وزـــهن ''وــــت''یهم نباشم ول ادتیاصال در فکر و  ''نـــم'' تــــنیسانصاف
  یکنـ یهاـــپادشقشنگت  يمو يبافه 

  جانمه يعطر نفست رایحه  يکه بو ـــاریماه يطال جوجو

  …امن است يزیچ يجا یوقت

  ؛يریگ یسراغش را م کمتر

  …تــو ادی مثل

  دل مــن... در

 يپسره  نیبود، نکنه... نکنه... ا يا غـــهیچه ص گهیتو در دل من د ـــادی! یچــــ یییعنیباز شد.  هوی چشام
 یرو شروع کنه! دستمو گرومب یعشق و عاشق خواست،یخاص خودش م ییوتلخ و مهربون و جذاب با پرر يخَرزَهره 

  !!!گـــهید شتدا یمیتصم نی. با اون بوس راه دورش، حتما همچدمیسرم کوب يرو

 نگیپیدرحال تا الشیخیداشتم که خوِد ب میگوش يباز شده بود و همچنان از حدقه دراومده چشم به صفحه  چشام
  بود!
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  برام اومد:  دمید هوی

  ریآرام بگ يدل مـــن؟؟؟ لحظه ا يقراریب

  ریهمه شب کام بگ يمجاز اریدو صد  از

  دل  يا يعالم به سرت ، عرضه ندار خاك

  !!! ریاز جوجوطال پشت تلگرام بگ يبوسه ا الاقل

 ین کنمهمو ي... قلبتو که من باشم... به بوسه اگرتوی... جارتویچقده خسته ام!!! فقط عشق تو... ماه یاگه بدون پارال
 نی. فقط بوسش آبدار و محکم باشه و صدادار لطفــــا!!! منتظرم زود بفرست. اخوابمیسحر بکوب م يتا کله  رمیم

  ...هیییرو هم از طرف من گوش کن که عال بایآهنگ ز

بودند و فقط تونستم از شرم چشمامو محکم بهم فشار  ستادهیا خیتنم س يبلند کردم. موها یگوش ياز رو سرمو
  !بدم!

 یبه ظاهـــر محترررررمممم، شما واقعا خجالت نم يبا خشم چشمامو باز کردم با انگشت لرزانم نوشتم: آقا یوقت
 تونیحال لیمسا نیاز ا يزیاصال چ نکهیو ادب و احترامش حرمـــت داره که شما مثل ا یگی! واال همسادیکش

اون پدر  فهی. حدیریبگ ادی ییزهاید بلکه چینشرکت ک یاجتماع يآداب و معاشرتها يدر کالسها ی! لطفا کمستین
  ...ـــفیمثل شمــاااا... ح یمادرتون، با داشتن فرزند ناخلف

  تووووو!  ییییینوشت: با مــن بود درجا

بده  لیحرفارو تحو نیجرات نکرده بود بمن ا یپارآلآآآآ... تا حاال کس کنمیخفــــه ات م دمیبهت قول م نویا فقط
دختره  یبدم خودت حظ کن ادتیآداب معاشرت  هیو  ارمیسرت ب یی. باليبرام شاخ شد ومدهیدرن که توووو از تخمت

  چشم و روووو...   یب ي

  تمام. دیبکن دیتونینم یغلطــــ چییییکه بجوونم افتاده بود فقط نوشتم: با نظر من باشه ه يلرز با

نشونت بدم  یغلط کردن هی. کنمممیـــه ات مخفـ دهیچیدور گردنت پ سهاتویفقط اون گ م،ی: بچرخ تا بچرخنوشت
  ادب... یجوجو ب یخــودت حظ کن



  ماه مهربان من

 
46 

 

تخت انداختم  يدرهم خودمو رو يکار خودش. با افکار یبگم اونشبم کال خراب شد! درس و کتاب که کال رفت پ فقط
... فقط  نداشتم يریجوره تقص چیه يدمش گذاشتم. خودت شاهد بود يپا رو يو دعا کردم: خدا جوووونم بدجور

  کمکم کن.

 تی. چشمام اذستمیبراه ن یاز نظر روح گفتیچشم باز کردم. بشدت خسته بودم و حسم م لمیبا زنگ موبا صبح
  .خوردینشسته بود و صبحانه م زی.خودمو به آشپزخونه رسوندم که بابام پشت مکردیم

انداختم و  یصندل يخودمو رو چال گونه اش کاشتم. يرو يبوسه ا شه،یشو بطرفم گرفت و طبق معمول هم گونه
  کردم.  شیعسل قاط رموزیش حالیب

که به لبم چسبونده بودم  یوانیرفت! ل جیسرم گ يکه، لحظه ا کردمیحال داغونم متعجب بودم و داشتم جستجو م از
  و کم مونده بود خفه بشم. دیدهنم بود به گلوم پر يتو ریاز ش یو کم

 ی! عجب غلطسوختیگلوم بشدت م يقسمت نا یفرو بدم، ول یقیم نفس عمبابام به پشتم فقط تونست يضربه ها با
  رعب و وحشت به جوونم انداخته بودم!!  نهمهیآسمون جل طرف کرده ا يپسره  نیکرده بودم خودمو با ا

خودت منو از شر  نباریدرگاهت، ا شکشیپ متیرج طانِیخداوندا ش ایاز ته دلم دعا کردم: خدا نباریهراسان ا بازم
  شرورِ بدذاِت آدم نما حفظ کن! نیا

 یبودم.نگاهم کم دهیبار زود جنب نیامتحان داشتم و خداروشکر ا 9رسوندم. ساعت  نگیشده خودمو به پارک آماده

 يخدا هنوز کپه  ي هیسا رینبود حتما ز يبود که خداروشکر ازش خبر بیبدترک يپسره  ينگران به در کوچه 
  مرگشو گذاشته بود.

  رو ببندم.  نگیپارک يوچه پارك کردم و برگشتم درهاک يتو نویماش

رو به  ییپاها يشو ببندم که وارد شدن عجوالنه  ینییپا يبزرگ رو بستم و تازه خم شده بودم زبانه  يدو لنگه  در
  سکته رو زدم. دهیو همونجا خم دمید نکیپارک

دوخته شده بود که  یرنگ نخ یطوس یچشمام به شلوار ورزش یفرصت نکرده بودم قّدم رو راست کنم، ول هنوز
  شدم!!! دهیبازوم گرفته شده محکم بطرف باال کش

  نشست که بطرفش چرخونده شدم!!!  اریصورت ماه يمحکم از در کنده شد! نگاه هراسانم رو دستم
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 نیز اا یکه عصبان ه،یبه چ یدستش تند بست. هنوز خودمو جمع نکرده بودم چ هیرو با  نگیزده، در پارک يکنار منو
  اش کوفتم!!  نهیبه س يحرکات زشتش، دستم ناخواسته باال رفت و ضربه ا

دهنمو گرفته، پنجه هاش  يدستش محکم جلو کیکه  ،یکنیم ییییچه غلط نجایباز کرده بلند گفتم: تو ا دهنمو
  بازومو محکم فشار داد! 

کامال به در  کهیشکنه!! درحال یظه ملح نیبروبرگرد هم یبود فکر کردم استخوان بازوم ب ادیز يدستش بحد فشار
به صورتم، درست مقابل دستش که به دهنم فشرده  دهیصورتشو جلوتر آورده، لباشو نرس شدم،یفشرده م نگیپارک

  نگه داشت! شدیم

ازش به مشام  دایکه شد يگاریس يگونه هام نشست. بو ينفس داغ و سوزانش رو یکردم خودمو نجات بدم، ول تقال
  دود کرده بود!  گاریکل شب رو س نکهی. مثل ازدیبهم م حالمو دیرسیم

 ایبگه  فیاراج نیتا حاال جرات نکرده بمن از ا ینــــه؟ گفتم کس ای رسمیدندوناش گفت: گفتم حسابت رو م نیب از
  نـــه؟؟  اییریجلومو بگ یتونینــــه؟ گفتم نم

خواستم  یمگه ازت چ ؟؟؟يدیجواب پس مبهم  يش   ه، اونجور يسربه هوا يدختره  یزرنگ یلیخ يکرد فکر
آخرت باشه  يمسخره فرستادن، اونهمه برات سخت بود؟؟!!! پارال... پارال دفعه  کریاست هی... یدور برداشت ياونجور

  .ارمیبراه ب يو بزمجه رو چطور رتقس يو بلدم تو دختره  دونمیبه بعد م نی... از ايدیبهم جواب پس م

 يبکنم... نا تونستمیهم نم یحرکت ی...  ولستادیا یمردم... قلبم داشت از حرکت م یم م... داشتشدم،یخفه م داشتم
  تکون خوردن نداشتم!!

 يچشمام دوخته گفت: تکون بخور يبدم، که بدتر به در فشرده شدم و نگاهشو راست تو یکردم سرمو تکون یسع
.بهت اشاره شو داده بودم با من ادیم به رحم ببشه و دل یفرج دیشا یکه عمــــرا ولت کنم!!!! بازم اگه آروم باش

آخرت باشه پارال رو  ي!!! دفعه هیحرفام الک يردلوووووس و بدردنخور نادرشاه، فکر ک يتو دختره  یول ،یفتیدرن
  !يندار یخالص نباریوگرنه باور کن ا یکنیو حاال منو به غلط کردن هم مهمون م ياریحرف من حرف م

خودش باهاش رفتار کنم، داشت  نیع تونستمیبودم نم فیضع نهمهیا نکهیسوزوند و از ا یمنو م یشیمثل آت شحرفا
رفتارو داشته باشن.  نیخودمون باهام ا نگیپارک يکه تو کردم،یم ي!!!بشدت احساس خفت و خوارومدیاشکم درم

  کنـــم !!! يکار تونستمیمن .... من م یول
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چقدر محکم هستن و  دونستمیلژدارم که خودمم م يده با نوك چکمه مغزم، پامو بلند کر ییهویبا فرمان  يا لحظه
  !!! دمیبه ساق پاش کوب کنن،یقشنگ آدمو شل و پل م

نشست. دستش از بازوم کنده شد،  یتمام عمرم بود به گوشم م يملود نیآخــششش که بلند شد، دلنوازتر يصدا
  !!!فشردیدهنمو همچنان بشدت م يجلو یول

ضربه رو بهش  نیو دوم امی!!تا بخودم ب زمیبر رونیکرده ب داریاهل محل رو ب يبزنم و همه  غیج دیترس یم حتما
فشرد، با چشمان  یاش م نهیبازوش محکم به س نیمنو ب کهیبزنم، دستش که آزاد بود دورم حلقه شد و درحال

 یدستم مانع ندفعهیا نیگفت: بب وندهدهنم بود چسب يچشمام زل زد و لباشو به دستش که جلو يتو نشیخشمگ
  نره.   ادتی يو تا عمر دار یبندم خودت حظ کن ی! وگرنه چنان دهنت رو ميراحت قسر دربر یبرات هست و تونست

کارت  گهیکه د یو آلآآآآال! بالکمم بکن يدیفقط جواب نم ،يدوست ندار امهامویو الاقل پ يدارینگه م ادتیحرفامو
  گفتم! یک نیهستش. بب نیبا کرام الکاتب

 میشونیپ يتکون خوردن داشتم، نه قدرت حرف زدن.لباش از دستش کنده شده، خواهان و دااااغ رو ينه نا گهید
  نشست!

رو نداد! داغ و  يکار چی... با دستش محکم گرفت و به لباش فشرده اجازه هیعقب بکشم ول مویشونیکردم پ یسع
  .دمیلرزیپرحرارت بود و منم از درون فقط م

. نادرشاه یییییمال خودم امتیق ـــامیرفت آروم... آروم... پراز خواهشِ نگاهش گفت: پارال... تا قلباش کنار  یوقت
... من بخوام تورو در آن ستیاصال ن ست،یبرام بکنه اصال برام مهم ن تونهیم ییدر مورد من داره و چه کارا يچه نظر

تکون دادم که گفت: اگه داد و هوار راه .سرمو محکم بزنهاگه حق داره فقط حرف  يو احد ارمیواحد بدست م
  دستمو بردارم! يندازینم

چشماشو بهم دوخته  ین یصبر کرد و درست ن یکه کم یبستم و گفت: سر حرفت نباش دییچشمامو به تا حالیب
  . کنمیگفت: بهت اعتماد م

 ي. بوکنهیــــره مبابام بفهمه که شکمتو سف ییییکه محکم گفتم: کثـــافت عوض دیآروم دستشو کنار کش بعد
  ... بکش کنـــار.زنــــهیداره حالمو بهمممم م گارتمیگند س

  چموووش... يدختره  يدهنمو گرفته گفت: بازم که فحش داد يدستشو محکم جلو دوباره
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از  يدید یها هرچ ستیگناه من ن گهیدهنت چفت و بست نداشته باشه د گهیبار د هیآورده گفت:  کترینزد لباشو
 کنمیکشم ترك م ینم گهید يبهم برخورد. چون دوست ندار یلیحرفت خ گارمم،یگند س ي! بويدیدچشم خودت 

به  يبر کنمی. االنم ولت مودمعروووس خوشگِل خـــ دمیبهت قول م نجایباشه هم یراض خوادیم يدلت هرطور
  ....  گهید یبکن يحرکت اضافه ا ی. ولیامتحانت برس

 رمیآروم گرفته م ی. تازه عوضشو درآوردم و اعصابم کمنیهم يکرد وونمید شبوینگه دار، با حرفات کل د ادتینویا
 ي... اگه فکر کرد يزیعز یلیبرام خ ي. اگه فکر کردادیازت خوشم م ياستراحت کنم. پارال... اگه فکر کرد

. همش رو ..ارهیپدرمو درم یو دلتنگ شهیم گدلم برات تن نمتیروز نب هی يدلـــواپست هستم ... اگه فکر کرد
منم حرف امروز و فردا  ی. عشق و دلدادگدهیهم جووونش رو م یکیتو  يعاشقتـــه. برا اری. ماهيدرست فکر کرد

  .نی... همشهیوقتها پ یلیحرف خ ست،یهم ن

  دستش از دورم باز شد...  آرام

عرووووس خوشگلِ خــودش... .دونستیش مالت آسمون جل منو از آن خود نیبودم. ا دهیفقط مات و هنگ ندفعهیا
  بود. دهیرس ینگیسر گردنه عاشق من شده بود. اووووه شکر که از آسمون برام جر یلوط نیا

 دایزاده رو پ يپر يبارویز نیگز نکرده ا اروی: خووووش بحال بخت بلنـــدت، که دنگفتیبود م الیل مییدختردا اگه
  کاله نمونده. یفقرا سرت ب ریصدقه بده به فق شمیکینون بخور  هی يشوهر یعصِر ب نی... برو در ايکرد

  عشقممم... ادهایلبش گذاشته گفت: صدات در نم يانگشتشو رو اریماه

  خورم،ینم یتکون چیهفته صدا که سهله، از جام ه هیواقعا هنگ کاملم و تا  دید یهمچنان بصورتم بود و وقت نگاهش
... خوابمیتا شب م رمیگیم رمیآرومم، م يو گفت: االن بحد دیکش بصورتم کرده آهسته انگشتشو به گونه ام يخنده ا

  ناِز خـــودم!!! يدوستت دارم جوجوبال

  جالب خوند: یتمیخاص و ر یبا آرامش بعد

  ات آلو، لبت انگور و اندامت هلو گونه

  ات آباد بانو، میوه هایت درهم است خانه

  تقدیمت کنم نیریش يگل با بـــوسه ا يشاخه ا خواستم
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  آهسته مى گوید؛ نکن، نامحرم است. یرتمغ

  نشونمت. یقلبم م يو منم که از خداخواسته .... فقط رو یمونم که محرمم بش یم يروز دی... به امانشاا

ست  ي.لباسهادیکش رونیب یشدن سرک دهیدرو باز کرد و بدون د يبرگشت. آروم ال يادامه نداد و با لبخند گهید
  .رفتیچشمام فرو م يتو خیم هیاشت مثل که به تن د یرنگ یطوس یورزش

دختر خووووب. کاش  نیتو هم بدو به امتحانت برس. آفر رمی. من مستین یشکیحواله ام کرده گفت: ه یچشمک
  ...یخودم برسونمت ول تونستمیم

مو نداشت، دستمو به در گرفتم و  ينگهدار يپاهام نا گهیخارج شد. د نگیبا تاسف تکون داد و از پارک يسر
  رو بستم.  رفتیم یاهیشمامو که سچ

 يپسره  نیا ذاشتیبود. مگه م یاشاره کاف هیداشتم فقط  يدر دلم بوجود اومده بود سوزنده، االن اگه برادر یحسرت
براه افتاده  بیبدترک نیا بانیشام غر 9کنه، صدرصد خونش براه بود و امشب راس ساعت  نیبهم توه نهمهینکره ا

  بود.

  انداختم. نیکردم و خودمو داخل ماشاشکامو جمع  بزور

از مغزم فرار کرده  یکامال مشخص بود امتحان امروز رو عمرا اگه بتونم پاس کنم . همچ ختمیر یوضع و اوضاع ب با
  نگاهم به درشون افتاد... آهسته باز شد.  يبودم و حرکت نکرده بودم که لحظه ا حالیبود.هنوز ب

  ها! ستین یشکی! هزدلــــــمیبرسونمت عـــز امیب يخوایه رو بمن گفت: مپراز آرامش به اطراف انداخت ینگاه

  ...شیریبود اونم از نوع زنج ووونهیپسر د نیبا حرص بستم. ا چشمامو

سِر کوچه در  ي هیهمسا ییرایبار حتما کله پا سراز پذ نیگاز فشردم که ا يخشم چنان دنده عقب گرفته پامو رو با
  .کردمیآقانادرِ سرکوچه توقف م یپتو فروش يط مغازه راست وس دمی.  شااوردمیم

کرده بزور  دایپ ییآشکار هوا ی. با خس خسومدی. نفسهام در نمفتادمیفشردم و رسما داشتم پس م یگاز م يرو پامو
  . دادمیو خفه فرو م

  . اوردمیداشتم کم م دیکوب یو چنان م ومدیهم که اصال باهام راه نم قلبم
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 کردمیهم برام نمونده بود. احساس م یاعصاب گهیبود و با کارش د ختهیافکارمو بهم ر يدجورالدنگ ب يپسره  نیا
هست که نه با شخص خاص خودت  یواقعا زورک ییاعتماد به نفسمو بشدت از دست دادم.فکر کردم: یه رابطه ها

اون ته ته  ی. ولیش کنتحمل يدارى، نه دلت میاد با کس دیگه اى باشى، نه دوست دار ي،نه بهش تعهد یطرف هست
داشته  يدورادور ازش خبر یگاه يکه دوست دار لرزهیکارا و رفتاراش م یبابت بعض یجور خاص هیتـــه دلت 

  .نیبه تمام معنـــا هم هیجهنم و قعر هاو یعنیاز صد تا برزخ بدتره!!  نی... و ا،یباش

بدنم پا گذاشته بود و هرلحظه اعصاب  يتهایندرآکسون د ياش رو انهیزورگو يبا رفتارها یجور خاص ـــاریماه یول
سوزوند. حاال  یرو م گرتی. با حرفاش تا اون ته جکردیم تیآدمو اذ ی. اصال جور خاصاوردیبه لرزش درم ختمویر یب

  .کردیم رانتیاز و رانتریو نیکه ا دیرس یزورتم بهش نم

 ایدن نیدر ا زیچ چیِر قلدر، برنده بشم که هآدم برج زهرما نیاز ا تونستمینم چوقتیو مطمئن بودم ه دونستمیم
نداشت که  تیهم براش اهم چکسیو ه یچیکرده بود. اصال ه یرو خورده آبرو رو ق ایواسش مهم نبود.چون رسما ح

  غاز و زور گفتنهاش. هیصد من  يحاال مهم هم باشه، فقط خودش بود و خودش با خواسته ها و حرفا

هم سر به  شمیسوخت... آت یسوخت م یاز کار امروزش دلم م دونستمیفقط مچشمامو با خشم بستم!!  يا لحظه
  . نیهم دیکش یآسمون شراره م

واقعا  یعاشقانه رو شروع کنم و وقت يرابطه  هیاز ذهنم گذشت: کاش بتونم و بخودم جرات بدم باهاش  يا لحظه
کنه، قشنگ کنار بکشم واونوقت  يرهم نتونست ازم دو يوابسته اش کردم و جوونش بند جوونم شد حاال لحظه ا

!! آآآاخخخخ دلم تا رهیبگ شیآت تونستیکه م ییشبه شامپانزه بود بمونه سوزان سوزان و تا جا مونِ یم ارینوبت ماه
  بکشم. ینفس راحت تونستمیو م شدیخنک م تونستیم

 تونستمیم رم،یتقام بگان تونستمی. م کردمیم هیگر دیشدند، نبا یم يجار دینبا دم،یکش سمیبه چشمان خ یدست
باشم؟  نکارهیا ومدیمن برم ياز عهده  نکاریواقعا ا ی... ولیکنم.ول یهرطور شده دق دلمو به هر راه ممکن سرش خال

  ارم؟یب مون هیسر پسر مردم اونم پسر همسا ییبال نیهمچ تونستمیم ایآ

 ومدهین رونیدستِ نادرشاه و ملکه اش ب ریزگند از  ياخالقها نیبا ا نینچنینبودم. من ا نکارهینداشت.. من ا امکان
من... من... با  یناراحتم کرده بود، ول یلیباهام بد تا کرده، خ اریبودم بتونم پسر مردم رو دور بزنم.هرچند امروز ماه

 يآرامش، برا تیبدم و در نها راژیچشماش و يراست راست جلو همکه بعدا  کردمینم يدل و قلب پسر مردم باز
  بخوام. یو خوشبخت يریدا عاقبت بخخودم از خ
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  امتحان رسوندم و تا نشستم ورقه هارو پخش کردند. يافکار داغووونم خودمو سر جلسه  نیا با

خودمو به خدا  یکردم، ول یم ریورقه سراز يو رو دمیکش یم رونیجواب سواالت رو با هزار زحمت از مغزم ب مثال
داشت  مویزندگ زیهمه چ شیمخل آسا نیگرفتن برام مهم نبود. ا ادیز يسپرده بودم فقط بتونم پاسش کنم. نمره 

  امتحانهامو. ی. حتختیریبهم م

  

  

  

  

                                        4  

  

 نشویشت ماشافتاد که دا اریوارد کوچه مون شدم، چشمم به ماه یناپلئون ينمره  هیدر حد  یخسته از امتحان یوقت
  سر کارشم نرفته بود. شعـــووووریشست. الــــدنگ ب یم

و با خاك انداز هم نتونن  يچرخ بر جدهیه لریتر ریز زتیشسته و تم نِیبا اون ماش یگفتم: الهههه نیماش يتو بلند
سر مِن  ياز آسمون هفت رنگ خدا رو دیآدم و جا بود با یقحط نکهی.مثل ایارّه ماه ياز آسفالت جمعت کنن پسره 

و  یپسر درست و حساب هی شدیکم م يزیچ رامتتو ک ییخـهههه خداجووونــم، از خدا.آيشدینازل م چارهیب
صاحابش. ما که کال  شیر خیبخودت مال بد ب میآخـــهههه... واال پسش داد هیچ نی؟ايکردیم بمیجنتلمــن نص

  ...الیییخیو ب مینخواست

! یقشنگ نیاب داد: مگه چشه پسر به ابه لب بهم جو يمغزم با اخم و لبخند ياون ته سلولها يزیراستش چ یول
و الت  یلوط يادیز یکم فیکه داره فقط ح نمیخوشگل که هست! مهندس که هست! خونواده دار هم که هست! ماش

  . یالهههه شمالج یمِخ ب یِ سر ب يمنش هستش که .....بلند گفتم: که اونم بخوره تو

  شدم.  ادهیپارك کردم و پ يگوشه ا نمویماش
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  اصال بطرفش برنگشتم.  گهیبمن دوخته شده که صورتمو برگردوندم و د نشیهش از اونور ماشکردم نگا حس

ممکن احساس  تیوضع نیبه بدتر شد،یم دهیهم توش د يکه ته خنده ا زشیتند و ت يبا اون نگاهها دنشیبا د فقط
.با گونه فتمیب نیکله پا بزم یو االنه که وسط کوچه گرومب شهیخونم جدا م يقرمزم داره از پالسما يگلبولها کردمیم

 ينگرانت بودم طال ؟يسر آروم گفت: امتحانو چطور داد شتانداختم از پ يرو به ورود دیسرخ و پرحرارتم، تا کل يها
  ...اریماه

  که باال رفتن مقنعه مو قشنگ حس کردم.  ستادیا خیسرم س يچنان موها يا لحظه

و قمر در  شیاوضاع قاراشم نیکه صداش بگوشم نشست گفت:با ا دمیبهش درو محکم کوب ینگاه یحت ایحرف  بدون
  بلنـــد.   يفاتحه مع الصلوات اونم با صدا ـــار،یماه يروح وامونده  يشاد يعقرب عروس خانم، برا

  با حرص جمعشون کردم و خودمو به خونه رسوندم. یول دیصاحبم پر یب يلبا

. االن رمیده ناقابل بگ هیانم گرفت که گفتم: مامان فقط دعام کن از امتح یطبق معمول منتظرم بود و گزارش مامانم
  .شکشینمرات خوب پ ي هینمره هستش بق هی نیا ریکارم فقط گ

تختم  ي. روختمیر یصندل يبه اتاقم رسونده، تمام لباسهامو کندم و رو حالیبرابر چشمان متعجب مامانم خودمو ب در
داشتم. چشمام رسما دو  امیپ لشیباال اومد و از خود کروکود هیهمسا يالیشدم، اسم گودز نیو تا آنال دمیدراز کش

  . نوشته بود...زدیدو م

  کن بانــو متروکه قلبـــــم را آباد

  زنــم به ناِم قداســـت چشمانـــت.. یدل مــ سنـــدِ

  ؟؟؟یچ یعنی یدونیم یخوشــــخــت

  عروس مــن... ی.... فقط تــوووو بشیعــنی

  باور کن دست خودم نبود! امروز صبح خراب بودم ...خــراب... یبزرگ بهت بدهکارم، ول یمعذرتمن،  يپارال

واقعا دوستت داره  یکه ک نی! بشدت سردر گمم!! دونستن ادهیآزارم م یلینه خ ای يسوال که واقعا دوستم دار نیا
عذاب  نیو ا ي.. تو منو دوست ندار.ستین یسخت ادیواقعا دوستت نداره کار ز یکه ک نیاما دونستن ا ه؛یکار سخت
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منم که  نیباهام مهربون باش و ا یبمن فکر کن. کم ی... فقط کم یکم کنمیمنِ عاشق هستش. خواهش م يبرا یمیال
  ...دمیبهت قول م نویمونم، ا یو عاشقت م قراریب شهیهم

  آتش است يتو چون آب رو يبر لبها بوسه

  م...اخوانده یاز قضا من چند ترم آتش نشان 

  ...ـــادیز ییییلیدارم خ دوستت

و سوزش  ومدیم رونیکه از درونم ب یداغ يناکار کننده بود.نفسها دیجه یم رونیکه از صورتم ب ییو جرقه ها آتش
  .دادیچشمام خبر از حال بدم م

و نابکارم  ونطیش ییدختر دا الیکردم. ل نییبا انگشتم باال پا امهامویپ ه،یاز دست پسر همسا یو عاص دیچرخ نگاهم
  داده بود. یامیپ زدمیصداش م لونیکه ل

از حس  ینوع یول ه،یچ دونستمی. نمگذشتیاز ذهنم م ییزایبود و چ دهیماس الیل مییاسم دختر دا يرو نگاهم
ه حالل مشکل من باش هاشیو زرنگ طنتهایبا تمام ش تونستیم الیل ای... آالی... لالی... لالی! لکردیرو در من القا م تیرضا

بچرخه تا حواسش ازم پرت  اریدور و بر ماه یکمکم کنه و کم یبود کس یخرزهره رو ازم دور کنه؟ کاف يپسره  نیو ا
  بشه و براش کمرنگ بشم. 

و  دادیصدرصد کار دستم م کرد،یم کتریمون دور برداشته بود و هرلحظه خودشو بمن نزد هیکه پسر همسا ينجوریا
  .کردمیم يکار دیموند. بابا و مامانم هم که حتما... حتما... با یبرام نم ییآبرو یدر کنار همچ

 یجواب داد.بعداز سالم احوالپرس مییخونه شونو گرفتم.زندا يرو گرفتم که در دسترس نبود. شماره  الیل لیموبا
  ازش گرفتم.  الرویسراغ ل

هر روِز خدا هم بعداز دادن  یول . ادینم رونمیاتاقش و ب يتو دهیدرس و امتحان چپ يداد: واال به بهونه  جواب
کتابم نگه داشتم ترم بعد دوباره  نیدرس با استادشو دوست داشتم، ا نیاز بس ا گهیامتحانش، خوش و خندان م

  فاز شما جوونارو درك کنم . نستمموندگار منه.منکه تا به امروز اصال نتو قیبخونم که جزو عال

  !ست؟یاصال در دسترس ن شیقِ درس و دانشگاه کجاست که گوشعاش يپرمدعا يدختره  نیگفتم: االن ا خندان
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آورده راحت  شیسر گوش یی. حتما باز بالکنمیلبش داره گفت: االن صداش م يرو يکه مشخص بود خنده ا ییزندا
  مزاحمش نشه. یبه آهنگاش گوش کنه و کس

سلـــام بر دخترعمه جلبک شدم.تا جواب داد گفت:  الیل يصدا دنیو منتظر شن میکرد یخداحافظ ییزندا با
  درخشان خودم... 

  سواد؟؟؟ یب میخـــاك تو مخ چلمنگت... مگه جلبک درخشان هم دار لونیگفتم: ل خندان

. حاال گهیبراق و درخشان د یعنی!!! خب اسمت پارالست تیدِر پ یِ مردنــ یسواد خودت یخندان گفت: ب لونیل
! هنوز تا گرم شدن هوا ؟؟ينشد داریب تیخرسه. زود از خواب زمستون یدخ نورای... از ا دهیسواد نم کش نیا الیخیب

  وقت هست ها... یلیخ

عمه ات بشنوه ناراحت  یگیچه طرز حرف زدنه، نم نیخجالت بکش. ا الیکه بلند گفت: ل دمیرو شن ییزندا يصدا
  شه؟؟؟یم

 یلیمون خ یمنه؟؟؟ دوما عمه خانوم يحرفامــاآامــاااان!!!!!... اوال شما چرا گوشتون به  يگفت: وا ییبا پررو الیل
  ! رمیگیم لیتحو ينجوریشو ا وونهیخل و د دونه،ی یکیخوشحال باشه دختر 

فحش و ناسزاست بطرفش ارسال بشه! پس بهتره  ینکنم هرچ يبچسبه، کار یعمه خانم کاله خودشو دودست سوما
  . از من گفتن بود. نیایهمه جوره باهام راه ب

دوستم داره. شما به  میلیو خ شهینم دایکه لنگه اش همه جا پ هیریاز کهکشان راه ش کهیت هیما،  یمعمه خانو چهارما
  دلش به خونتون تشنه ست! يکه به عنوان خواهرشوهر، صدرصد اون ته ته ها نیفکر خودتون باش

 ينجوریا يدرآوردحرفو از کجات  نهمهی... ایالهههه يوربپر لونیاز خنده غش کرده بودم گفتم: ل نوریا منکه
چه خبر شد  نهیبب کنهیم شیفکر کنم هنگ کرده و داره حرفاتو از از هم جدا و پس و پ ییزندا چارهی! بيکرد فشیرد

  ..یییییهوی

باسن مبارکم داره پراز حرف و  هی... فتهیآب راه ب رشیز خوابهینم ییجا لونیل ،یدونیخندان گفت: خودت که م الیل
هم  دایو شد ونهیبه تلوز میکردم چشمش مامان جوون ي. االنم کاررمیگیازش کمک م یه هو مخزن االسرار ک هیکنا
  فکر. يتو

  مامانم! زیت يروز و خودشم با تلفن خونه و گوشا نوقتیاونم ا يمن افتاد ادیچه خبرا جلبک خاتون! چطور شد  خب
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  !نیهم ییکجا نمی: همراهت در دسترس نبود خواستم ببگفتم

 کنمیم  رهیترم رو هم دونه دونه دارم ذخ نیا يخونه ام. امتحانا و کتابها ینیب یکه م يهمونجورگفت:  دهیکش یآه
  پاس کردنشون زحمت بکشم.  يدوباره برا

با هم به جا  یو خاطرات خوب میکن یرو ط زیمسالمت آم یبا هم زندگ یکم گمیبهشون عالقه دارم م یلیخ نکهیا نه
  ؟يو چطورامتحانار ؟يا کارهی. تو چمیبزار

. ستمیگفتم: واال من امتحانارو بد ن یپراز ناراحت ییجگرسوز و صدا ینوبت من بود که با آه دنیبار آِه بلند کش نیا
در  لرزونهیجا م هیتمام تن و بدنمو هم  چ،یکه ه ذارهیو کال اعصاب برام نم ـرهیمخم قدم رو م يرو یلینفر خ هیفقط 

و پشت سرشونم  کنمیم یدرسها و کتابامو با استادهاشونو راه یالا نمرات ع.اگه اجازه بده حتما بيحد رقص بندر
  برن و برنگردن. گهیکه د زمیریآب م يکاسه ا

  ؟؟؟یزنیداد م نهمهیاز دستش ا يدار هیطرف ک نیگفت: ا يتند و جد لونیل

بابام هم حواسش  مکنی. حس مدنیشن يبرا ادهیگوش ز نجایآروم زمزمه کرد: آهان صبر کن بهت زنگ بزنم. ا بعد
  بدرود جلبک خوشگلم. و تلفن قطع شد. یقی. تا دقادنیو دارن قشنگ گوش م نجاستیجمع ا

  به باال.  شتریصد ر يزلزله  هیزلزله بود. فکر کنم  هیدختر  نیبه صفحه اش نگاه کردم. ا مات

صدامو  دونمیقم هستم و ماتا يامن و حفاظت شده  يجواب دادم که گفت: االن در منطقه  میزنگ خوردن گوش با
شده تو  یچ نمی! خب حاال زر بزن ببستنین نکارهیگوششونو به در بچسبونن که اونم ا نکهیشنون. مگه ا ینم

 یباشه جلبک خاتوووون... سع ادتی!!! فقط يپر یم نییباال و پا يدار یمدل نیدلت پره و ا انیآه و واه گو ينجوریا
 یالسالم بود که با خط هیعل لونیحرف از ل نی! ایذهن خودتو باغ وحش نکن یییییکن با فکر کـــردن به هر االغ

  شنوم بوووگووو چه مرگته. یاتاقت. باشـــه؟ االن م واریو بزن رو د سیخوش بنو

  ...ارویاون بزرگه ماه ؟يدید وارمونویبد وارید ي هیهمسا ي: تو پسراگفتم

پشت کنکور هستن  یرستانیاون کوچولو موچولهاشونو که دبشناسمشون.  ینم ادیفکر کرد و جواب داد: ز یلحظات
از پشت سر فقط چند  شونویکیبار  هیبزرگهارو  یدعوامون شد.ول دنیکوب نمونیبار توپشونو به ماش هی،  ادمهیرو 

  ! دمیپرس گرشویضعف رفت که اسم خودِ ج دلم شیعال پیپهن و ت يشونه ها يباشه چنان برا ادتیو  دمیلحظه د
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به درد دعوا و قمه  شتریتونه. بهتره اصال در موردش فکر هم نکنم که ب هیپسربزرگ همسا یگفت يدیخندهم  تو
 نیشدم. خب... بازم ا الشیخیبا اخم و تخم ب یجنابعال شی. منم خب طبق فرماخورهیقداره و دردسر درست کردن م

  باشمش؟ دهیداره من ند يتون پسر مسر هیهمسا

 یحساب خوامیضعف رفته بود. م پشیشونه ها و ت يندارم . منظورم همونه که دلت برا يکارشو  هیو گفتم: بق دمیخند
  ...لونیفقط دلم خنک شه ل یازش برس

  افتاده پارال؟  ی: اتفاقدیپرس يکرد و جد یمکث

م هم . باباستیدست بردار ن ادیهمکه بوش م ينجوریعاشق من شده و ا والیجناب ه نیفعال ا ی: اتفاق که نه، ولگفتم
من،  يماجرا دنیو فقط چند انگشت ناقابل مونده به خونش تشنه بشه، که فکر کنم با شن ادیاصال ازش خوشش نم

کار به  ترسمیبرسه.حاال م الرویگودز يبرداشته و حل بشه که حساب پسره  منتیو م یاون چند انگشت هم به مبارک
آرانگوتاِن  مونیم نیا يبا راه چاره ا یبلکه بتون يدیقمه قداره اونم درست وسط کوچه بکشه. فقط تو به فکرم رس

 ریگُه گ يداشته باشم جفت پا تو يریتقص نکهیو راه نفسم باز بشه.وگرنه خودم بدون ا يرو از سِر راهم بردار شیسر
  .ارمیاز ترس آبروم صدامم درب تونمیهم ندارم و حاال نم یکه راه خالص ردمک

البته از پشتِ  پیپت و پهن و خوش ت ي... اونم با شونه هاگررررریجوووون ج تند و شادمان گفت: آآآخخخ لونیل
  کجا؟ چه خبره اصن؟ ؟یچ ؟یسر... ک

 شییییخدا یییییخوشگل رو بزنم و ... ووووآآآآ يپسره  نیمن برم مخ ا نهیانشـــاا... مـــاشاا...  منظورت ا یعنی
 الی... لیجلبک ناتوان. ول نیبه داد ا نیپرتوان ... برس يدستها ي. ا..نکاراآآآایا يبرا رمیمیم ،ینام لونیمـــن، منِ ل

  ؟ير کردیشد؟ کجاشو گ ی: چدمیسکوت کرد. پرس یکم

  و ازت دورش کنم؟ چمیبه پروپاش بپ یکم نهیگفت: پارال واقعا منظورت ا يجد الیل

  ؟یبکن یتونیم کاریچ نمیسرمو تکون داده گفتم: اوووهوووم، بب یگوش پشت

امتحانامو از سرم بازشون کنم و بعد  نیمن ا يهفته بهم مهلت بد هی یتونیکرده گفت: جلبک جان، م يفکر دوباره
  عاشقانه بشم؟  يماجرا هیوارد 

 يبه حول و قوه  دفعهیرم،یگیرو که در هر ورقه م 3 ای 2نمرات قشنگم لطمه بخوره و اون  نیواقعا به ا ترسمیم آخه

 نیا دیمن با میکی! يریکنم و تو عذاب وجدان بگ لیشون، به صفـــر تبد هیساقشنگمون با پسر هم يدخترعمه 
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نه، وگرنه خودت  ایباشه  تونهیواقعا پسر دلخواه و خوشگلم م نمیکنم بب نیو اول سبک سنگ نمیپسره رو از روبرو بب
  تا اون موقع؟؟ ياریم بدوا یتونیم ،يهفته ا هیمهلت  هی. فقط کنمیتره خورد نم يهر سنگ پاره ا يمن برا یدونیم

تا  کنمیصبر م یبوده. کم 17نمره ات  نیتا به امروز کمتر دونمیبه درسات لطمه بخوره که م خوامی: باشه نمگفتم

  !یخودتو برسون

رو  یِرومخ يپسره  نیدوست دارم ا ییییلیخ ییییگفت: وووو دیبوس یپشت تلفن با ماچ و موچ منو م کهیدرحال
و  يامتحانمو که دادم شام همون روز رو مهمونتم تا پسره رو بهم نشون بد نی. آخرستین که ی... شدنی. ولنمیبب

 یم یفازها ندارم. فقط کم نیشدن و ا زدوجم يکارا يبرا یمن فرصت یدونی. البته خودت ممیکارمونو شروع کن
  .  چونمشیپ

 يتو يفضانوردم. دور يانوشه  ستمین خودم... دختر که یجلبک جوووون يغم ندار يجان، دزد دلها رو دار لونیل تا
  فضا زدم و االنم همه رقمه در خدمتتونم.

دو  ينجوریشد.چرا ا رهیخ نهیآ يگذاشتم. نگاهم به عکس خودم رو زیم يرو مویو گوش میکرد یخداحافظ خندان
. پس چرا المیخیفراموشم کنه و ب خواستمیاز سرم باز بشه، مگه خودم نم خواستمیبودم و .... مگه خودم نم یحس

  ...نکارایاصال ا ییییچ یعنیداشتتتت ؟  یمونیقلبم رضا نبود؟ چرا اون کنج دلم حس پش يگوشه 

به  دیبا اریتونستم عقب بکشم. ماه ینم گهیبود که کرده و االنم د يبالش گذاشتم و چشمامو بستم. کار يرو سرمو
  و .... شدیم دهیحسابش رس

  

                                       5  

  

همچنان ادامه داشت.  اریماه نیو دلنش بایرنگارنگ، ز يامهایو پ کردمیم یروزهامو ط شونمیافکار سردرگم و پر با
  اونشب موقع خواب برام نوشته بود:

  عاشق کش تــــو  چشــم
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  کرد... بایمـــرا ز طبع

  فقط تــــــو

  یییییشاعر شدن من بود یبان

با عشق من... با دوست داشتن من... با  کنمی... خواهش مکنمیدلم پارال. خواهش م لرزد یعشق و م سمینو یم
از عمق وجودم  یراحت نفس الیمنم کنارت با خ يو اجازه بد ییایکن کنار ب ی. فقط سعایخواستن من کنار ب

  بکشممم.

آرامش هستم که اونم  يحظه ال يروزها رو به ارمغان آورده و فقط در آرزو نیتو برام خفقان آورتر ينخواستنها نیا
  نگه دار... ادتینویفقط ا ی. ول ی... آروم بخواباریماه زدلِیعز ریندارم. شبت بخ

  ست؟؟؟یبـخـوابـم چـاره چ ذاردیکه درد تو نم ـنیا

  ست!! یلعنت ياز آن صدا "ریشب بخ" کیاش  چاره

  تر آرزوهـــا!!!و دلخواهمو گوش کن و الال کن دخ بای! آهنگ زیکنیم غیاونم ازم در که

  برام ارسال کرده بود! یآهنگ قشنگ و

حق بالك  یبراش نداشتم. خود زورگوش گفته بود الاقل بخون و جواب نده.حت یجواب چیو ه خوندمیو فقط م فقط
  نداشت. یکردنم ازم گرفته بود. پس تمام جلز و ولزهاش بمن ربط

 يبرا نهمهیا نکهیو از ا شدیم ياز شاد زیدلم کوچولو لبر ياون ته ته ها امهاشیخودمون باشه، با خوندن پ نیب یول
  .کردمیمهم بودم ذوووق م يفرد

از  تهاشیهم گله شکا یکه گاه گذشتیم هیجورواجور پسر همسا يامهایبا امتحانات و درس خوندن و بازم پ روزهام
و من  دیبه سر رس الیل ي وعده داده شده يهفته  کی.دادمیمن همچنان ادامه م ی. ولزدیسکوتم سر به آسمان م

  از در وارد شد. اومدهبخونه مون  کراستیامتحانش  نیاز آخر لونیبودم که ل يشاهد عصر

با مارچ و مورچ و   ده،یبوس ند يدهایبد دیو چنان در آغوش هم فرو رفته مثل ند میبود دهیرو ند گهیبود همد یمدت
مسابقات  يدور افتاده از هم برا يدختر عمه  ،ییدختردا نیکه انگاربه عنوان اول میدیبوس یشاالپ شولوپ همو م

  . میکردینقش م يفایپخش، ا يکل کشورها برا ينهایدر مقابل دورب میو االنم داشت میانتخاب شده بود نسیگ
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... منم دلم خواست! باور یی... عجب سروصدا ییییکه چشم به ما داشت خندان گفت: اووووه عجب بوسه ها مامانم
 دنید يو اصال برا نیکنیم یدورافتاده و دور از هم زندگ يهرکدام در قاره ا کنهیفکر م نهیشما رو بب یهرک نیکن

  !!نیاز هم دور یو فقط کم نیشهر هست هی. خداروشکر هردو در نیامکانات ندار گهیهمد

  .دیمن شد و بطرفم مامان رفته، قشنگ در آغوشش کش الیخیب الیل

 گهیبوسه ها جا اومده باشه و د نیاالن حالتون با ا دوارمیام ،یدادار گفت: عمه جوووونجانانه و ص يهمراه با بوسها 
  !ترسمیداش نادرمون م يکه من واقعا برا نیهوس بوس و کنار نداشته باش

و خودشم کنارش  کردیم شییبطرف داخل منزل راهنما کهیدست پشتش گذاشته در حال دیخندیهمچنانکه م مامان
  .کنهیکَن م يو دل آدمو جا زنهیحرف اول رو م شهیتو که هم يعمه، بوسه ها زدلِ ی: عزگفت داشتیقدم برم

  عمه چقدر خوشحالم. پس خوش بحال شوهــرم نه؟؟؟؟ يتند گفت: واآآآ الیل

باشه که  دهیته نکش دیبوسه ها به شوهرجوونت که رس نیخنده مون بلند بود که مامان ادامه داد: دعا کن ا يصدا
دغدغه  یب نجایا شهیهم یتونیو م یتو که ماشاا... راحت نم،یفقره رو شانس ندارن! حاال بگو بب هی نیر، اشوه ونِ یآقا

  گلم؟؟؟  يایعمه ات م دنیبه د ریبه د رید نهمهیچرا ا ،یکنارمون باش

نم و سرمون شلوغ، که خودتو ادهیکارام ز يگفت: عمه جوون بحد کردیپالتوشو باز م يدکمه ها کهیدر حال الیل
عمه جان  يبرا ییسرم تو الك خودم باشه و فحش و ناسزا تونمیم نکهی. همرسمیبا درس و دانشگاه نم نیدونیم

  !!نیدعاگوم باش دیهستش که با ینخرم خودش کل مونیگرام

 هی شهیم ی! خب چدیجمع بودنهامون ندار يبرا یرغبت گهیو د دیدیازمون کنار کش یلیخ دیگیچرا خودتونو نم حاال
مهمون خونواده  ادیچشمتون کنار بکشه و ب ياز گوشه  یخل و چلتون، ساعت ي دونهی یکی نیا دیشما اجازه بد بارم

  م؟؟؟یحال دار بش یهم کم اجوونش بشه که خدا هم بزنه پسِ کله مون و م ییدا حالیب ي

 نی... بب یه! ولحواست باش رسمیمنو فحش بدن که حسابتو خودم م یکن يگفت: وروجک کار يخندان و جد مامان
برادرت محسن االن وقت ازدواجشه که  یدونیاجازه بدم پارال ازم دور بشه. خودت خوب م تونمیعمه، واقعا نم يِ الیل

  دارن!  ییصدرصد مامان و بابات براش فکرا
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از  شتریب گهیکه د میدیما خودمونو کنار کش د،یدهن ها چرخ يقبل هم که حرف خواستن محسن، پارال رو تو مدتها
تا هرزمان دلت  یتونی.ميمشکالت ندار نیتو که از ا ی! ولهیقسمتمون چ مینیو بب ادین شیپ یثیحرف و حد نیا

  !رمزد خودم جوابشو دا يحرف اضافه ا یو اگه کس یبمون نجایخواست ا

 یو منم بقول خودت حال دار بشم که آرزوم فقط خوشبخت نمیتو و محسن جان رو بب یقسمت بشه عروس شاالیا
  شما دلبندامونه.

شووَورتون  يمن اگه بجا دیبخار یتعارف بگم، از بس ب یخندان مقنعه و پالتوشو درآورده گفت: واال عمه جوون ب الیل
  . رفتمیم مونیزنِ پر و پ هیو دنبال  کردمیداش نادر بودم، تا االن شما رو سه طالقه م

مو  ،یدماغ قلقل ،يبز شِ یر ،يپسر کاکل زر هید،ینادرم بودبرا داش  یبرا من و زن خوب يدلسوز یب یاگه واقعا ب شما
و با اخالق زن  دیساخت یقبل برام م يخاص، سالها يا افهیو در کل عسل نمک با ق يلبا شتر ،یچشم بادوم ،يفرفر

 يخودمو تو نهمهیشوهر ناقابل ا هی يمجبور نبودم برا نمکه االنم وقت ازدواجش بود و م د،یکردیبزرگش م یلیذل
  بند کنم واال...  ییاونور بچرخه بلکه خودمو جا نوریزحمت بندازم و چشم و چال کجم فقط ا

 يچکاریه د،یکش یم دكیسالها با افتخار  نیکه حاال اسم عمه خانووووم رو هم در تمام ا یگنده گ نیزن به ا از
  که..... دیجامعه بد لیتحو يخل و چل ته تغار هی دیتنها تونست ومده،یبرن

چون  ادیبرب يادیکار ز نمیمن انداخته ادامه داد: فکر نکنم از ا يبه سراپا قیپراز افسوس و دق یبرگشت و نگاه بعد
 ي چکارهینبودم... پس کال همه تون ه نجایزرنگ بود االن من ا یو فقط کم تونستیخودتونه.  اگه م يدست پرورده 

  !!!!چکارهیه

  . میکردینم دایجواب دادن پ يبرا یو حرف میدیخند یو مامانم فقط غش غش م من

منو  يرپایکه تو ز ينجوریهمچنان خندان گفت: واال جانِ دل عمه، ا گرفتیرو ازش م الیل يپالتو کهیدرحال مامان
عمه  نیکال ا دیمونه خودمو کشتن هستش و با یکه م ي.تنها کارينداد میبهم در کل زندگ ییبها چیو ه يکرد یخال

  بکشه. یو کنم بلکه داش نادرت نفسروزگار مح يرو از صفحه 

 نیعمه با ا يگفت: وآآآآ کردیدرآورده سرش م فشیاز ک یشال کهیباال انداخته در حال ییپراز خنده ابرو ییبا لبا الیل
که... فقط به  خورنیبه درد نم ادینازدارم ز ي. خوشگالدینازدار شد یلیاصال دوستتون ندارم، چون خ گهیحرفتون د

  .خورنیگذاشتن م يکنارو  دنیدرد بوس
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شما به کارتون  نی. خواستنیزنیبا طعنه در موردش حرف م ينجوریا هیزیکم چ یخودکش نیکنیمگه فکر م حاال
  داش نادرمون باال بزنم. يبرا ینیاش با من که آست هیبق نیبرس

آدم  لیحرفا تحو نیاز ا توننیبودنشه وگرنه همه م نیرنگ نیعمه به سنگ هیتیباشه، جذاب ادتونیخاتونم  یب یب نمیا
.پس شهیو اصال گوشاش باز م شهیکه پررو م نیدختِر لوِس نانازتون نزن نیا شیپ یاز خودکش یحرف گهیبدن. د

  .الیخیب

زنده بمونم و دمار از روزگار هردوتون  دینادر، با يخندان گفت: پس بخاطر تو هم شده با اون نقشه هات برا مامان
   ... و ترکمون کرد.ارمیدرب

از پس  یتو نتونست یعنیتنبل! ی: چه خبرا دخدیمبل جا خوش کرد و تا مامان به آشپزخونه رفت پرس يکنارم رو الیل
  توووو!!!!  یهست یجیعجب دختر گ نجا؟یا يمنو کشوند ،يایپسر برب هی

 یخل و چل کاهِریآب ز هی.باور کن يایفکر نکنم تو هم از پسش برب یکشوندم، ول نجایگفتم: واال تورو به ا آروم
 ي. فقط تا به امروز که خوب اداگذرهیم یمغزش چ يتو یبفهم یتونیهمتا نداره. اصال نم ایهستش که در کل دن

  .نیعاشقها رو درآورده هم

  زده نشد. یمامان کنارمون بود حرف گهیو چون د میشد ییرایمامان پذ ینیریداغ و ش يچا با

 یهم م یو کل خونواده مون کل ایاز تمام دن الی. حاال با گزارشات لمیزدیم و از همه جا حرف میکنار مامان بود یساعت
  . میدیخند

  دلم نبود.  يبود و دل تو اریاومدن ماه يهایکینزد

تا  گهینشونش بدم. وگرنه د الیبه ل تونستمیو م گردهیساعت از سر کار برم نیا يهایکیهر روز نزد دونستمیم حدودا
  نبود. یفردا صبح شدن

راه  ي. هنوز توشهیو تا برسه خونه فکر کنم زمان خواب م تهیداش نادر شما مامور نیگفت: امشب ا الیرو به ل مامان
  جان راحت باش و اون شالت رو از سرت بردار.   الیهستن. پس تو هم ل

ند گرفته بکش. که ت يها خودت نقشه ا میکار دار یعنیفرو کردم  الیو دور از چشم مامان انگشتمو به ران ل آروم
. بعدا دمیرو فقط دوسه ساعت خواب شبیاتاق پارال استراحت کنم که د یمن کم نیخاتون، اگه اجازه بد یب یگفت: ب

  و در خدمتتون. شتونیپ میایم
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  که.... زمیاستراحت کن عز نجایهم يگفت: اگه دوست دار مامان

  با اجازه تون. جلبک آرامش اتاقش حرف نداره. نیتند گفت: استراحت فقط اتاق ا الیل

  .دیراحت باش زمیعز ارتهیخونه که دربست در اخت يبلند شد. منم بلند شدم که مامانم گفت: همه  و

  .میتخت نشست يو هردو رو میباال رفت يبه طبقه  الیبا ل دیلرزیم یدلم کم کهیدرحال

از  يبنظرم کار کنه؟؟؟یم تتیطرف واقعا اذ نمی! االن زر زر کن ببمیبحرف ادیگفت: خب پشت تلفن که نشد ز الیل
 يپسرا نیبکنه. چون زبون ا يخودش کار میبه داداش محسنم بگ دیبا م،یهم نداشته باش يو چاره ا ادیدستم برن

  دراکوال رو فقط خودشون بلد هستند.

 یکار به محسن و قشون کش شاالینکن. ا یته دلمو خال لونیگفتم: توروخــــدا ل کردمیباز م مویگوش کهیدرحال
  ...نیبب نجاروی. ارسهینم

  شروع بخوندن کرد. نشونیو تازه تر نیدادم دستش که از آخر ارویماه يامهایپ

  بود:  نوشته

  یلــــعنــتـ يرونــد تــووو یمـغـزم راه مـ يرو هـمه

  تمام سکوت... با

  تمام غرور... با

  ها...  یتوجه یتمام ب با

  تمام پس زدنهات...   با

  حبم...صا یقــلـــب ب يرو

  .چــمیتـــو ه یمن چه ب و

  يسود_فاطمه#

  دوست داشتـــنت نهمهیکه از ا یگاه
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  شومیم خســـته

  ـخــواهدیم دلـــم

  و فقط  فقط

  ــررررمیبم تیبرا

  خواهَمیکه تــــو را م آنقدر

  خواهمیخــودم را نم بودنِ

  عشــق نیا باستیز چـِقــدر

  وجود تمام غرور مردانه ام با

   تــــو بودن رامَحــوِ ـنیا

  دارم... دوســـت

ابروهاش کامال باال رفته  کهیعاشقانه و خاصش، درحال يکرهایبه همراه است اریرنگارنگ ماه يامهایبا خوندن پ لونیل
 نیراهوووو!!!! ا نهمهیا رهیم یخوب و عاشقانه در بر گرفته بود گفت: اووووه ک یاز احساس يبود و چشماشو هاله ا

  جوجــــه پسررررر... نیول داره به موووال ا يا بابا اره؟؟؟؟یداره اداشو درم ایشقته پسره واقعا عا

  پرده شو جمع کردم.  ریرنگ اتاقمو کنار زده، ز يریش رِ یحر يبلند شدم و پرده  خندان

واقعا  ای هاریجوجه پسر اداشو درم نی... الونیانداخته گفتم: واال ل نایا اریماه اطیو صد البته ح رونیبه ب ینگاه
  ... هیکه انتخاب کرده جد یراه نیا يتو یلیخ دونمی. فقط مدونمیعاشقم شده رو نم

به خشخاش گذاشته بود. چه کارا که نکرده بود.  يام چه مته ا قهیسل یدرب و داغون و ب نیماش يبرا یبدون اگه
 یمُنزل. ول یوح شهیبراش م بزنم یهرحرف کنمیکرده، دارم فکر م ي. خودشم کاردیدرخشیعروسک م نیع نهیماش

  تموم بشه. زودتر هم تموم بشه بهتره. دیهست با یخب هرچ

تو  کنهیم یاالن سرما قشون کش یکنیچرا پرده هاتو جمع م ؟یکنیم کاریچ يدار یبگ شهی: مدیپرس یشاک لونیل
  استراحت ها خــــله!!! میاتاق؟؟ مثال اومد
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و از پشت پرده  کنمیاومد چراغ رو خاموش م ی. خب وقتینینو ببمو هیهمسا يپسرو يخوایگفتم: مگه نم برگشته
  ! شینیراحت بب الیبا خ یتونیم

همکه کال  الی. اونموقع گودزمیبزن دیرو د گهیپشت پنجره و راحت همد میستیسرو مرو گنده با يانتظار دار نکنه
  . شهیخوش بحالش م

نه.  ایهستم  نهیبب کنهیمنو سرچ م يننه مرده  ينجره اول پ شهیهم م اطیزرنگه. تا وارد ح یلیخ لونیکن ل باور
  . گهیم رینه. چراغ خوابمم که روشن بشه درجا شب بخ ایچراغم روشنه 

. زود بخوابم اسم تنبل خاتون روم یزنیو از خوابت م یکشیکار م نهمهیاز خودت ا يچرا دار کنهیبخوابم دعوام م رید
پسروووو  نیبا ا میدار یی. ماجراهادمیو اصال جواب نم خونمیقط مو دوباره دعوا... خالصه منم که ف ذارهیم

کوچه و  يببرمت تو يو دوست دار يخوایهم هست ها.... م گهیراه د هی دنتونید يجان، برا لونی...آهان للیهردمب
  کنم؟؟! تونیمعرف گهیبه همد کیهمونجا قشنگ از نزد

عکسم  لش،یچندتا شعر پروفا نی. پشت اکنمیم دارم نگاش مبود خندان گفت: واال فعال ه میگوش يکه سرش تو الیل
  دختـــر.  هیکه تو عکساش عجب دل و قلوه ا نجایا یداره که .... تازه کشفش کردم. ول

  برده نگاه کردم.  مینشستم و سرمو بطرف گوش کنارش

  .کردینگاه م لونیپروفش گذاشته بود و ل يتو شدیم يعکسها رو دو روز نیا

پسر  نیا ده؟یبر سیگ ينشد وونهید یتو کم گمیخشن بمن انداخت و ادامه داد: م یکم یورده نگاهباال آ سرشو
 ایدن هیصفته با  ی. اصال لوطادیبنظر م یواال گناه داره ها... پسر خوب ؟یبا کمک من دورش بزن يخوایچشه آخه م

  .زنهیم ادیعشققققق که داره تو وجودش فر

 يبرا ییباشه که هرجا یواقعا عاشق ناب دمی. شاستیمنم نگفتم عاشق ن ه،یر بدزده گفتم: منم نگفتم پس يلبخند
از  شیب اشیدعواها و کتک کار يصدا یصفته. وقت یاز اندازه لوط شیب یخب ... وقت ی. ولشهینم دایمعشوقش پ

من  گهینه بشه، دبند انگشت مونده به خونش تش هیبه اندازه  یفقط کم ،یبابام کم ی. وقت دهیچیمحله پ ياندازه تو
  بکنم!!!  يتونم کار ینم

 تونمیم کاریگلوم! بنظرت چ خیو به انحا ممکن خودشو چپونده ب ستیهم که فعال دست بردار ن ارخانیماه نیا
  بکنم!؟
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دنده  هیغد و  یلی. خیکن يکار یبتون ستمیتکون داده ادامه دادم: در مورد دور زدنشم، باور کن اصال مطمئن ن يسر
  تحمل کنم. تونمیهاشو اصال نم ییزورگو نینارش بشدت زورگو. منم است و در ک

  رو بکنه. هیو خودش قال قض میباره به محسن بگ هیماجرا بشم،  یمن قاط نکهیقبل از ا يخوایگفت: م لونیل

راه  يهـــا، ... معرکه ا ستنین وووونهیمحسن شـــو! هردوشون کم د الیخ یگفتم: نه بــــابــــا!!! کال ب تند
 نی... الونیبگم ل نویجمع کن. فقط ا هاشونویکتک کار ایما دوتا و حاال ب میشیم ارشیب شیکه آت یدنید فتهیم

. یطرف کن نیمحسن رو با ا يخوایو بزن بزن. حاال تو م يکتک کار يبرا رهیمون جووونش درم هیهمسا يالیگودز
  جمعش کن! ایدِ بو  کننیرو لت و پار م گهیهمد زننیواالااا !!! م مینخواست

  بگم به زبون خودشون جمعش کنن!!! تونمیخانم! م دیباشه مامانم هستش با مامان خودش ناه ازین یطرف از

و  یبگم قول بده کله مو نکن خوامیم يزیپارال چ یدوخته بود گفت: ول اریماه يهمچنانکه چشم به عکسها لونیل
  که! فقط راستشو بهم بگو...  یدو شقه ام بکن دمیشا

و بزم!  زیت یلیها خ یاز جمله عشق و عاشق لیمسا یبعض يتو یدونیبصورتش بود و منتظر. گفت: خودت م نگام
  .... گهیاالنم احساسم سرراست بهم م

  کنی هر شب دعا  می

  از دلت بیرون رود مهرش تا

  یآهسته میگوی ولی

  اثر باشد. یب الههههی

  .دمی... نفهمیچیمنکه ... ه ؟یچ یعنی نیفتم: حاال اگ جزدهیصورتم بود که گ ينگاه خندانش رو همچنان

و کال از  یکن يتون دور هیاز پسر همسا يتو هرچند مجبور دهیزده گفت: دلم رابراه داره بهم هشدار م يلبخند
 ییبرا خودش جا ینفهم یدلت، بفهم يتون با کاراش، اون گوشه کنارا هیموذمار همسا نی... ایول ،یخودت دورش کن

کنج خلوت  یمزاحمته، ول یگیو تورو فراموش کنه. م رهب یگینباشه. م یگیبه زبون ... فقط به زبون م يه.دارباز کرد
باشه، بمونه و هرلحظه کنارت باشه. باور کن پارال  چنان با احساس از خودش و کاراش  کنهیو التماس م گهیدلت م

  نه؟؟ ایدرست حدس زدم  ؟؟یبگ يدار ی. االن چيخوندیم یشعرها رو داشت نیباتریانگار ز يزدیحرف م
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 یاز ته دلم ک گهی... تو دلونیل یهست یک گهیبود و فقط کم مونده بود داد بزنم: تو د دهیصورتش ماس يرو نگاهم
خودمو کنار بکشم. کال اوضاع  دیمن... من... هرطور شده با ی. ولیزنیم يزخم کار يدار ينجوریکه ا يخبردار شد

  .کنمینم ینیب شیرو پ یخوب

 نجایشهر نکشوندم ا يدایشعووووورررر... تو رو از اونور ناپ یب لونیها ل يشد وووونهیجمع کرده گفتم: تو د حواسمو
  . پس لطف کن تمومش کن.نیهم یش افتادم خالصم کنکه تو يمنو از مخمصه ا يعاشق شدم. اومد یبهم بگ

  جان. سییر دیشما بگ ی. هرچکنمیگفت: باشه تمومش م دهیخند

. آرام میشدیم دهید دیبگوشم نشست که تند بلند شده چراغ اتاقمو خاموش کردم.نبا اریماه نیماش يصدا يا لحظه
  .میستادیفاصله پشت پرده ا یو با کم

  با افسوس تکون داد. يبه اتاقم انداخت و سر قیدق یکوچه شون باز شد و وارد خونه شد. درشونو نبسته نگاه در

که ممکن بود در نور چراغ از پشت پرده  دادیباال زده ام سرشو تکون م يپرده  ریز يبراشناختمش. حتما داشت  یم
  بشم.  دهید ریحر ي

  بــــاشششش.... گروووویبلند گفت: اووووَوَه ..... جوووونممم.... ج لونیل

  مونه. یگفتم: ساکت باش. ممکنه بشنوه ها، آبرو برامون نم تند

داده بود.  صیانگار ما رو پشت پرده تشخ کردی. چنان نگاه مدیش بطرف اتاقم چرخخونه شونو بست و دوباره نگاه در
  پسند نگاش کردم.  يسراپاشو مشتر

 دهیاش د قهیکه  رهیت یراهنیهمرنگ شلوارش با پ یهفت قهیبا شلوار کتان و تنگ بژرنگ،  اهیماهوت س يپالتو مین
و سرفراز  لیخوش است یلی! خدیکوبیرام به رانش مدر دست راستش لوله شده بود و آ شیچرم ي. دستکشهاشدیم

  که نگاهش راست بطرفمون بود.

فهمه  ینسناس م نیا خورهیپرده هم تکون م ،يتا خواست تکون بخوره تند دستشو گرفته گفتم: تکون بخور لونیل
  . هییپشت خبرا نیا

  ازش. دمیترس يا. لحظه دهیانگار مارو د کنهینگاه م يخوشگله جور نیگفت: باور کن ا لونیل
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که گربه  امیآسته برم، آسته ب دی. فقط باکشمیها که نم یخوشگله چ نیمن از دست ا نیو گفتم: حاال بب دمیخند
  شاخم نزنه. 

دور شد، آروم دست بردم و  درسمونیاز د نکهیو بعداز ا میو راه افتاد. اصال تکون نخورد دینگاهشو کنار کش اریماه
  رگردوندم.رو سرجاش ب رینورگ يپرده 

الکت و  يتو يکه سرتو کرد ی. الك پشتِ آبتیخاص یشترمرِغ ب يبلند گفت: دختره  لونیکه ل میبرگشت سرجامون
 يخوب و بچه  میلیخ یلیپسرو خ نیهــــا! منکه ا متیتصم نیبا ا يشد  ووونهی! واال تو دینیب یفقط باباتو م

 يرادیکار تو اون سن با عقل ناقصش سر بزنه، چه ا تاز آدم هزارو ممکنه ا هیکرده، جوون یی. خب اگه کارادمید یمثبت
  داره آخهههه.... 

گندش دست  ياز اخالقها هیهمسا يمایپسر خوش س نیا یکنه کم يو کار رهیحد وسط رو بگ تونهیآدم م اصال
  ه وصلت برسه. تموم بشه و کار ب یو خوش ریبه خ یعشق و عاشق نیکه آخر ا ارهیهم باباتو براه ب یبرداره و کم

گلوشو و سوك سوك کارارو روبراه  خیچسبم ب ی. من باشم که عمــــرا!!!! ميازش دست بردار یتونیکه م ییتو واال
  .وارمونیبد واریهمساده د يعروس خوشگله  شمیم کنم،یم

  :یخونیدلت براش م يکه االن تو این یبا تاسف براش تکون دادم که خندان گفت: برا من قپ يسر

  ..... یو دلـ یجانـ

  دل و جانم همه توووو يا

 امیداره برات پ یمنو کشت، ه دیاز بس لرز ایبرداشته به دستم داد و گفت: ب مویخنده مون بود که گوش يصدا با
  آهنگ نـــااااب.... هیهمساده مون بود. با  پیاز خوش ت امی. تا صفحه رو باز کردم پادیم

  دارد ! دنیچشمان ِخمارت ، چه کش ِنقش

  دارد ! دنیساران ِدو زلفت ، چه لم هیسا

  جرعه نگاه کیکه به  یحیقدر خوب و مل آن

  دارد دنیلبت ، طعم ِچش یمست ِحس
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  ُترکش ِاتی، که ب يشور ِیقیموس ِمثل

  دارد دنیپرده ، شن یها دارد و ب پرده

  و گلواژه شکفت يغزل کرد ِيتمنا تو

  دارد دنیدامان ِتو چ ي، ز گلخانه  گل

  میتو را گر ببرد ، دستِ نس ِيوسیگ ِعطر

  دارد دنیزمان ، باز دو ِيفرا سو تا

  و به نازت ، نازم ياز هر گلِ ناز بهتر

  …دارد دنینازخر ی! هر چه کن نینازن

   یجمع_نیغالمحس#

  .میخوند ارویماه امیو با هم پ یگوش يتو میسرمونو برد لونیل يخنده ها با

  بود: نوشته

چراغ اتاقت رو روشن  یوقت یکنی. باور مکردمیو من دورادور حست م يگرفت. کاش بود.... دلم  ياتاقت نبود يتو
و پرده  بایز يبه پنجره ها یکه با نگاه ستییمن جا يتمام کارا و شب و روزام بر وفق مرادمه!!!اتاق تو برا نمیب یم

در آنجا به  توانیپارك که م مکتین نیقبله گاهم، آخر نیآخرمن  ي.اتاق تو براکنمیتازه م یاش.... نفس دهیکش يها
سبز،  یچکیبا پ دهیو پوش یکاهگل يوارهایشهر با د يبایاتاق ز نی.اتاق تو، آخردیبه آرامش کامل رس اهویدور از ه

.... و من چه  رمیگیبه آن آرامش م یدنج من است که فقط با نگاه يمطلق است.اتاق تو گوشه  شیمملو از آسا
  را دارم. نمیتووووو نازن م،یهاکه درون اتاق آرزو خوشبختم

دوما تا چراغ اتاقتو روشن  ،يخوریسرما م شهیاوال اتاقت سرد م یکنیپرده رو باز م ریز یگیوروجک .... نم ییییه
 ادتی... کنمی. خون به پا منهیبب ارتیبجز ماه یموهاتو کس ياون بافه  ؟فقطیشیم دهید رونیاز ب يایو جلو ب یکن

  .یکن تا فراموش نکن نیات پکله  يرو نویباشه و ا

  مـــن... يبایز یلعنتــ
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  هستم ادتیجــا به  همه

  چپ.  یدر کوچه عل یحتـــ

  دارم... دوستت دارم... دوستت دارم... دوستت

 هی. کاش واقعا ارتیقربوووون پسررررر.... چه از ته دل هم نوشته ماه گرتوووویبلند گفت: جــانـــا... ج لونیل
  . شدیبراتون شروع م یعشق و عاشق نیاو  فتادیم یاتفاق

مملکته و  نیما که مهندس ا پیمحسن چلمن و خوش ت واریبه قول مامانت، روم به د نکهیاز ا يکن پارال، جدا باور
براش  يفکر هی. حاال باباتم آخرش دادمیرو از دست نم ــارتیماه نیمن بودم ا ی... ول خواد،یم میلیخ خواد،یتورو م

  .بدهازدواج بهتون  يو اجازه  ادیون راه بباهات میکردیم

 ار،یآسوده بکشم. من و ماه یهم بره دنبال کارش. منم نفس اریوسوسه ام نکن. بزار ماه لون،یگفتم: نه توروخدا ل تند
مزاجه که  یشیپسر آت هیهم  اریماه خوام،یدردسر م یب یزندگ هیو  تیبا هم فرق داره! من آرامش و امن اهامونمیدن

  .میدارن یاصال با هم همخوان کنه،یدرد م یهمچ يراسرش ب

 نمیرو، بب لهیسربه سرش بزارم پسر خوشج یبرام شوت کن کم ارویماه يد يشو برداشته گفت: اون آ یگوش لونیل
  ! ادیدرم یآخرش چ

م، باور کن با مشنگ مزاحمش شد يِتو ییروز بفهمه مـــن...... دختردا هیاالن بگم، فقط اگه  نیاز هم نمیپارال ا یول
  ...یرو خوددان هی. بق دهیقورتت م دنینداره ها، تورو زنده زنده بدون جو يمن کار

 يو بوسه ا دیخندیم کهیبراش فرستادم.درحال ارویماه يد ينبود آ یهم ته دلم راض یکم کهیو درحال دمیخند
با  کشهیآخر عاقبتمون به کجا م مینیبب میپسر قاپ بزن یکم میگفت: االن بر کردیجونش م اریماه يدورادور حواله 

  مثل تو، که راست اومده در خونه مونو زده!  ییدست و پا یمشنگ ب نیا

 اریدرآوردم. از ماه گهیداره که راستش من شورشو د يبودنم حد نگلی. س میچلمن عمه، راستش خودمم راض یول
 يریعاشق من شد اون پسر اســـاطخدا زد پس کله ش و اومد با تق تق  دیشا مینیبب میخان شما شروع کن

  جــــذآآآآب...

  مـــاه ... يپسرووو نهیآنال يباال رفته گفت: ووو لونیل يصدا هوی
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  ن؟یایبنظرم آشنا م یلیخ دم؟یند ییمن شما رو جابا خنده نوشت: سالم...  براش

 رهیخ یبه گوش قهیدق 45 از جواب. چشممون غیدر یرو خورد ، ول افتیدوم در کیت قهیبعداز چند دق لونیل امیپ

  داده نشد!! یجواب یشد ول

چادر سر کنم!!!و  نیسرفه کن نورا،یافتاد و گذارتون از ا ادتونی دفعهیکه خسته شده بود نوشت: آقاهه اگه  لونیل
  تخت انداخت. يرو شویگوش

و  ومدهیمن به شما ن يسالکارا و ع یِ که فضول دی: خانممممم محتررررممممم .... لطفا احترام خودتونو حفظ کناریماه
که فعال به  ادیب نیریش يبه دهن بز دیدارم. علف هم با يشناسم نه باهاتون کار ینداره، من نه شمارو م یربط چییییه
  رد کارتون. نین بریبشنو ینیتوه نکهی. قبل از اـــادیوجه نم چیه

شما هم از اون گرسنه هاش  شاالی... ادایم نیریبه دهنش ش یکه گرسنه باشه همه چ يبز دونمیمنم م ی: وللونیل
  .فتهیو ما هم کارمون راه ب نیباش

 يبه حالت، روز ي... فقط وآآااایچیپ یبه پرو پام م ينجوریا يکه دار یشناس یمنو م یهست یهرک دونمی: ماریماه
. پس تمومش  زنمینم ییو چه حرفا کنمیکه نم کارایچ ادیسگم باال ب ياون رو یدونی!!! حتما هم میهست یبفهمم ک

سرجاش  ادیتا هوش و حواستون ب دیش ی. االن بالك مارهند يبالکت کنم وگرنه مجبور بشم که برام کار خوامیکن. نم
  . خدا نگهدارتون.دینش یشکیکه مزاحم ه

 رمیاالن م نیبالك نکن یکیکوك بود تند نوشت: آقاههههه جوووون من  فشیهم ک لونیو ل دمیخندیم کهیحال در
! مثل میبا هم صحبت کن کیاز نزد شتونیپ امیبلکه تونستم ب نییکجا نیالاقل بگ ن،یبکن یلطف هیکارم، فقط  دنبال

  بهتره!!!! سیتو ف سی! رو در رو و فمیفهم یرو نم گهیدورادور اصال همد ينجوریا نکهیا

و  نیکنیهستم تمومش نم یگاالن درحال رانند دی!!! شـــاومدهین یشکیکارام به ه یتند نوشت: گفتم فضول اریماه 
  ...ادی. عزت زنیداد ریگ نهمهیا

نکرده بعدا مجبور  ي. خدانیپس چت نکن نیهست یدرحال رانندگ یخدا مـــرگم بده. نصفه شب يواااااا ي: اِ لونیل
  .رمیگیو عذاب وجدان م خوادیبا روحتون چت کنم که اصال دلم نم شمیم

داشت ته دلم فقط و فقط ضعف  هیبا بق يرفتار تند نهمهیا اریماه نکهیاز ااز خنده ، و  میغش کرده بود نوریا ایخدا
  . رفتیم
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خودم بعدا سرِ مزارت با روح نحست رابطه برقرار  شاالیالدنگِ پرروووو... ا يدختره  ری: زبونتوووو گاز بگاریماه
  . کنمیم

برووو رِد  خواد،یو فقط صاحبشو م ستین یبلدم!! بودن کنار من کار هرکس کارایهستم و چ یک یهنوز منو نشناخت تو
  کارت!!!

شمام کمتـر به خـودت بــبال جناب...  یرِد کارم!!! ول رمیچشمان چپ اندازم جناب آقاههههه االن م ي: به رولونیل
  . ـــخوادیاعصـــاب گنده م هی ـخوادینم اقــتیقشنگ باشه بــودن بـــا تـو ل ادتمی

 زیچراغ عز نیبه حق ا میبسوزه رو سرت هوار بشه پررووو خانم، ما هم خالص بش تیویپ ی: واقعا کـــه... الهاریماه
  .يداریکه دست از سرمون برنم

 ییتون ، عجب دعا دهیورقلمب يخـــِر خودتون بسوزه با اون چشما يویپ یچه جور نگاه کردنه! الههه نی: الونیل
  حالم گرفته شد. 

 پیت دیرو درمان کنم. فقط با ادیم رونیوق زده تون که داره از حدقه ب يمااون چش تونمیمن دکترم ها، م گمیم فقط
  مطبم ،که در خدمتتون هستم. نیاریب فیو تشر نیبزن

آواره و  يکه االن مثال دکترا يبود یک ي قهیهااااا !!! تو تا امروز خوش سل ياریکم ن هوی: اوه اوه اووووه اریماه
 يبازساز دمینه؟ شا يجا موند ناسورهایاز عهد دا کنمیو . حاال احساس مبان لیفس یها هست يویپ يسرگردان تو

  ؟؟؟یشده اونا هست

. رهیبگ ادیمودب... لباتو غنچه کن بهم بگو پرنسس تا اون زبونت  یب ياندر دراکوال الیگودز يپسره  رمی: نه خلونیل
  روم!!! یحاال اسم گذاشت هیچ لیفس

  . يریگیم لیس خانم که چه خودتونم قشنگ تحو: بـــه بـــه، ناز نفست پرنساریماه

صدام کرد، اونموقع  الیمنو گودز اطشونیاز ح يدوستش دارم، روز یلیهم بود که من خ یجان و دل زِیعز هیبگم  فقط
دختر خوب... برو  نیشو. آفر المیخیلطف کن دست از سر کچلمون بردار و ب یکیتو  یو مزه داد. ول دیواقعا بهم چسب

  وقت شب زده به سرت. نیا نکهیل ابخواب مث

  ! نیکنم که خودم خوب بلدم باور کن کاریچ نیو نگ نیند ادی: لطفا بمن لونیل
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دنبال  رهیم یهر ک تیبهت راه و چاه رو نشون بدم، چون در نها کنمینم یدختِر بدِ باباش، من سع نی: بباریماه
حرف گوش کن رو زود  يدنبال کارت. دخترا يبر و یباش یاالن دختر حرف گوش کن نیکن هم یسع ی. ول اقتشیل

  باشه. ادتینویبرن ها ا یو رو دست م کننیانتخاب م

  خنده مون اتاق رو برداشته بود و منکه شکمم رو گرفته بودم. يصدا گهید

اون بهت بگم دوستت دارم، عاشق  یزبون یخواستم و تالش کردم به زبون ب ی...  آخه من هالیآقا گودز نینی: ببلونیل
  نه ....  ای میایبا هم کنار ب میتونیم مینیو بب میبا هم دوست بش ایکت و کلفتتم... ب يچشم و ابرو

احساساتشونو بروز  دیتا بفهمه. خب آدما با یبگ يزیچ یحت نکهیبدون ا ،يریبم یکس يبارها و بارها برا شهیم مگه
  دست نخورده بمونه؟نو و تازه و  خوانیمثال؟ م ینگن که چ يزیبدن ،نگه دارن و چ

پسرا  ي. واقعا رابطه ات با همه ياریتو باز مثل مارمولک دم درم کنمیم یچیدمتو ق ی: پرروووو، چرا من هاریماه
  به موالااا! يدار وووولیا ؟؟يدیم یدوست شنهادیپ یراحت نیخوبه که به ا نهمهیا

خودم. من رابطم با خدا  يبا خدا یحرف نداره. حت و رابطم مینجوری! واال من با همه اادهیلطفتون چقدر ز ي: والونیل
 یمن میگم اون انجام نمیده، هرچیم اون میگه من انجام نمیدم. ول یهرچ میهست یمیانقده صم یخیلی خوبه، یعن

  م؟؟؟کن کاریچ نیگیآخــه م دهیتنگول یلیاالن دلم براتون خ

  .دندیشن یها م هینورتر همساخنده هامو هفت تا کوچه او يمن، فکر کنم صدا يخـــدا يواااا

  !!! نیعکسارو نگاه کن نی!!! هرزمان دلتون تنگ شد  ايندار ییهم ابا یچی! اصال از هوووونهید ي: دختره اریماه

 امی. پریفرستاد. بعد نوشت، شب بخ لونیل يرو برا ییایدر ختیریدرجا چندتا عکس جک و جونور اجق وجق و ب و
  .خورمیقســــم م کنمین مدر جا بالکتـــو نیبد يا گهید

کردن به حساب  سکیو ر هیدادن خطر امیپ گهیتخت انداخت و گفت: د يخاموش کرده رو شویخندان گوش لونیل
  !هیامشب کاف ي! برامیبش الشیخیب دیفعال که با اد،یم

دم رو پشت مونه آ یآدممم بود؟ کم م ی. قحطيکرد داشیلواشک ترشک تلخ رو از کجا پ نیپارال، ا ییییبترک یول
  خـــرش!!!  يویپ يبا چت تو یدرسته قورت بده حت یگوش
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 يفوالد زرهم ندونسته کار ينکردم! بابا داشیلــواشکوووو پ نیگفتم: باور کن من ا دمیخندیقاه قاه م کهیدرحال
رنه تا کرد! وگ دایداغون پ ینیماش يتو ابونیوسط خ ینگیمنو جر نمیدست به دست داد، ا اریماه يکرد و با بابا

 میکردیبه هم نم یوالسالم. اصال توجه يفقط تکون سر دمیسالم، شا هیمون بود و  هیقبلنها در حد همون پسر همسا
  که....

پسره هم فکر کنم بخاطر تو  نیتون نبوده چلمن. ا نیب یچیتکون داده با مزاح گفت: کامال مشخصه ه يسر لونیل
  اونام خوش بگذرونن!! شونیویبره پ یکیکشن  یونو موگرنه پسرا دارن خودش ده،یرو نم یشکیجواب ه

عشقم عاشقم شده  یو ه کنهیشو محکم مپا يداره جا ای. واال... بِال... تازگگمیباال برده گفتم: باور کن راست م دستامو
روز تو  . انگار تا اوندمیافتاد رو اصال و ابدا نفهم یمخش زد و چه اتفاق يتو يچه جرقه ا ییهوی. نیورد زبونش هم

  براش رونما شدم.  ییهویبود و  دهیمنو ند ابونیخ

کردنم فکر کنم دست و صورتمم نشسته بودم و شفته  ریداشتم. بخاطر د یتیچه وضع يدیدیرنگ و رومو م دیبا حاال
  و شله زرد بهتر از من بود بخدا. 

  شدم رو فقط و فقط خدا عالمه.  دهید یخوشگله چ نیبه چشم ا یول

تو از اولشم نفهم  زت،یبالش جابجا کرده گفت: دور از جوونت، دور از وجود عز يزنان خودشو رولبخند لونیل
  .ي. االنم بدتر از بد شدیداشت یکودن بودنم قاط ی.کميبود

 يقشنگ و صورت خوشگلش، از قبل گوشه  کلیرنگ و لعابدار، با اون ه يمهربون و خوشمزه  گیته د نیا حتما
نتونستن خودشونو نگه دارن، شدن مجنون کوچه محله تون.آخه  ابونیخ يتو گهیبعدا دشتن و به شما دا یچشم

  .نیمهمه هم ضورشبا ح ـــاریگری. فقط و فقط دل و جستیشفته براش مهم ن ي افهیعشق که ق

با اون عکساش  ییایدر يآبز نیچطور با بابات دست بدست هم دادن و ا نمیکن بب فیبکن از اولش تعر یلطف حاال
  کرد!؟ دایورو پت

شدم که  الیخیرو ب نگیپارک يکردم و دونه دونه تا تهش گفتم. فقط ماجرا فیتمام ماجرارو از اول براش تعر خندان
  .دیکش یمحسن رو وسط م يپا داشتیبرم شویصدرصد و بدون استثنا گوش رفتیتا از دهنم در م گهید

اون روزا و ماجراها ته دلم غنج ... غنج... غنج رفت.  يادآوریکردم و با  فیرو با ذوق تعر یقول خودش همه چ به
  . دیاونم شد کردیم زشینـــه ته دلم ر
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  خوندم؟؟ یکه خنده به لب فقط گوش کرده بود گفت: جلبک جان من چند ترم روانشناس لونیتموم شدنم ل بعداز

  ! خب شش ترم.يکرده گفتم: تو دو ترم از من جلوتر يفکر

کم مونده جزو صاحبنظران در  دمیکه م ییها دهیچقده به رشته ام عالقه دارم و با ا یدونیگفت: خودتم م آروم
و نظراتش پر کردم و حدودا به اندازه  یروانشناس يام که کلشو از بحثها مهیعقل نصفه ن نیبشم.من با ا یروانشناس

 ي. تو ... تووووو ته دلت داره براو مطمئنم تو .. گمیم گذره،یم یچ هیقلب بق يبگم دور و برم تو تونمیکم، م یلیخ ي
و  ستیبراتون جور ن طیچون شرا يریگیخودتو با خواسته هات م يفقط جلو ،ي. تو بهش عالقه دارلرزهیپسر م نیا

  .  یعشقتو رو کن کنهینم جابیفعال ا

 افهیقشنگ و قبا اون اسم  اریماه نیا ترسمیاز ذهنم گذشت که جووونم بگه برات... م يزیچ هیگوش کن،  نویا حاال
تو هم  ده،یکش یعال يتو نقشه ها يبرا ينجوریکه داره و ا یتیهاش، با اون حس مسئول يگر یماه مانندش، با لوط ي

از  ی... بشه مـــاه مهربان توووو که فقط بتونیکنو از خودت دورش  یدورش بزن يخوایم یبا بدذات ينجوریا
  . یو حسرت به دلش باش یدوردستها نگاش کن

پسره رو بتونم از راه بدرش  نیا دمیقول نم یدور کردنش ازت، ول يبرا کنمیفکر کن پارال... من تالشمو م شتریب یکم
  . میکنم و قالش بزار

چه  مینیبب میبند نباشه. حاال تا فردا صبر کن ییدستم به جا دیسرسخته که شا یلینوشته هاش حس کردم خ از
  خونهیپشت بندشم برام م کنهیرش بالکم منود درصد، آخ دونمیم ی. ولفتهیم یاتفاق

  و خراِن بار بردار گاوان

  آزارمردم  انیز آدم به

  هستم، وگرنه..... ی. فقط دعا کن نفهمه من کرمیگیم لیهم تحو یاسب و االغ هیاسم  حاال

نشونده  لبام يرو يرگ احساسم انگشت گذاشته بود بزور خنده ا يکه درست رو لونیل يلرزش ته دلم از حرفها با
موفق  دیهم ادامه بده شا یفهمه! حاال کم یانشاا... که نم کنم،یم نکارارویچرا ا یدونیگفتم: خودتم کامال خوب م

  !!! يدید ی. خدارو چ يشد

بزنه که مسبب  شهیافتادم که با رفتارهاش باعث شده بود ترس از وجودش به جانم ر نگیبه پارک اریورود ماه ادی و
  تمام ماجراها بود!
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  خودم رختخواب پهن کردم.  يبرا نیزم يو منم کنارش رو دیتخت خواب يرو لونیل اونشب

راه  ياوضاع بد ، هیک الیل دیفهم یم اریماه يدادم. اگه روز یم لونیبه حرفاش فکر کردم و حق رو به ل یمدت تا
  دستم بود .  دیرس یکه وسعم م ییشناخته شده بود و اخالقهاش تا جا ي. پسره غد و لجباز تا حدودفتادیم

...  یهدف رو داشتم . ول نیا شتریکه منم ب گرفتیم دیمنو ند شهیهم يو برا خوردیبهش برم دنیفهم نیبا ا دیشا
  ...یول

  . فقط سردرگـــم.ستمین یراض یهستم و به چ یراض یبه چ دونستمیمحکم بستم. اصال نم چشمامو

  کردم بخوابم. یو سع دمیکش يبلند نفس

صبح بود. گفتم: چه خبره  10مواجه شدم.نگاهم بطرف ساعت رفت.  لونیکه چشم باز کردم با لبان خندان ل صبح

  که دستته! یکوکه؟ گوش یاول صبح فتیک

و بازم جواب نداده.  دهید امهامویگفتم که پ ریتون سالم صبح بخ هیساعته به پسر همسا هیاز  شتریگفت: ب خندان
از دسِت خودِ  رمیمزمن بگ یبگه. راستش کم مونده افسردگ کیعل هیبه سالممون  دونهیآقاهه مارو قابل نم

  مـــاه... انقده قشنگن که نگووووو... تهپروفش گذاش يهم برا ییعکسا هیشعــوووور،  یب يخرمگسش... پسره 
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منم جا باز شد.سرامونو به هم  يکه زود خودشو جمع کرد و برا دمیتخت خز يشدم و آرام کنارش رو بلند
اون  دنشیبودن و با د یقشنگ ينشونم داد. واقعا عکسا ارویماه يدوختم که عکسها شیو چشم به گوش میچسبوند
  کرد. یدلم غلغلک يته ته ها

 دید یم لونیلبام نشست که تند جمعش کردم. ل يگشاد روگل و  يعکس، لبخند يبه چشمان براقش تو ینگاه با
  که حالشو نداشتم. کردیروانشناسانه کنکاشم م نیذره ب رِیکشت و بعد ز یمنو م

رو  مارستانیت یِخل و روان ي!!! فعال پسره دهیکار دستت م ینگاه کن شتریخارج شده گفت: ب اریماه لیاز پروفا لونیل
  نه!  اید جواب منو دا نمیشو بب الیخیب

دختر  نیدیآقاهــه ... د د؟ینوشته بود:سالم صبح قشنگتون عاشقانه. خوب اریماه يکرد. برا نییرو برام باال پا صفحه
برن ها.  یدخترارو رو هوا م نجوریا نیندادم؟ خودتون گفت امیبراتون پ گهیشدم و شب د یخوب و حرف گوش کن

  . يحق مدد ایمنم منتظرم که 

  نداشتم. فقط ... يبگم و حالتونو بپرسم وگرنه منظور ریدادم صبح بخ امیفقط پ االنم

  شما باشم يویپ يباهات حرف بزنم و تو يبه هر بهونه ا خوادیکه دلم م یمرض نیا

  که نداره، داره؟!     درمان

  جواب نداده بود.  دهید امهارویپ اریماه

 یوونهید يِ ! پاشو پارال که تورسهیبه ما نم يزیک چمارمول يپسره  نی. از امیصبونه مونو بخور میگفت: بر لونیل
با دوتا  میمن خوش شانس تاس انداختن، روز ي! خداروشکر برایبرام راه انداخت یهم خوب بساط یشگاهیآسا

  افتاده . وووونهید

شو آشپزخونه بودند.صورت يبود و با مامان تو دهیرس روقتید شبیکه بابام هم د میرسوند نییخودمونو پا خندان
  گفته کنارش نشستم.  يدیو خسته نباش ریو صبح بخ دمیبوس

 اریماه شیمن فکرم فقط پ ی. ولدندیخند یو م گفتنیگرفته صحبتهاشون گل انداخت. م لیقشنگ تحو الرویل بابا
  بود!
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راه  یاش بخوان باهاش ارتباط برقرار کنند و دوست افهیو ق پیهستند بخاطر ت ییبودم صد درصد دخترا مطمئن
! گذشتیازش م تیاهم یب نهمهیبود و ا اوردهیشانس ن لونیل ایرفتارارو داشت،  نیبا تمامشون هم ایآ یندازن! ولب

  .کردمیبهش افتخار م وارید نورِیهم از ا یکارش ته دلم قرص شده بود و حاال کم نیراستش منکه از ا یول

و اصال هم خبردار نبود داره چه  کردیست مقلبم در يتو ییپا يخودش جا يخرزهره با کاراش کم کم برا ي پسره
  !فتهیدلم م يتو یاتفاق

  شده؟؟ يزیفکره!!! چ يما تو یدست دور شونه ام انداخته گفت: خوشگل خانوم بابام

  .  دمی! دارم به حرفاتون گوش میزده گفتم: نه چه اتفاق يلبخند

 یبدون درس و کتاب نفس میتونیلوت شده و مسرمون خ روزیرو به بابام گفت: آقانادر، خداروشکر تازه از د لونیل
و سالم  حیخل و چل تون رو صح يته تغار دمی. قول ممیبر ییبا پارال دوتا دیدارم. اجازه بد دیخر ی. من کممیبکش

  برش گردونم!

از  نی. پول هم خواستنینکن رید ادمی. زنیفقط مواظب خودتون باش نیگفت: بر لونیو به ل دیکرده خند يفکر بابام
  که دست عمه جونت هستش! نیبردار میبانک يکارتها

عمه خانم  نیگفت: جووونزززز آقا نادر، دستتون درد نکنه با ا دهیکش شدیبلند م زیاز پشت م کهیدرحال لونیل
  مهربون مــا!!!!

ظه تورو آلبالوخشک که دلم هرلح يقرقوروت، ا يترشک، ا يلواشک، ا يا ل،یعمه پاست يرو به مامانم ادامه داد: ا و
هاتون هستم و قربونتونم  یمن عاشقِ تمام قد شما عمه جووونم با کل کارت بانک خواد،یم یبا خوردنت اونم دولپ

عمه ناناز  میکه اووووه بازارو بترکون یکن فیرد مونبرا مونیکارت پروپ ییسه چهارتا هی یلطف کن شهی! مرمیم
  مــن؟؟؟

کنن که  دیبزار. بزار برن خر شوناریدر اخت خوانیم یمامان گفت: هرچ خنده هامون بلند بود که بابام رو به يصدا
  امتحانا از تنشون دربره! واقعا حق دارن. یخستگ

  !دیابیکم حرفتون رو در یپول دارم. فقط شما دخمل یکردم. من خودم بحد کاف یشوخ نیگفت: باور کن لونیل

  .میکم کم آماده بش میبه اتاقم رسوندو خودمونو  میبه مامان کمک کرد زیدر جمع کردن م خندان
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از طلوع آفتاب  بایعکس ز هیبرام صبح اول وقت،  اریماه دم،یتازه د ییییشدم که ووووآآآآآ نیمن آنال لونیاز ل قبل
  برام فرستاده بود! زمیعز ریاز صبحت بخ زیدل انگ یبا  متن

منم  يمرد از اونا برا ین خبر مــرگش! مخاك تو سرش کن ییییهویو دادزنان گفت:  یدادم شاک لونینشون ل تا
  حاال جوابمو بده! اوردهیبفرسته؟؟؟ اصال منو به حساب ن

  جوابتو داده! دیشا نی! نگاه کن ببشهیخشک م رتیگفتم: به قول خودت حرص نخور ش خندان

  ووووم!!!مظل لونیل نوایتفنگشم برام پره! ب رویشد که گفت: اوووه جواب داده! چه ت نیخندان آنال لونیل

 يخبر چیه نجای! انیمگه نگفتم مزاحم نش ن؟یمن پالس هست يوی. شما هنوزم پرینوشته بود: سالم صبح بخ اریماه
  !نیستیدست بردار هم ن ستیشما ن يبرا

  ....یعنیماهتون!  ينوشت: سالم برو لونیل

  و داغ است..! زیج يویپ ییگویم تو

  شما چون کوچه باغ است!!! يویپ یول

!!! فقط آقاهـــه میخوش بود نجایو ا نیدادیهستش، کاش خودتونم دل به دلم م یچ یجنابعال يویپ نیندار خبر
لطف کن بگو  ،يقبل از دعوا و کتک کار یها!! راست رهیگیام م هیگر ،يبا من بدبخت شد ییاز آشنا یبگ يخواینکنه م

اونم  خوامیاصت. آخه منم تک شاخ مطرف خ التو؟؟؟؟ خوش بح یهست یک يعکس خوشملت تک شاخِ دلربا نیبا ا
  .یو فوت يفور

کنه  میتقس يشمارو به چهار قسمت مساو ستیاون اطراف ن یکی! چرا ومدهیبه شما ن شیگفتم فضول شبی: داریماه
  هان؟؟؟ 

 نیمن عالقه دار يویبدم. االنکه به پ لیتا غروب تحو دیکار دارم که با یمن کلـــ یول ن،یکاریب نهمهیشما ا اگه
  .خورهی. چون به درد من نمنیخودتون و توش خوش باش يبرا نیاونو نگه دار کنمیالکتون مب

شما هم بدون خودتون که  يویسر به تنم نباشه! پ نیلطف جناب، که دوست دار نهمهی: دستتون درد نکنه از الونیل
  ن؟؟؟یبد لیتحو دیکــار که با نهمهیبا ا نیدار فیتشر کارهی!!! حاال اونوقت شما چدهیمزه نم

  : فضول بانووو بنده چوپان هستم و بس!اریماه
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گوسفنداتونو  امیب نیمحل رو بکش یگاو و گوسفندا و بّره هاشون!!!! االن کروک يبرا رمیمیمن م یییی: وووولونیل
 يابهانه ه د،ی. شما فقط آدرس بدارمیدهقان فداکار شما و براتون ناهار م شمیباهاشون عکس بندازم! منم م نمیبب

  هاتون با من!!! یماندن و عاشق

 کاریچ میکن یو عاشق  مینیکنار گوسفندامون شمارو بب میها پررووو!!! ما نخوا ياری: حواست باشه اصال کم ناریماه
  کنه!!! تتونیخدا به راه راست هدا م؟یبکن دیبا

منو به راه  ادیا هم دلش نمرو با چشمان چپ اندازم به چپ گرفتم، خد ی. من از بس همچنی: نگران من نباشلونیل
  کنه.  تیراست هدا

  شد. نی! و درجا آفالدیسروقتش بخور قایشما قرصهاتونو حتما و دق کنمیم هی: توصاریماه

ماسه! همون  یبه من نم يزیخرچنگ چ يپسرو نیگفت: منکه گفتم از ا لونیل م،یدیخند یغش غش م کهیدرحال
براش  امیپ هیهم رومون گذاشت. فقط بزار  ضی! آخرش اسم مرمیبرس دامونیبه خر میو بر میبش الشیخیبهتر که ب
  زرزروووو... يپسرو ادیشد خوشش ب نیبزارم آنال

  !نیشم نگاه نکرد چهیکه شما از در هیخوب زیهم چ ینوشت: واال خوش اخالق براش

  يهمه گرفتار نیمرگم عاشقت شده ام وسط ا خبر

  ن،یحرِف تو است بعد از ا حرف

  ... ين ساالرز يبابا گور

  رحمــت کند من را، خـــدا

  که رو در رو يآن روز در

  : دوستت دارم...!ییبگو ره،یچشمانت شوم خ به

  صحت_محسن#

  بدخلق. الجانِ یخودت باش گودز مواظب
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من بالکم، به جان خودم و خودت و خودِ  می! فکر کنم از بازار که برگردگمیم یاالن چ نیخندان گفت: بب بعد
  قسم بخورم!!! تونمیقلقش هم ممارمولکِ بد

 کهیاومد و درحال رونیهم ب لونینبود. ل یو اول من از خونه خارج شدم. خداروشکر کس میخنده هامون آماده شد با
  بود کنارم راه افتاد. دهیصورتش کش يشالش رو جلو

بعدا  ی. ولدمیوفمو پاکپر يبدم، اول تمام عکسها امیپ اریبه ماه خواستمیکه م شبیگفت: د دمیعلتش رو پرس یوقت
  عکسها مونده.  نیرفته ب ادمیصورتمم مشخص بود،  شتریکه ب مرخین یعکس کم هیمتوجه شدم 

  شرط عقله! اطیبازم احت یافتاد حذفش کردم ول ادمیباشه و کار دستمون بده. هرچند بعدا  دهید ترسمیم

  خل عالم بر سرت، بطرفش حواله کردم. و دستمو به عنوان خاك و دمیبراش ورچ یلب یاطیاحت یب نیاز ا فقط

. احتمالش گردنیکم به خونه شون برم یلیاونا در طول روز خ طرفمیاز  یباشه. ول دهیگفتم: دعا کن فقط ند بعد
  . راحت باش.ننیکمه تورو رو در رو بب یلیخ

 لونی. لمیت و آمد کردرف یو با تاکس مینبرد نمویماش میمشکل پارك خودرو نداشته باش نکهیا ي. برامیافتاد راه
 لونیکه آروم گفتم: ل کردمیاسکال نگاه م نی. منم داشتم عکردیانتخاب م دیرسیدستش م یداشت و هرچ دیواقعا خر

  کنن! لیشهرو تعط يهایدیدارن کل تول میتصم کنمیکردنت ، احساس م دیوضع خر نیچه خبرته؟؟؟ با ا

حسووود به تو چـــه!!! خب تو هم بخر بمن چـــه.  يلوبهم رفته گفت: جلبک چاقا يخندان چشم غره ا لونیل
  .کنهیگربه  شرك داره منو نگاه م نیع نیچشاشو بب

  نتونستم جوابشو بدم! یخندان نگاش کردم و حت فقط

  .میشد ادهیپ ابونمونیسر خ یو از تاکس میخورده بود رونی. ناهارمونم بمیبود که عزم برگشتن گرد 5 ساعت

در خونه  يجلو اریماه نیماش دنیو من با د میوارد کوچه مون شد میکردیبزور حمل م هامونودیتمام خر کهیدرحال
  .ستادیشون قلبم ا

  . بدوووو!!!!نهیداخل مارو نب میبر ومده،ین رونیبدو تا از خونه شون ب لونیگفتم: ل تند
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 اریماه دنی. با دکردیش مدستکشهاشو دست کهیاز درشون خارج شد درحال اریماه مینخورده بود يادیتکون ز هنوز
احتماال از  ایسکته کرده بود،  اینبود.  يو قلبم اصال از قلبم خبر دیکوچه مون چسب یخیمنکه کال پاهام به آسفالت 

  !!کردمینم ش. منکه کال حسدیتپ یم گهید ییجا دهیجه رونیام ب نهیس

  ستمو بزور نگه داشته بودم.د يتو يلکسهایشده بود و نا حسیدستکشها هم ب ریام از ز خزدهی دستان

 میزیبه سرمون بر یاالاااان؟ چه خاک میکن کاریتند زمزمه کرد: اووووه چ الیهنوز بطرفمون برنگشته بود که ل اریماه
خونه. تو راحت برو خونه تون  امیو هرزمان رفت م ابونیسر خ گردمی! من برمدهیمارو ند نکهیمثل ا یهــاااان؟؟؟؟ ول

  رنگرد!!و اصال بطرفم هم ب

  ابون؟یچرا خ ؟؟يریم يدهن خشکم گفتم: کجا دار با

 يتو ي!!! خب کجارو دارم برم، دوردیخر ی.... اونم با دسته گل و کل شاالآآآآایجواب داد: نه پس سِر سر قبرم ا یعاص
  . توووو برووو.گردمیو برم زنمیبا کوچه هاش م ابونیخ

دستش منو بجلو هل داد  که راه افتادم، وگرنه همچنان  لیوسابا  لونیشده بودم که فکر کنم ل خیسرجام م چنان
  !ستادمیا یکه م ستادمیا یوسط کوچه م دهیهنگ

  بطرفمون برگشت. اریدرحال برگشتن بود، ماه لونیقدم اول رو بزور جلو گذاشتم و ل تا

جلو رفتم و  یآهستگ به حالینگاهش بطرفمون بود و منم آرام و ب دونمیفقط م د،ید يو چه جور دید یچ دونمینم
  !!!!ستادمینا گهید

 يخبر لونی. از پشت سرم و لرفتمیکرده بودم و درحال لو رفتن بودم.فقط جلو م یداشتم انگار کار خالف یحال
. دیچرخ یو هم نگاهش در سِر کوچه م کردیبود که هم بمن نگاه م اریهستش! نگاهم به ماه ینداشتم در چه اوضاع

  .کردینگاه م لونیحتما به ل

و غارت، همون  ياآلآآآآغ، خوبه تو رو ببرن دزد يچنان لرزش داشت کم موند وسط کوچه داد بزنم: دختره  پاهام
از دوست  یکیبا  یچه مربوطه تو داشت یچه وضعشههه آخههههه!!! حاال به کس نیا ،یکنیاول ورود که خودتو زرد م

بکنن  کتیتنگ و تار يمتر میگور نداشته و ن بر اهشیخونه تون. خاك اونم از نوع نرم و س يومدیم التیو فام
  چلمــن... یدست و پاچلفت يدختره 
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در اون  یبودم و نگاهم بهش نبود! ول کترینزد گهی. دشدمیم کینزد اریفحش دادنهام بودم که کم کم به ماه نیهم در
  بود. ستادهیا نشینان کنار ماشدلم نبود و همچ ي! دل تودیجه یم رونیب شیآت کردیسرما از گونه هام که گزگز م

اومد. با متانت تمام جواب  رونیازشون ب یسالم يخورد و صدا یآورده لبام تکون نییش پابرا یبه آهستگ يسر
  سالممو داده گفت: پارال؟؟؟؟

نگفتم و فقط نگاش  يزیچشماش افتاد که در کنار اونهمه مهر و محبت، پراز سوال بود! چ يبرگشتم. نگام تو بطرفش
  کردم. 

آشناست و  ییجورا هیحس کردم  د،یچرخ یبرگشت؟ همون لحظه که م ییهویبود  ی: کدیباال انداخته پرس ییابرو
  !دمشید ییجا

 نهمهیا الیهم نوبر بود بخدا!!!! اصال از ل جیدختر گ یعنینفس گره خوردمو بزور فرو دادم و دندونامو بهم فشردم.  فقط
  بده که .... یانتظار نداشتم سوت

  جــان؟ یعنی دمیبراش باال بردم و لبامو ورچ یجواب جفت ابروهامو شاک يبجا یول

که اطراف تو  ییبه اونا یخب... کم یدلتم داد نزن چقده فضولم ها!!! ول ينگام نکن. تو ينجوریزده گفت: ا يلبخند
  بود؟ یک یگی... منیحساسم هم چرخنیم

به در انداخته، درو باز کردم و وارد  دمویها بلند شد که تند کل هیاز همسا یکیباز شدن در  يلحظه صدا نیهم در
  دادم. خوب جسته بودم. شکــر... رونیخونه شدم. درو که بستم نفسمو محکم ب

چند در  ي هیو همسا اری! ماهدیکوچه بگوشم رس يتو یسالم احوالپرس يبودم که صدا ستادهیپشت در ا همونجا
  بگوشم خورد که حتما سوارش شده بود. نشیشدن در ماش بسته ياونورترمون بودند. بعد صدا

چــرا  نیقلبم دوباره بدتر شد. ا يلرزشها هیهمسا يالیاسم گودز دنیزنگ خورد. با د مینگذشته بود گوش يا لحظه
  . رمیم یبا ک رمیکجا م کنم،یم کارینبود بهش بگه به تو چه من دارم چ میکیدست بردار نبود آخهههه. 

 یلیبود اون دوستت که بنظرم خ ی! کيجوابمو نداد هیدختر همسا یگفت: بابت مزاحمتم پوزش، ول دادم که جواب
  !!!رمیگیکنم. وگرنه آروم نم دایجوابشو پ دیکه با رهیآشنا اومد! باور کن بدجور رو مخم داره قدم رو م
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فقط چند قدم  الیاختن لمن، تا شن يخدا ییییاز درونم سر بر آورد! ووووآآآ یمحکم بهم فشردم. آه چشمامو
  کوچولو مونده بود!

 دیبرم و با رونیاز دوستام ب یکیمن حق ندارم با  یعنیگفتم: آخه چرا؟  یدهنمو قورت داده شاک ينداشته  آب
  هم جواب پس بدم؟ هیهم بشم، حاال به پسر همسا میج نیس ينجوریا

بهت بگم درررد و وررررم و کووووفت.... منکه  وادخیسکوت کرد... سکوت... بعد جواب داد: االن فقط دلم م يا لحظه
 دمشی! کجا ددمشیبرام شناسه و من د یدختر کم نی! بـــابــا ایشیتو باز ناراحت م هیبهت گفتم علت سوالم چ

  ندارم که!!!!  يبا تو و دوستات کار گردم،یرو دارم دنبالش م

چه  ،يپر یکجا م ،يپر یم یبدونم تو با ک دیو با خوامیمن م یبا دوستات، ول یراحت باش امتیق امیتا ق یتونیم تو
و  غیبلند باال با ج ي هیگر هیالزم نداره،  دنیاخم و تخم و دعوا و ابرو پر نمیکه ا ،يپر یم یچه زمان ،يپر یم يجور

  .نیداد الزم داره هم

  ار؟یعسل ماه يدی. گفت االن جوابمو مدی. خودشم خنددمیخند

! کردمیروبراه م یدروغ مصلحت هی دیتند حواسمو جمع کردم که االن با یرفتم! ولاز حرفش دل ضعفه گ راستش
  !ییییلیبود... خ کیبهمون نزد یلیخ

و حاضر و سالمت هستن که به  یکارامو دارم، پدر مادرمم شکر خدا ح اریو اخت ستمی: هرچند خودم بچه نگفتم
...! دوستم بود خونه شون چند نباری... فقط ادمیو مجوابتون نباریخب ا یکنن ول یدگیدخترشون و رفت آمدهاش رس

 رفتیخونه! االنم داشت م میو با هم برگشت میدید رونیرو ب گهی. همدمیهم هست یکوچه باالتره که هم دانشگاه
  !نیخونه شون هم

  ... کردیکرد! ... بازم سکوت... حتما داشت فکر م سکوت

. نیکنیسرچ م ينجوریکه ا نیکل شهرو دار يدخترا يبه اضافه محل،  يگفتم: حتما آمار تمام دخترا طنتیش با
  !!! نیبه منم خبر بد هیافتاد ک ادتونی. با اجازه تون، دیموفق باش

  قطع شد.  شی. و گوشالیخیچرا... ب یجواب داد: خدا نگهدارت... ول يحرف اضافه ا بدون
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دنده  يدستش کجاها آواره شده! صدا لیبا وسابودم کجاست و  الینگران ل یفعال خوب دررفته بودم، ول خداروشکر
به کوچه انداختم که رفتن  یدر نگاه ی. آروم از چشمرفتیعقب رفتن آژان محله مون به گوش خورد. داشت م

  بود.  یخوشبخت یبس يو جا دمید ارویماه

و جواب مامانو  وارد خونه بشم ییتنها تونستمی. نمشدیم داشیشدم. هرجا بود االن پ الیپشت در منتظر ل همون
تا جواب بده! پس  ذاشتیم نیزم لشویتمام وسا دیبا زدمیهم اگه زنگ م لونینداشتم بگم آخه . به ل يزیندم!!! چ

  نشد.  يخبر یشکیو از ه ذشتگ ی!!! کمشهیم یکار چ نیآخر عاقبت ا نمیفقط منتظر موندم بب

  رفته برگرد! الیوو! گودزآخه توو ییدرجا جواب داد. گفتم: کجا لونیزنگ زدم که ل اجبارا

نشسته،  نشیماش يها، کجـــا رفـتــه!!!! سر کوچه تو یخودتــ ووونهید دیدادزنان گفت: ببخش یو کم یعاص
خونه نگران نباش.  امیخودمم نشونش بدم!!! تا بره م یکنم، حاال کارت مل یمنتظره برم خودمو بهش معرف نکهیمثل ا

  !مکه تو چشم هم نباش زنمیم دشیکردم و دارم د دایپ يگوشه ا هی

راه افتاد... رفـــت! خداروشکر. درو باز کن که  نکهیپاهام به لرزه افتاده بود که گفت: آاآهـــان مثل ا دوباره
  .  دمیرس

کرده از آسمون  دایتورو پ هیک گهید نیخودم خندان وارد شد. تا درو بستم گفت: بابا ا ينگذشته بود زلزله  يا قهیدق
مو  افهیبه آدم!! حاال خوبه ق دهیم يریو سرشو کاله گذاشت!!! عجب گ چوندیپ شهیراب شده! اصال نمرو سرت خ

  .کردیم فیبرامون رد التییالتا تاموند و هزار یوگرنه رودرو که آبرو واسمون نم دیخوب ند

 الیل ی! ولهیچ به یو  کم مونده بفهمه چ دهیرو د یتوووو قشنگ عکس جنابعال يباز جیبا گ گه،ی: بله دگفتم
  ! فکر کنم از راه دور ترورم کنه!میکرد کاریبفهمه چ کهیبه روز ییییووواآآا

و  یکنیچند گلوله و تماممم م ییهویکه  میراض ممممیلیخ یلیخندان راه افتاده گفت: واال من به ترورت خ لونیل
  !!که ! ییییتحملشو ندار آلآآآآیبکنه که.... واو گهیکار د هی ترسمیآسوده. م

  !!!هیچه حرف نی... الونیگرد شد!!! گفتم: خجالت بکش ل چشمام

 غیبود بفهمه ناراحت بشه و خودشو ازت در نیبطرفم برگشته گفت: خــاك تو سر منحرفت بکنم! منظورم ا خندان
  ! یکن کنه، دور نگه داره که اونوقت تو کارت زاره تا فراموشش
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و  رهایو صبح با صبح بخ یش بخوابو آهنگا رهایشب با شب بخ يکردمدت عادت  نیتو ا نمیب یو م ستمیکور ن من
  مارمولک نباشه . نیا شهی.کارت سخت میبش داریش بآهنگا

  بابا! الیخی. بمیندار يزیچ نیتو هستش و اصال هم همچ االتیتکون داده گفتم: همش خ يسر

شدن سرك  نیکه بعداز آنال يویپ نیاول .گفتیبود. راست م لونیل يحرفها شیفکرم فقط پ ی. ولمیخونه شد وارد
خب با  یحفظ بودم. ول کردمیو آهنگاشو از بس گوش م خوندمیبارها و بارها م امهاشویبود. پ اریمال ماه دمیکش یم

  سرمو تکون دادم... اریاخت ی. بدیفهم یم کهیبه روز يراهمون جدا بود. فقط وا نایتمام ا

  . میتلمبار کرد ییرایوسط پذ دهامونویخر

  بردار.  یالزم داشت یجوووونم سرِ خرمنه که خدا رسونده... خودتو برسون هرچ یآواز سر داد: عمه اعظم لونیل

  دارو بچـــه دار،  خــونه

  ....  اررررریبردار و ب لویزنب

شدن  کونیاز کن ف ياخبار خبر يتو نمیمتعجب گفت: بب کردینگاه م لونیل يدهایالبته خر دهامون،یکه به خر مامان
  !!!يعمه! تو که کل بازارو جمعش کرد زیشما؟؟؟ چه خبرت بود عز نیدیبازار رو شن

 يبار تونستم اخو نیبرم بازار، دوما ا کنمیوقت نم ادیگفت: واال عمه دروغ چرا، اوال درسهام فشرده هستش ز لونیل
 یده بودم دلم داشت رسما منکر دیوقت بود خر یلی. خنیاز عزا درآرم هم یبزنم گفتم دل غیگرام شمارو خوب ت

  شونه. یکه تنها دلخوش دهاشیدخترجماعت هستش با خر نیدونی. خودتون که مدیپوس

  . میو به اتاقم برد میمرتب جمع کرد دهاشویکمک کرد تمام خر مامان

هم  یبجوا ینه؟بالکش نکرده بود ول ایبالکش کرده  نهیشد بب نیکه اول از همه آنال میتخت تلپ شد يرو میدیرس تا
  نداده بود!

 يا هودهیادامه دادنش اونم با ترس و لرز کار ب ی. ولمیخدا از خطر جست يگفت: ما که فعال به حول و قوه  لونیل
  تون بمن چهههه!  هیبا پسر همسا یدونیهستش، خودت م

هم  امیپ هیه،اریمن شده که اصال به حسابم نم بیپسره قسمت کرم خورده و خرابش نص نیفقط من ماتم چرا ا حاالم
  تمـام!  گهیو د دمیبهش م
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  نوشت: دمیخندیداشتم قاه قاه به حرفش م منکه

  یـعنـی یدلتنــگ

  یصفـحه چتـش منتظـرش باش تـو

  ... ــادین یــامـیپ یولـ

  ...امـــا

  ماندن با خود مزخــرفم... تنها

  .ــاسیاز بودن با بعض بهتر

  ...الینگهدارتون جناب گودز خدا

 ستادهیمثل نوك پرگار همه جوره پات وا یکس يدید یخله، وقت یکج گفت: ه ییو بمن با چشم و ابروبرگشته ر بعد
  برات تمام... نهیا تمی، دورش نزن دورش بگرد. تنها وص

  .کردمیم کارشیچ دیبابام ... اونو با یبه لرزه دراومد. ول لونیحرف ل نی... قلبم... روحم... تمام وجودم... با ا دلم

  چشممو با نوك انگشتم ستردم. يجمع شده تو يبرگردوندم و اشکا صورتمو

  میشویسحر م يرا در جو کلماتم

  هاباران یرا در روشن میهالحظه

  روشن م،یبسرا يتو شعر يبرا تا

  ابهامیب دغدغهیکه ب تا

  را در حضور باد سخنانم

  میبگو پردهیسالک دشت و هامون با تو ب نیا

  ا مرز جنون .ت دارمیتو را دوست م که
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  ...ي... کو چاره ای... ولی. ولستادمیا یپاش م دیبود که با یکس اریبود. ماه لونیبا ل حق

تون، لطفا هرزمان  هیهمسا يالیقشنگ من در مورد گودز ریبا تمام تفاس یبلند شد که ادامه داد: ول لونیل يصدا
بهم  یدلمو شکوند که اصال توجه یلیخررررره. خ ییییلیاز عوض من بهش بگو خ ،يدیو باهاش حرف يبهش راه داد
  بزمجههههه.....  ينکرد پسره 

ب خنده گذاشته شد و راه افتاده ام به حسا يکه اشکا دمیخند ي. جوردمی. از ته دلم خنددمی. بلند خنددمیخند
  و ذوق کرد. دیهم همراه من خند لونیل

  .مینگاه کرد یکیدر تار ارویو اومدن ماه میرو کنار زد رمینورگ يگوشه  لون،یو خواست ل هیهم بنا به توص اونشب

اه دوخت!!! نگاه کرد و نگاه کرد . بعد آروم به طرف خونه شون ر کمیو نگاهشو به اتاق تار ستادیا اطشونیح وسط
  افتاد. 
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  کلمه نوشت: خدانگهدارتون... کیفقط  لونیخواب بود که در جواب ل موقع

 يبه زبان خودش بهم گفت گورمو گم کنم پسره  يدیکرد و با حرص بهم گفت: د یمعن نجوریبا خشم تمام ا لونیل که
ا آخ و اوخش به گوشمون گرم بخوره و خبر رگ به رگ شدن تمام بدنش ب نیکله پا زم یادب که الهههه یب تیترب یب

  .رهیبرسه بلکه دلمون خنک شه و آروم بگ

 یبودم. اگه بدون شیبود که روزها در آرزو میزندگ شامدیاتفاق و پ نیامروز مهمتر دنتیمن نوشت: د يبرا اریماه اما
 يسوالها ماه وَشت، هرچند يچهره  دنیچه آروم گرفته بودم. بعداز د دنشینگارم و د يبا رخ به رخ شدنِ چهره 

و من چه خوشحال بودم از  دیچرخ یبروفق مرادم م ارامآرامش داشتم که تمام ک يبحد یجواب موند، ول یب ادمیز
  ...نمممممیتو نازن يدلربا ي افهیو ق دنیداشتن... بودن... د

ن چه دلتنگانه ! و مينگاهم در بدو ورود به اتاقت بود که خاموش بود نیکه به خانه برگشته ام طبق معمول اول االن
  خودم را داشتم يبتکده  نیاز ا ينور دیام

  بپرسد از من ... ستینفر ن کی

  عشق  تو از پنجره که

  !؟یخواهیم هاچه

  پور _نیام_صریق#

و  یو هست یکه هست شمیآسا ي هیدر من ما داریب يدیچراغ اتاقت روشن باشد و ام شهیهم شهیهم شهیهم کاش
  ابد. يبود برا یخواه

  دیگران کنمکه چه من

  تویی شاه ،تویی ماه آستویی دركکنند

  تویی الماس و نگین

  منند مخاطب اینکه بدرکنند ازسرخود

  ..... یــمخاطبخاصتوی آن و این به بگو بیا
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لحظه به لحظه ات تمام  داریبدون د نوی... فقط ا ی... آروم بخواباریماه ي... همه اری... آروم و قرار ماهاریماه عشق
  گوش و بخواب قلب من فرستمیبرات م ینه. آهنگ قشنگم يآرزو

  فرستاده بود که درجا زدم دانلود بشه! یآهنگ قشنگ و

حتما از طرف من، اون  شیدیوجه ممکن سر حرفم هستم. د نیدتریانداختم که گفت: بازم به شد لونیبه ل ینگاه
 نجامیهم م،یخودمون ینخور روووو. ولبدرد ختیریب يکن پسره  مشیکه روش گذاشتم رو تقد ییباال يبایکلمه ز

 گهیو اعصاب همه داغون بشه. پس د فتهیب اهر یجنگ جهان نکهیقبل از ا میتموم بشه بازم ما چند قدم جلوتر یهمچ
  دادن... امیو پ اریماه الیخیب

  تموم شد!!! یو خوش یبه خوب یخودمون همچ الینداد و به خ یامیپ اریبه ماه لونیل گهید

  .... دمیخوابی... ممیخوردی... ممیدیخندی... م میگفتی. ممیمهمونمون بود، کنار هم خوش بود يچند روز که لونیل با

رفتن و خارج شدن از  رونیب میدر موردش نداشت يو کال نظر میزدینم یکه اصال در موردش حرف يزیتنها چ فقط
  .میبود الشیخیخونه بود که در کل ب

 رونیبرامون بود و همون بهتر کنار هم ب ایدن يجا نیحساس، خونه مون امن تر ارویو ماه میکه کرده بود يکار با
  .دیرس یدرجا سر م اریو ماه ومدیتمام امار و ارقاممون غلط از آب در م یکه گاه میشد ینم دهید

  

                                              8  

  

  .میگذروند یرو م یفرح بخش يهاو کنارش روز گذشتیخونه مون م لونیروز از بودن ل 5

که  يکاری! از بمیامتحانشون کن اریرو ب میدیکه تازه خر ییداد: جلبک جان، اون الکها شنهادیپ لونیعصر ل اونروز
و  یسکوت گرفت ي. تو همکه همچنان روزه میاریو صداشو درب میبد امیبهش پ میهم ندار ياریماه گهیبهتره... د

  کنه. ییخودنما شتریب یکم ادیهش در بآ چارهیاون ب يدیاجازه نم
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 يدیجد يپاك کرده دوباره طرح ها ی. حاال همیکردیو در انواع و اقسام رنگها امتحان م میدیالکها رو کنار هم چ
  .دمیخند یو م میکردیابداع م

 نیهم بدوزو زمان رو ب نیبلند گفت: فقط زم دهیوارد اتاقم شده بود اخمهاشو در هم کش وهیم یکه با ظرف مامانم
  آخه... دیراه انداخت هیچه وضع نیا د؟؟؟؟؟ینفس بکش یمسموم يهوا نیدر همچ دیتون یشما واقعا م نمیها!!!!! بب

 یفیچه ک نینیبب نیالك بزن یکم نیای. شمام بدیتولـــوخدا ناراحت نش ،یخندان گفت: اووووخ عمه جووون لونیل
  .ستین ینگران يکه اصال جا شنیراحت هم پاك م نیاور کن. بشهیداره و آدم چقده با ذوق کردناش جوونتر م

.حاال ذوق و جوون شمیزمخت الکهاتون خفه م يگذاشته گفت: واال فعال که من دارم با بو زمیم يها رو رو وهیم مامان
  ...کشهیبه اونجاها نم گهیکه د شکشیشدنش پ

 دادیبود، فقط جان م میخوب و مال يوز هوا بحداتاق منو باز کرده ادامه داد: امر يدست برد و قشنگ پرده ها بعد
  .نیرینم رونمیاتاقتونو و اصال ب يتو نیدیشما دوتا تنبل چرا فقط چپ دونمینم یقدم زدن. ول يبرا

 ستمیحاضر ن یکیکه من  گذرهیاز خونه م رونیروزهامون ب يعمه با درس و دانشگاه، بحد نیتند گفت: باور کن لونیل
  ....یبرف يابونایسرما با شاالپ شلوپ خ نیا يمخصوصا تو ماریب رونویاسم ب گهید

 هیعال ي! هوا بحدالجانیگفت: کدوم شاالپ شولوپ ل کردیکه پرده هارو کنار زده پنجره رو طاق به طاق باز م مامانم
  ! ستیاز زمستان توش ن یاصال حس

 یم دیع يهوا ي. انگارابونایسه به خچه بر نینزد يهم سر اطیبه ح یاتاقتون، حت يتو نیشما از بس نشست امروزم
  اتاقم قشنگ باز شد. يو پنجره ها دنیو نفس کش یقدم زن يبرا رونیبره ب خوادیمونه .آدم فقط م

شد. دستامو باز کردم و با  دهیدم میدر زندگ يبود! انگار روح تازه ا ریو نفسگ یواقعا عال دیچیکه داخل اتاق پ ییهوا
  ز تنم دور کردم.رو ا یقشنگ خستگ ،یقینفس عم

 يپنجره باز باشه و هوا یکم نی. بزارنینش دهید رونیاز ب نیسرتون بنداز یفقط شال ن،یگفت: بلند که شد مامان
  !دیبند یاتاق عوص بشه بعدا م

انداختم  نایا اریماه اطیبه ح یپنجره رفتم. اول از همه نگاه يسرم انداخته جلو یاز اتاق خارج شد و من شال مامان
از اونجا به اتاقم نگاه  شهیدرشون نشست که هم يجلو ییسوت و کور بود.نگاهم جا شیزمستان يمنظره  که با

  و ..... کردیم
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که  يبار نیآخر یترك نشده بود، ول يو لحظه ا دیرس یهر صبح و شب م امهاشی. درسته پدیلرز یاز دلتنگ دلم
  و آرامش! داریاز جنس د شتریب خواستیم ینیو االن دلم تسک کردمینگاش م شتریب یبودمش... کاش کم دهید

  دلم گذشت: از

  بیو دلفر بایز يهوا این

  می خواهد از جنس تــو يا حوصله

  تــو ندارمش یب که

  يسود_فاطمه#

  بود!!!!! دهیهم کش ياوضاعم کم کم به شاعر یعنیشدن چشامو حس کردم.  باز

  . ومدیبهش م میلینداخته بود که خسرش ا ی. بطرفش برگشتم. شال قرمزرنگستادیکنارم ا لونیل

 دیشا ریبگ ادیمن شالمو با الکم ست کردم .  وونه،ید یخودشو بهم چسبونده ناخنهاشو نشونم داد و گفت: ه خندان
  به دردت بخوره . يروز

  خوند: و

  يشو یقرمز به تن کن، دلرباتر م دامن

  يشو یم باتریبافه کن، ز سیموها را دو گ باز

  يالك ناخن جگر ،یآب هیسا ،یمشک سرمه

  يشو یتو، بالتر م یباش نگونهیاگر ا يوا

 فیاومده بود. مانتو شلوار تنش و ک اطشونیافتاد به ح اریخانم مامان ماه دیچشمم به ناه يکه لحظه ا دمیخند یم
 افهیهم ق یکه کم شیقشنگ و خواستن ي افهیمهربون، با ق ي. زن پنجاه ساله رفتیم رونیب نکهیدستش بود. مثل ا

  مامانش بود.     هیشب یلیخ اریماه يو لبها ینیدر چهره اش نمود داشت. ب اریماه ي
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کرد،  ی. جوابمون رو داد و شروع به احوالپرسمیبهمون زد که سالم داد يباال اومد و به ما دوتا افتاد. لبخند نگاهش
  بودم.  ییمنم همچنان درحال پاسخگو

... اریمن کام يخدا ییییاومد و بطرفمون برگشت. ووووآآآا نییرا پااز پس یکیپله رو  نی. آخردیچرخ نگاهم
  بوووود. ـــارینــــه... نـــه ماه

. دینگاهش ..... فکر کنم اصال منو ند يبطرفمون برگشته بود و در لحظه ا یدر آن میخودمونو جمع کن میما بتون تا
 یشم نشستن نگاهش... مشت شدن آنزوم شد .جمع شدن ابروهاش... به خ لونیصورت ل يچون نگاهش رو

  زدن صورتش.....  یاهیانگشتاش... به س

کردم  يانگشتامو پشت پنجره فشرد. هرکار لونیل ي خزدهیچشمامو بستم. خارج از تحملم بود. دست سرد و  آروم
مال شناخته بود. .... کا اری... ماهنباریلو رفته بود. ا یهمچ گهی.... دمیتموم بود گهیدستم جمع نشد جوابشو بدم. د

  دفاع از خودم داشتم که .... اونم نداشتم. يبرا یهم جوابگو نبود. کاش... کاش فرصت یدروغ مصلحت گهید

تاسف ، پراز غم... غم... اندوه برام تکون داد و  تیآرام... آرام... در نها يصورتم نشست. فقط سر ينگاهش رو اریماه
  ....ییییچیه گهید

  پسرم.... میشد بر رمونید ارجانیت: ماهگف دهیخانم چرخ دیناه

بود. راه افتادند.  ختهیبهم ر یهمچ هیبراه شده بود و در همون چند ثان يا قهیاتفاقها فقط در نصف دق نیا ي همه
مونده  رهینگاهم، چشمان سوزانم به دنبالش خ دونمینگام نکرد. فقط م گهید اریبطرفم برنگشت. ماه گهید اریماه

  بود.

  گفت افســـوس..... دیفقط با یبرام نوشته بود: گاه نیماش ي. تودیام رسبر یامکیپ

  .شدمیخوندم کم موند زانوهام تا بشه... داشتم خفه ..... خفه..... خفه م امشویپ تا

  . کردینگام م دهیپر ینشست که با رنگ لونیل يصورت بهت زده  يرو میاشک نگاه

  ؟یسیوا یپاهات شُل بشه نتون اد،یگفتم: بگو شده تاحاال از بُغضِ ز آروم
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چشماش نشست  يبازوم نشست. نگام تو يبصورتش نداشت. دستش آروم رو یو رنگ کردیفقط مات نگام م لونیل
 یبه ذهنش نم يزیانگار چ زد،یهم نم ی.حرفکردیهم توش بود. فقط نگام م یاشک هیو حاال نم  دندیدرخشیکه م

  .دید یمنو نمافکارش چنان مغشوش بود که اصال  ای د،یرس

 نیزم يبود. حالم بد بود. انگار فشارم افت کرده بود. آروم خودمو رو مینداشتم. اوضام بشدت وخ ستادنیا حال
  دادم. هیپنجره تک يجلو واریکشوندم و نشسته به د

  رو ببند ... ببند...  یلعنت يزمزمه کردم: اون پنجره  فقط

مـــن،.  يخـــدا يشونه هام قرار گرفته گفت: وا ي. دستاش روکنارم نشست لونیبا سروصدا بسته شد و ل پنجره
  پسره....  نیا شیازمون رفت پ ییشد. عجب آبرو ينجوریا ییهویبود افتاد. چرا  یچه اتفاق نیا

که به آخر  ایدن ؟؟ياز رنگ و روت خبر دار ؟يشــد ينجوریشونه هامو گرفته تکونم داد و گفت: حاال تو چرا ا بعد
  کنم. کاریچ دونمیبر کن خودم م. ص دهینرس

از مغزم فرّار  یهمچ یگشتم که بگم. ول یم يزیچ ینشست. دنبال حرف لونیصورت ل يخشک بود. نگاهم رو دهنم
  بود و حواسم جمع نبود.

 ذارمیباهاش قرار م ییجا هیفکر کنم.  یبکنم. صبر کن کم تونمیم کاریچ نمیادامه داد: تو فقط نگران نباش بب لونیل
  مگه نه؟ کنهیبوده.... حتما درك م یماجرا چ گمی... بهش مرمیم دنشیدو ب

 يچکاریشو. تموم شد. ه الشیخی.... بالیبشه بتونم بازش کنم. گفتم: ل سیخ یدهنمو چرخوندم بلکه کم يتو زبونمو
با  ییجدا نیا... خواستمیآخه... آخه من نم یتموم بشه که فکر کنم شد. ول میخواستی... ما ممیبکن میتون یهم نم

  رنجش همراه باشه. نهمهیا

 یاز احساست بهم بگ یکنارم نشست و دستاش دورم حلقه شد. منو بخودش فشرد و گفت: فقط تو لب تر کن درجا
 میلی... خخوادشی... خبر دارم دلت مدونمی. میگینم يزیبکنم. آخه تو که چ دیبا کاریام و چ کارهیچ دونمیمن م

.... دلت داره يدوستش دار گهیباشه.... دلت م گهی. دلت م شیرون ی... از خودت میزنیم پسش يدار ی... ولخوادشیم
 يخوایبهتره بره و نباشه. االن به حرف کدوم م گهی... عقلت مستین یشدن گهیعقلت م ی.. ولکنهیبطرفش پرواز م

  کنم.  کاریچ دونمیم یمنو مشخص کن فی. تکلدونمیرو نم یگوش کن
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. و من به حرف عقلم گفتیم يزیچ هی. عقلم خواستیم يزیچ هیحرفاشو حق داشت. دلم  يه . همدادمیگوش م فقط
  . کردمیگوش م

 زانیمطمئن بودم اونم م ی. ولدونستیداشت رو خدا م یرفته بود. االن چه حس و حال شیبا خشم و ناراحت اریماه
  بدتر از من بود و ..... یلیخ یلی. صد درصد حالش خ ستین

چشمام اومد. بهت و تعجب با  يبطرفمون برگشته بود جلو ستادهیا اطیح يکه تو ياش لحظه ا افهیق بستم. چشمامو
 یبود که حدودا م ياریرفت.. اگه اون ماه شهیهم يبرا گفتیغم نگاهش چشمامو محکم بهم فشردم. حسم م

با سکوتش فقط نگام  الی. لدیچرخ تاقا يکار نبود. نگاه سوزانم تو يهم تو یبرگشت گهیشناختمش، رفته بود. د
  من نبود. شیاما حواسش پ کرد،یم

وسط اتاق  يو قر یبلند ش دیخودش رفت. االن که با يخودش با پا یخوشحال باش دیکردم: پارال .... االن که با فکر
خودت ب يخوای.. میو صدات خونه رو برداره...پس چرا ماتم گرفت یقهقهه بزن دی. االن که بايدیکه به آرزوت رس يایب

ناراحت  ينجوریا يخوای..... نملرزه؟ی؟.... دلت براش مي. دوستش داریحرفت رو بزن یتونیکه راحت نم یبگ یچ
ندونه، خودت که از جّو  میشکی.... هـــهیشدن نکاریباشه؟.... مگه ا يخوایرو م یباشه؟ ... چ يخوایترکت کنه؟... م

  .يخونه تون خبر دار

 یکن شده بود. ته دلم بدجور خال شهیدلم ر يتو يزیته دلم تکون خورده بود، چ يزیبا تمام حرفام چ ی... ولیول
  که توش افتاده بود ناکار کننده بود! یشده بود بدجور و سوزش

با حال  ينجوری. خب اگه قراره بره الاقل ازنمیدوخته شد که گفت: خودم باهاش حرف م الیدوباره بصورت ل نگاهم
  .کنمیم کاریچ نمیناراحت ترکمون کنه. بب ادیش نمآدم دل هیبدش نره. پسر خوب

نه  ،ي، نه نقشه ا ی. نه حرفیکنینم يچکاریو ه یشیم الشیخی. فقط گفتم: بدیتپ یبا آه و ناله هاش هنوزم م قلبم
  که خدا خودش جور کرد. میخواستیم نوی. همیحینه توض ،یزنگ

 ي. هرکاریدونیصالح خودت رو خودت بهتر م ی. ولیگیفقط نگام کرد و نگام کرد. گفت: هرچند از ته دلت نم الیل
  ....ی. ولمیکنیهمونو م یبگ

  ....الیخینداره ب یگفتم: ول تند
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و حالمو بدتر از بد  زدیبه دلم چنگ م دیشد ي. فقط دلهره ادیگذشت رو باور کن يچه جور دمیبگم تا شب نفهم اگه
 کاریرو چ الیل ی. ولنمشیتونستم از پشت پنجره بب یش مکا نکهیو ا اریبرگشتن ماه شی. فکرم مونده بود پکردیم
  ...کردمیم

اصال حوصله  کهیداره، اجبارا درحال ازیآشپزخونه به کمکمون ن يتو نکهیگذشته بود که با صدا زدن مامان و ا یمدت
  .میاومد رونیاز اتاقم ب میشو نداشت

تنگ تنگ... تنـــگ  یجور خاص هیبرم . دلم  نییپا و تمامشو نگاه کردم. حالشو نداشتم ازش ستادمیپله ها ا يباال
  .کردیو نابود م خوردیداشت ذره ذره منو از درون م يقرار یب نیبود و ا قراریب یجور خاص هیبود. دلم 

 ینبود. تمام راحت ياز اون آرامش خبر گهیاالن د یداشتم. ول شیپ یکه تا به امروز و ساعت خواستیم یآرامش دلم
  رفته بود! دهیتفاق به ظاهر ساده پر کشا هیبا  المیخ

  . کنمیاستراحت کن، من به عمه کمک م یتو برو کم يبطرفم برگشته گفت: اگه حال ندار الیل

  باشم. شتونیپ خوامیتکون داده گفتم: نه بابا راحتم. م ي.  سرکردمیفکر م دیو درك حرفش با دنیفهم يبرا یحت

 یگاه الی. بازم خوب بود لمیکردید آشپزخونه شدم. کنار مامان کمکش موار دمیکش یکه بزور دنبالم م ییپاها با
نبود. منم که کال بدون حرف فقط به دستورات مامان عمل  يزیکه متوجه چ دیچیپ یمامان م يو به پروپا زدیحرف م

  . کردمیم

  .....یچیه گهیچشمام بود و د يجلو اریماه امیناراحت با تکان سر و پ ي افهی... اما فقط قاما

که از انگشتم  یخون دنیحواسم جمع نبود که باعث شد موقع خورد کردن کاهو انگشتمو هم ببرم و با د يبحد یحت
  شد ناخواسته اشکام راه افتاد. يجار

  . ستمیگر یآب گرفته بودم و با تمام وجودم م ریز دستمو

 هی يبرا هیگر نهمهیپارال؟ ا یچ یعنیت: به انگشتم زده گف یکل صورتمو گرفته بود که مامانم تند چسب يجور اشکام
  ؟یچ یعنیدن؟یبر

و دل و  گریانگشتت، ج دنیبر هیانگار با  یکنیم هیگر ي، جور یگفت: جلبک جوووون دهیسرمو در آغوش کش الیل
  ؟؟؟یچ یعنیدختر  بهی! واال عیزنیزار م ينجوریو ا یتحمل کن یتونیشده نم دهیش دروده ا
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بار  کهیبرام افتاده، درحال یچه اتفاق ارهیسر در نم دونستمی. مکردیو .... نگام م کردیم هم فقط متعجب نگام مامان
  .شدمیم یاولم نبود زخم

کمک بشم که خودشون عمه برادرزاده بلد  الیخیو تا خودمو به کشتن ندادم ب نمیبش يداد گوشه ا شنهادیپ الیل
  .ارنیبودند سروته کارو هم ب

  کردم.  یگذاشته صورتمو پشتش مخف زیم ينشستم و آرنجهامو رو زیا خواسته پشت ماز خد یحرف و اعتراض بدون

  . ادیم شیپ یچ نمیبب کردمیخودمو کنترل م دیبا

....  ای امیپ هیاز  غی... در یول دمیکش یسرک اریماه يویاون عصر چطور گذشت. بارها و بارها به پ دمینفهم اصال
  دعوا.... 

 ادیهمراهم به اتاقم ن الیل کردمی.دعا مشدیم کینزد اریفته رفته به موقع برگشتن ماهچشمم به ساعت بود که ر فقط
  ... بلکه بتونم راحت نگاش کنم.هیاتاقم با پسر همسا يو خودم باشم و پنجره 

  .دیترک یدلم داشت م فقط

خونه بود. دستامو  موقع ها نی. خودش که هرشب استادمیاتاق پشت پنجره ا یکیاتاقمو کنار زدم و در تار رینورگ
  باز شد و ...... نگشونیاومد. در پارک نشیماش يبود .صدا دهیفا یب یزدنشون کمتر بشه. ول خیبهم گرفته بودم بلکه 

. فشارم فتمین نیگرفتم زم زمیمن بودم که دستمو به م نیکوچه شون باز شد، ا يدر نفررو ی. وقتدیکوب یم قلبم
  بشدت افت کرده بود.

  . شدیم دهید گارشمیچشم بود. دود س يتو گاریس نیبه لب داشت که نوك آتش يگاریشد. س اطشونیوارد ح اریماه

 ستادینا يا قهیمثل گذشته ها چند دق گهیآن بود. د کیفقط  ی. نگاهش بطرف پنجره ام باال اومد. ولستادیا يا لحظه
  رفت.لحظه... صورتشو برگردوند و بطرف خونه شون  کیآن...  کینگاه کنه. فقط 

 یخال یفقط هوار بزنم، داد بزنم. بلکه کم خواستیچرا دلم م دونمیبودم. خشک شده بودم. نم دهیپرده ماس پشت
 یبود. ول ستادهیحرفش ا يبودم، چون بهم قول داده بود. مرد و مردونه هم پا دهیدستش ند يگاریبود س یبشم. مدت

  بازم.... بازم....

  ه من بود. همش! صورتم گذاشتم. همش گنا يرو دستامو
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  صورتم راه گرفته بود فکر کردم: يکه رو یاشک با

  نداره... یفیو توص فیتعر چیبه ه ازین عشق

  ...استیدن هیخود  يبه خود عشق

  یدرست در مرکزش هست ای

  خارج از اون ، در حسرتش...! ای

بودم. اشکامو پاك کرده  دهیآورده، حسرتش رو به جوون خر رونیخودم، خــودمو از مرکزش ب يمــن با دستا و
  به حال مـــن....  يروزهام... وا ي هیبه حال بق ي. وانهیاز رفتنش نگذشته اوضاع من ا یفکر کردم: هنوز چند ساعت

بودم. چقدر  امهاشیمنو بخودش عادت داده بود و چقدر ندانسته و ناخواسته چشم براه خودش و پ یبه آرام چقدر
  االن..... ی، حسش نکرده بودم. ولبود کهیبودم و تا زمان الیخیب

  ؟یچ یعنی یدلتنگ یدونی: مدینوشتم: شازده کوچولو از روباه پرس نیزم يانگشتم رو با

  ......یفهم یهست نم یجواب داد: تا وقت روباه

 یو ب تاب یسر داده بود و چه ب اریماه ادیتمام، فر یوجودم با دلتنگ ياالن ذره ذره  یبودم، ول دهیبود نفهم یوقت تا
  وجب به وجب خونه مون شده بودم!  يقرار، سرگردان و آواره 

  برام ننوشته بود. يزیرو چک کردم. چ شیویبردم. پ میبه گوش دست

  انگشتان لرزانم براش نوشتم: با

  انتها یشب ب نیا در

  سبـب یبـ دلم

  تـو را گرفته است بهـانه

  ..... يبـود کاش

  .....يبـــود کاش



  ماه مهربان من

 
99 

 

  بـودنت  یخبر داشت ـــچیه

  را زمیغم انگ يشبها

   کندیم ـزیروشن و دل انگ یصبح

  يسود_فاطمه# 

  نوشته ام نگاه کردم و... نگاه کردم. بعد آرام بدون ارسال کردن پاك کردم. به

. من فقط  دادمینم یامی. من براش پکردمیتحمل م دیروزها رو خواسته بودم که لعنت بر خـــودم. با نیا خودم
  .کردمیم فقط... فقط تحمل

گذروندم  زیپشت م ی. چه مدتدونمیرو نم دمینوش ی. چدمیخوردم رو نفهم یرفتم. چ نییشام پا يو حال برا حسیب
  نشد.  می. چطور به مامان کمک کردم رو حالدمیفقط اداشو درآوردم رو نفهم ایخوردم  يزی. اصال چدمیرو نفهم

 يبزنم که دستها غیکم موند هراسان ج شزیر شگونین از م،یتنها شد لونیآشپزخونه که با ل يتو دونمیم فقط
  ش؟یدیاز پنجره د يدهنم فشرده گفت: راستشو بگو باال که بود يرو سشویخ

  تکون دادم.  دییبه تا يدروغ نداشتم. اجبارا سر يبرا ییراه دررو دم،یرو د شینگاه جد یوقت یباز شد. ول چشام

  نه؟؟ ایازم به پنجره ات چشم دوخت کرد؟ ب کاری: چدیبرام جمع کرده پرس نگاهشو

پارال  گهیپنجره. د یپنجره ب گهی!!!! راست رفت طرف خونه شون. دیچیاز دهنم برداشت که آروم گفتم: ه دستشو
  تموم... و چشمام پراز اشک شد. یدورش خط قرمز... همچ

پارال...  یالههههه یبـــزن گررررریهم کرد و محکم گفت: جــز ج يمحکم بهم فشرد که دندون قروچه ا دندوناشو
. تو که یجوونمرگم کن يدار میو تصم يدیبهم حرص م نهمهیدختر ا یاله ادیخبرت ب ،یزنیم يخداروشکر هم دار

با هفت  يکردیغلـــط م رفت،یم مبویزلم ز رقلـــد یِچلمنگِ لوط يپسره  نیا يو دلت برا يعاشقش بود نهمهیا
و سرراست به گردنمون  میکه خودمون باش تیمادر يبالنسبت خونواده  ت،یپدر جدِ پدر ي فهیو طا ریپشت و ت

  ؟؟؟؟یذاشتیو قالش م يومدیم چیوا پ چیبراش پ ينجوریا ،يسوار
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و فقط  هیبه چ یچ ایدن يتو یدونیگـــــورِ االغ راه راه که اصال نم يخـــررررر... دختــــره  ي دختـــره
بلکه چندتا  کنممممیکشم و خاکتم م یباور کن من تورو م ،يریدتمممم نَم. االن  خويدیباباتو با نظرات نابش چسب

  .رنیبگ یشعـــورترررر از خودت درس عبرت یب

بال نسبتِ خودت توالتو سر  يو اصال.... بخوا يبخور یخواست یهم شهر هرته هر گـــوه یعشق و عاشق يکرد فکر
انگار از اول نه به  ندازن،ینم میو بطرفت نگاه رنیارشون، چنان مدنبال ک رنیو م ذارنتیواال.... ِبال چنان م ؟؟؟؟یبکش

  بشن.  اشقشبه نام پارال بوده ع يو نه خاك بر سر ياومد ایدن

از  یکه نسبت به تو داره، همچ یبا اون قلب رئوف و پرمحبت ارخانیبگذره جناب ماه یچند ساعت کردمیفکر م من
  بود!!!! دهینفهم گهید شوینجوریا یول شن،یم هیقض الیخیو ب ادیدلشون درم

  ...یلیخ هی. موضوع جدکنهیم دایپ خیبا تاسف تکون داده گفتم: فعال داره کارمون ب يسر

 یب ییییِبگه لوط ستین یکیقهر کرده آررررره... آخـــه  ینزاکِت به اون گندهگ یب يبُراق گفت: پس پسره  لونیل
از سنت  ،یکشیو کت و کلفتت خجالت نم یکمان يو ابروها لکیخط و خال، از اون قد و قواره و ه خوشیقواره 

  پات اونور گور هستش.  هیخجالت بکش که 

  سال... 28پاش اونور گور باشه!! همش  هیگفتم: مگه چندسالشه  دلمرده

سنشم  قیکم موند دستشو محکم به سرم بکوبه که بلند گفت: خـــاك بر سرررررت بکنــم چه حساب دق لونیل
بـــااااابـــااااا! خب از کار  هیقهر چ ،یجهان يعصر دهکده  نیبره به اون بچه کوچولو بگه االن در ا یکی داره. فقط

پشت بام و  ادیما رو مجبورش کن ب يدست و پا یب يمرده  لیذل نیتو هم ا م،یدیما بدت اومده، کامال حق رو به تو م
جلز ولز نکن،  نهمهیعرضه، صبر کن و ا یهم جلبک خاتون بباشه. تو  یکرده. ول نکارویبده چرا ا حیازش بخواه توض

... ومدهایهم ن ومدین نیی. اما از خرش پانییپا ارمیب طونشیبرج زهرمارو از خر ش يکنم اون پسره  کاریخودم بلدم چ
  رو خرش اطراق کنه. شهیهم خوادیدلش م دی. شاارهیخب خرِ خودشه و صاحب اخت

  کردم! دنیناخواسته شروع به خند دادم،یم لونیل پراز غم که حق رو هم به یدل با

و  چمیپ یچه خبره، موهاتونو بهم م نیبمن نگ نیگفت: باور کن دید دنمویکه وارد آشپزخونه شده بود و خند مامانم
! الیمخصوصا ل نیدیکش یخط و نشون م گهیبرا همد نیداشت دمی! از دور ددیخفه ش زنمیدور، دور گردنتون گره م هی

  نم؟؟؟یبب نیتند بگ هیچموضوع 
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. منهم کننیکار م یعمه جووونم!!! ماشاا... به چشم و گوشاتون که هنوزم هنوزه عال یخندان گفت: چه موضوع لونیل
که اون مغزش کپک زده و تا حاال اصال اسم گوِر  دادمیفقط داشتم در مورد گورِ االغ راه راه به دخترتون اطالعات م

  .نیهم دهیاالغ راه راه رو نشن

  ....یبودم ول دهیگور خر شن ه؟؟یچ گهیمتعجب گفت: خــــاك عالم... گورِ االغ اونم راه راهش د مامان

بحال شاه ناد.... آق نادر  يکه وا دیکپک زد یبگم خونوادگ دیبندشو باز کرده گفت: پس متاسفانه با شیخندان پ الیل
  چپر چالقش. يزن و بچه  نیبا ا

 يبرا يچا یساز رفت فنجان يرفت، خندان بطرف چا ادشی یهمچ گهیکرده بود و د یطکه فکر کنم کال قا مامان
 يبود) گفت: برا اریکرده ( منظورش ماه هیهمسا يبه خونه  يپشت سرش، با انگشت اشاره ا لونیکه ل زهیهمه بر

  خوند: دیو مشنگها با جیگ یبعض

  يسر يهم دردسرها ،يهم در سر ،يسر هم

  ، تاجت بر قرار!! عشق يا یکنیم یپادشاه

آخرمون عاقبتمون به کجا  دیباش هیگور االغ که جناب عل نیبا ا مینیمغزمون راه بده بب میبخور يقلپ چا هی میبر ایب
  !!!رسهیم

سوخت اما االن  یبه چشمم فرو رفت!! چشام م زیت يا زهیچون ن اریماه گاریآتش س يو من لحظه ا میهم نشست کنار
  !!!کردیمشغول بود و خداروشکر مارو کنکاش نم يوصا بابام ... بابام سرش به پرونده انبود. مخص يچکاریوقت ه

 یعاشق، آماده باش حاال شب ب نیجنبه تر یب يکه حسم کرده بود، آروم سرشو بطرفم خم کرده گفت: ا لونیل
  فقط.... یتا از آتشش فوران کن يدار يرو شیرو پ هاتیقرار

  هیگرید زیشب چ يکن دوستت دارم ها باور

  نداره  یلیاما لبان عشق که تعط لهیتعط ایدن

  کند  یشبها معجزه م يدارم ها دوستت

  چسبههههه یم آآآخخخخ
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  ارهیتمام روز رو از تنت درم یخستگ

  شبها

  لیتعط زیچ همه

  دوست داشتن عشق.... اال

  نه؟ ای میکن يکار میتونیامشب م مینیبب فقط

  نه؟؟؟؟  ای دهیپسره جواب م نیا نمیدستش گرفته گفت: بزار بب شویتند گوش لونیل م،یبه اتاقمون رفت یوقت اونشب

در موردمون  یچنان حکم دهیرفع کدورت بشه، وگرنه ندونسته و نفهم میکن حیخودمونو با کارامون براش توج دیبا
  م؟؟؟یکرد یچه غلط بزرگ شهیخودمونم باورمون م دهیم

 يزیچ هیزده گفت: بتمرگ سر جات، به تو چههههه؟؟؟ االن براش  منو کنار رم،یاز دستش بگ شویخواستم گوش تا
  :سمینوی. مادیحالش جا ب سمینو یم

  "ضاد"صابون و  "ص"با  "ضمیدوصتت دارم عض"

  سواد... ینفر هم ب کیعاشقانت  انیم در

  پرسا_احسان#

  .دمیخند حالیب

من باب اطالع در  خواستمیداشتم م یضیعرا ی. با عرض شرمندگریشبتون بخ ار،یبراش نوشت: سالم آقاماه یول
  نمتون؟یبب تونمیموردشون باهاتون حرف بزنم. کجا م

  ساعت نوشت:  میبعد از ن اریماه که

  ست يمردم پراز حور و پر يِ و یپ

  ما محفلِ مور و ... ملخ...!!! يو یپ

  نداره!!!! یاتیالم چیه د،یکله تونو نکن یاگه سرتون به کار خودتون باشه و در هر سوراخ دیدونیم اصال
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 نویکه گفتم: هم دیبار یم لونیاز تمام وجنات ل یبالك شد. ناراحت لونیهردومون ل يزده  رتیدر برابر نگاه ح و
در موردش  گهینداره. د یتیهم بده اهم یبشنوه. هر حکم يزیچ خوادی. اون نمالشیخیخب تمام شد. ب ؟؟؟یخواستیم

  .میزنینم یحرف

  افتاد. نوشته بود: اریماه امیبه پشدم و تازه چشمم  نیآنال

  ه؟یعشِق بد چ یدونیم

دوست نداشته باشه،  یو تو رو به اندازه کاف یرو دوست داشته باش یکس نکهیا یتونه بد باشه. ول ینم عشق
. دنینم يبه درد بخور زیگدا چ هیوقت به  چیه یدون یمحبت. همون جور که خودت خوب م يگدا یشیم ينجوریا

  .... ینخواست یعشقت بودم. ول قیت نبودم... من المحبت يمن گدا

  مهربونها یاز وقت ـــایدن و

  فرض شدن... احمـــق

  .ستین یزندگ يجا گهید

 نهیکه در س یاهی... لعنت به تــــوووو... لعنت به قلب ســـادی: لعنت به دوست داشتن ززنممممیاالن بلند داد م و
پاهات له  ریمنو ز یرحمیب یبا ب ی... و چه قشنگ تونستياتمو... باورم نکردو خودمو... عشقمو... احساس دیتپ یات م

  . یکن

  نگاهت ... نیآخر دنید

  بود ... جانم

  داشت از تنم ... که

  ... شدیم کنده

  یعبدالله_درضایحم#

  ...هیخودت باش... خدانگهدارت دختر همسا مواظب

  .دمیرده درونش خزآرام رختخوابمو پهن ک ،یحرف چیشد و بدون ه يجار اشکام
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و  دمیبه اشکام کش یدست یشکوایگفتن نداشت.  يبرا یخودشم حالش بد بود. حرف یبود ول یمتوجه همچ الیل
  رختخوابمو پهن کردم. 

گفته پتو رو  ریصدام صاف باشه و آروم شب بخ تونمیکه م ییتاجا کردمیم یرو خاموش کردم. بغض کرده سع چراغ
  .دمیروم کش

 يتو گارشیکه از س ي. دودشدیچشمم دور نم يلبش از جلو يرو گاریبا س اریراحت و داغون ماهنا ي افهیق فقط
انگشتاش  يحرف من ترك کرده بود، دوباره ال کیبا  یکه زمان يگاری. سکردیم رانمیذهنم نقش بسته بود و

  که از مرگ هم برام بدتر بود. کردیم ییخودنما

بالشم به گوشم  يافتادنش رو یو تلپ دنیچک يهم صدا ی. گاهومدندیم نییو پا دندیسر یاز کنار چشمام م اشکام
  نشست. یم

خلـــچه  يدختره  زیاشک بر یگفت: اوال راحت باش و هرجور خواست الیکه ل رمیهق هقم رو بگ يکردم جلو یسع
 لیو شاه اسماعباشه، نادرشاه  یکیو قسمت تو  بینص اری. اگه ماهیفکر نکن يزیکن به چ ی... دوما سعالیکج خ ي

... پس خودتو بخدا بسپار و الاااایواو گهینباشه د تتقسم ی. ولرنیبگ نکارویا يجلو توننیسهله، هزارتا مثل اونام نم
  خواسته. یبرات چ نیبب

  همت هم گفتند. هیدر مقابل قسمت  الیبلند کرده گفتم: آخه ل یهق یهق ندفعهینتونستم خودمو نگه دارم و ا گهید

! خب يسرت که منم عالف خودت با همتت کرد يفت: خررررهِ راه راهِ نفهمممم... اون همتت بخوره توگ یشاک الیل
  ! يدیو به مراد دلت رس يآخرش از دستش داد ياونهمه همت کرد

که عاشقه... دارم اون زبون و  نمیب یصاحاب مونده تو م یهزاربار گفتم دارم دل و قلب ب التمیتحص مچهین نیبا ا من
 نمیب یرو م یی... دارم چشماکنهیم فیو تعر گهیم  هیاز پسر همسا یبا چه ذوق نمیب یور بگور شده تو مدهن گ

  . خونهیرو م هیهمسا ــــویاون کــودن و کانا کال يامهایخوشحال و وق زده پ

چه  گهید. شهیتموم بشه. خب االنم داره تموم م دیاصرار پشت اصرار که ِاال و بَال با ؟ییییتـــوووو چ یول
  مرگتههههه...

که ... انقده غم تو چهره اش بود دل آدم با کل  يدیند ارویگرفتم و گفتم: آخه سرِشب تو ماه یزده نفس یهق دوباره
  . من.... شدیوجودش براش هالك م
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. ومدمیباهاش راه م واشی واشیو هم من  کردی، که هم اون عادت م جیکم کم ازم دور بشه به تدر خواستمیم
اوضاع  نیوضع منه... بب نی. حاال امهیتموم بشه که عذاب ال یهمچ ییهویدلش بزارم و  يپا رو ينجوریا استمخوینم

  .کنهیتحمل م یو االن داره چ هیاون چطور

 نکهی... اگهید میدیشن یول م،یدیرو درسته ند یمیقد يها یبگه... عشق و عاشق یچ دونهیگفت: واال آدم اصال نم الیل
... اما االن رابطه ها کردندیکه تحمل نم ییها ی. چه سختکردندیگه داشتن عشقشون چه کارا که نمداشتن و ن يبرا

طرف مقابل جواب بده  دنیاجازه نم یچندتا حرف که حت ا. بشهیتموم م یندادن همچ امیپ هیمسخره شده با يبحد
و تو  میباشه صبح انتخاب واحد دار ادتیاگه  ،یکن بخواب یگنـــد. االنم فقط سع یلیخ هیگند يایبالك و تمام... دن

  .  یبزن يبه دانشگاهتون سر دیبا يکه قبولش ندار ياعتراض به نمره ا يهم برا

و  ستیهم خوب ن اریفکر کن اوضاع ماه نی. به ایبخواب یو کم یکن فکرت رو آروم کن ی. تو هم سعدمیخواب منکه
تنهات بزاره.  کشهیاتفاق عقب نم نیدوستت داشته باشه با اهم اگه واقعا  اریباشه. ماه ادتی. هیاالن در چه حال

 يزیچ هیبا  دونمی... خالصه چه میماچ هی... یبوس هی... یکتک هی... یهیتنب هی د،یته کش تشیکه عصبان یفوقش کم
  ... ری. شبت بخینکن نکارایباهاش از ا گهیسرجاش که د ارهیهوشت رو م

با  یو گاه یهست شواریبد واریکه درست د یدست از تو برداره. اونم کس یاحتر نیبتونه به ا دونمیم دیبع یلیخ فقط
  .یشیتو براش زنده م فتهیاتاقت ب ي. هرلحظه هم چشمش به پنجره دیش یهم روبرو م

  نخورد. ینزد و تکون یحرف گهید یبود .ول داریب دمیشا دونمی. نمدیپشت بمن کرده خواب الیل

 يامهایو با خوندن پ دمیاونور چرخ نوریته دلم ا يو سوزشها الیا هزاران فکر و خمن بودم تا نصفه شب ب نیا فقط
  .دمیسحر بار يتا کله  هیهمسا يالیگودز

  .میزد رونیاز خونه ب لونیبود و با ل 9,30ساعت  صبح

عمه و چقده پف کردن و قرمزن؟ دعا کن  يپدر چشماتو درآورد یدونیبه چشمام انداخته گفت: م یفقط نگاه لونیل
  ؟ياز دستش دربر یتونیم یعنی. کنهیم چتیسوال پ ینشه وگرنه کارت زاره و ه يزیمتوجه چ

  گفتن نداشتم. تا صبح فقط فقط .... فقط مرده و زنده شده بودم.  يبرا يزینگفتم. چ یچیه
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و  اهوهایم هدور از تما خواستیم یو حال باز کردنشونم نداشتم. دلم خواب دیدیچشمامم تار م یحق داشت. حت الیل
که  ی... خوابشیپراز آسا یبدون دغدغه مثل قبل ها... خواب یآرام... خواب یامن... خواب یدور و برم، خواب يصداها

  و بخوابمممم.  ادیفرستاده باشه و بعداز بارها و بارها گوش دادن پلکام رو هم ب هیاونو، پسر همسا ییآهنگ الال

  افتاد. اریچشمم سرکوچه به ماه که کردمیرو باز م نگیپارک يدرها تازه

. کردیانگشتاش دود م يال يگاریس یبود. بازم اول صبح ادهی. پومدیبود و داشت م نییسرش پا ن،یبه زم نگاهش
از عالم و آدم  نکهیمثل ا ،یهمچ الیخیخودش فرو رفته بود و ب ي. بشدت توکنمیاصال حواسش نبود دارم نگاش م

  بود . دهیبر

نگاش کنم . پشت در بکشم...  ستمیتا رد بشه... با نهی. درو ببندم که منو نبهیچ فمیتکل نستمدوی. نمدیلرز قلبم
  کنم... داد بزنم... صداش بزنم...... هینگاش کنم... گر

تــوووو  نیاجازه نده ا ـــایاز عمق دلم دعا کردم: خدا يلحظه ا کردمیخشکم زده بود و همچنانکه نگاش م سرجام
قلبمو صاحبه ، برام حفظش کن. تا بخودم اومدم سرش باال اومد و  يکجا یدونیبشه. خودت ممن حذف  یاز زندگ

  نگاهش بصورتم نشست. 

بود.  دهیبود تا به امروز در عرض دوسال د ياریماه نیتر حالیو ب دهیمـن، چشماش سرخ سرخ بود. رنگش پر يخدا
وت نگاهش به چشمام دوخته شده بود و چشم از . مبهستادیا یو من قلبم داشت م کردیغم از سرتاپاش فوران م

  .داشتینگاهم برنم

 یم يزیچ دی، نبا دید یاشکامو م دیآوردم. نبا نیی. تند نگاهمو پادیرمق به چشمام دو یب یکردم اشک احساس
  تحمل کنم. خواستمیمن چه جور م يخدا يگفتن نبود. وا يبرا یحرف گهیتمومش کرده بود د نکهی. همدیفهم

. حتما تعجب کرده بود دیبه کوچه کش یشونه ام نشست و سرک يرو الیبودم دست ل ستادهیا حرکتیکه ب يهمونجور
  .کنمینم يچکاریو ه ستادمیچرا صم و بکم ا

خوب شد  اریرو داخل هلش بدم، ازم جدا شد و پا به کوچه گذاشته با عجله گفت: آقاماه الیبخودم بدم و ل یتکون تا
  .... دیدیملحظه اجازه  هیدمتون،ید

صداتو بشنوم. فقـــط  خوامیاصال نم سسیه ییییکینشست که محکم و سرد گفت: تـــو  الیل يرو اریماه نگاه
  ...نیهم ادیازت بدم م
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  .دیکن يداور شیپ دهیو حرفامونو نشن دیحرف بزن ينجوریبا من ا دیجناب شازده شما حق ندار یتند گفت: ول الیل

  نگوووو... یییچیگفت: ه ياش نشسته جدلب يرو اریماه ياشاره  انگشت

و  دیکه بچه بود شتونهیسال پ ستیب يقهر درست برا نی! باور کنستیقهر کردن الزم ن اریجناب ماه نیگفت: بب الیل
  . دیو حرفامو بشنو دیبمن بد یفرصت دیتونی. مدیهشت ساله، نه االنکه عاقل و بالغ

  .بشنوم تمام... خوامینم یچیفقط گفت: ه اریماه

با چشمات  ی. ولستمین گهیگفت: تو هم درسته د يدرجه سرد تیدرنها یبطرفم برگشت. آروم و مهربون، ول نگاهش
  ... دهنم خشک خشک بود.کردمی... نگاه مکردمیبودند.  فقط نگاه م یو عشق کس دیچشم ام ينکن. اونا روز نکارویا

  ... .هیبه درشون انداخت که زمزمه کردم: پسرهمسا دشویکل برگشت

  با تاسف تکون داد و وارد خونه شون شده درو بست. ينگام نکرد. آهسته سر یبطرفم برگشت ول مرخین

ها،  هیاز همسا یکیفشرده شدم و با باز شدن در  الیام گره خورد و اشکام راه افتاد. در آغوش ل نهیس يتو نفسم
  نشم! دهیکه د دمیپشت در کش

  :مکردیموقع برگشتن بخونه فکر م اونروز

  ! شودیسرم نم یو عاشق عشق

  ... دلتنـــگم

  ام... خستــه

  !؟ یفهمی... محالـــمیب

  را بفرست تا محاصره کند مرا ...!! بازوانت

 يو من برا اریماه گهیذهنم حک شد. د يکه کل چهره و حاالتش تو دمشید کیبود از نزد يبار نیآخر اونروز
  . میتموم شد شهیهم
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مطمئن تر شد بخونه شون برگشت.که من موندم و  یاز حالم کم نکهیبود و بعداز ا شمیپ يهم دوسه روز لونیل
  !کردمیکه بزور تحملشون م ییهام با غصه ها ییتنها

که  فتادمیم لونیحرف ل ادی. دوختمیتارم م يو نگاهمو به مـــاه شبها ستادمیا یوقتها پشت پنجره مون م یگاه
که با  فتادمیمــاه مهربان خودم م ادیبه ماه،  ستنیود! و من با هربار نگرگذاشته ب اریماه ياسم ماه مهربان رو رو

  .میبا هم فاصله داشت ایدن ایقرار داشت، دن نمونیکه ب يمتر مین يوارید

  :خوندمیم براش

  چسبد یشب ، م الِ یتو در خ آغوش

  چسبد  یسبب، م یبوسه ب ي شهیاند

  مییمن و ماه و آسمان تنها امشب

  چسبد... یل، عجب مخلوِت پر غز کی

  را بر شانه ات گذاشتم و گفتم:  صورتم

  دارم مـــاه من  دوستت

  شهیتو هم و

  از عشق ما  چکسیابر بمان تا ه پشت

  نشود.  باخبر

  ها حسودند،  آدم

  است  لیبخ زمان

  عاشق کش است... ایدن و

  یمعروف_عباس#



  ماه مهربان من

 
109 

 

پشت پرده بود و تا  دنمیانتظار کش دم،یفهم یمرو ن شینداشت و خستگ انیپا چوقتی... اما کار هر شبم که هاما
  :خوندمی. براش پشت پرده مگرفتیدلم آروم و قرار نم دم،ید ینم ارویماه

  تو کجاي جهانم ایستادي مگر

  اینطور تعادل زندگی ام را که

  هم زده اي ...؟ به

نگاهش به سمت پنجره ام  نیخونه شون، اول اطیهم هرشب به محض ورود به ح اریخوشحال بودم که ماه نیاز ا فقط
  !!!نداختیبه اتاقم م ینگاه قیو دق ومدیباال م

و انگشتاش  رفتی. بعد دستش بطرف موهاش مستادمیاتاق و پشت پرده ا يتو دونستیبود انگار م يجور نگاهش
  ؟؟هنوزم فراموشم نکرده بود؟ یعنی. فتادیو بطرف خونه شون راه م اوردیم نییپا ي. سردیچرخ یموهاش م يال

  

  

                                             9   

  

. کردمیکه خونه بودم کمکش م ییو منم روزها کردیم ی. مامان خونه تکوندیرس ادشیز يبا دبدبه و کبکبه  اسفندماه
  روشن نشد. نمیخودمو به دانشگاه برسونم که ماش خواستمیاون روز صبح طبق معمول م

  نبود کمکم کنه. یبابام هم به اداره رفته بود و کسکردم نشد که نشد.  يهرکار

دوخته بودم، فکر  نیکنار ساعت ماش اریماه ییچشم به عروسک اهدا کهیخشم پشت فرمان نشسته بودم و درحال با
  !شدمیدانشگاه م یراه یروشن هم شده بود و من به راحت نیبود ماش اری: اگه االن ماهکردمیم

  از فکرم گذشت:  

  ....... يا به من بودلعنت خد تو
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  دوباره لعنتم کند خدا ...... کاش

راه افتادم و  ادهیبره! پ نیراهوووو بدون ماش نهمهیا خوادیم یزدم. شاعرانه فکر کردم: االن ک يشعر جالبم لبخند از
موم بود که دانشگاه ت 4گرفته بطرف دانشگاه رفتم. بعدازظهر ساعت  یدربست یتاکس ابونمونیاز حرص بابام سرخ

که  ابونمونیبه بازار هم زدم. سر خ يکنم و سر دیخر خودم يدو قلم هم برا یکی. هوس کردم گشتمیشد و بخونه برم
  کنار پام ترمز کرد.  ینیشدم، ماش ادهیپ یاز تاکس

خندان گفت: خانم  یکیکه  کردندیبازشون نگام م يشهایداشتند با ن کردیپسر که شرارت از صورتشون فوران م سه
در خدمت تو  میتونیم یهمگ ي. پول همکه هرچقدر بخوامیدار اریخونه هم دربست در اخت میدار نیله ماشخوشگ

  .میباش گررررریج

که  کردمیهراسان فقط نگاشون م یاز ترس و چشمان خزدهی یلرزان و بدن مرتعش و گزگز کرده، صورت يدست و پا با
  . دیلرزیعقب رفتم که تمام بدنم م یعقب رفتم. قدم یقدم

سوار شو، ترس  ایگفت: خوشگله ب دادیکه دندوناشم نشونم م یختیریب يباز کرده با خنده  نویاز پسرها در ماش یکی
که بهتره  یشیو همپامون م یشگیهم اری. یولمون کن گهیعمرا د یو لذته. اگه با ما آشنا بش فینداره باور کن. اوج ک

  . ياز دستمون ند

هاشون چشمشون به من بود!!! فکر کنم از بس حالم بد بود  افهیبود که با اون ق دهیصورت همه شون ماس يرو نگاهم
 نیجوابشونو بدم. فقط تونستم زمزمه کنم: گمش کردمینم دایهم پ ی. خداروشکر حرفکردمیداشتم سکته م

  ...ایعوضــ

  بلندم، بطرف کوچه مون راه افتادم. يتند عقبگرد کرده با قدمها بعد

 گهیشده و د یکه درو باز کرده بود دنبالم راه يپسر گفتیحسم م ی. ولدمیرو شن نیماش بسته شدن در يصدا
  ...یییلیخ دمیترس یم یلینداشتند منو به مقصد برسونن. خ یی. اصال ناکردینم میاریپاهام 

ه سوار لحظ هیفقط  نی! ببیکنیفرار م يدار ستین یترسناک زیرفته بودم که از پشت سر گفت: باور کن چ یقدم چند
  .ادیداره دنبالمون م نمونمیو تمومه. ماش یشیم نیماش

  خودمون که همه هم شناس بودند دنبالم افتاده بود و ......  ي. در محله شدمیزهره ترك م داشتم
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 نییطبقه پا یکوچک يدر مغازه  ،یسرگرم يمون احمدآقا افتاد که برا هیاز همسا یکیلحظه چشمم به  نیهم در
  راه انداخته بود. یسر کوچه مون پتو فروش خونه شون، درست

 نیاز فکرم گذشت اگه ب یدر آن یکنه. ول میگرفتم ازش خواهش کنم تا دم خونه مون همراه میتصم يا لحظه
 ریموند و هرکس هرجور دلخواهش بود تفس یبرام نم ییآبرو الیها پخش بشه دنبالم افتاده بودند..... واو هیهمسا

  ....یغلط چیتونست بکنه، ه ینم یغلط چیهم ه کهیمرت نی. ارسوندمیخودمو به خونه م . همون بهتر زودکردیم

. چنان سوت و کور بود رسما دلشوره داشت از پا درم دمیچیخودمون پ یاصل يتندتر کردم و به کوچه  قدمهامو
 يخوایعجله کجا م نیا... با گریج نمیکوچه مون راه نرفته بودم که پسره گفت: صبر کن بب يتو ی. چند قدماوردیم

  ازت خوشم اومده. نهمهیتورو گرفته و ا شممچ ینیب یلوس مگه نم يمغزت آکبنده دختره  نهمهی. تو چرا ايبر

حس کردم  يمردم.لحظه ا یو فقط داشتم م شدیم دهی... صداش از پشت گوشم شنیلیشده بود خ کمینزد یلیخ
  شد.  دهیبازوم از پشت سر گرفته کش

  بطرفش برگشتم....  دهیتند و خشن بازومو از دستش کشترك شدم.  زهره

محابا شتــــرق دم گوشش خوابوندم، دروغ نباشه صداش  یکه ب یلیاز دست راستم رها شد و س دمیخر يها بسته
  . دیچیکوچه پ يتو

ه ساق پاش ب يبا پام ضربه ا خواستمیم یمنم در آن ارهیمنو درب یلیس یتالف خواستیدستش باال رفت و حتما م پسره
  .ادیبشدت دردش م دونستمیبکوبم که م

نزده  يباال مونده و منم ضربه ا یبلند شد که پسره با دست یگنالیممتد س ي. صدادیچیداخل کوچه پ ینیماش
  .میبرگشت نیحواسمون پرت شد. هردو با هم و با عجله به طرف ماش

 دیشد يترمز يبود که با صدا رهیخ اریماه نیماشچشمم به  دونمیاتفاق افتاد. فقط م يدر لحظه ا نکارهایا تمام
  توقف کرد.

و ممکنه چه  فتهیم یلود کنم داره چه اتفاق خواستمیهنوز م د،یپر نییازش پا اریچنان محکم باز شد و ماه نیماش در
  ...فتهیب ییاتفاقها

  پسره نشست. ي نهیکه به س دمیخودشو رسوند و مشتشو د يا هیدر کسر ثان اریماه
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 نیهجوم و مشت رو نداشت که تلوخوران عقب عقب رفته بزور خودشو نگه داشت زم نیانتظار ا نکهیثل ام پسره
  برداشت. زیبطرفش خ ارینخوره و ماه

پشتش به اونا بود و همچنانکه لگدشو  اریماه ی. ولشدندیم ادهیپ نیبه دوستان پسره افتاد که داشتند از ماش چشمم
  هم پشت سرش هستند. يو نفربرد اصال خبر نداشت د یباال م

  ... دوستاش.... مواظب بـــاااااش...ــاریمانند گفتم: مـــاه غیو ج دهیبر دونمیم فقط

  زد: توووو بروووو خونه تــون.... زوووود.... ادیمزاحم نشست و فقط فر يبا شدت تمام به شکم پسره  اریماه لگد

 گهیهمد يو حواله  شدیم دهیمشت و لگد بود که به هم کوبو  دندیتا خواست به عقب برگرده که دوستانش سررس و
 رونیعالم و آدم ب خواستیبلنـــد م غیج هی. عقب عقب رفتم و اشکام تماما صورتمو پوشونده بود. دلم شدیم

 غیدرآورده بود، ج ییچاقو شونمیکیکرد و حاال یبا سه نفر جدال م اریروبروم که ماه يصحنه  دنیبا د یول زندیبر
  گرفته شده بود. پیتا ک پی، نفسمم بند اومده بود و راهش کسهله

باشم که از  اریماه يبرا یجلو برم و کمک تونستمیاز پسرها سکته رو زده بودم. نه م یکیدر دست  يقمه ا دنید با
بخونه مون  تونستمیاشکامو مهار کنم، نه م تونستمیسه طرف دوره ش کرده بودند و فقط بزن و بکوب بود. نه م

. ومدیاز دستم برنم چکدومیقلبم سنکوب نکنه. ه هبلک نمیرو نب یچیپشت به صحنه کنم و ه تونستمیبرگردم. نه م
خونه باشن و بتونن کمکش کنن که خودمو هراسان به  اریماه يداداشها دیافتاد عصر بود و شا ادمی يلحظه ا

  زنگشون رسوندم. 

و صداشون  دمیکوب یهم محکم و پشت سر هم به درشون م رمگیبا تمام قدرتم روش فشردم . با دست د انگشتمو
در  اری... ماهروووونیب نیــایزنان بگم ب غیبود جواب داد که فقط تونستم ج شونیکیکدوم  دونمی. نمزدمیم

  خطـــره.... تند... تند....

 دونمیمشون هستن، فقط مکدو دمی. نفهمدنیدو رونیب اریبود که دوتا برادر ماه دهیطول نکش يا هیکنم چند ثان فکر
بودند و فقط بزن بکوب و فحش و ناسزا بود که  ختهیبهم ر یکه همگ کردمیو نگاه م فشردمیدهنم م يدستمو جلو

  .کردیدم رسما فشارم افت مید یرفتن قمه رو هم که م نیی. باال پارفتیصداش به آسمون م

رسوندند.  اریکمک به ماه ياومده خودشونو برا رونیبودند ب دهیها که سروصداهارو شن هیهمسا ونیهم از آقا دونفر
  و بزور خودمو نگه داشته بودم.  دیلرزیتمام بدنم م
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و تماما از بدنم شره  یدر آن یصورتش کــه نشست. عرق يخورده بطرفم برگشت و نگاهم رو یچرخ اریماه يا لحظه
صورتش غررررق  اریبود. ماه يل بدنم جارکه از ک کردمی. سر خوردن قطرات عرق رو رسما حس مدیسر نییکرد و پا

  خون بود. يبه تن داشت قرمز و پراز لکه ها که یرنگ یآب راهنیدر خــون بود و کاپشنش از چندجا پاره شده . پ

دادم. خون  هیتک واریبتونم خودمو نگه دارم به د نکهیا يو برا رمیزدنمو بگ غیج يمقابل دهنم فشردم تا جلو دستمو
 ایبگوشم نشست گفت:  یکی يبودند و صدا ختهیر رونیها هم ب هیهمسا ي. خانمهاکردیفوران مفقط از صورتش 

  .زدیزنگ م 110سیبه اورژانس و پل هبلند شد ک گهید یکی يصاحب الزمان، خودت به دادمون برس. صدا

. فقط رفتیم یاهی... فکر کنم چشمام داشت سکی. تار و تاردمیدیهمه جارو تار م گهید کردیاشکام فوران م يبحد
صورتش نشسته بود با زانو  يکه دستاش رو اریماه ی... ول یشد ول دهیحساب سه نفر اراذلِ غرق در خون رس دمید

  .ختیریم چهو وسط کو دیچک یانگشتاش خون بشدت م يافتاد. از ال نیزم يرو

 دیبلند گفت: با کردیم نهیمعا ارویصورت ماه کهیدرحال شونیکیکه  شدنیجمع م يشتریب يها هیکم همسا کم
  . ستیخوب ن چیوضعش ه مارستانیب میبرسون ارویماه

 يهم رو دیشد یدگیو چندتا بر ینیب یشکستگ دیبا ادیبه احتمال ز یول نم،یبب ذارهیو خون نم ادهیز هاشیدگیبر
  داشته باشه. شینیصورت و ب

  پاشوووو.... مارستانیب میبر دیانداخته بلند گفت: با اریماه يبازو ریافتاد که دست ز اریبه کام چشمم

  .دیریخون رو بگ زشیر ي. فقط جلورسنیجلوتر رفته بلند گفت: زنگ زدم اورژانس االن م مونیهمسا خانم

  داخل مغازه... دشیاریسرده تا اورژانس برسه ب رونیپتوفروش بلند داد زد: ب يآقا احمد

  مغازه شد. داخل  اریکوچه کمک کردند ماه يبود و مردا ختهیبهم ر یهمچ

که  یشده پارال... اتفاق یمن. چ يخدا يسروصورتم داد زد: وا دنیاومده بود، با د رونیسروصدا ب دنیکه با شن مامانم
  توووو... یهست ينجوریچه خبره چرا ا نجای. افتادهیبرات ن

  .شدیخودمو به مامانم رسوندم که داشت زهره ترك م حالیب
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 ستین يزیبراش بکنن، گفتم: چ توننیم کاریچ نمیها بود بب هیهمسا يو مردا اریدورادور چشمم به ماه همچنانکه
ندارم.  یاوضاع براه افتاد. وگرنه من مشکل نیو ا دیسر رس دخانمیناه ارِیمامان، دوسه نفر مزاحمم شده بودند که ماه

  .نینترس

  داخل مغازه چه خبره.  نمیجلوتر رفتم بب یو کم دمیمحکم به اشکام کش یدست

 شینیب يرو يدیها بطرفش خم شده دستمال سف هینشست . دونفر از همسا اریصورت ماه ياز دور رو همنگا
  بود. یهم خون اریماه رپوشیز ی. حتارهیدرب ارویماه نیخون راهنیپ کردیگذاشته بودند. احمدآقا تند تند کمک م

 يرو رو یآب رهنیو احمدآقا پ کردیمافتاد که همچنان خون فوران  اریماه ینیو ب یشونیچشمم به پ يلحظه ا فقط
چند قدم هم جلو  ارن،یتونستن بندش ب یکه نم ییو با خونها میوخ تیدر اون وضع اریماه دنیسرش فشرد.با د

 یو م دیلرزیکه لرزشش در تمام بدنم رخنه کرده بود و قادر به کنترلش نبودم! کل بدنم م دیلرزیرفتم. دلم چنان م
  بودند.  ختنیرحال ر. اشکامم که شر شر ددیتپ

... با نگاهش که به چشمام دمشید یم ی. ولدمشید یصورتم نشست. از پشت اشکام تار م يرو يلحظه ا اریماه نگاه
  شد و از هم باز شد. دهینشست، دستام بطرفش کش

دونت باشم..... بالگر ی.... الهههههــزدلــمیبرات بکنم عز تونمیم کاری...... چ ـااااااریداد بزنم مـــاه خواستمیم
پارال  یمـــن..... الهههه اری. دوررررت بگـــردم ماهيافتاد تیوضع نیخودم قربونت برم بخاطر من به ا یالههههه

  .یییییبش نیمال نیخون ينجوریتو ا نهیروز رو نب نیا رهیبم

موند و ....  یم یش باقصورت يرو هایدگیبر يبود صدرصد جا يکه جار ییخونها نی. با اختیفرو ر یییییهویبدتر  دلم
  .دیلرزیصورتم فشردم و بدتر هق هق کردم. با هق هقهام تمام بدنم م يدستامو رو

داشتن خونهاشو  هیافتاد. نگاهش نگران بصورتم دوخته شده بود و بق اریکه کنار رفت نگاهم به چشمان ماه دستام
  . کردندیتند تند پاك م

  کرد برووو....  يدستش اشاره ا با

دماغش فشرد و بلند  يگرفته، رو اریدستمال رو از کام کنم،یم هیاز جام حرکت نکردم و همچنان دارم گر دید یوقت
  شد. 
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دستش کنار رفت و تازه چشم من به زخم دهن باز کرده  فشرد،یم شیشونیزخم پ يرو ارویماه راهنیکه پ احمدآقا
  تاد.داشت و بازم ازش خون براه اف هیبه دهها بخ ازیافتاد که ن يا

 چمیدور سرت بپ نویکجا؟؟؟ بزار ا نمیمغازه برداشت که احمدآقا بازوشو گرفته گفت: صبر کن بب يتو یقدم اریماه
  خون داخل چشمات نشه.

 ینیب يرو یو دستمال راهنشیدر پ دهیچیپ يبا سر اریقبل از اون ماه یآمبوالنس به گوشم نشست. ول ریآژ يصدا
  .ستادیجلوم ا

نشده ...  يزیتوووو چ يتـــار مو هی يبا کل وجودش فدا اریتووووو... ماه یکنیم هیگر يجورنیگفت: چرا ا محکم
  .کنهیدرجا دق م اریماه یکن تیاون چشمارو اذ ينجوریا نمی. نبگردمیو سالم بخونه برم زنندیم هیچندتا بخ

ا قلب تپنده ام در حد هزار دوخته شده بود ، نگران و لرزان ب اریماه نینگاهم به صورت و چشمان خون همچنانکه
از  یول مینکرده بود يچکاریخـــداااا... آش نخورده و دهن سوختـــه....  ه ـــایفقط فکر کردم:  قهیتپش در دق

  .دندیشن یشد. چون همه داشتند م یمون ورد زبون همه م یلحظه به بعد، عشق و عاشق نیا

داشتم بگم خدا عالم بود.  یبگن، فقط بابام جوابشو چدلشون خواست  یهرچ تونستنیبه جهنم که م ایدن ي همه
 خبریامکان داشت بابا ب یعنی!! ذاشتیو درست و قلمبه کف دستم م اوردیحاال مامانمممم به کنار که چشمامو درم

  .دادندیداشتند قورت م رو یمردم چشمشون به ما بود و همچ نهمهیبمونه... امکان نداشت. ا

  خبردار شدن باباممم.  ی... هم نگراناریماه يزخمها ی. هم از نگرانکردمیداشتم دوطرفه سکته م االن

  . دیمنو گرفته به عقب کش ی. دستستادیا رکشانیآژ آمبوالنس

. خدا به مامانت يافتاد تیوضع نیو پوچ به ا چیبرات بخاطر ه رمیبم ارخانیفقط گفت: ماه دمیمامانمو شن يصدا
  . کردیدرجا سکته م دیدیروز م نیبا ا ، وگرنه شما رو ستیرحم کرده خونه ن

شاهزاده خانم، نورچشمِ آقانادر بود. من  ه،یو پوچ نبود. حرمت و ناموس دختر همسا چیگفت: حاج خانم ه اریماه
  تونه. دونهی یکی يتار مو هیچپ به پارال  نکنه که قلبم بندِ  ینگاه یکس یول رمیبم میراض

 ایو گفت: ب دیگرفته کش ارویماه يتند بازو اریکام کردند،یشتند گوش مکه کنارمون اومده دا اریو شهر اریکام
  .شنونیهمه هم دارن حرفاتو م ،یکنیم يزیخونر ي. دارستیحرفها ن نیا يپانسمانت کنن.. االن جا
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  .کردیزده گز گز م خیبود که صورتم  دهیکنم رنگم چنان پر فکر

. بعد با فشار دست ستیباش پارال، حالت اصال خوب ن صورتم نشست. گفت: مواظب خودت يرو یآن اریماه نگاه
  اورژانس راه افتاد. نیبرگشته بطرف ماش اریکام

آخر عاقبت منوووو  دیدر حـــد تمام کهکشانها. خدا با ـــطی...  خمیکاشت طیخ دایبود شد دهیخودشم فهم بنظرم
  .گذروندیم ریفقط بخ

کن که  ریخـــدا.... خودت آخر عاقبتمونو با امروز بخ ــــاااای: لب و دهنش گفت نیو ب دیبازومو گرفته کش مامانم
  لحظه هم زنده بزاره. هیبابات تورو  ستمین دواریمن اصال ام

کردم  یانداختم و سع نییبود.نگاهمو پا دهیصورتم ماس يخاصشون رو ي. نگاههامیدیرس هیهمسا يخانمها کنار
  .کردندیپانسمان م ارویهو ما میستادی. کنار در کوچه مون انمینب يزیچ

  ....گهینباش د نجایازم گرفته گفت: برو توووو ا يزیر شگونین یرجلکیز مامان

مردم  يتوجه به حرفش از سرجام تکون نخوردم.همه  یبه مامان کرده دندونامو از خشم بهم فشردم. ب یعصب ینگاه
  و دهنشون بسته بشه. ننیبش کاریب خواستن بزنن. امکان نداشت یخواستن بکنن و هرحرف یهر غلط تونستنیم

به کجا خودشونو  تیشکا يحرف هم زدند که برا ونیگرفتند. با آقا لیسه نفر مزاحم منو تحو دهیهم سررس 110سیپل
  برسونن! 

بود و دلمو  نیبازم کل صورتش خون یگرفته بودند. ول شویزیخونر يکه پانسمان شده بود خداروشکر جلو اریماه
. آمبوالنس راه افتاد. با راه افتادن آمبوالنس چشمام دوباره به دمشیند گهیآمبوالنسش کردند و د ی. راهاوردیبدرد م

  رفت؟؟یبدون من کجا م اریاشک نشست. ماه

  ؟یـیآ یگشــوده ام، بگو م آغوش

  ؟یـیآ یشعر ســـروده ام، بگو م صد

  سخـت است تیکــه تحملم برا یگفــت

  ؟یـیآ ینبــوده ام، بگــو م انـــگار
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موندنم نبود. داخل خونه برگشتم و خودمو خسته و  يجا گهیبرو تو...... د یعنیبهم کرد  يبا چشم غره اشاره ا مامان
  مبل انداختم. يناالنم رو رو

  که حوصله نداشتم از پله ها باال برم و خودمو به اتاقم برسونم. ومدیبود و کش م ختهیبهم ر يبحد اعصابم

شد. اشکام  یدستام مخف نیزانوهام گذاشته صورتم ب ي. آرنج هامو رودمیبل انداختم. خمم يدرآورده رو کاپشنمو
هم کج شده ورم  یکم شینیصورتش افتادم که نوك ب ادیافتاده بود.  يپسر مردم به چه روز نوایدوباره راه گرفت. ب

  داشت... صدرصد.... یکرده بود. صد درصد شکستگ

 يهستش تو ییچه بلبشو نیا نمیبودم. گفت: پارال بگو بب دهیبخونه اصال نفهممامان بلند شد که ورودش رو  يصدا
  م؟یمردم رو نشنو ثیبلکه حرف و حد میفرو کن ياز خجالت سرمونو کدوم گور دیاالن با ؟یکوچه راه انداخت

و  فتنیراه ب مامان؟ مگه من به سه تا اوباش گفتم دنبالم ییییچ یعنـــیگفتم:  دهیبه مامان کرده کش ینگاه یعاص
  خودمون ازم بخوان همراهشون برم.  يکوچه  يتو

کوچه  ي. مگه من مقصرم اونهمه خون و خونآبه توفتهیدعوا راه ب نهمهیسر برسه و ا اریمن گفتم همون لحظه ماه مگه
دوتا  يچرا همراه اون سه تا قلدر نرفتم، چشمممم به رو نی. اگه واقعا ناراحتنیگیم ينجوریراه افتاد که شما ا

به پا نشه و در امن و امان شما  ییتا بلبشو فتمیراه م ونرو بدن باهاش شنهادشیکه پ ندفعهیچشمـــان کورممممم ا
  .دیخجالت نکش هیاز بق

 اریچرا ماه گمی. من نمستین نای.... حرف من اشعووووورررریب يدختـــره  یفهمیمحکم گفت: تو چرا نم مامان
... یپارالست و حاال هرچــ يمو هی!!!! دلم بند دادیم لتیبود پسره تحو ییچه حرفااونا  گمممیکمکت کرده.  من م

  گفت؟؟؟یداشت م یچ يدیفهمحرفاشوووو ن یعنی؟يدیاونهمه مردمممم. نگاهاشو ند نیاونم ب

پسر  احساسات يجوابگو دیاوضاع با نیاز سر جام بلند شده گفتم: مـــاااامــاااان.... بنظرتون من االن در ا یشاک 
از  يدوستتون داشته باشن! منکه کار هیبق دیو نزار دیمـــن. شما پارال باش يجا دیمردم هم باشممم؟ خودتونو بزار

 ،يبد يخوایم یجواب باباتووو چ دونمیبرداشته راه افتادم که مامان گفت: فقط نم فمویشرمنده. ک ادیدستم برنم
  . ستمیمنکه بلد ن

کردن ندارم. ناتوان...  یمخف يبرا يزی. من چگمیم نارویگفتم: به بابا هم هم دمشیخارج م ییرایاز پذ همچنانکه
  تلمبار کردم.  زیم يخسته... از پاافتاده... داغوووون خودمو به اتاقم رسوندم. لباسهامو کنده رو
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اشت مثل . دلم ددونستمیبود رو نم یدر چه حال اری. االن ماهختیتخت انداختم و بازم اشکام فرو ر يرو خودمو
برداشته درجا شماره شو گرفتم،  موی. دست بردم و گوشرمیبگ يازش خبر تونستمی. کاش مدیجوش یسرکه م رویس

  خاموش بود.

 اریشدن ماه یطرف زخم هیطرف اضطراب و استرس خونه و سوال جواب مامان بابام. از  هیمردم. از  یداشتم م گهید
  . کردیصورت قشنگش تحمل م يامروز رو رو يهایادگاریآخر عمر  ازش نداشتم و تا يخبر چیکه ه تیبا اون وضع

  .ومدیاز دستم برنم میچکاریو ه شدمیم  وووونهید داشتم

  مــن ـــارِ یهق کنان زمزمه کردم: ماه هق

  دوست داشتن تــوووو  گیرم

  باشد دیوانگی

  می بالم به این احساس من

  و  ییایتا ب ییییکجا

  يریرا بگ میهاعاشقانه نبضِ

  چقـــدر ینیبب

  ....زنـــدی، توووو ، توووووو م توووو

پرده رو کنار زدم و  ي. بابا اومده بود. تند بلند شده گوشه دیبه گوشم رس نگمونیپارک يباز شدن درها يصدا
  رو نگاه کردم. شدیم دهیاز کوچه مون که د یقسمت

که  ییبودند و صدرصد بابا هم خونها رونیمون ب هیهمسا ياز آقا و خانمها يمن ... هنوز تعداد يخــدا ییییوووآآآ
دهنم بود و   يقلبم تو شـــد؟یم یچ کردیو ازشون پرس و جو م رفتیبود. اگه م دهیشده بود رو د ختهیکوچه ر يتو

  تختم نشستم. يو رو داختمبد...پرده رو ان یییییلی. حالم بد بود خدیتپ یبشدت م

 یخبردار نشه.ول یچیخونه بلکه از ه ادیها بشه و فقط ب هیهمسا یجمع الیخیبهم گرفتم و دعا کردم بابام ب دستامو
گوش سپردم از  یشده بود.هر چ ختهیکه وسط کوچه ر ییامکانش فقط چند درصد ناقابل بود مخصوصا با خونها
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رو  کردیم . بابام باهام چطور تادمیمال یرو به بدنم م یمتعال يدعوا هی هیپ دینشد که نشد. با ياومدن بابا خبر
  داشتم. مانیبد ا یبه اتفاق ی. ولدونستمینم

رو فراموش  یهمچ گهیکو آرامشم. د ی. ولرمیبغلم جمع کردم بلکه آروم بگ يدهنمو قورت دادم و پاهامو تو آب
  خونه!!! ادیم یبسته شدن در که بابا ک يچشمام بود و گوشم به صدا يجلو یبا سرو صورت خون اریکرده بودم. ماه

 یدونستی!!! تو که میاز عالقه ات نگ يزیو چ يریاون دهنتو بگ يجلو یتونست ینم اریه دلم گفتم: آخه ماهت یشاک
  !!!یبکن نکاروی... چطور دلت اومد باهام اهیاوضاعمون چقده قاط

 مرامش نبود. تا يبوووود. وگرنه در کوفتن تو یبابا عصبان ییییی. وووآآآدیشدن در خونه بگوشم رس دهیکوب يصدا
 نییپا ایگفت: پــارالااا زود ب نیی. بابام بلند از پا ستادیا خیتنم س يموها دمیبسته شدن در راهرو رو شن يصدا

  .نمیبب

کرخت شده مو از  ي. پاهادونستمیجواب بدم رو نم یبکنم و چ خواستمیم کاریمونده بود. چ رهیبه فرش خ نگاهم
  گذاشتم.  نیزم يو رو دمیکش رونیآغوشم ب

 یافتاده بود که بابام کل هیدهن درو همسا ياسمم تو یبودم، ول ریتقص یوسط نداشتم و کال ب نیا یناهگ هرچند
 ادیفر نباریا ام،یب رونیبخورم و از اتاقم ب ی. تا تکونکردمیمرگ م يخواستن، آرزو تیداشت. با نها تیبهش حساس

  ..زدیکه باز منو صدام م دیبابام بگوشم رس

 میگوش يو اونم فقط تو خواستمیم نانیاطم يزیاز چ نکهیستم گرفتم و راه افتادم. مثل اد مویچرا گوش دونمینم
  خالصه بود.

رفتم. خداروشکر درو پنجره ها بسته بود وگرنه با بلند صدا زدن بابام،  نییپا جزدهیبه نرده ها گرفتم و گ دستمو
  موند. ینم یها برامون باق هیهمسا شیپ ییآبرو

  نشسته بودند. یم چشمم به بابا و مامانم افتاد که هرکدوم طرفشد ییرایوارد پذ تا

  .زدیم یاهیرنگ به چهره نداشت. بابام رنگش به س مامان

کل  يکرد یامروز چه غلط نمیبب نینداشت. بابام محکم و با خشم گفت: بش دنمویکش يپاهام نا گهید ییرایپذ وسط
هم بهم  یکیکوچه که حاال  يکرده تو يالقبا چه زرزر هی التِ ياون پسره  زننننن؟؟؟یکوچه در مورد تو حرف م

  حرف بزن....... نننننیگفت؟ بشــ کیتبر
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گناهکار شناخته  کردمیم يکار دینبا یکنم. ول سینشد زبونمو خ دایدهنم پ یکردم آب يمامان نشستم. هرکار کنار
  نداشتم!!!  یبشم. چون واقعا هم گناه

 یچرا شما عصبان ارمیخشم باشم. اصال هم سر در نم نهمهیردم مستحق دعوا و انک يگفتم: بابا بخدا من کار آروم
  باشه. تونهیم ینظرش در مورد من چ ه،یهمسا دیپسر اونم شا هینداره  یخب بمن هم ربط دیهست

ه کوچه الم شنگه را يتو نهمهیشده ا یداد زد: برا من فلسفه نباف خودم عند فلسفه ام..... بگو چ زانیعرق ر بابا
  ورد زبوناست؟؟؟ تیخاص یافتاده و فقط اسم تو و اون الدنگ ب

. اصال دیذاریمردم اسم م يبـــابــا.... چرا رو یییییچ یعنیبلندتر گفتم:  ی. کماوردمیداشتم جوش م گهید
 يشده که تا عمر داره رد چندتا چاقو رو هم اونم رو مارستانیب یبخاطر من راه تیخاص یهمون الدنگ ب دیدونیم

دخترتونو نجات داده و  دونهیجون  دیکناز مردم تشکر  نکهیچرا عوض ا کشه؟یم دكیصورت مبارکش با خودش 
قضاوت  دیدار ينجوریو حاال ا دیگوش داد کاریب ي هیچندتا همسا يور يدر يبه حرفا فته،یبراش ب ینذاشته اتفاق

  ...دیکنیم

کاسه ست و  هی. نگو با هم دستتون ییییکنین جل رو مآسمو هی يطرفدار نهمهیا یییییچ ـــگهیداد زد: د بابام
ش چه  ندهیآ يبرا دونهیبچه ام عاقله و م کردمیخاك بر سر من که فکر م ي. اگهید نیهم راه انداخت ییکارها

  دارم که  ..... ییآرزوها

. خودتونو دیدیچرا بخودتون فحش م ه؟؟یحرفا چ نیبلند گفتم: بــاااابــااااا ا کردمیداشتم سکته م کهیدرحال
دم کوچه نگه  نشونمیسه تا قلدرِ قلچماق بشم که ماش فیحر تونستمینبود بنظرتون من م اریما... اگه ماه يجا دیبزار

  داشته بودن و منتظر

  ن؟یدیو عوضش تا دلتون بخواد فحش م نیگیاحسنت نم هی زایچ نیبشم؟ چرا به ا یبودن باهاشون راه من

محبت  نیخودم بلدم در برابر ا ؟؟؟يبه من درس اخالق بد ومدهیزم نکرده از تخمت درنو دادزنان گفت: ال یعصب بابا
  هـــااااان؟؟ گفتنیم کیو حاال بهم تبر زدنیداشتن م هیحرفها چ نیبراش بکنم!!!! تو فقط بگو ا کاریپسره چ

باال داده گفتم:  يبا ابروها و بن خراب بود!! خودمو جمع کردم و خیاومد. کار از ب رونیاز سر افسوس از دهنم ب یآه
  گفتن آخـــه؟؟؟  یمنکه کنار شما نبودم بشنوم بابا؟؟؟ چ ن؟؟؟یختیبهم ر ينجوریگفتن شما ا یمگه بهتون چ
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دعوا رو گفتن و حاال  يماجرا دم،یکوچه رو پرس يشده تو ختهیر يجمع بودن، ازشون خونها ایبا حرص گفت: بعض بابا
  !!!گهیم کیهمه بهم تبر نیمحل ب لیاون فس

  گفت مگه؟ یگفت: چ مامان

 نیراه دار يتو وارتونیبد وارید ي هیبا همسا يریکار خ ادیبوش م کهیاونجور گهیغصه دار و ناراحت بلند گفت: م بابا
  خدا براتون رسونده... ه،یپسر خوب اری!!!! انشاا... خوشبخت بشن. ماهدهیچیو امروز صداش همه جا پ

 نمیبب خوامیبچه ها کرد!! منم االن فقط م يبرا یخوشبخت يگفت و آرزو کیره اش تبرمسخ يبا اون خنده  دخترشم
  چو افتاده دهن مردم؟؟؟ ينجوریکرده ا یییییما چه غلط يدختر سربه هوا

تشکر کرد بخاطرش جونشو بخطر انداخته و  ارینکرده من خودم اونجا بودم. فقط از ماه يگفت: پارال کار مامان
  هم گفت بخاطر اری! ماهشده یزخم ينجوریا

. پارال داشت از ترسش نیبه کار برد هم زیمحبت آم يکه فقط دو سه کلمه  کنهیم يخانم آقانادر هرکار شاهزاده
و  ادیپارال بند ب يباشه تا اشکها تونستیم یعیطب میلیخ طیکه تمام اون حرفا در اون شرا ختیریبشدت اشک م

  !نحلهیچو انداختن برام ال ينجوریها بد برداشت کردن و ا هینگران جوان مردم نباشه. حاال چرا همسا

 يچندتا حسود دهن لق تو تیو تهن کیته دلم قرص شده بود که گفتم: باباجووونم، من از تبر یمامان کم يحرفها از
. هیعیطب میلیو خ ستیچندنفر هم بمن، بازم برام مهم ن اینفر  هی يعالقه  دونمیم نویا یندارم، ول يکوچه خبر
 کنم؟یفکر نم زایچ نیباشن که عمرا هم به ا داشتهمنو دوست ن هیبق رمیجلوشو بگ يکنم و چطور کاریبنظرتون چ

گذاشت  نیبر ا شهیگفت، بنارو نم يزیاز ترسم اشکامو جمع کنم چ تونستمیکه من نم تیاون وضع يتو اریحاال ماه
  که حتما راست گفته. 

شناسم. تو حتما  یکه خوب جنس شما دخترارو م نینکن یییینو به من معرفتند و خشن داد زد: پارال خودتو بابا
همه  نیشده ب ریش يکه اون پسر اونجور يالقبا اومد هیاون  يبرا ییو چشم و ابرو يگنده تر از دهنت کرد یغلط

  ابراز محبت کرده.

 نیب کنهیبزنه. غلط م به سرش یعشق و عاشق يمردم ادعا نیاز جاش بلند شد ب یمگه شهر هــرته هرک وگرنه
  ها به دختر مردم ابراز عشق کنه و همه هم دهن گنده شون باز بشه. هیهمسا
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هم بزارم و  زیم يرفته بود رو ادمینشست که کال  میگوش ينگاهش رو يجوابشو نداده بودم که بابام لحظه ا هنوز
  فشردم. یدستم م يهمچنان تو

 نیاز ا ادیسرمون م یصاحب مونده تم بده بمن که هرچ یب یگفت: اون گوش یبطرفم دراز کرد و عصب دستشو
و فقط به درس و دانشگاهش  نییپا ندازهی، سرشو م کنهیباشه. بچه غلط م یداشتن چ یگوش هی. بچه چاستیگوش

از راه  یو حاال هرک یدور برداشت ينجوریدادم ا دانیبده مـــن... انقده بهت م توی..... گوشنکهینه ا کنهیفکر م
  صاحبوووو... ی. بده مــن اون بکنهیهمه بهت ابراز عالقه م نیب ابونیکوچه خ يتو د،یرس

 یگوش نیمــن. من مگه با ا یداره به گوش یچه ربط هیبق يحرفا ؟؟؟یچ یعنیگفتم: بـــاااابـــااااا  دهیو کش بلند
  . شهیالزمم م یمن ههستن و  یگوش نیا يداشته باشمش. تمام شماره هام تو دیکردم که االن نبا کاریچ

  شد.  يداد بلند بابام که گوشام کر شد، اشکام جار با

  رانم فرو کرد و بطرفش برگشتم که اشاره کرد بده!!! يانگشتشو تو مامانم

از دستم کنده شد که فقط پاره شدن بند دلمو حس کردم.  میبخورم بابام از جاش بلند شد و چنان گوش یمن تکون تا
 میگوش يهم فقط تو اریماه يکنم. شماره  داشیپ تونستمیعالم و آدم به جهنمممم که م ي همـه يشماره تلفنها

... داشتمیاز دلش برم يدرد دیداشت و من با ازیمن ن يهایاالن به احوالپرس ارینداشتم. ماه ییییجا گهیبود و د ویس
  ....یییییول

کرده اول  یاضاف يخونه غلطها نیا يدختر تو نیهمم ااحد و واحد قسممم، بف يرو به مامان داد زد: اعظم به خدا بابا
  نور چشم نفهمت رو که نیکشم بعد ا یتورو م

  خودش دور برداشته. يبرا ينجوریا ارنیبه سرش ب ییو ممکنه چه بالها هیدست ک ایدن دهینفهم هنوزم

دادم  حیبود که ترج نیخشمگ يبابام بحد یبگم ، ول يزیاز سرجام بلند شدم. خواستم دهنمو باز کنم و چ محکم
  نگم. يزیچ

 گهید اروی... فقط ماهیچی... هکردیناراحتم نم ییییچیتخت انداختم. ه يو خودمو رو دمیاز پله ها باال دو زانیاشکر
  نداشتم. اصال نداشتم....

نبود.  يپراکنده همه جاشو پوشونده بود. از ماهِ من خبر ییدوختم که ابرها یو چشم به آسمان ستادمیپنجره ا يجلو
  بدتر دلم گرفت... زمزمه کردم:



  ماه مهربان من

 
123 

 

  تــوئم دلتنگ

  تــو يا

  گریکه د یهمان

  ندارمـــت

  آسمان گردوندم و اشکامو پاك کرده خوندم: يبه همه جا یچشم

  من مـــاه

  ... ینداشته من تـــو

   یتـــو نباش یوقت

  .دیآ یچه کارم م به

  همه آسمان .... نیا

... دیکوب ی... قلبم مختمیری... اشک مدمیکش ینشستم... دراز م ی... مرفتمیها بودم. راه م دهیمثل مارگز درست
. فقط کردینم میاریطاقت هم نداشتم و قلبم اصال  گهید نها،ی... با تمام ااوردیاسترس داشتم... اضطراب از پا درم م

  . ارمیبند ب تونستمی. اشکامو هم اصال نمدمیشن یگوشام م يکوبش ضربان قلبمو تو يصدا دونمیم

اونم آروم  دیشن یصدامو م گرفتم،یتا آروم م دمیشن یو صداشو م گرفتمیم يخبر اریهرلحظه از ماه دیبا االن
  .کردیکه نم ییاالن در موردم چه فکرا دونستی. خدا مچیبه ه چی... هیول گرفتیم

بابام  دنیبودم. حال د ریمرم ستمام ع يندادم. برا یتوجه جواب یشام صدام زد. ب يبلند شد برا نییمامان از پا يصدا
. زنیبر رونیها ب هیداد و هوار کنه همسا يبخاطر شام نخوردنم به حد تونستیبا اخم و تخم هاش هم عمرا نداشتم. م

جوونشو کف دستش گذاشته ازم حفاظت کرده بود، که اونم  یینهابود بخاطر من ت اریبرام مهم نبود. مهم ماه گهید
  و هرلحظه همراهش بودم. دمیپرس یداشتم حالشو م ينجوریا
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 یگوش هی يگفت: مـــاشـــاا... برا دید انموی. وارد اتاقم شد. تا چشمان گردمیباال اومدن مامان رو شن يصدا
خودتونو  ينجوریداره ا یچ ياون زهرمار ؟یچـــ یعنیو چشم و چالو کووووررر؟؟؟  کننیم یخودکش ينجوریا

  نی! حاال انیکش یبراش م

 تویو گوش ادیم نییپا طونیبگذره خودش از خر ش يشناسم. دوسه روز یکه من م یتو هم باباتو نشناس ه؟؟؟یچ اداها
  .گردونهیبرم

  . خوامیبجهنـم... من فقط شماره هامو م ی: مامان گوشگفتم

ش . فقط نگاش کردم و نگانهیتموم نشه اوضاع ا تشی! تا عصبانشیشناس یفقط نگام کرد. گفت: خودت که م مامان
  کردم. 

بخاطر من به چه  دیدیرو د دخانمیپر بود آروم گفتم: خودتون که اوضاع پسر ناه یییییلیدلم از بابام خ کهیدرحال
و  از کار تیاهم یب ينجوریا بهیازش بپرسه. واال ع یبزنه حال یزنگ فشهیوظ نیافتاد. الاقل به شوهرتون بگ يروز

  .نیمحبتش بگذر

 ي فهیبه وظ ینداره، ول دیناه ياز پسرا يادیز ینباش بابات کار بلده! درسته دلخوش گفت: تو فکر اونجاهاش مامان
  بکنه. دیبا کارایشم آشناست چخود

  کرده بود؟؟؟ کاریبابام چ یعنیزنگ زد.  گوشام

  ن؟؟؟یزنیم نهیسنگشو به س ينجوریکرده ا کاریشناستون چ فهیشوهر وظ نیگفتم: خب ا تند

زنگ بزنه به  خواستیبه سرش داره م ییمن که هرلحظه هوا بانیغر بانیشوهر عج نیال ازده گفت: وا يلبخند مامان
باشن و ناراحت بشن. بابات هم زنگ زد به  خبریبپرسه من نذاشتم. گفتم ممکنه هنوز ب ارویحال ماه ل،یآقا اسماع

  برگردن خونه! شنیکم کم دارن تموم م یهستن، ول مارستانیب يکه گفت تو اریکام

  گفتم: خب؟؟  نگران

عمل  يداره که دکتر اجازه  یزدن. دماغشم شکستگ هیبخ ارویو دماغ ماه یشونیپ يرو يهایدگیادامه داد: بر مامان
مدت کوتاه  هی تونهیعمل بشه که م یجوش بخوره بعد شکستگ یکم شینیب قیعم یدگیبر دینداده. گفته اول با

کش  نیاز ا شتریشامت رو بخور ماجرا ب ایگردونن! تو هم پاشو ببخونه برش  خوانیم تشیوضع نیتحمل کنه. فعال با ا
  نکنه! دایپ
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...گفتم: مامان اصال يها ياونم با ها خواستیو بازم دلم اشک م دیجوشیم روسرکهیبدتر دلم مثل س گهید حاال
  .دینگران نباش خورمیم يزیچ نییپا امی. گرسنم شد مرمیس اهایدن ي. به اندازه ستیگرسنم ن

باور کن وضعت خوب  ؟؟؟یگرفت ياز رنگ و روت خبر ؟؟؟ياول مات نگام کرد. بعد گفت: از خودت خبر دار مامان
  نکرده.....!!! يو خدا یستیرو پا وا یتونینم يغذا هم نخور ؟يرو تحمل کرد يامروز چه فشار یدونیها. م ستین

  . دی. شما به شوهرجونتون برسدیگفتم: مامان گفتم نگران نش آهسته

دختر خاتونمون بود که  يو از آسمون افتاده  دونهی یکی يبا تاسف تکون داده راه افتاد و گفت: تا امروز بابا يسر
ما داده شد و شد شوهرجونمون... بازم هزار  لیاز امشب خداروشکر تحو م،یبزن یپشت سرش حرف میحق نداشت

  و صاحب شوهر. میشد ریمرتبه شکر عاقبت بخ

  بود. قتیکنم. آخه همش حق هیگر ایمانم بخندم ما ياز حرفها دونستمینم

 یو فقط م زدمیاتاق با استرس تمام دور م ي. تورمیتخت هم قرار بگ يرو تونستمینم گهیرفت و من د مامان
  . حال بدم همکه گفتن الزم نداشت.دمیچرخ

ورده... دماغش شکسته... خ هیبخ یشده و کل ی... اونهمه بال سرش اومده... صورتش زخماریماه چارهی: بکردمیم فکر
 ینم یاالن حت یهمش هم باعثش من بودم. ول ومد؟؟؟یبه کار م گهیاصال... اصال اون صورت قشنگ و جذاب د

  . نمشیتونستم بهش زنگ بزنم... بب

چقدر  دونمیچشمام مجسم شد. نم يو خون آلودش جلو یلیبا صورت زخم و ز اریصورتم گذاشتم و ماه يرو دستامو
داداشاش بودند که داشتند  ارویماه دیکوچه به گوشم نشست. شا يتو ینیتوقف ماش يبودم که صدا در اون حال

  !ومدندیم

دوختم  اطشونیکنار زدم. از پشت پرده چشم به ح لهاشیر يرو یرو کم رپردهیچراغ اتاقمو خاموش کردم و ز تند
  وارد شد. یبه آرام اریباز شد و اول از همه ماه اطشونیبعـــله در ح دمیکه د

شده بود. خودشم چه  دهیچیباند داشت و دور سرش پ شمیشونیشده بود. پ یچیدماغش بزرگ باند پ يمن رو يخدا
  . نگاهش بطرف پنجره ام باال اومد.ستادی. چند قدم کوچک برداشت و اداشتیقدم برم حالیب

کنارش  لیو آقااسماع اریو شهر اریکام یبطرف پرده رفت که کنار بزنم و حالشو بپرسم. ول اریاخت یتند و ب دستم
. تنها ستادیا یبکنم... مخصوصا باباش. قلبم داشت م تونستمینم یییییغلط  ــــــچیه چیه چیاونا ه شیبودند. پ
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راحت  یازش کم المیصداش خ دنیحالشو بپرسم و با شن تونستمیپنجره م نیبود. تنها از ا نجایا اریماه دنیراه د
  نبود. لیدوتا لندهور نبودن که بازم اونا به جهنممم اگه شاه اسماع نیاگه اباشه ... که اونم.... 

 ستادهیا اریبخورم. ماه تونستمیهم نم یگوه چیه لونی. بقول لدادمیکه داشتم سرراست جــان م ییییوووآآآآ
ف خونه رسونده دست پشتش گذاشت و بطر اریدر کوچه شونو بست و خودشو به ماه اریچشم به اتاقم داشت. کام

  هم کنارشون راه افتاد. لیرفتند. شاه اسماع

 یو احوالپرس دنیفرصت د نیآخر ادیز یلیافتادم. من به احتمال خ نیزم يپشت پرده زانوهام تا شد و رو همونجا
  از دست داده بودم. ارویماه

بحال خودم کباب بود.  دلم کهیهق هقم اتاقو برداشته بود طور يضجه زدنهام... صدا يسوزناکم... صدا ي هیگر يصدا
و  دمیکش یبدآوردنها زجر م نی. چقدر با ازدیداشت هرلحظه برام پر پر م یچقدر خوش شانس بودم و خوشبخت

  م؟؟؟کن کاریچ خواستمیمــن.... م ي. خدارفتمیم لیلحظه به لحظه تحل

  بلند کردم. بلند خوندم: یاتاقم دادم و با تمام وجودم هق هق اتیبه راد پشت

  ؛ یمن دنینفس کش لیدل روز کی

  !میشعرها دنِینفس کش لیروز دل کی

  ؛  یمحکم لیدل کیبه هر حال  تو

  وقت ندارمـــت. ـــچیوقت... ه ــچیه که

  يازین_حامد#

  چشمام اومد. يمــن... تمام قد جلو ارِی... ماهاری. ماهدمیاز اشکم کش سیصورت خ يرو دستامو

متصور باشم. من عاشــق اون چشمان قهوه  تونستمیبراش نم يش حدخواستم ی. چقدر مخواستمشیچقدر م ایخدا
پهنش بودم. من عاشق اون پسر با  يآسمون جل با ابروها یبودممممم... مـــن .... مــن عاشق اون لوط ریس يا

لبخند  ی... اون نگاه نافذ... و گاهبرافراشتهباال داده... اون قد  يبودم. من عاشق اون موها شیو آب یآفتاب نکیع
و جان  دادمیو جان م دادمیلبش بودم، که االن دور از عشقم مثل مرغ سرکنده داشتم دم به دم جان م يگوشه 

  .دادمیم
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  چشمان قشنگش در نظرم مجسم شد. زانوهامو بغل کردم و سرمو روشون گذاشتم. زمزمه کردم: دوباره

  خود را نیتمام د من

  طواف چشم تو  در

  دورم کجا بود! نیهفتم

  اول باختم...!!! ورد

  

  

  

  

  

  

                                                10  

  

همون  ار،ی. دو روز بود تنها نگاهم به ماهرفتمینم نییبودم. دو روز بود تا بابام خونه بود پا دهیروز بود بابامو ند دو
و کور بود. دو روز بود فقط مرده و زنده  سوت امینداشتم. دو روز بود تمام دن يازش خبر گهیپشت پرده بود و د دنید

جا حالشو  نیو از هم نمیبب ارویکرده بودم بلکه ماه نیپشت پرده ام کم قطنرفته ف رونیشده بودم و اصال از اتاقم ب
  ....یبپرسم... ول

  برن. اریماه دنیبزنن و به د لیآقااسماع يبخونه  يبا بابا سر خوانیمامان خبر داد امشب م اونروز
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 يکار تونستمیم ی... امکان که نداشت. ولیهمراهشون برم... کاش منم بودم. ول تونستمی. کاش ... کاش مستادیا مقلب
خودم  یول ه،یبه چ یچ دیفهم یهم نم اریماه دیبهتر بود. شا یچیبازم از ه یول ومدیبه چشم نم ادیبکنم. هرچند ز

  .گرفتمیآروم م یبلکه کم

 رونیب يسر دیآماده بش ادت،یع لیآقااسماع يخونه  دیریکرده به مامان گفتم: پس مصدامو آروم  ی. کمدیلرزیم دلم
و  ارهیهم م وهیهمه شو با دوتا دونه آبم دیبابا باش دی. به اممیبخر دیخواست یو براشون دسته گل و حاال هرچ میبزن
  مونه ها. یآبرو برامون نم یچیه گهید

تونم باورش  یوسط هست. فقط نم نیا ییخبرا هی گهیباور کن حسم م نگاه آرومش بصورتم بود. زمزمه کرد: مامان
 دمیشو! خودم اونروز حالتو د الشیخیعبثه پس ب يو کار رسهینم جهیکار و خواستن به نت نیا یدونیکنم! خودتم م

  بخاطر ترس نبود. 

. بهتره دمیحق رو به بابات م گمیبهت م نجای... من هميزدیحرف م اریبا ماه یزبون یبا چشمات، با زبون ب یداشت تو
 یکه باباتو م میی. تا اونجاستیامکانش ن يزیچ نیکه همچ یرو پنبه کن یو بافت يکرد سهیخودت ر يبرا یهرچ

که حاال بخواد پاش  ارهیاسمتو بزبونش ب اریبزاره ماه راعم یعنیش نسبت به همه خبر دارم،  دهیشناسم و از نظر و عق
  خونه باز بشه.   نیبه ا

 گفتمیاگه م م،یریخودمون گل بگ می. آب دهنمو قورت داده آهسته گفتم: خوبه فقط گفتم بردیکوب یمحکم م بمقل
  ن؟؟یگفتیم یچ هیمالقات پسر همسا نیمنو ببر

 یچ دونمیشناسم... اگه من تورو بزرگ کردم م یگفت: اگه من مامانتم... اگه من تورو م گشتیبرم کهیدرحال مامان
  !يرو دار شیپ يا ندهیچه آ نیکن بب یکالهتو قاض نیرو بش هیرو گفتم ، بق . صالحتگمیدارم م

 دخانم،یاز پسر ناه ادشیز ینه، بابا بخاطر دلخوش ای میبخر میریکه گفتم: آخرش م شدیداشت از اتاق خارج م مامان
  ها از من گفتن باشه!!! رهیو آبروتون م  ارهیفقط سروته شو هم م

  .کنمیخبرت مجواب داد: صبر کن  مامان

  کرده بود.  یمامان با بابا مشورت نکهیا مثل

 ،یسبد گل چهارگوش از رز سرخ و صورت نیباتریو من با ز میشد یبعد بود که همراه مامان وارد گل فروش کساعتی
  عشق و عالقه مو برسونم.  زانیم اریخواستم به ماه
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بخونه  دهیهم به انتخاب مامان خر ینیریش يه ا. جعبرهیمنظورمو بگ کردمیبودم و دعا م دواریصدالبته ام که
  .    میبرگشت

داشتم که فکر کنم راز بقا بود.  یلمینشسته بودم و چشم به ف ونیزیتلو يبرگشتند، جلو ادتیمامان و بابا از ع یوقت
  چشمام بود و بس.... يجلو اریماه دونمیحواسم نبود کانال رو عوضش کنم. فقط م یحت یول

باال  ياون طبقه  شونیخانم اِذن دادند از کاله فرنگ نکهیتعجب کرده بود گفت: مثل ا ییرایپذ يتو دنمیکه از د بابام
  و چشم ما به جمالشون روشن بشه. انیب نییپا

  . شهیمشکلم با قهر حل نم دونستمیدلم تنگ بابام بود، ته دلم م ایدن ایدن کهیمانند بطرفش برگشتم. در حال قهر

شماست وگرنه منو چه به ناز و ادا و قهر  یانصاف یبحث و قهرِ من، سر ب نیدونیگفتم: خودتونم م ناز  یو با کم آروم
  !!رهیکه جوووونم داره براش درم ایدن زیعز ییاونم از تنها بابا

 خونه باز شده و دارم يها پارال! همون قهر برات بهتره! تازه من دست و بالم تو ینکن یشتتند و خندان گفت: آ مامان
هم  یکس ام،یهم براش م ییناسزا هی یو گاه کنمیپشت سر بابات غرغر م تونمیکه م ییهم تا جا کشم،یهم نفس م

  همون قهره که ادامه بده دخترم.... رکا نیبکنه و دعوا راه بندازه. بهتر شویجانب دار ستین

 گمیو با بابام م زنمیهاتونو بهم مبغل بابام جا دادم و گفتم: پس نقشه  يبلند شده خودمو تو دم،یخندیم همچنانکه
که  دیپشت سر همسر جوونتون بزن یِمن بعد حرف دی.... شما هم اگه تونستیتو کشت میریفردا م یشتما یآشت

  حسابتون فقط با منه.

  نگفت.  يزیو چ دادیبا لبخند گوش م بابا

. گوشه رفتیت بطرف آشپزخونه معوض کردن لباسهاش به اتاق رفت، خودمو به مامانم رسوندم که داش يبرا یوقت
  با پسر سلحشور و قلچماقشون......  هیهمسا ي: چه خبر از خونه دمیآورده پرس رشیگ يا

 دیو پسر سلحشورش نه! ناه دیناه یتکون داد و گفت: واال همه خوب بودند، ول يتاسف بار زده، سر يلبخند مامان
سر بچه ام آوردند. فکر  ییچه بال ینیب یک شده گفت مچشماش پراز اش دنمیمرد. با د یکه سرپا داشت رسما م

  شه؟؟؟یبراش صورت م گهیاون صورت د یکنیم

بشدت  دیفهم شدیکامال م شد،یم دهیصورتش د نییپا شتریشده فقط چشما و ب یچیباند پ یهمکه با صورت اریماه
  کالفه ست. مادر و پسر رنگ به چهره نداشتند.
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 دیناه چارهیمن بود!!! ب ریها تقص یتنشها و ناراحت نیا يبستم. همه  یبا ناراحت چشمامو زدیمامان حرف م همچنانکه
  .... اریخانم و ماه

 اریکه افتاده، و فکر کنم اجتناب ازش در اون لحظات امکان نداشت!! بابات هم از ماه هیادامه داد: اتفاق مامان
 یدر کنارش اصال هم راض ی!!! ولکنهیخار ممباهات داره که بهش افت يمخصوص تشکر کرد و گفت کارش واقعا جا

 يزخمها تو يجا ادیشده. خدا کنه ز یزخم يرمردم بدجو يبهش صدمه وارد بشه! خالصه بچه  ینبوده نوك سوزن
  چشم نباشه که.... 

  !!فتهیپسر مردم از کار م ي افهیادامه دادم: که ق آروم

فقط به گلها  اریچشم ماه هیگذاشتند،  یعسل ير تختش روگفت: انشاا... نه، اما پارال سبدگل مارو که کنا مامان
  هم ازش يدوخته شده بود. حاال دست برد شاخه ا

  فقط چشم به گل دوخت!! ینیبو کنه با لبخند غمگ تونهینم دیگرفت. بعد که د شینیب يجلو دهیکش رونیب

. دیجوش یرده بودم دوباره دلم مکه ک یدلم ضعف رفت. پس حدودا موفق بودم.با ذوق يلحظه ا م،یکنار ناراحت در
و وجودش  ادی ی. بکردمیچرا بشدت احساس غربت م دونمی.. .نمهیپسر همسا نوایدوباره غصه هام فوران کرده بود. ب

  . ومدیهم از دستم برنم يبودم اما کار نیو تنهاتر نیآواره تر

 يمشخص بود. جور فمیمنهم که تکل فکر بودند. يتو يو همه بنحو زدینم یحرف یدر سکوتمون خورده شد. کس شام
  براه بود.  یدر دلم آشوب يخاص آشفته بودم و جور يخاص دلتنگ بودم . جور

  بودم... قراریچشمان اومد، چقدر ب يبا نگاه مهربونش جلو اریقشنگ ماه چشمان

  را ـمیشعــرها مـن

  "دمیدزد یچشـمان او م از

  بود یقشــنگ وانید چـــه

  چــشــمانــش! تمام



  ماه مهربان من

 
131 

 

حساسش  دیشناختمش، نبا یم یبده ول مویاز بابام بخوام گوش خواستیکنار مامان و بابام بودم. دلم م یساعت ونشبا
انداختم. بابام هم بشدت در فکر بود. صد  ی. نگاهومدمیکنار م امیقراریدر سکوتم با دلهره ها و ب دی. هنوزم باکردمیم

  .چقدر دست و بالم بسته بود. کردیبود فکر م شعشاهد اوضا کیو از نزد دهیکه د ياریدرصد به ماه

چشمم به در  کهیهم به دانشگاه رفتم در حال گریمن گذشت. دو روز د يهم در برابر دست و پا زدنها گریروز د دو
. دو روز هم هرلحظه مرده و زنده شدم و ادیب رونیازش ب ياریماه دیدوخته شده بود شا هیپسر همسا يخونه 

  .ومدیبرناز دستم  يچکاریه

اصال  یبشم. ول ایزنگ در خونه شونو بزنم و احوالشو جو خواستیدلم م یلیبود! خ رهیبه در خونه شون خ نگاهم
... ییییچیه گهید نه،یبب فونشونیآ يمنو جلو یبود کس یو کاف شهیدرست م یچه اوضاع دونستمینبود. نم یشدن

  پس مویاز بابا بخواد گوش کردمیم ارمامان اصربه  یلیداشتم به خونواده اش بگم که حاال... خ یاصال چ

  .گردونهیخودش برم یهم صبر کن ی. کمشهیبدتر بابات حساس م گفتیمامان فقط م یول بده،

حالم بودند که  يایجو لونیل یدوستان و حت ي. در دانشگاه و با تلفن خونه همه گذشتیدعوا م يهفته از ماجرا کی
مامان  قیکرده و مجبور به تحمل هستم. از طر دایپ رادیا یکم میبگم گوش تونستمیو آف کاملم. تنها م ستمیچرا کال ن

  ها هنوز بودند. هیبخ یبودم پانسمانها رو باز کردند ول دهیمبود فه اریحال ماه يایخانم جو دیهم که خودش از ناه

 فمیاز ک تویکه گفت: گوش دمیبابامو شن يخواب به اتاقم برم، صدا يبرا خواستمیگفتم و م ریشب بخ یوقت اونشب
  بردار .

کرده بطرف  يشتم و آرام تشکربردا لمویشکررررت... موبا ــایدلم داد زدم خدا يبهش چشمامو بستم و تو پشت
  باال نپرم.  یکیتحمل کردم پله ها رو سه تا  يچه جور نحلهیو هنوزم برام ال دونمیاتاقم رفتم. نم

 نیکردم. شارژ نداشت. همچنانکه به شارژرش وصل کردم تند آنال خاموشمو روشن یتختم که افتادم گوش يرو
  شدم. 

کجا!! اول  اریماه يویکجا و پ امهایپ يهمه  یخونده نشده داشتم. ول امیبود اوضاع چطور بود. هزاران پ مشخص
  شدم. وونهینشست که د لشیعکس پروفا ينگاهم رو

که گذاشته بود بعد از برداشتن باندها بود و  ینترل کنم. عکسخودمو ک تونستمیو نم دیلرزیراه افتاد. بدنم م اشکام
 امیازش نداشتم. انتظار پ یامیپ چینگاش کردم و نگاش کردم. متوجه شدم ه زانیها ... اشکر هیو بخ هایدگیبر يجا
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نوشتم و  ینه اون. تند براش سالم دمیپرس یم یو حال دادمیم امیدر اون اوضاع بهش پ دیهم نداشتم. من بودم که با
  شدم. دشیمنتظر بازد

کردم که  ی. اظهار شرمندگدمی. حالشو پرساوردمیاز سالمم نکرد. کم ن يدیاصال بازد یعنیدوم خورده نشد.  کیت
صورت  يدیباز هم نه بازد یبود.، ول نیاحوالش باشم. آنال يایعنوان امکانش نبود جو چیمدت نتونستم و به ه نیا

  براش نوشتم: انیبود. در پا دهیفایب گهیاونشب د يداده شد. برا یگرفت نه جواب

  دیبه رَحم آ یتو شَب ها کم الیخ بِگو

  دارمیبه جانِ خودت مَن هَنوز ب قسم

هم بود ناراحت  ی. هرکسدادمیبشدت از دستم ناراحته. بهش حق م اریماه نیقیبه  بیبه احتمال قر گفتیم حسم
 يچاره ا یبودم!! ول دهیهم ازش نپرس یحال یه بود که من حتخودشو بخطر انداخت یخاطر من سالمت ي. براشدیم

  داشتم؟؟

االن تمام خونواده اش بودند و امکان  یبدم. ول حیبزنم و تمام ماجرارو براش توض یهمان شبانه زنگ خواستیم دلم
  نبود. يکار نیهمچ

بود.  دهیند امهامویاصال پ یول م،دیکش یسرک اریماه يویها رو داشتم. فکر کنم صدها بار به پ دهیحال مارگز اونشب
  .....یییییچیه یکه داشتم رو موبمو براش نوشتم... ول یینصفه شب تحمل نکردم و تمام ماجرا

داغون و  یسحر بود که با اعصاب يهایکیبود. نزد المیخیکامال ب گهیبود و د دهیدورم خط قرمز کش نکهیا مثل
  شده بودم. هوشیسوزان ب ییاشکها

. کردمیازش گذشته بود. فقط داشتم سکته م دیند امهامویشد، بازم پ لیه کالسمون در دانشگاه تعطک 11.30 ساعت

 ياز همه  دی. باکردمیباهاش صحبت م دی. بازدمیبهش زنگ م دیدورتر از همه رسوندم. با یکم يخودمو به گوشه ا
  داشتم. یاتیکه منهم چه معذور شدیماجرا باخبر م

دوخته شده بود.  میگوش يچشمام فقط به صفحه  هامیزنگ... رد تماس داد. در اوج ناباور نیزنگ خورد... دوم نیاول
  دوباره زنگ زدم... دوباره رد تماس.....
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به حرفام  يخوایچرا نم ،ییییعصب ي ووووونهیزدم: د امکیلرزان براش پ یبه پشتم نشسته بود. با انگشتان یعرق
اوضاع منم خوب نبود.  یشیکامال متوجه م یبخون امهامویازت بپرسم. پ ینبودم بتونم حال یتیمن در موقع ،یگوش کن

  دادم تو فقط لطف کن بخون.... حیرو توض یهمچ

بده. چون از  یامی. لطف کن نه زنگ بزن نه پستیبود: اصال برام مهم ن نیگرفتم ا امکیپ قیکه از طر یجواب تنها
  جواب دادن شرمنده ام.

  شده بودم که کم کم درحال رنگ عوض کردن بودند.  رهیان روبروم خاز جوابش فقط به درخت مبهوت

بهش ثابت  دی... بادی... بادی. من باارمیداشتم کم ن میتصم یگذروندم. ول يکالسهامو چه جور دمیاصال نفهم اونروز
 يهرکار ی... ول...یبپرسم. ول یتونستم ازش حال یزنگ زدن و مالقاتش برام بسته بود و اصال نم يتمام راهها کردمیم
 گهید شیویهم در پ امی. از دادن پامکهامینه به پ دادیجواب م منه به تلفنها کردم،یم ادهیپ يهر نقشه ا کردم،یم

  . زدیهم نم يسر میویو کال به پ کردینم یخسته بودم و اصال توجه

دلم و  يدنهایبود. لرز دهیامانمو بر شی. دلتنگگذشتیو تار شده بود و شبهام بسان هزارسال م رهیبرام ت روزهام
  .کردیو آواره و دربدرم م زدیام م یبه رگ و پ غیدریرحمانه و ب یغّد بدمصب، ب نیا یِدلتنگ

  :کردمیلبم تکرار م ریز فقط

  و یکاش تــو باش يا

  مرا کـــاش نباشد. 

  . شدیهق هقهام بلند م يو بعد صدا گرفتیگونه هام راه م يوار اشکام برو وونهید و

کنار گذاشتم. تنها  دهیرو بوس یفرستادن هم خسته شدم. همچ امکیدادن. ، پ امیم کم از تلفن کردن ، پک گهید
کرده  یسع کباری یو از تمام اتفاقات دور و برم خبر داشت.حت کردمیباهاش درد و دل م یبود که گاه لونیهمدمم ل

اصال گوش نکرده تلفنشو  کدندهیغّد و  اریاهمنو بهش بگه ،که م يکارها لیو دل رهیتماس بگ اریبود خودش با ماه
  قطع کرده بود.

 دیکنم. شا لیخودمو بهش تحم ایخودمو بهش ثابت کنم،  تونستمیبزور نم خواستینم یبودم .... خسته... وقت خسته
  کنارش داشته باشه. یدلخوش يرو برا یکیتا  اوردیرو درم یعاشق يبود فقط ادا یکس لونیبقول ل
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مـــاه خودم روشن بشه. خب  يتا چشمم به رو گذشتیه خونه بودم، ناخواسته اوقاتم پشت پرده مک ییوقتا شتریب
که چشمم بهش  یمنکه هنوز بهش عالقمند بودم. گاه ینداشتم. ول یتیبراش اهم گهیاون دلشو ازم کنده بود. اون د

که گدازه ها و اشکام  سوختیدلم مچنان  گردونه،یعنوان صورتشو بطرف اتاقم برنم چیبه ه شدمیو متوجه م فتادیم
  بلند و سوزان فکر کردم: یو با آه دمیبه اشکام کش یانداخته خسته دست یصندل ي. خودمو روداشتیرو برم ییایدن

  شودمی چقــدرخوب حالت■

  پیدا شود جنسش خالص خالص نــاب باشد ؛ یکى

  دلت بگذارد و تمام احساست را لمس کند يرو دست

  م از آن بودنهایى کـــههستم... هست بگوید

  ■گاه تمام نمى شود!! چیزمان... ه چیوقت... ه هیچ

  ......فیح یول

 یقراره امروز بعدازظهر شکستگ نکهی. مثل ادمیرو د دخانمیمونده بود. اونروز مامان گفت: ناه دیبه ع يچهار روز سه
  عمل شیقبل مارستانیدر همون ب ارویماه ینیب

  هستش. ینیعمل ب يجوش خورده و دکتر گفته آماده  قشیعم يزخمها گفتی. مکنند

بودند، تنها  دشونیو آماده شدن به مراسم ع یدگیرس ،یهمه سر خونه زندگ دی... دِم ع اریماه چارهی. بدیلرز دلم
  بود و حاال خونواده شو هم عالف خودش کرده بود. یم مارستانشیبفکر دکتر و ب دیبود با اریماه

  که زمزمه کردم: خواستیرو م دنشیدلم د يبحد

  قـــدر نیا

  ام را  یزندگ يها وَرق

  زیهم َنر به

  همـان دل است ؛ "حکـــم"
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  تَپد عشق من!!! یتـــوووو م يبرا که

جلبک جان،  نمیگفت: بب یبود. بعداز سالم احوالپرس لونیزنگ خورد. ل لمیمبل نشسته بودم که موبا يخسته رو تازه
  نه؟؟؟  ای یرو تورش کن ناسوریاون دا ینست. آخرش توخبرمیازت ب هیدو روز

نتونستم بکنم...  يچکاریبهش!!! ه یگفتینم ناسوریبود که دا یتور شدن یراحت نیزده گفتم: اگه به ا نیغمگ يلبخند
  ....چکاریه

 یکه الهههه ومدیحالش جا م يزدیبهش حشره کش م یحشره!!! خب کم يور بپره پسره  یگفت: الهههه محکم
  بدردنخووورررر.....  نهمهیو ا ییییپسر باش شهیم یعنیو خودمون!  میرض بشه و خودمون باشنسلشون منق

 گهیمقاوم شده د يبحد ده،یجواب نم يبخور ادیکه ز یکیوتیب یآنت نی. گفتم: باور کن عدمیخند حالیب نباریا
  شدم. هرچه باداباد!!! الشیخیکال ب گهیبراش بکنم! د ادیاز دستم برنم يچکاریه

 شیوسط آت هی! پسره خودش به جهنمممم اونم قعر هاووووونهید يشد الیخیرو ب یچ یاز اونور داد زد: چ الیل
از خودت  ویکن داشیپ ییجا دیسر به تنش نباشه، تو با خوادیهـــاش، کنار مارها و اژدهاهاش... که راستش دلم م

و ذهنش در  هیحسابت باهاش تصف نکهیبعداز ادلش خواست در موردت فکر کنه!  یهرچ ياجازه بد دی! نبایدفاع کن
  کنار.... یکشیموردت صاف شد م

  که..... دونمیگفتم: نم آروم

و  یتا بفهم کنمیم یو هج گمی... منم الزم باشه صد بار بهت میییفهم یو نم یدونینم گهید یگفت: خب خُلـــ بلند
  بزمجه!! حالش بهتره؟ هی. حاال در چه حالیبهش عمل کن

  اطالعم. یب گهی. دکننیشو عمل م ینیب یامروز شکستگ نکهیل ا: مثگفتم

 نهیگز نیبهتر مارستانیبا اون مغز پوچ و پوکت فکرتو به کار بنداز... ب یمخ، کم یب يگفت: خلچه  دهیکش یغیج الیل
دوتا تو مالجش،  یبزن یکیهم زد  ي. حرف اضافه ايبد حیرو توض یو همچ نشیبب کیاز نزد يمالقاتش. بر يست بر

  . یهم نشکسته بود تو زحمتشو بکش یو هراستخوان ادیرو دماغش قشنگ حالش جا ب یهم بکوب

تونست از دستم دربره!  ینم گهیخرزهره اونجا د اریته دلم روشن شده بود. ماه يزیچ ی. ولدمیخند یم بزور
 خیب ذاشتمیدستمو م دزیهم م يادیدلم خواست رو براش بشمارم. حرف ز یو هرچ ستمیسرش با يباال تونستمیم

  .کردمیخرخره اش و درجا خفه ش م
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  ؟یسرش باشن چ يپدر مادرش باال مارستان،یبرم ب الی: لگفتم

اگه اونجا بودن باالخره  شعــوووور،ی. تو برو چلمنگ بییییروز آفتاب نیزد: خـــاك تو سرت بکنننن به حق ا داد
  .يخوندن رو شروع کرد اسی ي هیاالن آاصال نبودن تو از  دمی... شاگهید فتهیم یاتفاق هی

من  ی. ول گشتمیبرم مارستانیاز ب دهیند ارویکه ماه شدیبه اونجا ختم م می. خب آخرِ آخِر بدشانسگفتیم راست
  بود!!! شنهادیپ نی. بهتررفتمیم

  .رمیو گفتم فردا به مالقاتش م دمیرو محکم ماچ لونیپشت تلفن ل از

رمق  نیو به ماه هالل که آخر ستادمیپنجره ساعتها ا يجلو دونمیر کردم. فقط مصب يتا فردا رو چه جور دمینفهم
  هاش بود نگاه کردم. دورادور براش خوندم:

  نگاهِ من، یک خروار دلتنگى ست در

  این بود مزد عشق؟! م،یاهایمرد رو هااااى

 رونیاز خونه ب الیبا ل دیخر ياونم کنار مامانم، به بهانه  لونیل دنیبا زنگ ،یقبل يبود و طبق نقشه  11ساعت
خودمم حظ کرده  ومد،یبصورتم م ییبایکه بز یتنم کرده بودم و با شال رنگ روشن یبرنگ عناب یکیش يزدم.مانتو

  بودم.

بلندم پشت فرمان نشستم. دسته گل  یکم يبودم و خرامان با کفشها شهیاز هم باتریدست بصورتم برده ز یکم
 ذاشتیپاهام داشتم نم يکه تو يرسوندم. راستش لرز مارستانیو خودمو به ب دمیخر ییبایز یبیقشنگ و ترک

 یبابام م کهیبه روز ي!!! واآآآکشهیم ابه کج نکارمیبزارم. فقط نگران بودم آخر عاقبت ا نیزم يقدمهامو درست رو
  کردم!!!! کاریچ دیفهم

قشنگ  دمیترس یکردم و از اونچه که م دایپ ارویمردان اتاق ماه یدر بخش جراح ،يپرستار ستگاهیپرسش از ا با
بدست  ارویخانم دست ماه دینشسته بودند و حاال ناه اریکنار ماه لیو آقااسماع دخانمیباهاش روبرو شدم. ناه

  داشت.

کنم! بزارم برم؟  کاریچ دونستمیبود.نم دنمید يبرا یمانع واری. ددمیصورتشو ند یانداختم ول اریبه ماه ینگاه گذرا
  کنم؟؟ کاریکنم؟ به شانس و اقبال قشنگم بخندم؟ چ هیبمونم؟ گر
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. فردا نمیبب ارمــویماه دی. من امروز هرطور شده با دیکمکم کن هاالنـــاسیداد بزنمممم ا خواستیدلمممم م فقط
به چشمام نشست. با انگشتم که سرد بود  ی.... اشکرسهههههیدستم بهش نم گهیمرخص بشه د مارستانیکه از ب

  فتم.جلوشونو گر

  توست. ییبایچشم من از لذت ز سوزش

  رفت. ادمیبر تو شده ام ، پلک زدن  رهیخ

افتاد.  اریبکنم، تا صورتمو برگردوندم چشمم به کام یچه غلطـــ دیاالن با دونستمینم نکهیو سرگردان از ا آواره
  د.بو اریتر از کام یقشنگتر و خواستن اریماه يبود. فقط چشم و ابرو اریبرابر ماه یکپ

  چشمامو بستم. يا لحظه

  نبودم  یفیآدم ضع من

  ببازم  راحت

  هم تا به امروز یکس

  شکستم را نداشت جرات

  چشمانت... یول

  چشمانت...      

  چشمانت ...      

  يسود_فاطمه#

داد و  یبلندش رسونده سالم يخودشو با قدمها دنمیبا د اریچشمم اومد.کام يتمام قد جلو اریضعف رفت و ماه دلم
  چرا؟ نجایفت: خدا بد نده پارال خانم اگ

  حل بشه!  اریمشکلم به دست کام دیفکر کردم: شا يا لحظه
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به  نهمهیبخاطر من ا اریآقاماه دیگفتم: خودتون که خبر دار فتهیکارم راه ب کردمیدلم دعا م يتو کهیو درحال آروم
 یداشتم که شدن یاتیمنم مشکالت و معذور ... یبزنم ول يتشکر بهشون سر يبود زودتر برا فمیدردسر افتاده. وظ

جلوتر برم. امکان نداره خودمو  تونمیهستن، نم ششونیپ تونکه اونم مامان بابا نمشونیبب نجاینبود. امروز اومدم ا
  نشون بدم.

الن اتاق ا نیصبر کن یبمونم. کم اریبرن که کار دارن. من اومدم همراه ماه خوانیگفت: اتفاقا االن مامان بابام م اریکام
  .شهیخلوت م

 يبرا يو قر دمیرقصیخوشحال بودم که اگه جا داشت همونجا وسط سالن م يرو بمن داده بودند. بحد ایدن نکهیا مثل
  کاشتم. خدارو شکر کارم راه افتاده بود. یم اریکام يخواهرانه به گونه  يبوسه ا دمی. شاومدمیهمه م

  لباش نشست.  يقشنگ رو يخندبود که لب دهید یدر صورتم چ اریکام دونمینم

  . اوردمیبراش کم م یداشتم از شدت دلتنگ گهیبود که د اریماه هیمن چقدر شب يخدا

 فتادیاتفاق م اریشدن ماه یدعوا و زخم لیهمون اوا دیبا یاحوالپرس نیهمچنان لبخندزنان گفت: پارال خانم، ا اریکام
کنه  یخوش ط یو دل یخونه رو به راحت يود، با استراحت توعذاب آور و دردآل ياون روزها تونستیکه داداشم هم م

  !!!ارهیو دوام ب

چک  امهاشویدوخته شده و هرلحظه پ یو متوجه بودم چشمش به گوش دمیدیکامال م زد،ینم یهرچند حرف یول
  .ستیباشه ن يخبر دیکه با یهنوز از اون دمیفهم یناراحتش م ي افهیق دنیکه با د کنهیم

. اگه چکـــاریبکنم. ه يچکاریه تونستمیاومده بود اصال نم شیبرام پ یطیشرا اریآقاکام نیر کنکردم: باو زمزمه
و اگه نبودن  شونمیا ونیمد یلیانشاا... که قبول کنند. من خ دمیم حیداشته باشم حتما به داداشتون توض یفرصت

از اون ماجرا جان  تونستمیم ستمین نیهم خوشب يا لحظه چیکه ه فتادیبرام م یکوچه چه اتفاق ياونروز تو دونمینم
  ...ییییلی. شرمنده ام خومدیاز دستم برنم يکار چیشون ه یاحوالپرس ي... واقعا برای... ولیسالم در ببرم. ول

بهش  یلی. خرهیگیآروم م یو کم کنهیبه دسته گلم انداخته گفت: انشاا... که خودشم حرفاتونو قبول م ینگاه اریکام
  . بااجازه تون.....دیبر اریماه شیکنم و شما پ یتا من مامان بابامو راه دیاطراف باش نی. االن شما ادایز یلیبرخورده خ

  راه افتاد. اریآورده بطرف اتاق ماه نییبرام پا يسر و
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 رونیب لیو شاه اسماع دخانمینگذشته بود که ناه شتریب قهیرسونده چشمم به در اتاق بود.ده دق يبه گوشه ا خودمو
 گهید چکسیه اریبود و بجز ماه یبطرف آسانسور رفتند. بطرف اتاق راه افتادم. آروم وارد شدم. اتاق خصوصاومده 

  نبود. يدر اتاق بستر يا

که رسما  دیازش چک ی... فشرده شد و در آخر خوندی... ترکدی... لرزستادینشست. قلبم ا اریماه يرو چشمم
  .دی... الغر شده بود. اشکام چکته دلم حس کردم. چقدر الغر ... الغر دنشویچک

چشمش  يرو یبانداژ شده چشماش بسته بود و رنگ و روش اصال خوب نبود. با دست راستش دستمال ینیبا ب اریماه
تندش  يبود. دلم با لرزشها رونیباز لباسش ب ياش از بندها نهیبه تن داشت و س مارستانیب ینگه داشته، لباس آب

  آروم و قرار نداشت!!!

دلم خودمو بخدا سپرده  ي! در اتاق پشت سرش بسته شد. تورهیم رونیکرد که ب يآروم اشاره ا دنمیبا د رایکام
  قدم برداشتم. اریاشکامو پاك کردم و بطرف ماه

تشنمه...  ار،یبرام آب ب یکم اریگذاشتم. هنوز چشماش بسته بود. همانگونه زمزمه کرد: کام زیم يگلمو  رو دسته
  ....سوزهیرم... دلم داره مخنک باشه . عطش دا

پر کردم و  یآب ،يرفتم. از بطر خچالیبرداشتم و بطرف  يکاغذ وانیانداخته ل زشیم يرو ینگفتم. نگاه يزیچ
  دادم؟یبهش م يچطور دیبطرفش برگشتم. االن با

  و چشماش باز شد.  دیدستمالو کنار کش ؟يکجا موند اری: کامگفت

 نجایگفت: تو ا یشد که ناباورانه بعداز لحظات دهینگاهش د يتو تینها یدرحد ب یمن نشست تعجب يچشماش رو تا
  ؟یکنیم کاریچ

بلندش بودم.  يدر خمار چشماش با مژه ها يقهوه ا يها لهیدلتنگ اون ت ـــایدن ایبه چشماش بود که دن نگاهم
  چشم راستش سرخ سرخ بود.

  شده. حالتون خوبه؟؟؟ رید یلیم. شرمنده ام که خاومد يزیعز ادتی: به عرو بطرفش گرفته سالم دادم. گفتم آب

 گرفتیم میداشت تصم نکهیصورتم بود. مثل ا ينگاهش همچنان رو یبردم. از دستم گرفت. ول کتریرو نزد آب
...  ی... دلتنگانی... محبت... عصتی! خشم... عشق... گله شکاییییدنیبه پا بود د ییدر چشماش غوغا یکنه، ول کاریچ

  تنش و جنگ با هم بودند.همه در حال 
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گذاشت. آهسته پشت بمن  زیم يرو رو وانیآرنج راستش بلند شد آب رو خورد. ل يو آروم رو دیکنار کش نگاهشو
  .دیی. بفرمادیقدم رنجه فرمود دیاستراحت کنم خوش اومد خوامیبالش گذاشته گفت: م يکرد و سرشو رو

  .شدمیداشتم خفه م کرد،یم ینگحرکت رو نداشتم. نفسم ت نی. اصال انتظار ادمیماس

قهر  ،یمن اومده بودم از خودم دفاع کنم. رفتن ی... ولی. ولامیب رونیاز اتاقش ب دمیعقب کش يکرده لحظه ا بغ
  . رفتمیو م زدمیدر کار نبود. حرفامو م یکردن

و  کلیقد و ه نیه ا. ماشاا... بدی... بچه شداریآقاماه یچ یعنیجمع کردم و آب دهنمو قورت داده گفتم:  حواسمو
با هم  نیزنیپاتون، م ریز نیزاریم يمردم رو دو سه نفر ي. جوونایییییلیخ ادهیز یلیخ یکیسن... واال انتظارم از شما 

قدو  نینه به ا ادیقهر اصال نه به خودتون م مییکه به قول دختر دا نیکنی... اونوقت از من قهر منیکنیلت و پارشون م
  نه االنتون که ...... دیساله بود 8هستش که  شتونیسال پ ستیقهر مال ب گمیواال منم مهرکولتون!!!!  ي افهیق

  ... روزتون خوش....ادیعزت ز میاخالقمونو عوض کن یبخاطر کس ستیخانوم. قرار هم ن مینیگفت: ما ا آروم

 دیشما هست نیباشه، ا تی.... قرار به گله شکاهیجنـــاب پسر همسا نیگفتم: بب یتر از شاک یخم شده شاک بطرفش
خودتون  د،یدی. خودتون بردیرو خراب کرد یهمچ دی. خودتون زددیکنیو فقط گوش م دیریگیزبون به دهن م

چشم و گوش همه  يرو جلو زتونیمحبت آم يو اون حرفا دیریزبونتون رو بگ يجلو دیخودتون نتونست د،یدوخت
. واال هیتونم باق میبود بابام منو بکشه . حاال دوقورت و نشد و کم مونده  جادیما اونهمه تنش ا يکه خونه  دیگفت

  . دیهم گله مند دی... هم خراب کرد گهیخوش بحالمون د

  براتون شر بشه و باباتون قتل عام راه بندازه.... ينجوریگفتم که ا یگفت: مگه من چ دهیبطرفم چرخ تند

 ادمیو دونه دونه شون  کردمیخودم تکرار م يار براهزاربار ب ي. خوبه حرفاشو روزدمیترک یداشتم از حرص م گهید
 یکنیم هیگر ينجوریچرا ا دی... فقط گفتدینگفت یچیها ه هیهمسا يهمه  نیکج و کوله گفتم: شما ب یبود. کم

و سالم  زننیم هینشده ... چندتا بخ يزی... چتوووو يتــــار مو هی يبا کل وجودش فدا اریتـــوووو پارال... ماه
 یول رمیبم می. اعظم خانم من راضکنهیدرجا دق م اریکه ماه یکن تیاون چشمارو اذ ينجوریا نمی. نبگردمیمبخونه بر

 نیبگ نیاز ا شتریب نیخواستیم یچ گهیتونه. د دونهی یکی يتار مو هیچپ به پارال  نکنه که قلبم بندِ  ینگاه یکس
   ما؟ش
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متاسفم. انتظارم از  کنهینم هیشما رو توج یازم کوتاهبالش گذاشت و گفت: ب يپشت بطرفم کرده سرشو رو دوباره
  .ییییلیبهم برخورده خ یلیگرفتنتون خ دیو ند یاز همه..... متاسفانه کم توجه شتریاز همه بود... ب شتریشما ب

قلبم بکشم و اصال بهشون فکرم نکنم.  يرو تو یهمچ کنمیکردم و م یسع یلیخونه تون... منم خ دیبر دیکن لطف
قلبم خورد که هنوزم ضربه و زخماش برام  يخودم پرورده بودم، چنان فالخن مانند تو يکه ماهها برا یعشق يهمه 

  . روزتون خوش.دمی. بهتون قول مکنمیرو فراموش م یتازه ست. همچ

دم بو ریمتح رفتم؟؟؟یم دیقهر بود و منم با ياالن واجب اندر واجب جا یعنیکنم...  کاریو مبهوت مونده بودم چ مات
  حرفامو بزنم برم؟؟؟ ایبرم 

گم  رفتمی. مکردمیو پشت سرمم نگاه نم رفتمی. مرفتمیبهش دارم و بعد م یچه حس دیفهم یم دیآروم نداشت. با دلم
و  یبه ظاهر بدعنق و عصبان يشدم. از پشت سرش گفتم: آقا یچشمش ظاهر هم نم يجلو گهیو گور شده، د

مدته از راه  هیهستش که  ییاومدم..... فقط بخاطر چشما ستیودت نبخاطر خ نجامیمحتـــرم، راستش منکه ا
که  ییبره. اون چشما یکه برقش هوش از سرم م ییییییالمصـــب لعنت يخودش کرده. اون چشما ریمنو اس دهیرس

رو  تگرتیو حما يقو ياون دستها کنمیم يچرا هرکار دونمی. نمکنهیام م وونهیعکس د يتو یحت کنمیتا نگاش م
 يچرا عاشق لحظه به لحظه  دونمیدور دستام حلقه بشن. نم خوادیو فقط م قطفراموش کنم و دلم ف تونمیال نماص

و ست کردن هاتونم که عقل  دنهای. لباس پوششهیچشام دور نم يمحکم و پراقتدارتونم که از جلو يقدم برداشتنها
  .ذارهیبرام نم یدرست حساب

باشه چقدر  تونهینم یو طعم توت فرنگ یصورت ییبا رژها يدختر چیور هحض يکه جا کنمیبه شغلتون فکر م یوقت
کله پووووك که  فـــــکرِ ی. حواست هست خودخواهِ بشدمی. وگرنه از حسادت ذره ذره نابود مکنمیچقدر ذوق م

و فقط فقط  هیمـــن... من دختر همسا ؟ياریم ییچه بال هیسر بق یفهم یو اصال نم یکنیبچه ها هرلحظه قهر م نیع
  ببرم. ادیشمارو از  یلعنتــ یواقع يبه معنا يچشمها تونمینم

 میلیعاشق شمام... خ دیفکر کن دی. پس ذوق زده نشدووونمممیحرفام کجاش به شما ربط داشت رو نم نیا حاال
  .چرا نتونستم حالتون رو بپرسم لیاون اوا نیباش دهیحرفمم بگم برم که الاقل فهم نی. آخرادیازتــون بدم م

اومده، عالوه بر  رونیب ییهمه چه حرفا نیشما از دهن مبارکتون ب دیفضولمون فهم يها هیهمسا قیبابام از طر یوقت
 دیشماره تونم نداشتم. انتظار که نداشت یازم گرفته بود و من حت مویکه تحمل کردم، چند روز گوش یمفصل يدعوا

 یگناه گهیکه د دیکردم جواب نداد يهرکار دیرس ستمبد می!! بعدا هم تا گوشیدم در خونه تون احوالپرس امیب
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پدر مادرتون حفظ کنه خدا  يبدعنق و لجباز رو برا يو تندرست که خدا شما پسربچه  دینداشتم. سالمت باش
  دلم زمزمه کردم: ي. تودیبه چشمم دو ینگهدارتون. برگشتم. اشک

  يدل بسته ام کرد چنان

  دمیبا چشم خودم د که

  ماا رفتمیم خودم

  آمد ... یام با من نم هیسا

  ...ووونهیاز فکرم گذشت: د يکه لحظه ا کردیپاك م مویدو قدم برنداشته بودم و دستم چشمان اشک هنوز

    يهم شـد عاشق

  سمــج باش ,  خایزل مثل

  در آر ...  يرســوا باز آنقدر

  کند... یانیخدا خـــودش پا در م تا

اثبات خودم  يبرا يزیچ گهیتموم شده بود. من حرفامو گفته بودم و د یچ. همومدیاز دستم برنم يکار گهید یول
به پارال  دیلطف کن دیریم دیشوخ مانند گفت: دار یاز پشت سرم با لحن اریهم برداشتم که ماه يگرینداشتم. قدم د

 ری. پارال بخورشوویگرفتم. نه صداشو دارم نه تصو مچشامو محکم بستم، گوشامم محک دیباهاش قهرم. بگ گهید دیبگ
  بسالمت. اریو ماه

 يپسره  یستــیو غضب و گفتم: به جهنممم که ن ضی. بدون برگشتن با غ دمیجوش یداشتم از خشم م گهید
منم  ووونهیلجباز قلـــدر! د ادیکور و کرت، صدات از قبرستـون ب يبا اون چشم و گوشا یبدردنخوووررر... الهههه

  اومدم. نتدیگذاشتم و به د هیکه از خودم ما

بود که گفت: ز گهواره تا گور عاشقتم جوجووومممم ... واال  دهینرس رهیراه افتادم. هنوز دستم به دستگ يجد نباریا و
ساعت منو از  میدر عرض ن يزرنگ بود يتو بحد ی. ولخوادیجلسه وقت م نیاز راه بدر کردن پسرا حداقلش  چند

  !!!يراه بدر کرد
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  ....نمیشقت ببع شیبرگرد پ يریم يدار کجا

 جیچشمام گ يپررو رو بهش حشره کش بزنم و جلو يپسره  نیا خوادی. فقط از فکرم گذشت: چقدر دلم مستادمیا
  ....یشعووور دماغ عمل یخودش کرده بود ب يو بخندم. منو مسخره  نمیزدنشو بب

 ینیب ی! خودت مارمیت باز هنگ در امیب ؟يدیدر هنگ يجلو ياونجور يبرگرد يخوایاز پشت سر گفت: نم دوباره
 يحور ادیکنم خوشت ب کاریو حالشو ندارم از تخت تکون بخورم، وگرنه االن کنارت بودم و خودم بلد بودم چ حالمیب

  مــن....

از محبت  یول کرد،یناراحتم م زدیم ینگاه قشنگش زوم شد. چشم راستش که به سرخ يبرگشتم. نگاهم تو بطرفش
االن دلم  یدونی. بدون حرکت کردن گفتم: مکردیبه لب داشت و چشم انتظار نگام م يتوش کاسته نشده بود. لبخند

  خواد؟؟؟یم یچ

اول قشنگ و  انیکه م ضیمر ادتیخب به ع دونمیکه م یی... تا اونجایییچیباال رفت و تند گفت: واال ه ابروهاش
  نن؟کیم کاریچ گهیبهش بدن... د یبوسنش که احساس خوب یمحکم و لبدار و تبدار م

  حرفم بود. يو صورت خندانش منتظر ادامه  طنتیبا نگاه پراز ش و

  ...دییبفرما دیارائه خدماتم... لطفا خجالت نکش يآماده  یول حالمینکردم گفت: باور کن درسته ب یحرکت یوقت

بمونه  ارشیبدون ماه دتیمامان ناه یخفه بش هوینکنه  ریگلوت گ يتو گمیگفتم: م یبراش جمع کرده عصب صورتمو
و  نمیجلز و ولز کردنت رو بب فتهیب یاتفاق خوامیپرروووو.... فعال هم من فقط دوست دارم سرررر به تنت نباشه. فقط م

خنگ و  يپسره  دمیکش یییییمدت چ نهمهیمن ا یدونی... مییییلیخ يکرد تیمنو اذ یلیته دلم غنچ بزنه. خ
  .یمردنــــ

 يگفت: فکر کنم دعاهات بزود يجد یلیشم راستش نشسته خچ يدوباره دستش با دستمال رو یول دیخند
نگرانم  یلیخ یول شه،یم یآخرش چ دونمی! نمینیبه آسمونمو بب نیکه دوختن زم فتهیبرام ب یمستجاب بشه و اتفاق

  ....یییییلیخ

نگران  هنهمیکه ا فتهیممکنه ب یشده؟؟؟ چه اتفاق یته دلم افتاد. بطرفش رفته گفتم: چ يشدم. دلشوره ا نگران
  کننده ست؟؟



  ماه مهربان من

 
144 

 

. خود دکترا که سر کنهیچشم راستم عذاب داره و درد م ،ینیب  یشکستگ یتکون داده گفت: بعداز جراح يسر آروم
خورده. از  يبه عصبش صدمه ا کنمیحس م یبه چشمم نداره. ول یربط شونی. گفتند اصال عمل جراحاوردندیدر ن

  !شهیم یآخر عاقبتم چ نمیبب رمیمتخصص م هی شیکه مرخص بشم حتما پ نجایا

به  ؟؟؟يرو قبولش دار یچشم هیزق زق کردنش برام چشم نشه شوهر  نهمهیچشم با ا نیاگه ا نمیبگو بب راستشو
  ؟؟؟يدیجواب مثبت م میخواستگار

جمع شده  يو با چشما دمیلبامو براش ورچ یچشمش واقعا نگران کننده بود. ول تیدلم شور افتاده بود. چون وضع ته
 ایاز رفتارت...  ایاز اخالقت...  ایبلنگه...  تییجا هی دیچموووش... خالصه با يم: خـــاك تو گورت نکنن پسره گفت

 کطرفهیچشم بند  هی ییایباشه مثل دزدان در ازینباش اگه ن راننگ ادمیز یچشمممم. ول هی ای یباش یلیزخم و ز دیبا
  بزِ گر و معروف شهر با اون چشم بندت.  یکه بش یکم داشت نوی. فقط هم همشهینور م یو نور عل میزنیبه چشمت م

  .میکرد دنیهردو با هم شروع به خند و

 يجوجوطال؟ نگرانم کرد ی. نگاه مهربونش بصورتم دوخته شده بود. زمزمه کرد: خوبستادمیرفتم و کنارش ا بطرفش
  با حرفات!!!

  ؟؟خوبم. فقط چرا نگران من؟ دیناز گفتم: اگه شما اجازه بد با

  !گهید تی: بابات و ناراحت کردن و گرفتن گوشگفت

به بعد رو خبردار بشه که  نیداد. فقط از ا ممیهفته گوش کیفعال که تموم شد و بعد از حدود  ی: بله درسته.  ولگفتم
  فقط ترس و اضطراب دارم. کنم؟یشروع م نکارویچرا دارم ا دونمیو کشتن من رو شاخشه. اصال نم الستیواو گهید

  نگران نباش.  کنهیکمکمون م  میخودمونو دار ينشسته گفت: خب باالخره ما هم خدا اریماه يلبا يتلخ رو يخندلب

بار ادامه داد:  طنتیاز چهره اش عبور کرد اما ش یدور نموند.  غم دشیچشما و صورتم نشست از د يکه تو یاندوه
داره  مینیره؟بیدردم آروم بگ یکم یبکش میملصورت خوشگل و دماغ ع نیبه ا یدست یکنیاالن ژلوفن من، لطف م

. رمیو رقصان و خندان بطرف خونمون م شمیم ندبل گهیکه د یهم روش بچسبون یبوس هی... دهیعذابم م سوزهیفقط م
  و دکترها...... مارستانیب الیخیب

  چه برسه به .....  زنمینم تینیدست به اون ب يهم بهم بد ارویباز شد و با اَه اَه گفتم: کووووفت.  دن چشمام



  ماه مهربان من

 
145 

 

  ه؟؟؟یچ شیمعن ،يداد لشیبهم تحو ظیهم غل نهمهیکوووووفت که ا نیا نمیو گفت: حاال بگو بب دیخند

  ....ااااای... یکردن قیجور تزر هی ایباشه.  یدنیو نوش ی. فکر کنم خوردندونمی. گفتم: نمدمیخندیداشتم م گهید

خرجش  یدونینم شویمعن یخاك تو مخت جوجوطال!!! وقت برام تکون داده گفت: عوض اون کوفت بزار بگم يسر
خانوم  يچرا زودتر لو نداد يخواهان من بود نهمهی... تو عشقممم..... تو که ا يکل ... وجودم ...  فدا یعنینکن. کوفت 

  گلم.....

 يبزن رو چنان گهیم طونهی. فقط گفتم: شدیجوش یته دلم م يزیعکس العمل نشون بدم. چ يبلد نبودم چطور اصال
لگد هم که  هیمونه . حاال  یبراش نم یتخت که چشم و چال التینشکسته هاش هم جابجا بشه و خ يدماغش، همه 

  کلهم تمام. اریماه گهینسلشم منقرص بشه و د یبهش بزن

هتو ... بهتره راهیبگم خاك تو روح پرفتوحت دختر همسا تونمیفقط م يکه دار ياستعداد نهمهیو گفت: با ا دیپر لبش
  سر سالم بگور ببرم واالاااااا....  چارهیوِر دل ننه ت بلکه من ب يبر يریبگ

  وارد شد.  اریبه در خورد و کام يو حالمون واقعا خوب بود. تقه ا میدیخند یم میداشت گهید

ثل گفته ادامه داد: خداروشکر م يکرد و خوشآمد ینگاهش بصورت خندانمون افتاد، دوباره باهام احوالپرس یوقت
  رو نداشتم. يصحنه ا نیاوضاع خوبه. اصال انتظار همچ نکهیا

گفت: فقط نادرشاه باهامون  اریآب خواست. بعداز خوردن به کام یوانیدوباره ل ارینگفتم. ماه يزیزدم و چ يلبخند
دم اصال دوست چرا نگاههاشو بخو دونمینم ی. ولشهیبهتر م نمیو نفله مون نکنه، انشاا... اوضاعمون از ا ادیراه ب یکم

  ندارم.

 ن،یو دور خودتون و باباتون فوت کن نیبخون یالکرس تیآ هیحل مشکلتون  يبرا یگفت: پارال خانم بهتره گاه اریکام
  برخورد کنه. يمحترم چطور يباباها نجوریبا ا دونهیدلش بچکه. واال آدم نم يتو اریمحبت ماه یکم دخدایکه به ام

 یلیخ زیحل بشه... چ یالکرس تیمشکل ما با آ کنمیفکر نم یبون خدا برم، ولزده گفت: قر یلبخند تلخ اریماه
  .ادیبلکه دلش برحم ب خوادیم يشتریب

کنم بلکه افاقه و کمکتون کنه. لبامون  زیو تورات رو هم براتون تجو لیخوندن انج دیپراز افسوس گفت: پس با اریکام
  که نبود. روشن نبود نکاریدلم اصال به ا یپراز خنده بود. ول
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که  یکرد. بعد صندل ییرایآورده ازمون پذ رونیب ینیریش يجعبه ا خچالیرفت و از  خچالیخندان بطرف  اریکام
  اتاق بود رو بطرفم آورد و تعارف به نشستنم کرد. يگوشه 

خارج شد . از اتاق امیاز بوفه براش بخرم ب ییتموم شده، چندتا اریماه ي وهیکرده گفت: آبم یازم عذرخواه آهسته
تو؟؟؟ درست نصف  يکرد کاریبا خودت چ ؟يچقده الغر شد یدونیکرده گفتم: م اریماه يبه سرتاپا یکه نگاه

  !!!يشد

 یدونیم دم؟؟یها کش یمدت چ نیا يکردم؟؟ اصال خبر دار کاریلباش نشسته گفت: من با خودم چ يرو یتلخ لبخند
 یلیخ ؟؟یبمون شمیتا عصر پ یتونیگذشت. پارال امروز مخداروشکر  گهید الیخیب یاز چند طرف داغون بودم!! ول

اونم درست  نیزم يجستم رو یآسمونا م يکه تو یطوالن ي! من تورو بعداز مدتهایامروز همرام باش خوامیدلم م
 ،یکنیم ادیاز دستت برب يو هرکار یکوبیم واریوقتها خودتو به در و د ی!... بعضهیوضع هیکردم! اصال  داتیکنارم پ

و  ینیب یدلخواهت رو کنارت م ،یتالش چیهم بدون ه یگاه ی. ولشهیکه نم شهینم بتیکه دلخواهته نص یاون یول
 یبودن تو کنارم. االن م نیهم نیع کنه،یو خودشو کارارو روبراه م خوادیم ينجوری. چون خدا قربونش برم اشیدار
  ،  یمون

  تونستم بمونم؟ یم یعنی. کردمیفکر م صورتش زوم شده بود و به حرفاش يبدون حرف نگاهم رو فقط

 یول یو تا صبح کنارم باش یدوست دارم شب هم بمون ،يته دلمو بخوا يداده ادامه داد: البته آرزو لمیتحو يلبخند
  ... بمون.شمیبرات تا عصر رو ارفاق قائل م یخب... کم

پراز حسرت کرده گفتم:  يو تک خنده انشستم  یصندل يلبخندزنان رو  ار،یماه يدلنوازانه  يخواسته ها نهمهیا از
هم ندونه، خودمون که خبر  یازت مراقبت کنم!!! آخه هرک تونمیکه م ییآرررره... شاه نادر هم سپرده بمونم و تا جا

  و سپاسگزار. ونی! ما هم که تمام عمر مديکرد یلیو خودتو زخم و ز يهچل افتاد يتو نهمهیا یک يبرا میدار

 يبود در قبال تک جوجو يا فهیچشم دردناکش گذاشته گفت: البته همش وظ يرو رو . دوباره دستمالدیخند
  نه؟؟؟ یمون یم ریتفس نهمهینکردم. پس با ا يکار ه،یهمسا

مونم... فقط تا مامان و بابام  یم يمونم... تا هرزمان بخوا یندارم، م ی: باور کن با موندن کنارت مشکل خاصگفتم
 کارهیبه اون خونه ندارم. بنظرت چ یمنم که راه برگشت نیو ا شهیمون بروم بسته مخون يدرها گهیبفهمن کجام، د

  االن؟؟؟ میا
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خندان گفت: آآآاخخخخ جوووون... پس بمون و بزار راهت بخونه تون بسته بشه. خب تو هم بعداز مرخص  اریماه
 کنهیبرامون آماده م ینگیال رو جربا يعروس مامانم! مطمئنم مامانم طبقه  یشیو م يایشدنم همراه من بخونه مون م

  . فقط....میاتاق من سر کن میتونیو تا اونموقع هم م

حرفاشو بگه که گفت: فقط  ي. منتظر شدم ادامه دادمیگوش م اریماه يدلخوشانه  يو به نقشه ها دمیخندیم منکه
  که .....  میزود عوض کن دیتختم تک نفره ست اونو با

 ي هیمن بق یبکن ینشد نداره! تو فقط حرکت يچکاریپارال ه یعنیگفت:  دیخندیم مخودش يبه حرفها کهیدرحال بعد
  . کنمیکارهارو روبراه م

  ... فقط ..... فقط .... تـــو

  ازخواستن بگو ...        

  مـــن ...  

  ...!!! کنمیصرف م تیتوانستن را برا 

و زار بزنم  زمیاشک بر ایدم و قهقهه بزنم ، به حرفاش، مخصوصا اون قسمت تختش واقعا بخن دونستمینم کهیدرحال
شاه نادر که  ه،ی... گفتم: باور کن پسر همساگفتیم خواستیدلش م یپروا بود و هرچ یتخس واقعا ب يپسره  نیکه ا

  پســـر.... یییییرواز بس پر دادم،یبهت نم چوقتیسهله، اگه منم دختر داشتم ه

 نهمهینشو پارال... آخه شما دخترا که ا وونهیگفت: د طنتیشحال و پراز شخو یبرابر نگاه متعجبم خندان و با نگاه در
بچسب نتونم در برم  یدو دست يکرد دای. بازم تا منو پرهیشماهارو بگ ادیم يبنظرتون کدوم بز د،یجدا بافته ا يتافته 

  واالاااا.....

 انهیاومد که دستم م نییدماغش پا يمشتم به هوا رفت و درست رو ستاده،یبلند شدم و کنارش ا یدر آن دمید فقط
  راه گرفته شد....  ي

 یاز مغزت بکنم... چقدرم از خودراض یگفتم: به قول خودت خاك تو مخ ملنگ و خال یشاک دیخندیبلند م کهیدرحال
  !!بیبدترک مونِ یست م فتهیو خودش
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خل و  دونه،ی یکیگفتن  میدو از ق يخنده اش اتاق رو برداشته بود گفت: واال خودت که تک فرزند يصدا گهید
هم بهم  یقشنگ ي. چه اسمهادهیچیآوازه ات همه جا پ ییکه تک دختِر خل و چل و معروف شاه نادر هم تو وونهید

  شکر خدا. يداد

  . دستمو ول کن.گهیکه گفتم: خب چون تکم با نمکم د ارمیب رونیچرخوندم بلکه از مشتش ب دستمو

. اگه دستتو  یکن دایزود شفا پ ینگفتم، خل بودنتم تکه که اله يزیکه چدستمو ول کرده گفت: خب منم  خندان
  برام نمونده بود. ینگرفته بودم که االن دماغ مماغ

لبخندمونو عمرا اگه  يجلو فتادیم گهیبه همد اریتا نگاهمون با ماه یول م،یبه اتاق خودمونو جمع کرد اریورود کام با
  .میریبگ میتونستیم

  .زدیبرق م یبخودم افتاد، چشمام داشت از خوشحال نهیآ ينگاهم تو یشتم. وقتبخونه برگ اونروز

  کردم: فکر

  است  نیدرد ا اصلِ

  آدم هزار سالش هم که بشود که

  دِل خودش  يبجا

  تکه سنگ هم که کار گذاشته باشد کی

  خواهدیهم دلش م باز

   "اشینفرِ خاِص زندگ کی" آن

  داشته باشد . . دوستش

  هسرکاررا_زهرا#

 هیته قلبم...  یگاه ی. ولدیخندیبودم واقعا خوشحال بودم و چشمام هم م اریماه يمورد توجه و عالقه  نکهیمن از ا و
  کــه .... فتادیم يشور
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ها که  يماجرارو بهش گفتم. که خوشحال گفت: خوبه منو دار د،یپرس يزنگ زد و از اوضاع و احوال جار لونیل یوقت
سرداده  اریدل ماه يغم بغل کرده دل ا يکنج خونه و زانو ي. وگرنه االن نشسته بودیبشصد دفعه بالگردونم  دیبا

  !يبود

  . دخدایکارت ساخته بشه به ام ییهویو  یبهت بدم غش کن میبگم و خبر میزیچ هی حاال

 يرینگ!!! فقط توروخدا حالمو یکنیبرام حواله م یاالن چ نمیکه تند گفتم: خب جوون بکن بب دادمیگوش م متعجب
  ندارم. شویها ، من االن آمادگ

  حالت بخودت ربط داره.  گهید زنمی: خب منکه حرفامو مگفت

  گفتم: خــب!!!!  دهیو کش بلند

و بگوشم  ادیکه بوش م يشو فعال!!! چون اونجور الیخیخان رو ب اریداد: واال از من گفتن و خبر دادن باشه، ماه ادامه
 يخواستگار يآپارتمان برا خودش دست و پا کنه و بعد برا هیاول  خوادیم کم کم آقامحسن ما نکهیخورد مثل ا

دست و پا و خنگول  یو فکر کنم عروس ب میدر خدمت گهید اهدوم یکیبانو پارالخانم سردارلو اقدام کنه. تا  فهیشر
  !یخودمون بش

 یدونیبکن.خودتم م ين پارال کارجووو لون،یل يگفتم: وا دهیبر دهی. هراسان و برومدیم رونیداشت از کاسه ب چشمام
 دایرو پ گهیما تازه همد اد؟؟؟یم ییچه بال اریسر ماه یدونی. االنم که اصال امکان نداره... مستین یکار شدن نیا

  !!!میکرد

سرش و  تونهیخواست م ییبمن سپردن که مواظبشون باشم! هربال ارتونویجواب داد: واال بمن چه! مگه آقا ماه لونیل
  نداره!!! ی. بمن ربطادیسرتون ب

اوضام  یدونی.خودت که مریرو بگ يخواستگار نیا يجلو یتونیآخه! توروخدا اگه م یچ یعنی لوووونی: لدمینال
  تونم به محسن فکر کنم آخــه!!!! یو کال نم هیچطور

صوصا که باورش بشه. مخ هیک ی... ولی،گفتم خل و چل ی،گفتم مشنگ ییدست و پا یمحکم گفت: گفتم ب لونیل
 يخواستگار نیچرخ ا يکنم چوب ال یبگم و سع يزیمن چ هی!!! کافيشد وونهیرسما د گهیخودت. فکر کنم تو د

 تیدوما اگه بپرسن چرا به خواستگار کنه،یساقطم م یو از زندگ کشهیبذارم! اوال محسن بدون سوال و جواب منو م
تو  کیبا هم ج خوانیشون شده و تازه م هیهمسا ي وونهیاعصاب وِ خل و د یدارم بگم؟؟ بگم عاشق پسر ب یچ انین
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 زنیریرو بهم نم ایو دن رسهیخبر به گوش مامان بابات نم نیبشن؟ خب همه هم گاگول و رازنگهدار، که اصال ا کیج
بکنم. خودت  تونمینم يرو بنده فعال کار ندفعهیا ی! ولیبمن بست شهیهم دتویکه ام کنممگه نه؟ خاك تو سرت ب

  خواستگاراتو دست به سر کن. یهرجورخواست

باش  الیخی. فعال بگذرهیبخوره بازم دوسه ماه م یکنه و تکون دایبگم، تا محسن بتونه آپارتمان دلخواهشو پ نمیا یول
  .خوادیم یو خدا چ ادیم شیپ یچ مینیبب

 گهیسرنوشت د دیابود و ش یباق یهنوز مدت لونیتونستم بکنم. بقول ل ینم میچکاریه یدهنم. ول ومدیداشت م قلبم
قسمت از سرنوشتم رو خودم  نیکمکم کنه! ا تونستینم يجور چیهم حق داشت. ه لونیبرام رقم زده شده بود.ل يا

  والسالم. کردمیسپر م نهیس دیبا

 هیفکر نکنم. خب باالخره  اریجز ماه یچیکردم ترس و اضطراب رو از خودم دور کنم و به ه یگذشت. سع اونشب
  قسر در برم. تونستمیم دیشا و فتادیم یاتفاق

  در تماس بودم و چتهامون براه بود. اریبا ماه هرلحظه

االن  دادیمضاعف بهش دادم. اگه دکتر اجازه م یروح و جان مارستانیب يکه با حضورم تو رفتیقربون صدقه ام م یکل
بزاره!!! منم  نییه چرخ رو پاد هیفردا موتور  نیهم تونستی! حاال مدیرسیخونه بود و سرومروگنده به کاراش م يتو

  . دمیخندیفقط و فقط غش غش م نشون دادنهاش يالف زدنها و خود نهمهیکه به ا

قشنگ  ی. وقتکردمیمرخص شد. موقع ورودش بخونه رو از پشت پرده نگاه م مارستانیهمون روز بود که از ب يفردا
به احترام برام  ي. دست و سرکنمیارم نگات مد یعنیدادم  یچشمشو به پنجره ام دوخت، آروم پرده اتاقمو تکون

.خندان دمیتخت تک نفره اش افتادم و خند ياجرام ادیش بطرف خونه شون راه افتاد. اول تکون داد و همراه بابا
. بابام دیبعد دلم لرز ي... لحظه اییییلیبخونه شون خوشحال بودم. خ اریدهنم نشست. از برگشتن ماه يدستم رو

  فتاد؟یم یچه اتفاق گذاشتیم شیمثبت بود. اگه محسن قدم پ مییت به محسن پسر دانظرش نسب شهیهم

  .نیو احساسش مسئول هستم هم اریمن در برابر ماه دونستمیچشمامو بستم ، فقط م آروم

ها و  یتمام کمال با تمام بدقلق ارویراحت بود که االن ماه کطرفیاز  المیتخت نشستم و زانوهانو بغل کردم. خ يرو
چقده هوامو داره بخاطر من خودشو  دونستمیدوستم داره و عاشقمه. م دونستمیخاص خودش داشتم. م يخالق هاا

  به اون روز انداخته.



  ماه مهربان من

 
151 

 

 دیبا کاریداشتم بگم و چ ی. چختیریو تمام افکارم بهم م دادیمحسن عذابم م يخواستگار يدلشوره  یگاه یطرف از
نظر مامان و بابام صد درصد  میداشت مییدا يکه از خود و خونواده  یاخت. از االن مطمئن بودم با توجه به شنکردمیم

  مثبت بود.

نکرده اگه به  ي. خداشدیم یو ته دلم بشدت خال گرفتمیدل ضعفه م فتادیم ادمیاریهم تا چشم سرخ ماه یطرف از
 ی. تا عمر داشتم نممدیبخش یخودمو نم شدیوارد م يگردوخاك بهش ضربه ا هیشن، اصال  هی زه،یسنگر هی ياندازه 

از عشق و  يخاردار میچشمام قدعلم کرد که صد درصد مانع و س يمردم. دوباره بابام جلو یم دمی. شادمیبخش
.... یخوشبخت شدن دخترش رو داشت. ول يبود . چون فقط و فقط آرزو اریمن و ماه دنیرس يمحبت و خواستن، برا

بودم. اصال  وونهیاز فکرش د وارید نوریخواستم و ا یم اروی. من ماهدمیپرست یبا تمام اخالقهاش م ارویمن ماه یول
 لونیسوزونده... که بقول ل ییشهایکرده و چه آت یینوك سوزن برام مهم نبود تا به امروز چه کارها يهم به اندازه 
  دلش بخواد بکنه.  يو ممکنه هرکار زالخطاستیجا یآدم در جوان

 ي... بحدتهینها یعشقش بهم ب يقابل احترام و مورد توجه هستم . بحد درنظرش يمطمئن بودم بحد نویا یول
خواستن و خواهش،  هیبا  تونستمیکه م زدیداد از دوست داشتنم م شد،یچشمام دوخته م يچشمان قشنگش که تو

  کنم.  لیبدش رو تعد ياخالقها یبعض

 ندهیو چشم به آ گرفتمیم دیتا به امروز ند روایتخت بلند شدم. منهم تمام گناهان ماه يو از رو دمیبلند کش یآه
 تونستنیو تمام خواستگارام به دررررك که همه شون م هی... بقــاریماه اریماه اریمن فقط ماه ي. برادوختمیمون م

بابا  يبه محسن نداشتم. عالقه  يبود! من کال عالقه ا مییرداهم محسن پس نایاز ا یکیبرن غازشونو بچرونن، که 
  بود!  یخواستن بکنن. منکه کال جوابم منف يهرکار تونستنی. اصال مخوردیاصال بدردم نم شونیهم به اجووونم 

جا  واریخودم، اونور د یکنج دل شِیکرده بودم!!! هرچند دلمو پ ارمویماه يقلبم گذاشتم. چقدر هوا يرو یدست
بخودش رو  یدگیو رس ییدوش سرپا هی دهیرس مارستانیاالن که از ب دونستمیندادم. م امیبهش پ یگذاشته بودم ول

  داره.  ازین

  دوش بود. ریکه بخود و رخت و لباسش حساس بود صد درصد االن ز يلبام نشست. اونجور يرو يلبخند دوباره

 يشد یهمچ الیخیپارال امسال واقعا ب گمیبهم کرده گفت: م یمامان رسوندم. مامان نگاه شی. خودمو پ دمیخند
 یلیخونه، امروز خ يو تخته  ری!!!ا ماشاا... بزنم به کل تيچقده تو خودت بود نمیب یو نم ستیها... نگو حواسم ن

  لبات . ي. لبخندتم که اصال کاشته شده رویزونیم
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جووونم مثال هرساله  یمامان یخوبه. ول ییییلیحالم امروز خ نیمتعجب گفتم: اونو که درست حدس زد ی. ولدمیخند
  کنم؟؟؟یه امسال نمک کردمیم کارایچ نموقعیا

که  ییدهایچه کارا و خر نیهفت س يسفره  يبرا شهی. همشهیم لیتکون داده گفت: پس فردا سال تحو يسر مامان
... اصال یگینم یچیامسال کال ه ی. وليبرد یو کله مونو م يکردیتولدت گوشمونو کر م يکادو يحاال برا ،يکردینم

آدم و مغز و افعال و  يرو نهمهیشدن، ا رگترسال بز هی یعنی.ستیکه ن ستیدو فقره کار مهمت ن نیحواست به ا
  داره؟؟؟ ریحرکاتش توف

خودم رفتن و غصه خوردن حالم  يو تو الیفکر و خ دیمد ي. خداروشکر بعداز مدتهادمی. از ته دل خنددمیخند
  خوب بود.

 اشیروزها با غدباز نیتمام امون بود که  هیهمسا پیخوش ت ياون پسرووو دراکوال ریهمه اش هم تقص دونستمیم
  داشتم. یبود و االن چه احساس آرامش ختهیاوضاعمو بهم ر

  ؟يدیحرف الیبا ل ؟؟؟؟يخندیگفت: م مامانم

  به خنده هام داره؟؟؟؟!!!  یبحرفم، چه ربط الینگاهم رنگ تعجب گرفت و گفتم: خب با ل دوباره

شناسمش  یرسونده بقول خودش اون فضولچه! منکه مصورتشو برگردونده گفت: خب گفتم حتما خبرارو بهت  مامان
  .میو دست و بالمون رو بتکون میهم بمن زنگ زده بود که کم کم خودمونو جمع کن تییعمه رو! زندا زدلیاون عز

ها. مبادا  نینکن االتیخودتون فکر و خ يمحسن افتادم.آب دهنمو قورت داده گفتم: مامان جوووونم لطفا برا ادی تازه
  . نیو بدوز نیبرش بزن ن،یریاندازه بگ نیهم لطف کنب خبریب

 زنهیمن عشق و عالقه و انتخاب خودم، حرف اولو م یزندگ يبدون عشق و خواستن ازدواج کنم. تو ستمین یکس من
  ندارم از االن بزنم. يا گهی! حرف دشهیکه فعال شامل محسن خان شما نم

  تند گفت: چشه مگه؟؟؟ مامان

از جانتون گذاشتم بگم چشــه؟؟؟ محسن خان شما خوش  زتریعز يبرادرزاده  يرو يرادیگفتم: مگه من ا محکم
هم  يهر دختر قیشغل خوب که ال هیمملکت با  نیخودشم مهندس ا ،یییییاخالقشم عال ،یخواستن کل،یبروه

  .نیدر موردش ندارم هم ي. فقط من گفتم نظر ستین
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دلت بخواد محسن باهات هم کالم بشه، اصال بطرفت نگاه  میلیلووووس خ يپشت بهم کرده گفت: دختره  مامان
  گهیش وق و وق... خانوممون االن د.  افاده ها طبق طبق... سگها بدورادیهم برامون م يو افاده ا سیکنه... چه ف

  !!!کنهیرو حاال چه نازم م یو خوشگل افهیاون ق هب يهم شده. واال بچه  دهیخودش صاحب نظر و ا يبزرگ شده، برا

گرفته ادامه داد:  لیشاه اسماع يکه بصورتم دوخت، انگشتشو بطرف خونه  یبا نگاه هراسان دهیتند بطرفم چرخ بعد
  خـــودم...... ینکن يکه ، پارال کار ارهیماه نیهم ينکنه ماجرا

 یطچه غل نجایکور و خل و مشنگ ، ا يبهم بگه دختره  ستین یکیبلند گفتم: آخــه  دهیچرخ ییرایپذ بطرف
  توووو. يدار کاریچ نایمرگتو بزار . با ا ياتاقت کپه  يبرو تو ؟؟؟یکنیم يدارررر

 تیترب یب يبچه  نی. خوشم باشه با ايبرام درآورد یچه دم يپشت بند حرفام بلند گفت: ماشاا... بزرگ شد مامان
گفتم... با خون دل و  یک نی. بببه جوونت ندازمیخودم باباتو م یگنده تر از دهنت بزن يبزرگ کردنم ، باور کن حرفا

هم لنگه و  اریبکنم. ماه اریمثل ماه یآسمون جل میقدت یدختر بزرگ نکردم دو دست ال،یهزار زحمت و فکر و خ
  کنه. يقل دوقل باز هیبره باهاش  تونهیخودشو داره که م يکفو

و پشت جوون مردم بد و  يدوزیمو  يبر یاز پله ها گفتم: مــامـان... جان جــدت تمومش کن. چرا خودت م بلند
  . رمیبگ میدر حد خودم عاقالنه تصم تونمیو م ستمیآخــه... واال بچه مچه هم ن یچ یعنی. یگیم راهیب

گردونده،  اریماه یخال اطیدر ح یپنجره رسوندم. با حرص پرده رو عقب زدم و نگاه يو خودمو جلو دمیاتاقمو کوب در
  چشم به آسمون دوختم.

  ان نبود.چقدر دلتنگ دلتنگ دلتنــگ ماهــم بودم. در آسم ماهم

  کردم: زمزمه

  سـاعت قرارمان هرشبراس

  یلیام را به سقف آسمان ن یدلتنگ

  زمیآو یم ییآسمان جادو نیمخمل آسمان

  و مـن ستــاره  يتـو مـــاه من شو کاش

  دیو من خورش يتو ماه شو کاش
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  ... کاش... کاش...کاش

من....  ارمی، ماه ارمیشدم. ماه نیتخت انداختم و آنال يخودمو رو کردیم تمیبشدت اذکه داشتم و  يدلشوره ا با
لحظه بودم ،  نیبعداز مدتها، بعداز روزها باال اومده بود. چقدر چشم براه ا شیویمن ... پ يعشق من... تمام داشته 

  و دعا کرده بودم. ختهیلحظه صبر کرده، غصه خورده، اشک ر نیا يچقدر برا

  بود: هنوشت

  شومیعشقم تو بخند ، من شوق م 

  شومیمن از نگاهت مست م ن،یبب تو

  ! میمنصف باش ایب

  .رمیمیم تیتب کن ، من برا میبرا تو

مثل  یشکیمثل من دوستت نداره؟؟؟ ه یشکیه يدیتا فهم يمن آورد يکه نبودم، چندنفرو جا یمدت نیتو ا پارال،
  رستاده بود.برام ف یو آهنگ قشنگ ره؟؟یم یمن برات نم

  خوندم و نوشتم:  امشویباز شده دوباره دوباره پ يباچشما

  زالزالک ینیریهنوز ش ییتلخ بگو هزار

  خورد يهر چه زد يبه خطا هم نزد يریت

  دلبر لجباز يا ،یدنده تر از دشمن کی

 نهمهین که ابکن تی!!! خاك تو اون دماغ عملیبرات از بس چلمنگ دهیجواب نم گهیتوووو مخ مشنگت که د خــاك
  ذات و فکرت خرابه!! فعال که رفتم قهر....

چشات با روحت و کل وجودت  ،يخوایازم نم یعکس نم،یسالم، قهر نکن، تند بگو بب ارینوشت: جوجو عشق ماه تند
  . بفرستم؟ینیمنو بب يفقط لحظه ا ،یو آسمونو بهم دوخت نیاالن زم دونمیشاد بشه؟ م
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کنم؟؟ ستاد  کاریچ دیبا نمیتورو بب یآخه من االن نخوام اون دماغ عمل ه؟یهمسا پسر ی. نوشتم: سالم. خوبدمیخند
.... جهنم و ضرر یبکنم. ول شیتو کار یاون دماغ کوفته قلقل ادیاز دستم برب يکار ستمیهم ندارم و ن يبازساز

  بفرست.

  نوشته بود: رشمیفرستاده ز عکسشو

   يرازیاز حافظ چه کم دارم؟ تو از آن ترك ش من

  ؟؟؟یراض يرا ؛ بگو حاال شد رانینامت کردم ا به

  هد_رضایعل#

 دنیخنده هات. تازه با د يفدا ،يخندیم يدار دونمیخنده هام اتاق رو پر کرده بود.که نوشت: م يصدا دونمیم فقط
  بود.  یهمچ يایاش گو افهی. قکردیتحمل م ی. بخاطر من چه عذابدیلرز یعکسش دلم بدتر م

  کمتر شده بود.  شیسرخ یکم مارستانینسبت به ب ید ولهنوزم قرمز بو چشمش

 یکامل ي نهیکه نوشت قبل از برگشتن بخونه، به متخصص چشم هم مراجعه کرده بودند.بعداز معا دمیچشمش پرس از
 کیکه نزد یحس یبه آمپول ب نکهی. مثل اشهیو حتما بعداز دوسه روز کم کم خوب م ستین یمهم يگفته بود مساله 

  نشون داده بود.    تیشده بود حساس قیچشمش تزر

  صحت و سالمت روز افزون کردم. يراحت شد و براش آرزو المیخ

رو به  نیهفت س يهم سفره  کردم،یهم به مامان کمک م دونمیچگونه گذشت. فقط م دمیرو نفهم دیتا ع گهید
که  کردمیچت م اریده، هم با ماهن ریکه مامانم باز گ دمیچ یمتفاوت تر از هرسال به شکل قلب م یدرطرح ییبایز

 یمن... هم سع يویکه فقط و فقط تلپ شده بود در پ کار،یخونه شون درحال استراحت بود و خداروشکر ب يتو
  کنم و بخودم هم برسم. دایپ یوقت کردمیم

خودمو برسونم ! هرجا هستم نهیمنو از پشت پنجره بب خوادیخونه شون و م اطیح ادیداده بود داره م امیپ اریماه حاال
  طاقتش طاقه و آروم و قرار نداره! گهید

بود و مثال  ستادهیکنار باغچه ا اطشونیح يسرم انداختم و پرده هامو کنار زدم. جلوتر از من گوشه  یشال خندان
  آوردم. نییبراش پا ي. خودمم دلتنگش بودم و آروم سرکردیداشت به درختان رنگ عوض کرده نگاه م
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  ؟يدرد که ندار ؟ی: خوبدمیپرس آهسته

  . شهیدرست م یتار موت. تو نگران نباش همچ هی يفدا یدرد نداشته باشم! ول شهیزده گفت: مگه م يلبخند

اومدنش از پله  نییها و پا شهیم شتریخنک نده عذابت ب يخودتو به هوا اریماه گفتیخانم که م دیصدا زدن ناه با
  و پرده هامو انداختم! دمیها، تند عقب کش

 يبا سفره  دیع يبرا یو اسم و خاطرات جورواجورش خوش بودم و صدالبته امسال هرچند شور و شوق خاص ادی با
  . کردمیغر غر هم م یعشق مانندش داشتم، ول نیهفت س

 يسفره به چه درد نیا میشیجمع م زجوونیعز يهمه مون خونه  یرو به مامان گفتم: آخه مامان خانوم، وقت خسته
  خوره؟؟؟؟یم

از سفره  یبتون می. دل صابون زدنم ندارمیندار ي،کم کار میندار ی، تنبل میگفت: غرغر ندار دهیشو برام ورچلبا مامان
  کار هر سالمون هستش. یدونی. که خودتم ميکردن دست بردار نییتز

 کنن،یم فیات تعر قهیو از سل کننینگاه م شن،یدور سفره جمع م یمهمونامون با چه به به چه چه يبنداز ادتی فقط
 نکاراتیاالن خودت با ا نکهیا ای... اریب ادتی! اصال عکس انداختنهاشونو يریگیحس خوب رو ازشون نم نیا چوقتیه

 ی. االنم بکنهیم تیو همراه هیحس برات کاف نیمدتها ا يکه برا یهست يو سرشار از انرژ يدار یچه حس خوب
  . مینمون بینص یمثبت ب يانرژ نهمهیخودت، ما هم از ا کارِت رو بکن که عالوه بر نییسروصدا سرتو بنداز پا

  نداشتند. یحرفاش درست بود و جواب ينداشتم بگم. چون دونه دونه  میزینگفتم. چ يزیچ گهید

 میمامان بزرگ پدر یو سنت نیدور سفره هفت س مونیکوچک و سه نفر يخونواده  یسال، به همراه لیتحو ي لحظه
تازه و  یروح ز،یعز یمیو قد بایدوسه ساعت آخر درست کرده بودم و سفره با ظروف ز نیکه اونم هم مینشسته بود

شلوار کرم  کیو مادربزرگم. تون میبود ودمونعمو و عمه ام مسافرت بودند و امسال خ يناب داشت. خونواده  یحس
همرنگ  یصورت يها ییکرده بودم. با دمپا هیهم براش ته یکمرنگ یلیخ یبه تن داشتم و شال صورت ییبایرنگ و ز

  شالم فقط در حال رفت و آمد و کمک بودم.

گفتند و چون نتونسته  کیتولدمو تبر زجونیمامان و بابام و عز  گه،یشادمانه با همد یسال و روبوس لیتحو بعداز
 یرچگرفتم که خودم ه لیتوپ از مامان بابام تحو ي هیکارت هد هیرن،یتولد بگ هیهد یبرام چ رندیبگ میبودند تصم

  دلم خواست بخرم.
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. پوالمو جمع دیپول داد دیکرد یگفتم: کار خوب طنتی. مظلومانه و پراز شدمیمحکم با مارچ مورچ بوس صورتشونو
  .کنمیعوض م نمویماش کنمیم

  بود!!! الیکه واو میام، اگه چندتا بود دونهی. خداروشکر فقط شهیاش بلند نم دونهی یکیما  يبرا يباباجوونم که بخار از

 نی. در مورد پس اندازت هم آفرمیای. چون از پس مخارج تو بزور بر میهست یکیخندان گفت: همون بهتر که  مامان
  !خورهیحتما بدرد م يا گهید ينشد، نشد چون جا نمیهستش. ماش نهیگز نیبکن که بهتـر نکارویدختر خوب، هم

  اونم با همت خودم!!! نیفقط ماش ادخدیها! به ام نینقشه نکش گهید يجا يگفتم: عمــرا!!! برا بلند

و با تحکم گفت: واال تا  یشاک ی. خندان ولاوردیخودش ن يبرو ادیز یحرفامون بهش برخورده بود، ول نکهیمثل ا بابام
باباش پاس کنه. پس اون الدنگ  يآرزوهاشو خونه  يدخترمون همه  ستیو خبر دارم، قرار ن دونمیکه من م ییاونجا

صفر  نیبکنه. تو هم پارال لطف کن ماش یچه غلط خوادیم رهیبگ نویا ادیب خوادیکه م يرگردن کلفت بدردنخو
  رو از شوهرت بخواه نه بابات.  لومترتیک

پس من شوهر چشم و چراغمو فقط  ،یبابا! عجب القاب يشمرده ها نیبشه ا یمونیگفتم: اووووه چه شوهر پروپ خندان
  .کنمیگردن کلفت صداش م

  . دیخند یما شده م یکه بابا هم قاط میدیخند یمون م همه

 نیو دستاشو به سمتم باز کرد.در آغوشش فرو رفتم. صورتمو چند دادیبزرگ هم خندان به حرفامون گوش م مامان
هم  یدلت خواست بخر. خواست یتولدت با همه. خودت هر چ يو کادو يدیداد و گفت: ع شتریب مویدیع ده،یبار بوس
  ...نتیپول ماش يبزار رو

بود و  ستادهیافتاد. قلبم ا مییمحسن پسر دا دیع کیبه تبر امهایپ نیشدم و چشمم در ب نیآوردم آنال ریگ یفرصت تا
 خوامی... مییتو اورمیخودت کمکم کن که تنها  ای. فقط چشمامو بسته دعا کردم: خدادیسر نییپا یاز پشتم عرق

  کنم! کاریباهاش چ

 ییپسردا نیشدم. ا هیبق الیخیه بود که دوسه تاشو نگاه کردم و بهم گذاشت یقشنگ لیپروفا يعکسها حاال
  ما تلپ شده بود. يخونه  يبدبختانه درست جلو یچشم براه و عاشق داشت، ول یما ... فکر کنم کل پیخوشت

 ییرایکه مسئول پذ یو خب تنها کس دندیسر رس زیعز ي. کم کم مهموناسوختیو م سوختیو م سوختیفقط م دلم
 ی. ولکنهیم کاریکه االن داره چ کردیپرواز م اریفکرم بطرف ماه یگاه یودم. سرم به مهمونا مشغول بود ولبود من ب
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 دنشیبا فهم دونستمیامروز تولد منه. فقط نم خبرهیبزنم. مطمئن بودم کال ب میبه گوش يسر کردمیاصال فرصت نم
  وشته بود:شدم. برام ن نیبدست آوردم آنال ی!باز تا فرصتکنهیکه نم کارایچ

  در جهان یرا هست کام یهرکس

  ستیلبت ما را مراد و کام ن جز

  که هست یرا نام معشوق یکس هر

  ...ستیمعشوق ما را نام ن برد،یم

  خودش آواره شهر شده؟؟؟  نیریاز ش يدر انتظار خبر ياز مجنون خودت ندار یاطالع چیه ییکجا تو

  شتم.دهنم گذا يموند قهقهه بزنم که تند دستمو رو کم

 ادیاومده زود  ریکم اشتها که د يگفته نوشتم: آقا کیدوباره تبر یول م،یگفته بود کیتبر شیشاپیهرچند پ درویع
که فکر کنم  دییقدم زده مطالعه بفرما یکم اتیادب يشما در واد رسم،یجوونم م زیعز يتا من به مهمونا د،یگرفت

  !!!نیریبود نه ش یلیل ي هآوار ! مجنوندیزنیم جیگ دیکرده دار تتونیاذ یلیخ یدلتنگ

  .کنمینداره برام، من فقط به تــو فکر م یفرق نشیریو ش یلیجواب داده بود: ل یمدت بعداز

  مثل توت نیریتـرش و ش یلبان با

  خوشمزه تر از َقرقوروت يا گونه

  نیاز من نازن يدل برد آنچنـان

  کـردم تو را در هـر قنـوت... آرزو

  ینیحس_شهـرام#

پشت بام منتظرت  ،یو عاشق یدستور داده راس ساعت عشق و دلتنگ طونهیبکن. فقط ش يخوایم يکارهر امشب
  !يمنو بد يدیباشم ع
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غلط کرده با کل وجــودش! دوما بنظرت من پشت بام اونم اون وقت شب  طونهیباز شده نوشتم: اوال ش یچشمان با
بندازه که  نییبابام منو از پشت بام پا يخوایکنم م مثل شما؟؟؟ فکر ییدارم در کنار بدقلق و خوش اشتها کاریچ

رو تو  یاصل يدی. عامینه پشت بام م دم،یم بهت يدیشو نه ع الشیخیهم نشه! ب دایازم  پ یکیکوچ ي کهیت یحت
  !  مواظب خودت باش. ییاز همه جا خبریکه ب يدادیم دیبا

  داده بود: جواب

  در قران خدا، آرامشت با همسر است گفته

  د این آیه اش مشمول حال ما شود؟؟شو کی

  است نیآنچه دانسته ام هم تمام

  و آن که عاشق است یعشق من تو

  شدیاند ینم زیچ چیبه ه هیپسر همسا و

  جانانش داریپشت بام و د جز

  مونم. یهمونجا م ياین کهیمنتظرتم و تا زمان شب

لبم کاشته  يرو يمهمونا که لبخند لیخ انیدر سکوتم م دونمیرو چطور به شب رسوندم خبر ندارم. فقط م اونروز
  کردم و شستم و خشک کردم. ییراینامعقولش فقط پذ يو خواسته  اریماه الیبودم، با خ

 ییرایکمک و پذ يرو برا یبود که دست تنها بود و کس زجوونمیعز يمختص خونه  دمونیساله روز اول ع همه
عمو و عمه که  ي!با بچه هاشدیشروع م زمیعز ياز خونه  یدنیددیع نینداشت.بزرگ خاندان بود و صد درصد اول

  .مینداختیرو راه م زیعز ادیز يو مهمونا میدادیاز من بودند، دست بدست هم م کتریکوچ یهمگ

  .دیرسیمامانم به دادم م اوردمیکه کم م یتفاوت که فقط دست تنها بودم و گاه نیهم مثل هرسال بود با ا امسال

. االن هم فقط و فقط میبخونه برگشت اهویو پر رفت و آمد و پر ه یطوالن يازروزخسته  یهمگ 11ساعت  شب
صدا  ی. چشمامو محکم بهم فشردم و قلبم تلپخواستمیم یهوشیخواب در حد ب هیبه جانم نشسته بود و  یخستگ

  کنم. کاریچ خواستمیشب و پشت بام رو م 12کرد. 
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 یهم نشده بودم.ول نیدلم نبود و از ترسم آنال يمن دل تو ی. ولمیخواب آماده شد يو زودتر برا میخسته بود یهمگ
  داشتم. نوشته بود. اریاز ماه ییها امیشدم. پ نیتختم افتادم و آنال يرو حالیخسته و ب ؟یباالخره که چ

  ؟ییبه کجا ؟یالیدرچه خ ؟یچه کس یگفت

  خرابم . توأم، محو توأم، خانه تابیب

   يدهلو_دلیب#

. فقط ریبخوابم. شبت بخ خوامیخسته ام م میلی. خستیامشب در وسعم ن نکاریواقعا شرمنده، ا ارجانی: ماهنوشتم
  .یدرکم کن دوارمی. امتونمیچون واقعا نم یاز دستم ناراحت نش کنمیخواهش م

  زنگ خورد.  میکه گرفت درجا گوش یزنگ بزنم. با جواب تونمی: منوشت

خودم که از  يمهربانو یکرده گفت: اوال خسته نباش یو احوالپرس آروم سالم یداشت. ول تیحالت گله و شکا لحنش
 یول ،یهست یاالن در چه حال کنمی! کامال هم درکت میهست نیزم يرو یدخمل نیصدات مشخصه خسته تر

شبها فقط نبودت...  نیباتریاز ز یکی رخواهشا بمن نگو از تمام تـــو، از تمام عشق و دوست داشتنت ،امشب اونم د
و  يسال رو کنارم پشت بام بود لیامروز تحو دی. اصال تو باشمیم وونهی... در آرزوت پرپرزدن سهم منه که دتدنیند

  و تمام. یبگ کیدورادور بهم دوسه کلمه تبر نکهی. نه اشدیم لیهمراه من سالت تحو

 ؟؟یدم اونم کنار جنابعالمن اونجا بو گنی. مگه حول حالنارو پشت بوم مینوشتم: اوووه چه انتظار دور از ذهن متعجب
  سال و ما دوتا داشت. لیرو در مورد تحو دهیعق نیحق با تو هستش آخه نادرشاه هم هم

  !!!رررریکنارش باشه والغ دی. خاص آدم بايبود یم شمیپ دی. با من بود بعــلهههه باالیخیگفت: نادرشاه رو ب خندان

داره و چه  یاحسن الحال. چه ذوق شهیم هیبا پسره همسا رسما حول حالنا ییییگفتم: وووآآا دهیبار من خند نیا
  .نیهم يشد وونهیوقت شب د نیتــو ا دونمیفقط م یشــووود. ول

و قسمت  فتهیم ی. انشاا... فردا اتفاقستین یباور کن کار خوب ارجان،یماه ی. ادامه دادم: ولمیدیخندیبا هم م هردو
  .مینیب یم کیرو از نزد گهیهمد شهیم

 ــدیامشب با نی! من همينامعلوم پاسم بد ییامشب سر نکردم، االن به فردا الید گفت: تمام روز رو با خمانن گله
  االن.... ــنی... همنمیتورو بب
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پشت بام که  امیرو انجام بدم. اونوقت شب ب ستمین یکه راض يمجبورم نکن کار کنمیبلندتر گفتم: خواهش م یکم
 یباشه؟؟؟ راستش من کم سیتو ف سیشب، ف یکیتار يتو دی... حتما با گهید میحرفیم میبشه. خب االنم دار یچــ

  بره! یم گوشبابام سرمو گوش تا  گهیکه د مینکرده اگه لو بر ي، خدا ترسمیم

 نهمهی!!! نکنه از ادیو خسته ات بکنن اونم روز اول ع جیو گفت: خاك تو مخ گ دیعوض ناراحت شدن خند اریماه
 يایجوونم بند جوونت هستش! االن م یدونیمگه من لولو خرخره ام بخورمت. م ؟؟؟یترسیفلسفه بافتن از من م

  ؟ياریدرمادا  يمن فقط به عشق امشب، کل روزو شب کردم حاال تو دار شم؟؟؟یپ

. هم عشق و وصال داره، هم عشق فتنیبد توش اتفاق م يها زیخوب هم چ يزهای. هم چنهیهم یکن پارال زندگ باور
... و اینترس و پاشو ب يزیاز چ زنن،ینم يشو و اگه فکرت از مامان و بابات راحته بهت سر الیخیفعال ب . پسییو جدا

  برام خوند:

  دلم  زندیتو پر م يکه در هوا امشب

  مهربان من! يا

  ییتو کجا           

  و من، کجا؟                 

که مــن رفتم پشت  اینداره. ب ییبم جز خودت جاتو قل ام،یتو دن یکس چیه یعنی خوام،یتــورو م گمممیم یوقت
  بام. 

  قطع شد. شیعشقــم، باال منتظرتم. و گوش فعال

 خواستمیم ارویماه دنیگذاشتم. به دلم رجوع کردم. د نیزم يکردم و رو زونی. پاهامو از تخت آوومدیدر نم نفسم
وقت شب  نیا یداشتم. ول نانیهم اطم ایدن ایوجه... بهش دن نیباتریبه ز خواستمی.کنارش بودن رو مــدیاونم شد

  دخترخانم نبود کنار عشقش باشه و .... هی قیاصال ال

و  گفتیفقط زور زور زور م لیهردمب يپسره  نی. اختیریکه برام درست کرده بود اعصابمو بهم م ياجبار راستش
  دلش خواست بکنم.  يهرکار کردیمنو مجبور م
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بمن  اریماه یعنی. فقط خودش و قلبش و خواستنهاش.  ستیمنم براش مهم ن ياصال خواسته ها کردمیحس م یگاه
 ییییقلدر و سرکش با اون دماغ عمل یالابال ختِ یبدر دا،یاونورش ناپ دمیرسیازش م یامشب حساب گفت؟یزور م

 دمیشبم مانتو پوش یشلوار راحت مونه ينبود. رو يازیهم ن یکیتار يلباس عوض کنم که تو ینذاشت حت یخستگ
  سرم کرده، خودمو به پاگرد رسوندم. يو روسر

و ترسان آروم  یکیبودند. در تار دهیمطلق غرق بود. خداروشکر خواب یشانداختم. در خامو نییپا يبه طبقه  ینگاه
جرات رو بخودم داده بودم. وگرنه عمرا  نیاالن پشت بام هستش ا اریماه دونستمیاز پله ها باال رفتم. فقط چون م

  . کردمیم یشت بام نگاهبطرف پ

  منتظرم بود.  ستادهیا يمحل افتاد. کنار يگذاشتم. چشمم به جناب زورگو رونیقفل درو باز کردم و پامو ب صدایب

  جلوتر اومده گفت:  دنمید با

  یــیآ یتـو مـ کی

  از مــن ــرودیدل مـ هزاران

  مــن... ينازبــانووو نمیبغلم بب ایمن. دنده جلو ب يبهار شبت خوب و خوش جوجوطال يشبانه  نیاول در

  ملس يهایخوردن یمانند بعض یجاذب

  افتد تورا.... یدهانم آب م نمیب یکه م من

بلند  خواستیهرچند خودم دلتنگش بودم و بشدت دلم هواشو کرده بود، حاال از شعراش دلم م د،یکه رس کترینزد
بود. دستمو براش بلند کرده گفتم: چه خبرته جناب بوس و بغل بود حرصم گرفته  هیاز حرفشم که کنا یبخندم، ول
. شتیپ امیوقت شب ب نیا یمجبورم کن دیبا راچ ؟یخودت راه انداخت يبرا ارجانیچه وضعشه ماه نی. اهیپسرهمسا

  برام افت داره....  یگینم

 يدنده ا کیم شناسم آد یو خودمو م دونمیکه م ییگفت: اوووه چه توپت هم پره از دستم. واال تا اونجا خندان
  . کنهیفرق م شیخب بحث دوست داشتنت با دلتنگ ی. ولستمین
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 هی گهیباشم .حسم م نجایا دیاالن نبا دونمینداره! فقط م یبمن ربط یچی... هیچیه ار،یماه نیگفتم: بب محکم
باال اونم  امیازم نخواه ب گهید کنمی... خواهش م نکهیباشه، نه ا دهیرختخوابش خواب يتو دیدخترخانم خوب االن با

  .یکیتار يتو

باال اتاق  نیانگار من ا ،یزنیحرف م يدختر بد. جور یکنیم ينجوریآورده گفت: اوووَه پارال تو چرا ا کترینزد صورتشو
 يخبریوروجک تخس. مگه از شدت عالقه ام بخودت ب یشناس یازت دارم. تو مگه منو نم ییخواب زدم و چه انتظارا

تمام  شمیم يمشتر یکن یو ارزونتر حساب و حسابرس يایبا من و دل من راه ب یواال کم. یکنیم یناآرام ينجوریا
  عمر.

اش  نهیمحکم وسط س یلیمشتم باال اومد و دو بار پشت سرهم سرراست و خ دمید يلحظه ا دونمیم فقط
  و شروع به سرفه کرد. شدمیمشت سوم آماده م يدستمو تند در هوا گرفت که برا ارینشست.ماه

 ؟یکن فیشدن رو برام رد يو مشتر فیحرفا و اراج نیباال، ا نیا یوجه به سرفه اش با خشم گفتم: منو خواستت یب
حرف.  نیاالن واقعا خجالت داره ا یدارم. ول مانینزن شناختم ازت دچار تزلزل بشه ها. من بهت ا ینکن و حرف يکار

  اصال انتظارشو نداشتم. 

. تند بطرفش رفته گفتم: دمیداد. راستش ترس واریول کرد و آرام پشتشو به د دستمو کردیم يکه تک سرفه ا اریماه
  برات افتاد؟ یشد؟ اتفاق یچ

 دیتو دارم که با یبه تنفس مصنوع ازین دنینفس کش يکرده آروم گفت: نگران نباش . فقط االن برا يسرفه ا دوباره
  !یکمکم کن

  ست! یام تنفسم مصنوع یاورژانس

  !رمیم یم یاز لب من جدا کن لب

  يصفر_یعل#

  محبت کرد و از دل طرف درآورد. دیوقتام با ی. بعضیمنظورمو خوب نگرفت یوقت شهیدلم همش که دعوا نم جووون

که چشمامون عادت کرده بود  یکیبود و در تار دهی. لبام پررفتیحرص خنده ام گرفته بود که اصال از رو هم نم با
  . دمید یخندانش رو م ي افهیق
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  بگه! یکنه و چ کاریباهات چ ستیبخد! آدم اصال بلد ن یررو تر از تو، بازم خودت: پگفتم

عمر کنارت بودن و  هیشدن،  يباور کن منظورم از مشتر ی! ولگهید مینیگفت: خب ما ا دهیخودشو جلوتر کش اریماه
  .گهید زیکردن بود نه چ یباهات زندگ

و  ياصال تو چرا امشب فقط باهام دعوا دار م؟؟یهم دار يکار بود؟ کتک نیپارال تمام اخالقت کلهم ا نمیبب یراست
که  یحواله ام کن گهیمشت د هی هیفقط کاف نباری. اارمیمنکه کم نم یول ؟یبه در کن دانیمنو از م يجور يخوایم

  .کنمیم کارتیچ دونمیخودم م

 خوامی. فقط مکنمیله ات منامعقولت مشت حوا يگفتم: من هرزمان دلم خواست بخاطر خواسته ها و حرفها خندان
! کنمیو پشت سرمم نگاه نم رمینه، که م ای يانجام بد يو کار يبخور یتکون يو اصال جرات دار یکنیم کاریچ نمیبب

 نیو رنگ نیآدم مت يخودته. حرفات مثل بچه  اه!!! خب گنيفکر کــرد یچ شمیهم م هیپسر همسا الیخیباور کن ب
  بمن چـــه!  يرینگ لیکه مشت تحو يخوایم یو چ یگیم یباشه و خوب بهم برسون بفهمم چ

داشتم چپ و  نهمهیانصاف. اصال... چرا ا یهم بود ب نیداشت. قشنگ و رنگ رادیحرفام ا يگفت: مگه کجا مظلومانه
  . یبافتم تو هم اشتباه برداشت کن یراست برات فلسفه م

و با چه  يچطور ی. اگه بدونستیحالم خوب نبود و ن تیر، از دو دنتیپارال از نبودنت ، از ند گفتمیساده م دیبا فقط
  .نیهم رمیو آروم بگ نمتیپشت بام بب ییایب دیراه چاره داره اونم با هیفقط  میامروزو تحمل کردم. دلتنگ یسخت

و دوست  شهیم یآدم فقط عاص يبر یحرفات به کار م يتو يچنان زور یول ،يزیچ هیشد  نیزده گفتم: ا يلبخند
  ُکشت کنه.داره زجر

 مهیو اونهمه سرت شلوغ بود هزار بار داد زدم ن يبگم امروز که کال نبود دیبا یزنینم گهیمشت د هیگفت: اگه  خندان
نگرفتم که... فقط و فقط  یخب جواب یهوووو... ول ییییالمصب مــن کجا ي مهیمــن، ن يگــور به گوووور شده  ي

  منو کشت . تیدلتنگ

اگه الزم باشه مجبورت  م،ینیرو بب گهیهمد میندار يا گهید يما که از ترس بابات جا ،یخِل جنگ يدختره  یول
 ادیباشم  ارخانیماه نجانبیرو کنار بهشت پنهان خودت که ا یتا عشق و عاشق يایصدبارم شده پشت بام ب کنمیم

  ها.... یگینم میچی. هیخوب از عمرت رو قشنگ حس کن يروزها نیو ا يریبگ
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. حاال همش يریگیم لیهم خودتو تحو نهمهیبخورتت بهشت پنهان، که ا انهیمور یگفتم: الههه دمیدخنیم کهیدرحال
  . ياریو فقط دلهره و دل آشوبه برام م يهم برام دردسر

  تکون داده گفت:  يافسوس سر با

  میدیکه از عشق فقط زخم زبان فهم ما

  .....دیگر دار یسخن نیریجان باد دلبر ش نوش

جان دلم...خم شد و از  ای. بمینش تیو سرپا اذ مینیمامان رو آوردم روش بش يخوبه. پادَر یلیوا خپارال ه یراست
 دنیبجز د ستین یپهن کرد. خودشم روش نشست گفت: من معتقدم زندگ واریبرداشته کنار د يا چهیقال يگوشه ا

  داره!  یتو چه لذ هیچ یزندگ یکه بفهم نیکنار آقاتون بش ای. االنم تو عوض دعوا باری

 هیراه داده پشت بام ما.....  یزبر و زرنگ و سرخود رو ک يِ لبم بود. گفتم: فقط مبهوتم تو يحرفاش فقط لبخند رو از
  کمه . لتیو آج ینیریفقط ش ياومد ایکه تازه به بازار اومده. چقدرم آماده و مه دیورژن جد هیخلچه با 

هم آوردم. فکر کردم  ی. خوردنیاونم نصفه شب یالهههه يبخور گفت: کوفت زدیم چهیقال يدستشو به رو کهیحال در
کنار تو  میبخور نیبش ایراستش گرسنه هم بودم به سور و سات مامان پاتک زم. ب م،یباال معطل بش نیا یکم دیشا

  .شهیو حتما نوش جانم م ییییعــال دهیمزه م

نشستم چون با تمام وجودم بهش  یم ارمیهمن کنار ما ینشستم؟؟ ول یکنارش م دیبا ایفکر کردم. آ يا لحظه
 يبذاره. آروم جلو رفتم و گوشه  هیعشقش پاِك پاك بود و حاضر بود برام از جونش هم ما اریداشتم. ماه نانیاطم
  زدم. بقول خودش قرار نبود منو بخوره. ينشستم. لبخند چهیقال

وع بشه حتما محشره... منم اون کوفت رو فقط شر شیهم زهرمار قاط یکه با کوفت و کم ییرایگفتم: واال پذ آهسته
  داره!  يچه مزه ا نمیبا تو بخورم بب خوامیم

بده که  هیبغل خودم بهم تک ایاالنم ب ه،یها دختر همسا ياریگذاشت و گفت: کم ن چهیقال يرو ینیریش یظرف خندان
  دلتنگت بودم.  یلیخ یلیخ

 زارویچ یلیکوفت. من واقعا گرسنه ام که حاضرم خ یچه بحاال چه با کوفت  میکن نیریهم قشنگ دهنمونو ش بعد
  !!!هیهمسا يجوجوطال هیجناب عل دیباش شیکیدرسته قورت بدم 
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 ی! فکر نکنیزنیهستن م ییچه حرفا نایا ؟يوقت شب تو قرص روانگردان زد نیا نمیگفتم: بب يجد ی. ولدمیخند
  !!!يو تنها بخورهار ینیریش رمیم زارمیحرفات م نیدارم و با ا فیترسو تشر

 نجامیاوال خودم ا یول وووونه،یتو د يدار یسرِ نترس دونمیرو برداشته بطرفم گرفت و گفت: م ینیریظرف ش خندان
  ! یکامل تیدلت بلرزه که در امن یبشه و حت کیبهت نزد يبشر یبن چیه ذارمیکه نم

 چرخهیزبونم ده تا ده تا م نیو ا شمیان مدر حد روانگرد ییهوا نمیب یمن فقط هرزمان تورو م ه،یقرص مرص چ دوما
  تو بودم. دنیلحظه د هی يکه از صبح دربدر و آواره  ی... هم همه داروندار منی... هم روانگردان منی. تو هم قرص من

! حاضرم یتو کنار من آرامش داشته باش ینباشه، ول امیپارال، حاضرم دن نیبرداشتم که گفت: بب یکوچک ینیریش
  ،ینیراحت بش الیکنار من با خ یول بکنم يهرکار

  .یکنیم کاریچ يو دار ییناراحت نباشه که کجا التیخ ي. اصال هم ذره ایدلتو بزن يو حرفا یاستراحت کن ،یبخواب

که  یخوب نشناخت اروی. تو هنوز ماهرمیم زارمیباور کن م يو دلشوره دار یمن ناراحت شیپ ياگه بدونم ذره ا فقط
  .... نینکن بزارم برم هم ير! فقط کاهیرتیچقده غ

. چون من مثل چشمام بهت شهینوشته نم ییجا چیحرفات ه نیباور کن تمام ا یگفتم: اوووه چه حساس!!! ول خندان
  ت؟؟؟؟یجد نیبا ا يریم يزاریکجا م نم،یاعتماد دارم. حاال راستشو بگو بب

... تگری. اونجام نشد پارك چيقنار ای ییهاوا ریجزا ایرو ندارم برم.  ییدهنش گذاشته گفت: خب جا ینیریش يا تکه
 ابونیخ هیبتونم  نیشناسم که.... بدون تو هم هم یرو نم ییجا گهیخودمون. د يپارك سرکوچه  نیاونم نتونستم هم
  جا.   چیبرگردم وگرنه ه يدورتر بشم و زود

وحشتناك  ينجوریرال ا. نگاهش بصورتم دوخته شده بود که گفت: توروخدا پادمیخند یداشتم بلند م گهید
دستت بدم ها... اونموقع هم با تمام اعتمادت، گناهکار بازم منم  يو ممکنه کار ارمیقشنــگ نخند. آخه من کم م

  که .... جان من و جان تو را... هردو بهم دوخت قضا. یدونی.آخه نم

رو بهتون دوخته،  يعجب فرشته ادست خوش... واال خدا شانس بده  ،یقابل اطیگفتم: اوه اووووه ... عجب خ خندان
قد و قواره ام هم نباشه  ياصال اندازه  دوختیرو برام م يزیشده. اگه من بودم االن چ بتونیاش کرده نص نهیوصله پ

  باشه. زونیو فقط ازم آو
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. اون اندازه نبودن قد و یکنیخوشگل منم حسادت م يخندان گفت: اصال به تو چه حسود زشت به فرشته  اریماه
  من بود نه؟؟؟؟ ياره ات هم براقو

 زمونیعز يبشنوه، پنجره  وارید میگفتم: واال به در گفت کردمیکه از حسود زشت گفتنش بزور کنترل م يخنده ا با
  بخودش گرفت. 

و هر  یهم بکن يشو که هرکار الیخیحرفا و کارا رو ب یها. بعض يجانانه بهم بدهکار کیتبر هیپنجره جان تو  یول
  رو لطف کن. تیو شناخته شده. فقط زحمت بکش و بده يدیمن روسف شیپ ینهم بز یحرف

بود و از امروز  شیشاپیکه پ روزی.از د میرو که فکر کنم هزارباره گفت دیع کیباال رفته گفت: جــان؟ تبر ابروهاش
  فرت فرت و به روز... 

و مشت و  ياریترسم تو ادا درب یونم ما م،یریبگ لیرو قشنگ تحو گهیماچ و بوسه و بغل محکمش مونده که همد فقط
کجاشو  کترهیشما از مو بار شیکه گردنم پ ی. خب االن منالشمیخیفحش و ناسزا که کال ب یبا کل یلگد حواله کن

  ه؟؟؟یچ فممیبدهکارم... تکل

. بود. خودشم خندان چشم بصورتم دوخته بود قتیحرفاش حق يجا جمع کنم. چون همه  هی تونستمیاصال نم لبامو
  سال هستم. لیاونم لحظه تحو نیکه... امروز تولدم بود. من متولد اول فرورد يگفتم: آخه خبر ندار

  ؟یگی. گفت: االن مدمینگام کرد. بلند شدن ابروهاشو د جزدهیماتش برد و گ اول

 خیتار یهست يا هیرفت سر کوچه بنر بزنم و اطالع بدم. تو چه جور پسر همسا ادمیدیگفتم: ببخش دهیناز خند با
  توووو.... یهست یعجب خنگ ؟یدونیتو نم هیتولد دختر همسا

 ییییغیبزنم اونم ج غیو کم موند ج دمیو ته دلم بشدت ضعف رفت. خند دمیدستاشو بطرفم د عیشدن سر دهیکش
  بنفــش.....

 نجایا شدندیر ملبهام اومده بود رو خفه کردم که عالم و آدم خبردا کیکه تا نزد یغیبطرفم اومد. راستش ج دستاش
مال خودم بمن  هیشب یمشت اریو ماه ومدیدرم غمیو خودمو جمع کردم. اگه ج دمیخند ی. ولمیپهن کرد یچه بساط

  بازوهام نشست و منو محکم گرفت. يرو دستاشبخورم و خودمو عقب بکشم  یکارم زار بود!!!تا تکون دیکوبیم

االن  نویچرا ا ؟؟؟؟یکنیتو اصال فکر هم م ؟؟يپوکت دار يله اون ک يتو یپارال اصال تو عقل نمیگفت: بب یعصب یکم
  !!!ووونهید گنیوقت شب م نیرو ا یمهم نیخبر به ا ؟یگیبهم م
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گفتم: باور  شدیاز حس کردن محکم دستا و انگشتاش که بدور بازوم چنگ انداخته بود، لبخندم جمع نم کهیحال در
سر کوچه مون  ایهم تولدمو اعالم بکنن،  یجمع يبگم از رسانه ها کنم و حاال یمهم نبود اطالع رسان ادیکن اصال ز

  . گفتمیوگرنه اصال بهت نم ،یبگ یتونیم نکه اونم اال خوامیازت م یخال کیتبر هیبنر نصب کنم. فقط 

 يه اون کل ی! شما به بزرگدونمیرو نم گذرهیم یمغز پوکم چ يشما پررو خان، تو دگاهیادامه دادم: حاال با د یشاک بعد
  کله پوك رو.....  يپارال دیپر نغز و باافتخارتون ببخش يگنده 

هم حرفامو به دلت  نهمهیها. ا شهیازت کم م يزیچ ییهویکه  ياریآورده گفت: فقط کم ن کتریخشم صورتشو نزد با
ودش... خ يهم بجا گهید يخودش . کارا يبجا کی... خب تبرهیتو مگه شدن شیفرما یحق دارم ناراحت بشم. ول رینگ

  منم دوست داشتم ..... 

 يدرد چیشب خاص به ه نیا يهول و وال و دوست داشتن هات برا نهمهیا ار،یادامه بده تند گفتم: ماه نذاشتم
  .خوردینم

 رونیفکرتم ناراحت بشه چه برسه به ب ینبودم حت یخونه درحال استراحت، راض يو تو یکه داشت یاون وضع با
  ! گهید يزایرفتن و فکر کردن به چ

برات  يدونفر نجایسفارش بدم االن ا کیک هی تونستمیالاقل که م ی. ولرفتمینم رونمیدندوناش گفت: اصال ب نیب از
  ! یشب خوب رو ازمون گرفت هیکل  یعقل یب هی. تو با میتولد راه بنداز

  .ياریگفتم: حاال ناراحت نشو، انشاا... سال بعد عوضشو درم خندان

  .رمتیگیتمام م يوبا سربلند ارمیامشب عوضشو درم نیمگفت: اصال ... ه یشاک

آآآخخخخ  ؟؟يایخواستگار م یعنیقهقهه زدنمو گرفته گفتم: جـان؟؟؟  ي. جلودمیبشدت خندانمو محکم ورچ يلبا
و با دسته  يبزار شینظر رو داره و منتظره تو سرومرو گنده قدم پ نیجووون خواستگاررررر! فکر کنم نادرشاه هم هم

  ! ید خونمون بشگل وار

  یمستونت باشه و بخون کیج کیج دیتو االن با وونهیگفت: د دیخندیم کهیدرحال خودشم

  تحفه به دردم نخورد روز تولد! من

  بغلم کن!!! ایهدا يبده جا آغوش
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  ....  نیاونم محکمتر از محکم هم رمتیگیو ازدواج نبود. بلکه بغلم م يخواستگار رمت،یگیاز م منظورم

  در آغوشش فشرده شدم. میشدم و مال دهیکرد که تا بخودم بجنبم بطرفش کش دنیع به خندشرو خوشحال

 یها... منم چه حساب يخوریچشم م هویگرفتنت.  نیو گفتم: ماشاا... به ا دمیخندان خودمو عقب کش دونمیم فقط
 نیخوشبحالم شد با ا. نگو آقاهه فقط به فکر خودشه...دمیچ یخودم باز کردم و داشتم تند تند جهازمو م شیپ

  گرفتنت.

و پاش جوونمو  ینیب یم دنتمیدستاشو از دورم باز کنه دم گوشم گفت: باور کن اون روِز قشنگ جهاز چ نکهیا بدون
  جان.... يا ییباشه در هردو جهان، تو جان ما ادتینویشب خاص، ا نی. فقط در اکنمیم يو براش لحظه شمار دمیم

دورم باز شد. راستش خودش خواست وگرنه مطمئن بودم منکه با پنجاه و هشت  که دستاش از دمیعقب کش خودمو
  اون برو بازو نبودم. فیوزنم اصال حر لویک

  بصورتم دوخته بود گفت: نگاهشو

  ؟یکشیکجا؟ چرا خودتو عقب م بانو

  شود؟یشب تولدت چه م يبوسه  پس

  ؟یمنطق نخوانده فلسفه را پاس کن یخواهیم یعنی

! اول بزار هیپسر همسا یگشت زیبا تاسف براش تکون دادم و گفتم: غوره نشده مو يزده سر نتطیپراز ش يلبخند
  کم کم برم.  دیمن با نکهی! شرمنده تونم. مثل ایراه انداخت هیچه وضع نیادعا!!! ا نهمهیپات محکم بشه بعد ا يجا

ندارم، فقط  تیکار گهیجا... نترس د چی. هيریجا نم چیمثال از کنارش بلند شم که بازومو گرفته گفت: ه خواستمیم
  بمون. اما کاش.....

  از صورتم برداشت و چشم به آسمون دوخت.  نگاهشو

  ..... ازیو راز و ن کردیبگم انگار چشم به آسمون فقط دعا م تونمیداشت. فقط م یچه حال دونمینم

  سکوت ادامه داد: یقیاز دقا بعد

  تــو داشتنےبرا ڹمــ يآرزو کاش
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  .....خواهدیمن مــ يباشدکه خـدا برا یتحکم ڹهما

 يدواریاعتماد خودمو از دست دادم. فقط بخودم ام ییجورا هی،  هیخال ییجورا هی. ته دلم  ترسمیم یلیپارال، خ یول
  بازم..... یو... ول کنهیبر سرمون، بابات باالخره منو قبول م تشیاگه خدا پشت و پناهمون باشه و دست حما دمیم

 هیدارم.کامال شب یحس نیاز حرفاش دلم گرفته بود، از کنارش برخاستم و گفتم: باور کن منم همچ کهیدرحال آروم
  . فتهیشه همون اتفاق مقسمت و مصلحتمون با ی. باالخره هرچمیامشبمون رو خراب نکن ایب یتو... ول

 میتونیکه م يکار نیبنظرم بهتر اد،یاز دستمون برنم ي. چون کارمیبهش فکر هم نکن میتونیکه م ییاصال تا جا ایب
  . نهیهم میانجام بد

  !یباش شمیهم پ یکم خوامیمن م ؟يدینکنه ازم ترس ؟يگفت: حاال چرا بلند شد اریماه

از  هیکه بخاطر دختر همسا یدارم. کس نانیقلب و شناختم بهت اطم يباور کن. به اندازه  ستی: مساله اون نگفتم
  بزنه. یبیبهش آس ادیدلش نم چوقتیروز انداخته باشه ه نیبه انترسه و خودشو  يقمه قداره ا چیه

شنده ! فروخرمیم ونیلیده م یگیبه بنده رو گ نانتونیبلند شد که گفت: خانوم گل اون اطم اریماه يخنده  يصدا
  ؟يا

 فدات. چون خودم یبرات. بکش کنار... مرس نهیو اعتماد سنگ نانیاطم نهمهیهضم ا نکهیگفتم: مثل ا خندان
  . کنهیناراحت داره بازم نگام م دمیقدم برداشتم که د هی.ــادیخواهانشم ز

 يالطلوع سرپا بودم. حاال منم که کشوند ی. کال امروز رو از صبح علفتمیم یباور کن دارم از خستگ اری: ماهگفتم
  توووو!!! یزونیآو نهمهی. حاال چرا امیدعواهامونم کرد م،یدیو حرف يدیو د نجایا

 زونهی!! کجام آوارهیکه لوستر هم داره اداتو درم یخودت زونایو گفت: سلطان آو ستادیند شده روبروم ابل خودشم
  دلتنگخونه!!! ایکه من دارم المصب دله  ینیا دونمی. نمگهید شمیدلتنگت م يریم ي!! خب داريفرار يدختره 

  !یمن يایاون بعض دارن. تو هم یندارن، فقط دلتنگ  نیگزیجا چوقتیها ... ه یکن بعض باور

 یبود. دلتنگ قراریچشماش دوختم. نگاهش واقعا دلتنگ و ب ین یداشتم. نگاهمو به ن ی. حس خوبدمیخند دوباره
ذره به  دمی. ته دلم غنچ رفت. نگاهمو پراز محبت و عشق به صورتش دوختم. کاوکردیداشت از چشماش فوران م
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قدم ازش فاصله داشتم.  هی!خواستمشیم رو ثیخب يزورگو نیا . چقدردیاز قبل درون قلبم جوش شتریب یذره! محبت
  اونو جلو رفتم و آروم دستامو دورش حلقه کردم.

  اش فشرده شد. نهیو سرم به س دیچیدورم پ دستاش

  گفتم: آروم

  زیداشته باشه که هر وقت از همه چ "تو  " هی دیبا آدم

  شد بهش بگه :  دیو ناام خسته

  ...!  ایدن يباباگور  یکه تو هست نهیا مهم

اونم  یو ناراحت یدلتنگ ي. پس گورباباامیم دنتیو امکانش برام باشه بد یکه هروقت اشاره کن میرو دار گهیما همد و
بدور از  خوامیشاد و خوشحال م ارموی.من ماهنمیو دلتنگ بب نیغمگ ينجوریچشماتو ا خوامینم گهیوقت شب د نیا

. فتمیبشم و رو دستت ب هوشیب یکه ممکنه منم از خستگ بخوابآروم  الیت و با خ. االن برو ... برو راحایتمام دلتنگ
  !!يمنو به کدوم خونه ببر یمون یاونوقت سردرگم م

  بوسمت یم یسرم نشست. آهسته زمزمه کرد: وقت يجلو يموها يرو لباش

  ــســتیتــو بــانــو ز هــوس نـ يبــر رو بــوســه

  ورق ــکیکــه تــو خـود  بــدان

  یمـصـحـف قــرآن منــ از

ندارم.  تورو در  يخونه ا چیبه ه ازیکنم ن هیبرات ته یگرم و نرم يجا نکهیا يشدنت هم، برا هوشیب يبرا یول
. مواظب خودت ییییلیجوجوم... خ خوامتیم یلی. خیاستراحت کن یتا هرزمان خواست ذارمیقلبم م يجا نیبهتر

 الیمونم تو با خ یمنتظر م نجایگلم... هم روراحت شد. ب المیخ يایم دنمید به یهرزمان بتون یباش.االنم که گفت
  .یو نترس یراحت به اتاقت برس

  منو از خودش جدا کرد. دستاش دوطرفم صورتمو گرفته باال آورد.  آروم
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م فقط هم همونجا موند.دل يا قهینشست. فکر کنم دق میشونیپ يداغش رو يو لبا دیجزء به جزء صورتمو کاو نگاهش
آوردم و بطرف  نییبراش پا يسر دم،یبود.دستاش که کنار رفت، عقب کش دهیبه چشمام دو یاشک د،یلرز یو فقط م

  در رفتم. 

  پشت سرم گفت: پارال....... از

  و پراز عشق و آرامش. ری... شبت بخیچیو گفت: ه دیبرگشتم. نگاهشو از صورتم کنار کش بطرفش

بودم. چقدرآغوشش آرامش بخش بود.  هیراستش خودمم بشدت دلتنگ پسر همسا دم،یپاهام کش يپتو رو رو یوقت
ها  دهیمارگز نی. عدیچی... دلمو در خودش پدی... شد دیشد يدلشوره ا يبگه که نگفت؟ لحظه ا خواستیم ی... چیول

  .بودممطمئن  نویافتاده بود، من ا یاتفاق اریماه ي. برا دمیچیبخودم پ
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  کند.] یم فیتعر اری[ماه
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ام دارن زق زق  ینیب ياستخونا کردمی. احساس مکردیبودم و کل صورتم درد م دهیدراز کش مارستانیتخت ب يرو
  .کردیداشت و بشدت سرخ شده درد م زشی. چشم راستم همکه آبررونیو االنه که از جاشون بزنن ب کننیم

چشمم  يبه عصبها يعمل دماغم صدمه ا کردمی. فقط دعا مرهیآروم بگ یبلکه کم دادمیروش فشار م دستمال با
که ته  یسوخت. سوزش ی.دلم مشدینور م یصورتم موندگار بودن واقعا نورعل يکه رو ییزخمها ينزده باشه که با جا

  .اوردیداشت از پا درم م کردمیدلم احساس م

کرده  نکارویا یک يبرا ینبود، ول يزیمون چ هیبه دختر همسا فهیابر حس وظکه کرده بودم در بر يکار درسته
  صورتمو داغون کرده بودم؟؟؟ ينجوریخودمو بخطر انداخته ا یک يبودم؟؟؟ برا

 نیکه کارم کمتر یکس يهستم. برا یتیزنگ نزده بود حالمو بپرسه بدونه در چه وضع یکه حت يخاطر دختر يبرا
دلش گفته بود بجهنم خودش خواسته بمن چه، منکه نگفته سفارش نکرده بودم  يما توبراش نداشت و حت یتیاهم

  بشه! نیمال نیخون يبخاطر من خودشو بخطر بندازه و اونجور

ازش بودم  یامکیپ ،یامیپ ،یکوچه مون چشم به راه تلفن يسوزش دلم بدتر شده بود. چقدر بعداز اون روز دعوا بازم
چشم به انتظار از دست  نگونهیو من ا ینبود تو باش ی. زمزمه کردم: منطقچیبه ه چیه یکه نگران حالم باشه ، ول

 يانصاف بود یزنده ام. ب ایمرده  ینپرس یو حت يرینگ ازم يخبر چیفاصله ه وارید هینبود تو فقط با  یبروم، منطق
. اما ، در زننیتمام وجودم مبه  شیکه هرلحظه آت يادیز يانصاف. حرفها دارم پارال... حرفها یب یلیپارال... خ

سکوت... در خفقان. رُِکورد همه رو شکستم. مـــن، به قلبم قول دادم که ... تنهاي ... تنها ... خودم به پاش بسوزم. 
  شدم . التیخیب گهید

 نینشست. فکرم بطرف اول یتوجه یب نهمهیقلب دردناکم از ا يچشمام فشردم و دستم رو يدستمال رو رو دوباره
  .کردمیفراموش نم چوقتی. اون روز رو هدیبودم. دلم دوباره لرز دهیپرواز کرد که پارال رو د يروز

 ی. اشکزدمیبهش م يو قلبم سر ادی يتو یخاطرات موندگار دلم بود و من هراز گاه نیاز بهتر یکی بایروز ز اون
 يبه خونه  شدیم یماه کیو کنه. اواخر بهار بود  تمیاذ شتریو باعث شد چشم دردناکم ب دیدرون چشمام سر

 کهییهمه مون تخت بود تا جا الیخ ده،خونه هم تموم ش لیوسا دنی. کم کم چمیکرده بود یاسباب کش دمونیجد
 يبرا میتموم شده بود رگاهی. اونروز عصر که زودتر از تعممیو کمکش کرده بود میکمک حال مامان بود میتونست یم

  با دوستان بخونه برگشتم. یدورهم يگرفتن دوش و آماده شدن برا
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 ي هیدوخته بود.از روح ونیکسل کننده و ناراحت چشم به تلوز یمبل نشسته با حالت يبه مامانم افتاد. رو چشمم
 نگونهیاز دستش ساخته نبود و ا یبکنه ول يکار خواستیشناختمش. حتما م یشت خبر داشتم و مکه دا یحساس

  .خوردیحرص م

 يشده مامان خوشگله  يزیبصورت قشنگ و مهربونش زدم و گفتم: چ ي. لبخندنشستم و نگاهش کردم کنارش
  بکنم؟ ادیاز دستم برم يکار کنه؟یبراش غش م ارتیکه ماه نمتیگرفته بب ينجوریخدا نکنه ا ار؟یماه

از  غی، در تیاز حس مسوول غیخونه دارم در يمرد تو 5 نمیب یم کنمیشمارم و حساب م یم یناراحت گفت: ه مامان

حرف دلمو بزنم، ازشون کمک  دیاز راه رس یو به هرک ستمیمونده برم وسط کوچه با نیکارمو راه انداختن. فقط هم هی
  . نیکارمو راه بنداز اخونه شم يمثال مرد تو نهمهیبا وجود ا نیایبخوام. بگم ب

شده؟ هرچند کار دارم،  یهکه کوتا میکردیم دیبا کاریگفتم: اوووه مامان خانوممم چه دلتون ازمون پره! چ متعجب
  !دمیچشمم کور دنده م نرم انجام م دییخودم االن دربست در خدمتتونم. بفرما یول

. فقط دوسه تا از ستین يهنوز که خبر نیرو پشت بام نصب کن ونیآنتن تلوز دیخوایماه هست شما م هیگفت:  مامان
و  ونیاالنم که کارم کمه اصال تلوز ؟یپس من چ دیهاتون سرگرم هست یو تمام. خب شما با گوش ارهیشبکه هارو م

  نگاه کنم. ستین يبرنامه ا

اگه  ن؟یها و رهگذرهارو جمع کن هیعالم و آدم همسا نیخوایکه م نهیا يبرا ن؟یو گفتم: فقط هم دمیخند
  ببرم. بیرو خودم نص رتونیخ يتا دعا کنمینصبش م رمیآنتن هستش، چشم االن م هیبا  تونیدلخوش

 لیرفتم تا وسا نیرزمیهام عوض کردم و به ز یباال اتاقم رسوندم. لباسهامو با راحت يو خودمو به طبقه شدم  بلند
 نییاش سوار کردم و تا سرم پا هیو پا لهیم يجا جمع کنم. پشت بام مشغول کار بودم. آنتن رو رو هینصب آنتن رو 

  بود. وارمونیبد وارید ي هیهمسا اطینشست که در ح يدختر ينگاهم رو د،یاومد و چشمم چرخ

که بتن داشت رخت  نیکوتاه قرمز و شلوار ج نیشده، با بلوز آست دهیچیپ ییبایرنگ دور سرش بز یصورت يا حوله
  .کردیپهن م

با دختر قرمز  هیهمسا اطیح شیراستش ناخواسته حواسم پ یآنتن بودم ول میبا شرم برگردوندم. مشغول تنظ نگاهمو
  بطرف خونه مون برگردم که صداش بگوشم نشست.  خواستمیرو نصب کردم و م پوشش جا مونده بود.آنتن
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 یآفتاب خشک کنم و کم يموهامو جلو خوامیبخدا هوا گرمه. م نی: مامان نگران نباشگفتی. گوش سپردم. مستادمیا
آبرو برامون  .فتهیبراش نم یتوروخدا که اتفاق نیخل و چلتون نباش ي دونهی یکیجذب کنم. انقدر نگران  Dنیتامیو

  نموند.

.به اوردنیزبونش کم م شیخونواده پ ي. صد درصد همه ختنهاشیزبون ر نیبود با ا یطونی. عجب دختر شدمیخند
  انداختم.  اطیبه ح یدلخواه تمام دوباره برگشتم و نگاه

وهاش م ي. انگشتاشو الدادیتکون م دیخورش يبود و قشنگ جلو ختهیرو دورش ر سشیخ ییبلند و خرما يموها
که آبشار موهاش  ییبایبچرخه و زودتر خشک بشن. با اون ز نشونیب ییهوا کردیو رها م دیکش یبرده موهاشو باال م

 يموها نیبلند بودم و االن ا يموها عاشق.من از اولشم  اوردیدلمو به لرزش درم گرفتیو موج م ختیریم نییپا
  .کردیحال به حالم م نیشمیابر

رنگ گرفته و  يسرخش با گونه ها يافتاد. لبها دشیسف یو خواستن باینگاهم بصورت زبطرفم برگشت و  يا لحظه
داد و موهاش به هوا بلند  ی، سرشو چرخ دیرسیشامپو ازش به مشامم م يبودم حتما بو کشیبراق که اگه نزد یصورت

  نگفتم.  راهی، پرب دیشد. اگه بگم دلم لرز

 شویگرد و خواستن يو چه قشنگ چهره  ومدیموها به صورتش م نیصورتش زوم بود. چقدر ا يهمچنان رو نگاهم
و بر و  ستادمیهاج و واج ا ينجوریا دید یعقب رفتم. اگه منو م یقاب گرفته بود. با حرکت دختره بخودم اومدم. قدم

 یم شتریو دلم پراز حسرت شد. کاش ب داختمنگاهمو بصورتش ان نی. آخرشدیواقعا برام بد م کنمیبر  نگاش م
  ناختمش... بطرف در راه افتادم.ش

. فقط ستین ادمیرو  کردمیم کاری. چستین ادمیشستم و  یشستم. چه جور م یدوش بودم و ناخودآگاه خودمو م ریز
 یول زدمیموهامو سشوار م نهیآ يچشمم بود.جلو يجلو هیدختر همسا يناز و دلربا ي افهیآب بودم و ق ریز دونمیم

  .دادمیحالت م ياونجور هاموو مو دونستمیرو م هیدختر همسا ي قهیکاش سل خواستمیته دلم م

دوستان بودم و فکر کنم تنها  یشده بود!در دورهم قینگاهم به در خونه شون دق کهیاومدم درحال رونیخونه ب از
 یسع یول کرد،یتمام فکر و ذهنمو پر م یگاه هیهمسا طونیدختر ش ي افهیو ق ادیکه نبودم همونجا بود. ییجا

  بهش فکر نکنم.  ادیاز خودم دورش کنم و ز ردمکیم

  از دوستانم با خنده بلند خوند: یکی
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  يادهیشن بیوجود حاضر غا هرگز

  ...گرستید يجمع و دلش جا انیدر م او

  دوستان بلند شد...... يهمه  يخنده  يصدا که

مرنگ شد و کم کم بهش فکرم از پشت بام برام ک دنشید ي. کم کم اون روز و ماجرادمیرو ند هیدختر همسا گهید
  . کردمینم

 دیرسیکه تا سرم به بالش م میگشتیو شب خسته برم میشدیشلوغ بود. صبح از خونه خارج م رگاهیدر تعم سرمون
دوم  يخونمون شدم. ناخواسته چشمم بطرف طبقه  اطیشده بود که وارد ح کی. اونشب هوا تارشدمیم هوشیب

  نشست.  یبه چشم م یرلو رفت که نور چراغسردا يآقا وارمونیبد وارید هیهمسا

که به  ییمبوهایو زلم ز هیدختر همسا يبزرگ اتاق باز. از عکسها يش باال بود و پنجره از اتاقهاشون پرده ها یکی
 یکیو  طونیکامال مشخص بود اتاق متعلق به دختر ش شدیم دهید ياتاق نصب بود و از پنجره بزرگ تا حدود وارید
خب بعِد  ی. ولهیبود و همسا واریبه د واریاتاق من د باناز  يلبام نشست. دخترو يرو ياست. لبخند هیهمسا دونهی
  بودمش.  دهیاز پشت بام، مدتها بود ند دنشید

 وارید ي هینگاهش بصورت من بود، گزارش داد همسا کهیدر حال یها آشنا شده بود، با خوشحال هیکه با همسا مامانم
داره. فقط هم همون بچه رو دارن و دختره که اسمش پارالست امسال کنکور داده  ینیمت دختر قشنگ و وارمونیبد

خنده ام گرفت و صورتمو برگردوندم.  دادیبمن م ور حاتیهستند. از نگاه خاص مامان که تمام توض جهیمنتظر نت
  ار؟یماه يدیمون رو د هیموضوع رو گرفتم. گفت: دختر اعظم خانم همسا دیمامان فهم

شد که  دایچشمام هو يجلو ومدیبهش م میلیقشنگ و اون بلوز شلوار که خ ياعظم خانم راست با قد و قواره  دختر
  .....شمی. تا به امروز افتخارشو نداشتم مامان سردمیلپهاشم گل انداخته بود.آروم گفتم: نه ند

  . منکه دوسش دارم..هیدختر دلچسب یلیخندان گفت: خ مامان

  صاحبش باشه..... و گفتم: حالل دمیخند

  . پس مبارکه انشاا....دیبنظرم رس ی. دختر خوبدمشیبار د هیبلند گفت: منکه  اریکام

  پارال در ذهنم زنده شده بود. دنیپشت بام و د يو من دوباره تمام ماجرا میدیخند یم یهمگ
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رفتن نبود و  رونیهل با ادیز نکهی. مثل انمیبب کیمون رو از نزد هیاون تابستون قسمت نشد من دختر همسا کل
کاش فقط  کردمیو آرزو م ومدیقلقلکم م یخب گاه یهم در حسرتش نبودم. ول ادینشست. ز یکنج خونه م شتریب

 یباهاشون روبرو شده سالم احوالپرس رهاداشت که با ی. پدر مادر محترمدمشیدیهمکه شده رودررو م کباری يبرا
هم  هیدختر همسا ادی دیکه شا یاز همچ الیخیبود و اونروز ب وریدخترشون رو اصال. اواسط شهر یول میکرده بود
برسم و گردو خاك روش نشسته  نمیشستم. چند روز بود وقت نکرده بودم به ماش یم نمویکوچه ماش ينبودم، تو

  بود.

درشون  دونستمیم ی. از پشت سرم خبر نداشتم. ولکردمیم زیشستم و تم یسردارلو م يآقا يبه در خونه  پشت
  .کردمیراحت شلنگ رو جابجا م الیسته ست و با خب

بگوشم نشست و سرمو باال آوردم. نگاهم به صورت  ییییوووآآا يبرگشتم و شلنگ هم با خودم چرخوندم، صدا تا
  دوخته شده! دیچک یکه ازش آب م سشیخ يبود و نگاهش به مانتو ستادهینشست که وسط درشون ا هیدختر همسا

  شد پارال؟؟ یکه گفت: چ مادرش بگوشم نشست يصدا

توشون  یچشمام زوم شد و حسم گفت خشم ينگاه پارال باال اومد و بمن دوخته شد! نگاه قشنگ و درشتش تو تازه
مونو از  هیچقدر آرزو داشتم دختر همسا ای...خداباشی. لباش جمع شد و بحالت غنچه دراومد. صورت زدیدرخش

  ت دادم.. االن هم که... آب دهنمو قورنمیبب کینزد

آوردم و فقط گفتم:  نییکرده بودم. سر شلنگ رو پا ي. عجب کاردمیکنار کش افهیاز اون ق یبا شرمندگ نگاهمو
  شرمنده...... یلیاصال متوجه نشدم در خونه تون باز شده...خ دیببخش

  گفت. يدیجلوتر اومده سالم داد و خسته نباش مادرش

  ......یشرمندگ نهمهیبکنم با ا تونمیم کاریزدم . چ ي. عجب گند دیکردم و گفتم: واقعا ببخش تشکر

. هوا دادینم يزود نیبه ا خواستمیم يا گهید زیتکون داده گفت: واال از خدا چ يبطرف پارال برگشت که سر نگاهم
حواستون اصال  ی. شرمنده هم دشمنتون. ول دمیچسبه که فقط باز شدن درو د یم یآب تن هیگرم بود گفتم االن 

و مثل موش آب  دیختیآب رو به سرم نر ،یآب تن ي. فقط خوبه با اون آرزوکنمیمانتومو عوض م رمیودها! مجمع نب
  نشدم. فکر کنم اونموقع کارتون زار بود. دهیکش

  . دی. خودش و مادرشم خندمیدیخند
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 گهید گرفتمیم شلنگ رو باال یمامانم پشت سرم بود، وگرنه اگه کم ریخ يگفتم: فکر کنم دعا طنتیو پراز ش آروم
نداشتم و شما هم که مشخصه  نکارویاصال فرصت ا دمیشدم. شا یو گم و گور م رفتمیمحله جمع کرده م نیاز ا دیبا

  !دیکردیم زمیر زیبا ساطور ر

شناخت خوب  نیاز کجا ا دونمی. نمگمیمن بهت م نوی. ايو خندان گفت: پسرم واقعا شانس آورد يجد هیهمسا خانم
  !!!يرو از دخترم دار

  لبام نشست و پارال رو نگاه کردم.  يرو طنتیپراز ش يلبخند

 یسوت نیبچه شونو از کوچه جمعش کنن ها. با ا رنیگوششو بگ انیبرو دنبال مامان باباش ب گهیم طونهیگفت: ش پارال
  حرص و ناز صورتشو برگردونده داخل خونه شون رفت. ی. و با کمزهیریهم م یقشنگش چه زبون

 نیکه افتاده و آسمونم بزم هیکردم که گفتند: اتفاق یپارال دوباره از مادرش عذرخواه يختنهایون راز زب خندان
  .دی. به کارتون برسشهیمانتو عوض م هی. فوقش ومدهین

فقط صورتم بطرف  گفتیکنم. راستش حسم م زیتم نویماش يها شهیبرداشتم ش یآب رو بستم و دستمال شلنگ
  !نمیرو هرچه زودتر بب طونیش يالاومدن پار رونیدرشونه که ب

به تن داشت که شالشم عوض  یرنگ يبهایبا ج یکرم ییمانتو نباریاومد. ا رونینگذشته بود که پارال ب شتریب یربع هی
کرده  میشونه اش تنظ يرو فشویرفت. ک یکه ته دلم غنچ ومدیبه صورت قشنگش م يکرده بود. رنگ بژ شال بحد

  در خونه شونو بست. 

لبام  يرو يلبخند میکه داشت ییفکر، از ماجرا یبهم انداخت که چشم بصورتش داشتم و ناخواسته و ب ینگاه
با  یمهربونتر گفت: بااجازه تون. ول یکم نباریآورد و ا نییبرام پا يتر شد که سر ینشست. فکر کنم از لبخندم عاص

و آب از سرو  نیز به دست من مجازات بشرو هیانشاا... قسمت بشه  دیزنیکه به شاهکارتون م یحیلبخند مل نیا
  بشورم. نجایهم نمویو قراره منم ماش ستیهم دور ن يروز نیهمچ کنمیکولتون بچکه. فکر م

  که نبود؟ يعمد ؟يدست بردار يخوایتر شد که مامانش محکم گفت: پارالاااا نم قیعم لبخندم

. تمام اتفاقات زنمیو فقط دارم بال بال م ستیروم نامروز اعصاب من اصال آ نیدونیجواب داد: مامان خودتون م پارال
  خاص گفت: فعال بااجازه تون. یکنه.  و رو بمن با لحن دایامروز منو پ دیخوشگلم با

  . خوش بگذره.دیآروم بش یمونم بلکه شما کم یگفتم: بسالمت. منم منتظر مجازاتم م آروم
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  ند.گفته رفت یبرام باال انداخت و مامانشم خداحافظ ییابرو

چقده قشنگ  دونستی. اگه مادیبهتر بهش م یمانتو و شال از قبل نیبود و فکر کردم: واال ا رهیبه دنبالشون خ چشمم
فکر کنم با  یو به کارم ادامه دادم. ول دمی. دوباره خنددیکش یمجازات کردنم نقشه نم يبرا نهمهیا راتر،یتر شد و گ

مون  هیناز همسا يلبام دور نشد. مامانم حق داشت. دخترو ازخند لحظه لب نیتا آخر ه،یدختر همسا يتمام حرفها
دختر کچل سهله طاس  نیو کله اش بدست ا ادیکنار ب ختنهاشیبا زبون ر تونستیبود. آدم اگه م یواقعا خواستن

ف و ک یکن سیجوابشو راست و ر یکه بتون ياگه اونقدر زرنگ بود ستاد،یا ینم طنتیش نهمهینشه... اگه قلبش با ا
دلت  يباهاش ساخت و فقط رو شدیم یچه زندگ ياریاون خشم و غضبهاشو دوام ب یتونستیاگه م ،يبزار تشدس

  .گهید يگذاشت نه جا

روز  نکهی!!! مثل امیدیخندان د یدادا بزرگه! خداروشکر ما شمارو با لب يخندیدم گوشم گفت: م یی. صدادمیخند
  !يذاریپشت سر م يرو دار یخوب

به آب دادم تو بدتر از من  يکردم و چه بند کاریچ یاگه بدون اریافتاد. گفتم: کام کمیبه برادر کوچو چشمم  برگشتم
  . يخندیم

  حاال؟ يکرد کاریکه ابروهاش باال رفته بود گفت: چ اریکام

 کردم . فکر سیمونو با شلنگ آب خ هیدختر همسا دار،ید نیبه در خونه پارال کرده گفتم: در اول ياشاره ا خندان
  !دیپر می. بدجوردیکنم عروس ننم پر

خودم  دی. فکر کنم بایخودت بکن يبرا ییدست و پا یگفت: تو عمرا عرضه داشته باش دیخند یم کهیدرحال اریکام
  دست به کار بشم و ازت جلو بزنم.

  ....میبکن . منکه راض یخواست يخط قرمز بکش و هرکار ارویبستم و گفتم: دور بعض نویماش در

و  زدمیاون لحظات و حرفها لبخند م يادآوریگذشته بود و من هنوز با  هیبه دختر همسا یآب پاش يز ماجراروز ا سه
  . شدیم یدلم پراز خوش

 ی. ولگرفتیچشمم ناخودآگاه به طرف پنجره اش راه م شدمیم اطیبودم. تا وارد ح دهیرو ند هیدختر همسا گهید یول
 يچراغ اتاقش روشن بود برو یشبها وقت ی. ولشدینم دهید ییه جاشد دهیکش پیتا ک پیپرده هاش ک شهیمثل هم

  اتاق خودشه. يتو هیهمساماه منتظر  يدخترو دمیفهم یو م فتادیما م اطیح ییروبرو وارید
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  نبود.   ينبود. از مامانم هم خبر چکسیخونه زدم ه يتو یدم غروب بود وارد خونه شدم. گشت اونروز

 یرسوندم. دست و صورت اطیخاص آب داشتم. لباسهامو عوض کردم. خودمو به ح یکخن هیبه  ازیگرم بود و ن هوا
  آب گرفتم. ریش ریشستم و پاهامو ز

رو شد. سرمو باال آوردم و گوش  روی. دلم زدیخند یپارال بگوشم نشست که از ته دل م يخنده  يصدا يا لحظه
 هیبخره برام. لطفا  دیش حظ کنه! مرده و قولش. باهچل بندازم خود ي: مامان بابارو چنان توگفتیدادم. با خنده م

  .دهیم يچه مزه ا نمیبخورم بب نیهلو بد

از بابات آب  ادیچشمم ز یدلت خواست بکن. ول يتو، اونم بابات هرکار نیمامانش بلند شد که گفت: ا يصدا
  گل و گشاد ندوز! بیخودت ج يبرا ادی. زخورهینم

خونشونم آب و  اطیو ح خونهیخروس نه، مثل بلبل چهچه م ينجوریکبک پارال اافتاده  یشده بودم چه اتفاق کنجکاو
داخل خونه برم.  ومدیکردم دلم ن ي. راستش هرکاراوردمیسر در ن یاز خونه هستن !!!! ول رونیجارو کرده مهمون ب

که علت بل دیو چرخ دیدادم فکرم همه جا چرخیقشنگش گوش م يبه صدا کهینشستم و در حال اطیح يپله  يرو
 يآقا نیماش ينگذشته بود که صدا يادی. مدت زمان زفتادین ادمی يزیکنم! چ دایرو پ هیوروجک همسا يشاد

  سردارلو بگوشم نشست.

  سردارلو!! يگفتن آقا کیسالم دادن پارال و باباش بگوشم خورد و تبر یقیدقا بعداز

بابا... نه امکان نداشت. پارال  يبرا يادیخرج زهم ته دلم دلشوره داشتم. نکنه  یواقعا حساس شده بودم .کم گهید
بکشه و  ینفس خواستیتازه م هیرو راه بندازن. دختر همسا یسنش کم بود. چه خبر بود از االن سورو سات عروس

  بود !!! يا گهید زیچشم و گوشش باز بشه. انشاا... که موضوع چ

بودم، فقط  الیخینه رو ب ایربط داشت  یداشت. ول یبمن چه ربط زایچ نجوریا دونمیخنده ام گرفت. اصال نم خودم
  قرار بودم! یب يافتاده و بنحو یبدونم اونور چه اتفاق خواستمیم

  جووونم! ییبابا یپارال بلند شد که گفت: شمس و قمرم آمد. خسته نباش يصدا

نم شکست. بغل کردن . گردیراه انداخت هیچه بساط نیا يسردارلو بلند شد که گفت: دختر خفه ام کرد يآقا يصدا
  آخه... باور کن بازم الزمش دارم. یشکن یچرا گردنمو م یخوبه ول
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! فقط یبقولت وفا کن دیبا يکوزه افتاد يپارال هم بگوشم نشست که گفت: باباجووونم بدجور تو يخنده ها يصدا
(  یونی الیخیکال ب نینخر نیش. برام مادمیبهتون قول م نویها ا رمیبه دانشگاه نم یبگم من با خط واحد و تاکس نویا

  .شمیدانشگاه) م

منه که حاال شرط و شروط هم برام  ي ندهیآ يبمن چه! مگه دانشگاه برا یونیخندان باباش بلند شد: خب نرو  يصدا
  !زجووونمیعز يذاریم

کالم  کیونم! نه من پدرجوو گنیم لیفام يکهنه شده و االن به بزرگترها گهید زجوونمیزده گفت: اوال عز یغیج پارال
ماهِ  هیاونم  کنمیقهر م نیبکن یاونم صفرش تمام. بدقول خوامیم نیاونم از طرف شما، من ماش میندار یهم بگم بدقول

  تمام.

. خواستیم نیهم ماش زهی. دخترکمون دانشگاه قبول شده بود و جادمیخندیدستم اومده بود و داشتم م یهمچ تازه
  تخس و زرنگ. يشتهاا یب نیا خواستیم یکم ي زهیعجب جا

مدت  هیکنم،یم فیکارکرده شو برات رد یکی. رسهیباور کن وسعم به صفرش نم یبرات، ول خرمیگفت: پارال م باباش
  .تونمیاالن نم ی. ولمیکن یصفرش م دخدایبه ام ،يو واقعا راه افتاد يکه باهاش روند

حرفا...  نیا دنینفسم گرفته از شن ه؟؟یچ نیدونیگفت: م هوی. دیرسیبگوشم نم ییصدا چیسکوت کرد. ه یمدت پارال
داده  نیخوب و دلخواه خودم و شما قبول بشم، چون قول ماش يو درس خوندم رشته  دمیمن اونهمه زحمت کش

 نیکه آفتابه له شده است. ا ستیشانس ن داخــ ي... اگیخورد ته د رتونیکفگ دیاالن باز که بمن رس ی. ولنیبود
  .کنهیم دایو صاف منو پ ادینگ مشانس خوشگل هم چقدر قش

  .دمیخندیدهنم و محکم م يدستمو گذاشته بودم رو نوریا

کارکرده رو فعال قبول کن، بعدا برات  تونم،یداره به شانس تو. گفتم االن نم یچه ربط ره،یکارم گ یگفت: بابا کم باباش
  .خرمیصفرشو م

تو قلبم  نیشلــپ افتاد ندهیبه آ نیحرفتونم که موکول کرد نیهااآاآ منوووو... با ا نیکنیگفت: اصال شرمندا م پارال
  بروبرگرد. یب شمیو نابود م یاصال ضربه فن ادیکارکرده م نیتا اسم ماش دیجووونم. باور کن ییبابا

دست و  تونم؟یندارم و نم شهینم شیچرا حال نیا فته؟یدخترت بخوره پس ن يبد يگفت: اعظم آب قند دار باباش
  دختر بزرگ کردن! نینکنه با اپنجه تون درد 
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رو که به  یباعث افتخارم! فقط خدا لعنت کند درس میلیکه خ نیتند گفت: لطفا گناه خودتونو گردن مامان ننداز پارال
  .کننیدبه م يقول دادن و االن چه جور یبگم بهم چ یبزنم. به ک یخدا حرفمو به ک ي! اخوندمیصفر م نیعشق ماش

  !یها. بازم خوددان دمیتو باشم از دستش نم يخب صفرشو بعدا! من جا یول خرهیبابات مگفت: پارال جان  مامانش

  زار خوند: یبا حال پارال

  رحم... یب يلب و چشمان تو بابا يمن به فدا يا

  صفرت...! هست حواست..؟! نیماش نیشد ا ریگلوگ نهیس در

بود باور کن. االن  نیحالم بهتر از ا يزدیکتکم م دور هی یعنیبخدا .  يدار کیبه وجودت. شاه ال کیباباجووونم ال 
  .خورهیدرس و دانشگاهه بهم م یکه حالم از هرچ کسانمیفقط با خاك 

 هیو  زدمیو زمان م نیباباش بودم خودمو به زم يسوزناك گفت که فکر کردم: من جا یحرفهارو چنان با دل نیا پارال
نگه داشتن زن  دادمیمال من، به همه نشون م يو روز شدیقسمت م . پارال اگهدی. دلم لرزدمیخریصفر براش م نیماش

  ازش مراقبت کرد. شهیم یو چه مدل هیچه جور

  بود. نایپارال ا يدر خونه  يتوجهمو جلب کرد که جلو زیدر حد خودش تم یکارکرده ول يدیدو روز بعد بود که پرا و

از قلب و دل و روده اش  یاهرش که خوب بود. ول. ظدمیهم به درونش کش یبه دور و برش انداختم و سرک ینگاه
و  نمیبودند رو نتونستم حدس بزنم. بارها چشم خوابوندم و منتظر شدم بلکه پارالرو پشت فرمان بب دهیچقدر کار کش

  .گذشتیپارال م نیماش دنیاز خر شدیم ينبود که نبود! حدود ده روز یشدن یذوق کنم، ول

. اتفاقا میبخور رگاهیدور هم در تعم یو همگ ادیبردنش ب يبرا یکیه زنگ زده بود حتما مامانم برامون ناهار پخت اونروز
  پارك کردند.  رونیپارال رو ب نیکار داشت قرعه به نام من افتاد و خودمو بخونه رسوندم. متوجه شدم ماش اریچون کام

در کوچه رو باز کرده بودم  يم. تازه الباز گذاشتم. ناهارو از مامان گرفت مهیبخونه رسوندم و در کوچه رو ن خودمو
 نیسبد ناهارو زم صدایدرشو باز کنن. ب خواستنیپارال انداخته م نیبه در ماش يدیچشمم به دونفر افتاد که کل

هم  یگوشت چیخودتونه؟ الزمه انبردست و پ نی: ماشمگذاشتم و جلو رفتم که هراسان بطرفم برگشتند. فقط گفت
  ارم؟یب
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راه افتاده بود.با  يبودم و کتک و کتک کار دهیروشون جه یمثل قرق دونمیبدن، فقط م یونو تکونخواستند خودش تا
ماجرارو  یرفتند. وقت زانیراه خودشونو گرفته افتان و خ نیو سارق دینکش 110 سیها کار به پل هیوساطت همسا

فقط گفت: دستتون درد نکنه.  شونیکیباور نکردند.  رو باز کنن، بنظرم اومد اصال نیماش خواستنیدادم که م حیتوض
  چه برسه به ........ میدیاسم دزد رو هم نشن یمنطقه حت نیا يما تو ن؟یفقط اشتباه نکرد

رو انجام بدم حالم فقط  یبزرگ نیتکون داده گفتم: در روز روشن هم اشتباه به ا يگفتن نداشتم. فقط سر يبرا يزیچ
  مه سبد ناهارو برداشته همه رو ترك کردم.توجه به ه یگفتن داره و بس. و ب الیواو

  . شدیو روحم تازه م دمیدیرو م هیدختر همسا یاهللا بختک یو گاه گذشتیم روزهام

 نیهم فقط باعجله گذشتن و سوار ماش یگاه ،يتکان سر ای یسالم کوتاه ی. گاهشدیرد و بدل نم نمونیب یحرف
 يبود اسم کالنتر و داروغه  دهیبه گوشم هم رس کهیونجور. اکردمیچشمم دزدانه بدرقه اش م يشدن، که با گوشه 

و من  میراه انداخته بود هیخودمون و بق خاطرب یگذاشته بودند. آخه چندفقره دعوا گاه اریمن و کام يمحل رو رو
  کردم. نکارارویبدم چرا ا حیتوض یبودم به کس دهیند يازین

که  ییبا تمام کارها دونستمیم یبرام به جا نمونده بود. ول یخوش يخاطره  چیپارال ه نیباز کردن درماش يماجرا از
 یم ینداشت. هرکس یتیهم برام اهم ادیکوچه حتما و صد درصد من هستم که ز يتو يماجراها نیآدم بد ا کنمیم

 نیا دمیفهم یو م دونستمیهمونموقع م ــاشدلش خواست حرف بزنه و قضاوت کنه. فقط کاش ک يتونست هرجور
کارهام که بنظر  يهمه  دونستمیساقط کنه. کاش م یو انتخابم اثر بذاره و منو از زندگ یزندگ يبعدا رو تونهیکارهام م
  و والسالم. ادیکه فقط آهم درم کنهیرو نسبت بمن عوض م دگاههاید يطور ومد،یخوب م میلیخودم خ

سفارش داده  ونهایاز کام یکی يه براک یدکیناخوش احوال بود. قرار هم بود چند قلم لوازم  یصبح بابام کم اونروز
 دمید یاومده بود که در آن رونیب نگمونیاز پارک نمیماش يداده بشه.تازه دنباله  لیصبح زود بهمون تحو م،یبود

بودم، دنده عقب گرفته، ممکن بود هرلحظه درست  سرشتوجه به من که درست پشت  یب یپارالخانم با چنان سرعت
  بکوبه! نمیوسط ماش

 ي نهیکه کرد، نگاهم به آ ي.با ترمززدمیهم م يبزارم و اگه راه داشت داد نیماش گنالیس يونستم دستمو روت فقط
بلبشو  نینکرده در ا ي. خنده ام گرفته بود. اگه خداکردیدوخته شده بود. داشت بر و بر  منو نگاه م نشیماش

  .بود هکار هردو نفرمون در اومد دادیگاز فشار م يپاشو رو یاشتباه
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فکر  يشد و چنان بطرفم هجوم آورد لحظه ا ادهیپ نیعجله داره، از ماش میلیکه مشخص بود خ هیهمسا يجوجو
چنان  دمیو شا کردیکله مو از گردنم جدا م یحتما اول صبح زشیوگرنه با اون زبون تند و ت نمیماش يکردم: خوبه تو

  ! بمونهم در سر ییتارمو دادیاجازه نم یَکند حت یموهامو دونه دونه م

 نیا ایهم بهش نبود و خنده مو بشدت قورت دادم!خدا يازیصورتش افتاد که اصال ن يرو يدود نکیچشمم به ع تازه
گرفتم و  شیکه زد فقط ... فقط ... فقط ..... آت یبود. دلم بشدت هواشو کرده بود. از حرف یدختر چقدر خواستن

مخ طال،  يدخترو نیداشتم!!! ا ییو نقشه ها کردهخودم  يبرا یی! عجب فکرادایته دلم افتاد اونورش ناپ یسوزش
که اصال  یکدومشون هست اریبخت ار،یشهر ار،یکام ار،یگرفته بود چون گفت ماه یهنوزم منو نشناخته با برادرام عوض

  شماهارو شناخت!!! شهیهم نم

ناراحتم  کهیاونجور خواستیم .دلمدیچیمغزم پ يدندون قروچه ام تو يدندونامو بهم فشردم و فکر کنم صدا فقط
دوخته شده بود که فکر کنم  ششیآرا یمن حظ کنم.نگاهم بصورت صاف و ساده و ب نباریو ا ارمیکرده صداشو درب

  .دیجوش یبازم دلم م یچهره ها بود، ول نیباتریبرام ز

صداشو درآورده  مهنهیا رفتیکه خودم دلم غنچ م یدنیو شن یدنید میراه انداخت یو کل کل میبدست هم داد دست
که منهم   زد،یو تمام عشقمو داد نم دادیتونستم از صورتش کنار بکشم لوم نم یچشمام که نم کردمیبودم! فقط دعا م

  . مبزار هیبه کارم برسم و سربه سر دختر همسا یتونستم  کم یم

نکرده  يده بود و اگه خداکر ری. واقعا ددمیعقب کش نمویو ماش اوردیدلم طاقت ن گهید دمیگونه هاشو که د یسرخ
در کار  ییبازم پارال دمید یپارال. فکر کنم پشت گوشمم م یپارال ب گهید دادیامتحانشو از دست م یبدور از شوخ

  نبود!

که از تنبون رها شده باشه دنده عقب رفت. مبهوت به سرعتش  یمثل کِش هیهمسا يو جوجو دمیعقب کش نویماش
  چشمامو بستم. دیسر کوچه رس ي هیهمسا واریلحظه که به د نیان دررفته بود و آخراز کم رِ یت نیکه ع کردمینگاه م

جمع و  نشویکه خداروشکر قشنگ تونست ماش ارهیسر درب هیهمسا يشتم سرراست از وسط خونه انتظار دا فقط
. دیچیوچه پبرام کج کرد و از ک یش تکون دادم که دهن خوشگلبرا يسر يفکر یعجله و ب نهمهیا يجور کنه. برا

 يطاق به طاق باز مونده از پارال هم خبر اشونو ببنده و دره نگیپارگ يرفته بود درها ادشی یعجله داشت حت يبحد
  برسه چه برسه بخودش!  نشیبه گرد چرخ ماش تونستیعمرا آدم م رفتیکه داشت م ینبود. با اون سرعت
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و سالمت به امتحانش برسه. وارد  حیمان باشه و صحدر ا ییراهنما سیشدم. دعا کردم از شر پل ادهیپ نیماش از
کردم که  هیدختر همسا يو عجول و سربه هوا جیدختر گ يبدرقه  يشدم و درهاشونو بستم. لبخند نگشونیپارگ

  گشتند از سرشون بازش کنند. یم یبودند و صد درصد دنبال کس یفکر کنم پدر مادرش هم از دستش عاص

  به حساب کتابها بودم. یدگیبود و من فقط مسئول رس ادیز رگاهیاونروز کارمون در تعم

 یتلفن یکیبا  دمیبابام رو شن يحساب بود. صدا نیماش يو رو نییبه سه ساعت تمام بود سرم پا کیکنم نزد فکر
! ستین ینگران چگونهیه ي. جادمیخبرشم بهت م کنمیم شیکار هی. گفت: باشه اصال نگران نباش. االن زدیحرف م

  .یهرچه زودتر خودتو برسون رهبرات دراومده بهت يکار اریبابام بلند شد که گفت: ماه يبعد صدا

ندم  لیتکون بخورم. تا حساب کتابهارو تحو زیم نیبه بابا انداختم و گفتم: عمرا از پشت ا یبلند کرده نگاه سرمو
  دنبال کار! نیبفرست ارویمثال کام گهید یکیبلند شدن ندارم. 

  .ونهیکام يباال اریکام ینیب یاده گفت: متکون د يسر بابا

!! دیبش الیخیجون جدتون منو ب یکمکش کنم. ول امیخودم ب تونهی. اگه هم نمنییپا ادیب تونهیگفتم: خب م خندان
  مردم. نیماش ریلباسها برم تعم نیبا ا تونمینم

 میدختر دار هیبه هم  دهیچسب ينه دو خو ي. در کل برامیشیم الیخیشه تورو ببا تاسف تکون داده گفت با يسر بابا
. دختر نادر دمیکه م یتند لباسهاتو عوض کن خودتو برسون به آدرس اری! کامدیمواظبش هست ينجوریکه اونم ا

من کار دارم.  یبرم کمکش، ول گفتیمونده! نادر االن زنگ زده بود م ابونیخراب شده کنار خ نشیمون ماش هیهمسا
  بوسه! یمخودت برو که دست خودتو  ایب

  مونده بود؟  ابونی. چشمامو باز و بسته کردم. پارال کنار خزدیزنگ م گوشام

آچار  یشدم. خودم با دست خودم ... اووووف... فقط ته دلم گفتم: الههه الیخیخواستم بلند بشم که تند ب يا لحظه
  فکررررر... یب يمالجت پسره  يبخوره تو ونیچرخ اونم مال کام

نکن. من تا دست و  یانصاف یب ارینگام کرد و گفت: ماه نیسرشو خم کرده از کنار کاپوت ماش .دمید ینم ارویکام
  شتریساعت ب میرومو بشورم و لباسهامو عوض کنم ن

 ده،یو لباس پوش يسرما! لطف کن تو آماده ا نیا يتو چادی. تا خودمو اونجا برسونم که دختر آقا نادر مکشهیم طول
  برو کمکش کن. 
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  مونه؟ یم مهی. گفتم: آخه کارام نصفه نکردیت نگام مداش بابام

  ادامه بده. نیبش ینه کار، برگشت شهیگفت: نه وقت تموم م بابا

چلمنشون رو به  يبا دخترا هیبرداشتم و راه افتادم. بلند گفتم: شکرخدا تمام در و همسا چمویبا اخم و تخم سو مثال
. فعال میشده به ثمرش برسون يهرطور میو مجبور وارهیبد ارویمشنگ همساده د گهید یکی نیا یما سپردند. ول

  خداحافظ.

  . کنمیاسممو عوض م ياون زبونت رو نگه دار یبابام خندان گفت: اگه تونست که

  و کمک بهش. هیهمسا جیگ يدخترو يبرا دیلرزیبا تمام حرفهام ته دلم م یول

. و پشت فرمان خوامیرو م بمیاگر خوابه طب بمی، حب مخوایرو م بمی: امروز روز آفتابه، حبخوندمیدلم م يتو حاال
  راه فکر کردم:  نینشستم. ب

  َکل َکل کودکانه کرده ام هوس

  تــو....  یکیمـن،  یکی

  داره صداتو درآوردن پـــارال!  یفیچه ک يوا

  بلند گفتم:  .دمیاومده بود. خند رونیمقنعه اش ب ریصبحش افتادم که چند تار مو از ز یچشمان قشنگ و شاک ادی

  پزشک ياز نگاهت مثل نسخه  ه،یهمسا يجوجو

  خواند يزیتوان چ ینم تیاز رنگ موها و

  با آن تیچشمها دانمیفقط م اما

  درد من است. يدوا تیبایز يموها

  ... آماده باش جوجوطال....می... پس بچرخ تا بچرخ شتیپ امیم
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از جاش تکون نخورده بود. از دور چشمم به پارال  ییوم یبودم. حت یبه خودم کردم. عال نیماش ي نهیدر آ ینگاه
بود. با لبخند فکر کردم:  انیاز چهره اش نما یداده بود. دورادور ناراحت هیتک نیبه ماش ستادهیا ابونیافتاد. کنار خ

  ....اریاهم يجوجو یناراحت باش نهمهینباشه تو ا اریمگه ماه

  .دمیشدم و بطرفش چرخ ادهیکه پ نیماش از

کامل و  نموییآورد و تمام باال پا نیینگاهشو پا يبطرفم برگشت و نگاهش هراسان بصورتم زوم شد که لحظه ا هآهست
خودمو از تک و تا  یغنج رفته بود. ول دنشیدلم با د د،یکاو یسرتاپا سرچ کرد. همچنانکه چشم پارال سراپامو م

  بطرفش رفتم. حکمم ییسفت و سخت بخودم گرفتم و با قدمها يننداخته چهره ا

 نیاز ا یحسابرس یکم یناراحتش کنم، ول خواستی. هرچند دلم نمستادمیدوباره بصورتم نشست. روبروش ا نگاهش
  واجب بود. هیجوجو زبون دراز همسا

 یکم خواستیاز سرما سرخ شده بود.دلم م یبصورتش بکشم که گونه هاش کم یدست خواستی... راستش دلم میول
  ....فی... ح یصورت قشنگش رفع بشه. ول یکه خستگبه الالش بزارم  یل یل

 لیرو تحو شیاونم از نوع صفو لیدادم، جوجه کالغ شاه اسماع لشیشاه نادر که تحو يدر برابر اسم جوجوطال یوقت
بازوهام چنان بچلونمش فقط آهش  نیزبر و زرنگ رو ب يقهقهه بزنم و دخترو ابونیگرفتم، کم مونده بود وسط خ

  ! ادیدرب

کمک نخواد ، درسته  یکیاز من  یاز سرما خشک بشه ول ابونیگفت حاضره کنار خ يحرفش که جد دنیبا شن یول
سرش داد بزنم و  تونستمیبود م یکس ای ییمشتمو گره کردم. کاش جا تیاز عصبان یغالف کردم، ول رمویتند شمش

حاضر بودم از حرص و غضب  یعنی. شتمندازبون دراز. اوووه نـــه! جراتشو  یدخمل یبه کله اش بکوبم. ول یمشت
جلوش کم  تشیخشم و جد دنی... که با دییییلیبود. خ ینکنم!عصبان تیجوجومو اذ یبکوبم، ول واریبه د یمشت

  آورده بودم. 

داشته باشه! نکنه  يزیچ ی،کنج دل ی، عشق ی... نکنه خاطرخواهنکهیشد بطرف ا دهیفکرم کش يلحظه ا ناخواسته
  رو داشته باشه که عاشقشه و ......  یخودش کس يبرازرنگ  يدخترو نیا

 یمحکم بهم فشردم و فقط ته دلم زمزمه کردم: خدا نکنه. انشاا... که مال خودمه خوِد خودم . طرفش هرکس دندونامو
دلم به نادرشاه  يروشن کردم و تو نشویزحمت ماش ی. با کلکنمیپام لهش م ریباشه ز يباشه، هر جک و جونور
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ببرم. امکان نداشت پارال  ریتعم يرو خودم برا نیمجبور بودم ماش یول دنش،یخر نیماش نیهم دادم با ا خفن یفحش
  آواره باشه. ابونهایخ يمن تو يجوجو دادمیعنوان اجازه نم چیبرسونه. به ه ابونیرو بخونه که سهله تا سر خ

موند.  ینم ابونیخ يتو نممیسونه که ماشخودشو به خونه بر دادمیم لشیتحو نمویماش دیکه کردم فقط با يفکر با
 ياز عالقه ا يباشه جدا ینبود! خب هرچ يا گهید ي. چاره دادمیم لشیتحو رشدهیو تعم گرفتمیم لیتحو نشمیماش

 یو به سروسامانش هم م میبود یمواظبش م دیو با میدختر داشت هیکال  هیدو همسا يکه بهش داشتم، به قول بابا برا
  . میرسوند

ذوق کردم. کاش تماما  یلیراستش خ دنشیکه با د دیکش یقینشست. نفس عم نمیار من پشت فرمان ماشاصر با
  نشستم.  یمثل عطر ادکلنم به دلش م ينجوریا

و منهم در کمال  دادیم لمیتحو یمل میدر حد ت یرنگ رنگ يفعال که دعوا و حرفها یباهام مهربونتر بود. ول یکم کاش
نشستم. تا نگاهم به دور و بر  دشیکردم، پشت فرمان پرا شیراه نمیپارال رو با ماش ی! وقتنیبه همچن یخوشوقت

  آهــم چنان دراومد خودم مات موندم.  دیچرخ

مباالت  یو ب قهیسل یب يدختره  خواستیهم م یحساب يزکاریو تم سیسرو هی،یکل ریعالوه بر تعم نیماش نیا
و نظافت همشون فرت.  قهیسل گهید زه،یود درس بخونه و زبون برفقط بلد ب هیهمسا يجوجو نکهیدانشجوووو! مثل ا
نَنمممم... چشم و چالمون روشن و نورباران در حد پروژکتور با  يبشه برا یچه عروس قهیسل یب نیاز فکرم گذشت: ا

و  فتریبود بازم ته دلم براش ضعف م قهیسل یب يبود ، هرطور یبود ، هر ک یهرچ ی. ولدمی. خندهیدختر همسا نیا
  همه رقمه قبولش داشتم. 

 يو در خدمتش بودم جوجو کردمیم فیکاراشو رد ي هیخودم بق شد،یفقط عشقم م شد،یاگه مال من م فقط
  محشر. يکدبانو هی شدیتا م دادمیم ادشیهم کارارو  یخودمو.گاه

 لشیتحو ینیدا ماشخ دیدادم. امروز به ام کردیخفنش که پت پت م دیبه پرا يگاز متیو به مال دمیخند دوباره
صفر  نیش ماشخودم، برا يشقانه حظ کنه و خوشحال باشه. اصال اگه مال خودم بود و عا دنشیتا فقط با د دادمیم
 يرسوندم و گوشه ا رگاهمونیفراوان به تعم کالترو با مش نیدردسر به کاراش برسه. ماش یتا راحت و ب گرفتمیم

لباسهامو عوض کردم و شروع به کار کردم. عصر بود که کمرم رو  مشکلش کجاست. خودم دونستمیپارك کردم. م
استارت  هیبا  نیدر عوض ماش یتکون خوردن نداشتم و کمرم واقعا خشک شده بود.  ول ينا یراست کردم. از خستگ

اش رو به کارو نیبرام نمونده بود. ماش ی. خودم که تواندیچرخ یچرخهاش راهوار م یاشکال چیو بدون ه کردیکار م
  گرفتم.  لیبراق تحو يشسته رفته  نیماش هیدادم و  هیهمسا
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کوچک عروس و  يها ی. و خرسدیدرخشیفقط م نیکنن و .... ماش شیکار شیخواستم پول رگاهیتعم يشاگردها از
  !ارمیتونستم بزبونش ب ینم یدلم بود که حت يعند حرفها دم،یخر نشیماش يکه برا يداماد

 يکارامو تو ي جهینت تونستمیاز پارال ذوق داشتم. کاش م شتریراستش خودم ب مگشتیکه خونه برم نشیماش با
  .نمیچشمان نازش بب

با  هی. دخترك همسادیپاشنه چرخ يدر خونه شون رو یقیزدم، بعداز دقا لشیکه به موبا یروشن هوا با زنگ کیتار در
اش  نهیس يرو يور هیموهاش افتاد که  يبافته شده  ينگاه، چشمم به طره  نیدرو باز کرد و در اول باشیچادر ز

  قشنگش وصل بود. يبه نوك موها یافتاده گل قشنگ

و به  خواستمیفتان رو م يبارویز نیاز قبل شده بود. من ا رانتریبود و االن هم و رانیسوخت. دلم و یم نگاهم
با جمع کردن  دونمیفقط م دونم،ی. حواسم چقدر پرت بود و نگاهم به موهاش رو نمشدیاز آن من م دیبا دخدایام

  .میاریکنار هم کم ب میخواستینم اصالو  میدیفهم یرو بد م گهیچادرش بخودم اومدم. ما کال زبون همد

دختر و پسر متمدن کنار هم  هیمثل  میتونستیکل هامون دوباره شروع شد. فقط مبهوت بودم چرا ما دوتا نم کل
  .میکنار هم خوش باش و میرو بفهم گهیهمد ي. حرفامیو حرف بزن میباش

کرده و چقدر  یچه فرق نشیمتوجه نشده بود ماش ی. حتسوختیته دلم م دونمیگرفتم و فقط م لیتحو چمویسو
 میلبام نشونده بود و تا ن يرو رو يجانانه ا يگرفتم خنده  لیتحو اطشونیکه از ح ییالیروش کار شده!! اسم گودز

  . دمیخندیساعت فقط م

جوجوم بود. نگاهش، صورت قشنگ و  شیمبل نشسته بودم و فکرم فقط پ يسته روگرفتم. خ ییسرپا یدوش
  رنگش، ییخرما يبایبافته شده و ز يموها ش،یخواستن

حاال اصال هم  کردیو هزاربرابر خوشگلترش م ومدیهم بهش م یلیقاب گرفته شده در چادرش که خ ي چهره
. فقط لحظه رفتیضعف م دنشیدوباره د يلحظه ا يا. دلم برشدیچشمام دور نم يجمعش کنه، از جلو تونستینم

نش افتاده بود. مطمئن بودم. یماش ي. حتما توستیپولم ن فیک دمیساعت بعدش بود که فهم می. نی... فقط آنيا
.بهش دمید یخودمو م يبار پارال نیسوم يو امشب برا شدیم ریسبب خ دی. شااوردمیبال درم یداشتم از خوشحال

  بهشون نبود. يازین چیه کهیخواستم. درحال فمویرو بهونه کردم و ک فیداخل ک يدادم. کارتها امیپ
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. شدمیم وونهیبرام بفرسته که د رهینخواد ازشون عکس بگ کردمیرو بهم برسونه، فقط دعا م فیک تونهیگفت نم یوقت
 رشیگیپ یلیخ تمام یقبول نکرد. منهم با خوشحال یعکس گرفتن از کارتها رو دادم ول شنهادیخودم ترسان پ

  نشدم.

 يپارال. اونشب اگه دخترو يتار مو هی يبا پولش فدا فیک ونهایلی. و گرنه منیهم خواستمیرو م دنشیفقط د من
از ذوق فکر کنم به  کوبم،یم يواریخودمو به هر درو د دنشیچندلحظه دوباره د يفقط برا دیفهم یم هیهمسا يجوجو

کردم به  یاعصابش گذاشتم و سع يانگشت رو یبتی. با چه مصدیبوس یم و منو بارها و بارها شدیم زونیگردنم آو
گفت داره به پشت  يلحظه ا یو عاص یعصب یوقت ینبودم. ول دواریهم ام ادیپشت بام بکشونمش رو خدا عالمه که ز

  باال رفتم. یکیبود و از سر شوق پله ها رو دوتا  دهیکل روزم پر کش يهایتمام خستگ گهید اد،یبام م

شتم که اونم رو آرزو دا دنشیکاراش قبولم بود. فقط د ي. همه دمیحرفها و دعواهاشو نوش کردم و به جوون خر امتم
. کردمیم یزندگ واریتمام قلبم شده بود و من فقط با نفسهاش اونور د هیدخترك همسا گهی. ددمیرسیداشتم بهش م

بودم انجام بدم. از همونشب  یرو راض يداشتنش هرکار يراو ب کردمی. بزور تحمل مزدمیم وندیبزور شبهامو به روز پ
فکر کنم هرلحظه آرام و  فرستادمیبراش شعر و آهنگ م یپراز عشق و محبتم شروع شد. با چه ذوق يامهایبود پ

  .شدمیآرامتر م

 یزمان د،یبکن دیتونینم یغلط چیگفت با نظر من باشه شما ه ییاعصابم گذاشت و فقط با پررو يدوباره پا رو کهیروز
بازوهام گرفته بودم و داشتم براش خط و نشون  نیداغون کننده پارال رو ب یو پراز خشم یبخودم اومدم که عاص

  .دمیکشیم

و حس انزجارشو قشنگ بهم  دیبه رخم کش گارمویس يتمام حرفاش، بو نیچقدر از خودم بدم اومد که پارال ب و
  .کردمیپارال ثابت م يبرا شتریب و خودمو هرچه کردمیترك م گاروینشون داد. من س

خوابد. اصال  یخورد. با دل م یرود. با دل م یرود! با دل راه م ینم شیآدم با عقل پ ر،یدل که باشد و درگ ندیگو یم
 یکند. راه به راه گوش به حرف اوست و غالم حلقه به گوشش! دل اگر به چاه بفرستد باز پ یم یبا دل دربدر زندگ

  مزخرفش! ینه؟دل است و خاطرخواه ندیگوی! انگار که راست مستیبه راه عقل ن رود... باز یاش م

  نه؟ ندیگو یذره منطق وجود را هم. راست م کیکشد  یکند و کور.... م یم کر

تمام  نهیهمه تون شناسم به ع يکه با تمام اخالقها و رفتارهام برا ياری. چون مـــن، ماهندیگو یراست م دیکن باور
  تجربه ا ش کردم. نوشته هامو 
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خودم... مهرو  يخودم... خواسته  يعشق خودم... عالقه  يرو گرفتم،یاز پارال نم یجواب نکهیدلم افتادم و با ا دنبال
  کردم. يخودم پافشار ياز اندازه  شیمحبت ب

به مشامت  ازم ییو بو ادیازم نم گاریس يبو گهیپارال زمزمه کردم د يخونه شون برا نگیدر پارک کهیهمون روز از
  رفتم. گاریدر سطل آشغال انداختم و به جنگ ترك کردن س گارمویپاکت س رسه،ینم

آشفته  یلیدرهم و خ ییاعصاب، ناآرام، هراسان، خوابها یبود. ب میزندگ يروزها نیکه گذروندم سختتر يروز دوسه
رو براش بهم  ییایشه و من دنبا یبود عشقم ازم راض یپارال بود. فقط کاف تیرضا میتنها دلخوش ی. ولشانیو پر

همراه پارال وارد کوچه شد و  يدختر دمیاومدم د بخودم ینداشت و زمان یجوابم به پارال تموم یب يامهای. پختمیریم
  . ومدینم ادمی يزیچ یبودم ول دهید ییدختر رو جا نیآشنا. من ا یلیآشنا اومد. خ یلیبنظرم خ

دختر رو  نی.من ادادیخاص عذابم م یحس یبود! ول شیو هم دانشگاه هیکه جواب داد دختر همسا دمیپارال پرس از
  دور و ورا نبود. نیقسم بخورم اهل ا تونستمی... میییییکجا... ول ومدینم ادمیبودم.  دهید يا گهید يجا

داشتند فکر کردم.  يدختر دیشناختم و شا یکه اعضاشونو م ییخونه ها یو به بعض ستادمیسر کوچه ا یساعت مین
  منطقه باشه. نیعمرا اهل ا یبودم ول دهید ییدختر رو جا نیمطمئن بودم من ا گهیالن دا

بودم.داشتم  شونیشرکت کنه و من مسئول رسوندن ا یمیگذشت. اونروز مامانم قرار بود در مجلس ترح يروز دوسه
. دمید یرو نم یچیبودم هکه  یی. از جاکنهیم یسالم احوالپرس یمتوجه شدم مامانم داره با کس دمیپوش یکفشامو م

  پارال داشت.  يرو بطرف پنجره  یول

 یهمچ یبا شال قرمز افتاد. در آن يدختر يچهره  يکه سرمو باال آوردم نگاهم رو ياومدم و لحظه ا نییپله ها پا از
 نکهیل او مث دادیم امیبودم که برام پ دهید یدختر مزاحم لیچهره با شال قرمز رو در پروفا نیافتاد. من ا ادمی

عکسشو حذف کرد. گر گرفتن تمام بدنم رو حس کردم.  دجا مونده بود حاال بعدا تن ادشیز يپروفها نیعکسش ب
تره هم  چکسیه يکه برا ياریدو دختر شده بودم؟؟ ماه يبود. پس من مسخره  یدنیکه به تنم نشست د یعرق

  قرار گرفته بود! ینیچن نیمورد استهزا ا کردیخورد نم

اصال انتظار نداشت  یعنی. رنگ به چهره نداشت. کردیفقط منو نگاه م ستادهیکه مبهوت ا دیپارال چرخ يرو نگاهم
  برام مشخص شد.  یکه ... همچ نهیمنو بب

 ي، منو با دستان خودش مسخره  دادمیکه براش جوونمو م يکه عاشقش بودم... دختر يمورد عالقه ام... دختر دختر
 می... قلبم همراهشدیم دهیکوب یل تحمل بود. تمام بدنم تنش داشت... درون سرم پتکقاب ریهمه کرده بود. برام غ
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تمسخر بود؟ من در تمام  قیعشق من ال یعنیمن با من چه کرده بود.  ي. پارالومدیم رونیداشت ب نهیو از س کردینم
خوب و خوش  واریاونور د هیاپارال باز کرده بودم . من فقط با حس دختر همس يقلبمو فقط و فقط برا ي چهیعمرم در

  گرفته بودند.  چیپاشون گذاشته به ه ریمنو ز يمنو مسخره کرده بودند. عشق و عالقه  ی.... ول یییییبودم.ول

  : سمیکنه... فقط تونستم براش بنو پیتا يزیحس نداشت چ انگشتام

  گفت افسوس......  دیفقط با یگاه

و  کردمیما تموم شده بود. من تمومش م نیب یهمچ گهیشده بودم. د افتادم. داغون بودم. شکسته بودم. خورد راه
من و تمام  فی. حستادیا گارهایس يو نگاهم رو ستادمیا یفروش گاریس ي. کنار دکه امیبا خودم راه ب کردمیم یسع

ده بود. کر غیرو هم نداشتم که مدتها بود ازم در یبجواب درست و حسا هیارزش  یهمت هام که برباد رفته بود. حت
... دمیمحکم فرو دادم. همه شو بلع یانگشتام گرفتم و غصه هامو ... دردهامو... غم هامو... با پک نیب گارمویدوباره س

ده یبطرف پنجره اتاقش کش شهیبازم چشمم مثل هم یآروم نگرفتم. با من بد کرده بود ول یهمه شو... فرو دادم. ول
 حتشی. نصکردمی. دعواش مرفتمیدلم م ي. پا به پاکردیلرزانم فراموشش نمبازم قلب  ی. با من بد کرده بود ولشدیم
  موند. یدر کار نبود که نبود. دلم عاشق بود و عاشق م یگوش دادن ی. ولدادمی. اندرزش مکردمیم

هاش به تپش  هیچشمان سرخ از گر دنیدر خونه شون بود و قلبم با د يجلو دمیرو د هیکه دختر همسا يتنها بار و
 گهیاست. د دهیفا یب یعشق دوطرفه نباشه همچ ی. هرچه زودتر بهتر. وقتکردمیتمومش م شهیهم يبرا دیاد. باافت

  موندم. یو فقط ته دلم عاشقش بودم و عاشقش م قطازش داشتم. ف يدادم، نه سرراهش سبز شدم، نه انتظار امینه پ

شوم  یته دلم خبر از اتفاق يزینداشتم. چ ید. حس خوبدلم ناآرام بو يآروم و قرار نداشتم. جور رگاهیتعم يتو اونروز
و سالم  حیامن و امانه . مامان رو هم خودشون صح یزدم که گفتند همچ یخونه بودند. زنگ اریو شهر اری... کامدادیم

من مطمئن نبود.  یحالش خوب بود... ول یعنیبخونه خاله رسونده بودند. بازم دلم قرار نداشت. نکنه... نکنه... پارال... 
بود که داشت منو ذره  ییدلم غوغا يشدم و راه افتادم. تو نیسوار ماش دونمی. فقط مرسهیداره از راه م یبودم اتفاق

  .....اوردمی... کم ماوردمی... کم ماوردمی. فقط داشتم کم مکردیم رانیذره و

بهش زنگ  دیشا شدمیاگه مجبور م یلنه. و ای رمیبگ ياز پارال خبر تونستمی. اصال مکردمیم کاریداشتم چ دونمینم
و حتما  زدمیبه همون بهونه زنگ خونه شونو م دادی. اگه جواب نمکردمیدانشگاه رو بهونه م ياز کتابها یکیو  زدمیم
رحم کن. تا  فتمیآرومتر.... دارم از پا م یکم ایداد بزنم: خدا بود. حتما... حتما...... کم مونده دمیشن یصداشو م دیبا

گذاشتم و ترمز کرده  گنالیس يزد. دست رو خیافتاد که تمام خونم درجا  يچه شدم چشمم به صحنه اوارد کو
  جستم. نییپا نینکرده از ماش
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اش نشست. رو به پارال  نهیپارال بلند کرده بود و مشتم به س يرسوندم که دست رو يخودمو به پسر دونمیم فقط
 زیخودمو حلق آو خوردیبهش م ینکرده دست يرانش بودم. خداکرده داد زدم: توووو زود برووو خونه تون. نگ

  .کردمیم

دوستان پسره هم هستند. فقط مشت و لگد بود که  دمیپارال بگوشم نشست که تازه فهم غیلگدم رو بلند کردم ج تا
  افتاد که باال رفت. یبزرگ يچشمم به قمه  يو لحظه ا شدیم دهیبهم کوب

صورتم گذاشته بودم  يکه رو ییچشمامو گرفته بود. با دستها يو جلو ختیریخون از صورتم م دمیرو فهم یزمان
که  يخونها و افراد نیبکنم. تا آمبوالنس برسه از ب دیبا کاریچ دمیفهم ینم گهیزانوهام افتادم و د يوسط کوچه به رو

چشم به من دوخته  و نگران و هراسان ختیریاشک م شتچشمم به پارال افتاد که دا گرفتند،یرو م يزیخونر يجلو
  .ومدیبود، حاال قدم به قدم هم جلو م

گفتن؟ نگاهش... نگاهش...  يداشتند برا یپارال نگران من بود؟ اشکاش چ یعنیپارال منو دوست داشت؟  یعنی
  نگاهش....تا ته دلموووو  سوزوند... تا ته تهشو.......

دلمو در دو  يها که چشم به ما داشتند حرفا هیمساه يهمه  الیخی. خودمو بهش رسوندم و باوردیطاقت ن گهیدلم د 
نسبت  یکلمه بهش گفتم . آآآآاخخخخ با ابراز عشق دوباره ام چقدر آروم گرفته بودم. حاضر بودم جونمو هم بدم ول

داشت... دوستم داشت. نگاهها و اشکها و حرفاش  تمبه عشق پارال بخودم مطمئن باشم. خدا جووونم پارال دوس
  بود. یهمچ يایگو

من روح و روانمو جا گذاشته  ينشست. خدا شیبا چشمان اشک يپارال ينگاهم دوباره رو شدمیآمبوالنس که م سوار
  برانکارد بودم. با ي. سوار آمبوالنس و رورفتمیم

 یپارال... صورت سرخ و نگاه هراسانش رو م انی. اما من فقط چشمان گرکردیو زخمام، کل بدنم درد م هایکوفتگ تمام
  . دمید

 دیچیپ یتمام صورتم م يکه تو يو درد کردیسوخت، استخونام گزگز م ینفسم بسته بود و تمام صورتم بشدت م راه
  .شدیچشمام زوم بود و قلبم لحظه به لحظه براش از جا کنده م يصورت پراز اشک پارال جلو یتحملم بود، ول يماورا

 نهیکه معا یپزشک ي هیزدند. طبق توص هیبخ مویشونیو پ ینیب يرو قیعم يبه اورژانس تند زخمها دنیمحض رس به
 صیو تشخ نهیمونده باشه! دکتر بعداز معا هامیدگیاز بر يکمتر يبلکه جا کردندیکار م فیظر يام کرد، بحد
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خورده  هیدارند بخ يزیو بشدت خونر دنید بیآس دایام که شد ینیب يانهایشر دیام گفت: اول با ینیب یشکستگ
  دماغمو عمل کنن.  یرند، بعد شکستگکامل جوش بخو

با تمام  ی.ولکردی. حالم خوب نبود و بدنم بشدت درد ممیبعداز چند ساعت تحت نظر بودن به خونه برگشت همونشب
 ی. حسدیپارال پر کش يپنجره  يچشمم باز بسو اطیپارال بود. به محض ورود به ح شیاحوال بدم، فکرم فقط پ نیا

  . دیکشیبطرفش پر م دای. دلم شددمیند يزیچ ی. ولکنهیگام ماز پشت پرده ن گفتیبهم م

از زبون خودش  یاحوالپرس هیاز عشقم، به  یچشم يازش، به گوشه  يبه کنارم بودنش، به خبر يلحظات بحد نیا در
  براش متصور نبودم. يداشتم که حد ازین

رو شد. با  رویز امیکه دن کردیم هیگر یهق هق مامانم خودشو بهم رسوند و بغلم کرد. با چنان دم،یپله ها رس يباال تا
  مامانم از يچشمان سرخ و صورت پف کرده  دنید

به بعد  نیاز ا کردمیم یو سع ذاشتمیدعوا و مرافعه رو کنار م دیخاطر خودش همکه شده با يبرا غ،یدر یب ياشکها
  رو حل کنم.  یهمچ زیمسالمت آم

به بعد  نیداشت! آرامش حقش بود که اونم از ا اریمثل ماه يت که پسرنداش یمادرم گناه یدرندشت نیبه ا يایدن در
  . اوردمیمن براش به ارمغان م

خاموشم،  یبعداز روشن کردن گوش یو حال بودم، ول حسیکه نوش جان کرده بودم کال ب ییبخاطر آمپولها اونشب
  زنگ. کی ای امیپ کیاز  غیرد یحالم باشه. ول يایاز پارال که جو یامیبود و پ لیهرلحظه چشمم به موبا

. قرار دهیدردهام شده بشدت داره عذابم م ي هیبق یبوده و قلبم هم قاط دهیفایتمام انتظارم ب دمیبود که د صبح
و آروم آروم از گوشه کناراش ترك  دیرنج یکه بهش شده بود داشت م یتوجه ینداشت... آروم نداشت... از ب

  .داشتیبرم

 هاشویاشکها و نگران دونستمیو نم کردمیاز پارال نشد که نشد. آواره و سرگردان فکر م يخبر یبراه بودم ول چشم
  .گرفتیازم نم يخبر یکه حت هاشوییاعتنا یب نیا ایهارو باور کنم  هیهمسا يهمه  نیکوچه ب يتو

 یشده رو مدوخته  یشهرلحظه که چشمت به گو نم،یب یم هاتویقرار یکه کنارم نشسته بود گفت: ب اریکام اونروز
تا درخشش چشمات بدرخشه و  یهست یدر انتظار چ دونمی. منمیب یشدن دندونات رو هم به هم م دهیی. سانمیب
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فهممت.  یکامال م يندازیم يو کنار یکنیرو خاموش م یات آروم بشه. هردفعه که افسرده گوش ختهیبهم ر ي افهیق
  نه؟؟ ای شهیم نیپارال آنال ست؟یاز پارال ن ياصال خبر

  . شهیهستش که کال مشخص نم یسنتلیگفتم: لست سن ر آروم

! اصال و ابدا فکر رهیازت بگ يخبر تونهیاومده و واقعا نم شیبراش پ یمشکل دیو گفت: شا دیکامال بطرفم چرخ اریکام
ازت  یلحا چیاتفاقا بخاطر اونه، ه نیا يهمه  دونهیم نکهیباشه با ا یاحساس یفکر و ب یدختر ب نیپارال همچ کنمینم

  ماجرا.... نیا ادیم ينپرسه. اصال بنظرم جور

 هیتونستینم یسر کار بزاره و مسخره کنه، ول لشونیمنو با فام تونستیتکون دادم و فکر کردم: پس چطور م يسر
که  کردیهم نم يفکر زایچ نیمن و احساس و عشقم نبود که به ا يساده رو ازم بکنه؟! اصال در حال و هوا یاحوالپرس

  .دادمیم لییرسما داشتم جان به عزرا ی. ولامیکنار ب امیبا دلتنگ کردمیم یداشته باشه. سع یتیاهم براش

سبد گل رو کنار  اریآورده بودند که کام ینیریش يبا جعبه ا ییبایبا همسرشون به مالقاتم اومدند. سبد گل ز نادرشاه
  گفتم!!! یبهت ک نیاست و کار پارال. ببگلها جوان پسندانه  دیتختم گذاشت. فقط آروم گفت: باور کن خر

درست باشه و  اریگلها نشسته بود. با تمام رنجشهام آرزو داشتم حرف کام يو حسرتهامو فرو دادم و نگاهم رو آه
  برام فرستاده باشه. دهیگلهارو خر نیپارال ا

عالم که اصال به  يش شده حال پارال خوبه. پس تنها فرامو دمیمامانم و جواب اعظم خانم فهم يهایاحوالپرس از
برام گل  فتادیم ادشی یعنیبود،   دهیازم نپرس یمن بودم. بازم قلبم برام آه و ناله سر داد. پارال کال حال ومدیحساب نم

چشم از سبد قشنگ گلها  تونستمیانتظار انتظـــار داشتم. نم تظارازش ان نهمهیبودم من که ا وانهیبفرسته؟ چقدر د
  ام گرفتم.  ینیب يو جلو دمیکش رونیاز سبد ب یو ناخواسته شاخه گل سرخبردارم. دلسوخته 

 یکنم. دروغ مشیمو بشکافم و گل رو تقد نهیتونستم س یکاش م یبوش کرد. ول شدیدر اومد. با پانسمان که نم آهم
 ينم نفسهاو منم بتو رهیکم آروم بگ یلیدر حد خ یبدم و بگم از طرف پارالست بلکه کم قرارمیدل ب لِیهم تحو

  .کردندیخفه ام م دهیچیبکنم که رسما ته گلوم بهم پ يحبس شده مو کار

. خونه هم فقط داشتم خفه کردیم تمیاذ جهیبرم بلکه سرم گرم بشه، سر دردها و سرگ رونیب ادیز تونستمینم
  حالم اصال خوب نبود. اصال.... ی. ولدمیخوابیم ینشستم ،گاه یم ی. گاهزدمیقدم م ی. گاهشدمیم
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شدم و  نینکنه. اونشب تا آنال ابونمیگرگ ب بیروزها بود که خدا نص نیکه گذشت برام سخت تر يهفته ا کی
. دونستمیبود نم یبود، از هرچ یچشمم رد شد. از ذوق بود، از ناراحت ياسم پارال از جلو يباال اومد، لحظه ا امهامیپ

  . کردیگوشام اکو م يتو دنشیش کوب. اصال صدادیکوب ی. بشدت هم مدیکوب یقلبم م دونمیفقط م

راستش غرورم راه  یهفته. ول هینوشته اونم بعد از  یداشتم ازش. دلم در تب و تاب بود بفهمم برام چ امیپ نیچند
هاش کل وجود منو  یتوجه یهفته با ب نی. پارال در طول اخوردینم يدرد چیبه ه گهید یاحوالپرس نیا داد،ینم

که  ییفراموشش کنم. تلفنها شهیهم يبتونم برا داشتمچنان خوردم کرده بود که فقط آرزو برده بود.  نیشکسته از ب
 کردمیم ي. هرکارکردمیبدون خونده شدن حذف م ومدیکه از طرفش برام م ییامکهایو پ دادمیرد تماس م شدیم

  شده بودم! یق و عاشقعش نیا الیخیب گهیهاش گرفته باشه و دلم خنک بشه. د ییاعتنا یبه کارها و ب یبلکه جواب

نداشتم. هرچند خودم خواسته بودم  یچیه گهیو د دیپارال هم ته کش يامهایگرفتم، پ دهیبس جواب ندادم و ند از
  بازم  دلتنگ دلتنگ دلتنـــگش بووودم. یول

به  که اصال انتظارشو نداشتم یی. فقط تنها اتفاق و ماجرامیمو عمل کرد ینیب یشکستگ دیروز مونده به ع چهار
به  یربط کردمی. فقط دعا مکردیم تیمالقات اومدن پارال بود. چشمام بسته بود. چشم راستم درد داشت و بشدت اذ

  ام نداشته باشه. ینیعمل ب

کنارم حس کردم. بدون باز کردن چشمام آب خواستم که با باز شدن چشمام نگاهم به پارال افتاد  ارویکام حضور
بود! اصال حال  ستادهیسرم ا ياز کجا اومده باال نی. اشدمیم وونهیاهش کردم. داشتم دبود. متعجب نگ ستادهیکنارم ا

دلم  دونمی. فقط مدونمینم ییییچیبودم؟؟ ه احساسحس و  یبودم؟ ب نی. خوشحال بودم؟ غمگدمیفهم یخودمو نم
  عذرشو خواستم که خودم دلم به درد اومد!  يجد يجور دونمیقرار نداشت، فقط م

بود بدون چون  یکه رفع زحمت کنه، هر کس دمیکش ونیاستراحتمو به م يدادم و پا لشیکه تحو یا حرفب دونستمیم
  ...... ییییی. ولرفتیم رونیو چرا از اتاق ب

بره و تنهام  خواستی. زبونم ازش بوضوح مخواستیم گرید يزیو تمام تک تک سلولهام چ گفتیم يزیزبونم چ یول
اعتنا باشه و  یبه حرفام گوش نکنه و ب خواستیو ازش م زدیم ادیبند بند وجودم فر تمام روح و تنم با یبزاره. ول

  بمونه.

دلشو گفت. بدون حرف، گوش دادم و گوش  يحرفها یتر از شاک یدر تب و تاب بود که صداش بلند شد. شاک دلم
افسوس  ينکرده بود. جا دایبه مغزم هم راه پ چکدومیکرد... گناهان منو شمرد که اصال ه تیدادم. گله کرد... شکا
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ازش گرفته باشن و  شویگوش دیرسی. به فکرمم نمکردمینمپارال افتاده بود فکر هم  يکه برا ییبود. من اصال به اتفاقها
  شماره مو هم نداشته باشه.

  پارال...... نوایب ییییبودند  ووووآآآآ دهیمنو شن يها حرفها هیحرفاش درست بود. همسا تمام

داغون شده بودم  یلی. خکردیم میو زخم دادیمدت اون گوشه کنارها عذابم م نیا يهایشها و شکستگبازم رنج یول
  .یییییلیخ

چنان  گفتیراه رفتن و قدم برداشتنم م يکه در مورد نحوه سِت کردن لباسهام، چشم و ابروم، نحوه  ییحرفها با
و دلش برام ضعف  خواستیهم منو م هیتر همسااوج گرفته بودم. پس دخ گهیتمام قلبمو پرکرده بود د یذوق و شوق

نره و  کردمیو گوش دادن بحرفاش فقط دعا م قلبم يدنهایخودشو بمن رسونده بود. همراه با تپ ينجوریکه ا رفتیم
عاشق  نیبدم و خودمم عاشقتر ادیرو بهش  یعاشق خواستمیکرده بودم. من تازه م داشیشه. من تازه پموندگار با

پشت سرش گفتم: زگهواره تا گور  یکل کل هامونم جواب نداد. وقت ی. حترفتیواقعا داشت م براش باشم. ایدن
  عاشقتم جوجوووو......

شروع شده بود. اما از چشماش  مونیمن موندگار بود و تازه دوران عاشق يحرفام عشقم، پارال ي هیبا بق گهید
  .دیرسیبدادم م دیباکنه که خدا  ستیمنو خفه و سربه ن يجور خوادیمشخص بود فقط م

 استیدن ایبود که تا دن زیپر از لطافت و خاطره انگ ،ییایبرام رو يکه پشت بام مالقاتش کردم بحد دیروز ع نیاول
و عشقمو  زمیبهم بر ارویدن يدر آغوشم فرو رفت، حاضر بودم در اون لحظه همه  ی.  مخصوصا وقتکنمیفراموشش نم

که لحظه  ومدمیم نییپا یکیخوشحال و خندان دوتا  یکیپشت بام در تار يابدون چون و چرا صاحب بشم. از پله ه
  دررفته بود. شییآخم بلند شد. فکر کنم پام جا يپامو حس کردم و صدا دنیچیپ يا

  .ستادیسرم ا يباال ارینگذشته بود که چراغ روشن شد و کام یآخم، لحظات يصدا با
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. نگرانش بودم مرد دیجوش یته دلم م یاومده بودم، ول نیینشده بود ازش جدا شده از پشت بام پا يا قهیده دق هنوز
 ینصفه شب دونستمینشده بود. نم نینبود. اصال آنال يش گذاشتم. خبربرا یامیزدم و پ شیویبه پ يگنده رو! تند سر

اتاقش  دونستمیاطالع بودم و نم یخونه شون ب تیوضع ازتختم نشسته بودم.  يرو فیکه بالتکلنه  ایزنگ بزنم 
  بست.  یکه دست و بالمو م کهیبا برادرهاش شر ای هیاختصاص

پرده رو کنار زدم. چشمم به  ریبگوشم نشست. آروم بلند شدم و ز ییصدا نایا اریماه اطیحس کردم از ح يا لحظه
و  شتزایم نیزم يچپش رو نوك انگشتاشو رو يپا اریماه ی. ولرفتندیاد. داشتند بطرف در مافت اریو کام اریماه

  . رفتیلنگان راه م

بطرف پنجره ام برگشت. متوجه شد دارم  اریدر کوچه رو باز کنه نگاه ماه اری. تا کامکردمیبودم و نگاه م دهیماس فقط
برام  ی. ولدادمینم صیتشخ ادیز اروی.صورت ماهشدیم دهید. چون دستم که پرده رو گرفته بودم بوضوح کنمینگاه م

  رفت. رونیب اطیآورد و از ح نییپا يسر

خودم بود و  شیو سالم پ حیصح شیپ یقیخنگول و پررو که دقا يپسره  نیشده؟؟ ا یچ یعنی: کردمیفکر م مبهوت
  د؟یلنگ ی. چرا االن میاندر عال یحالشم عال

نه!!  ایبهش زنگ بزنم  دونستمیدستم گرفتم. نم مویبود. گوش نشونیتادن ماشتخت نشستم و گوشم به راه اف يرو
  .یخودشم نصفه شب ار،یکام شیاونم پ

 میزنگ گوش رمیبگ یمی. تا من بتونم تصمدیجوش یسرکه م روی. چقدر سردرگم بودم. اما دلم مثل سدمیورچ لبامو
سرت اومده؟  ییچه بال یبگ شهیوقت شب م نیگفتم: ا بود. جواب دادم و تند هیلنگان همسا يالیبصدا دراومد. گودز

  ؟يکردیم یبلبل زبون یو سالم اون باال داشت حیتو که االن صح

و منو  يتو چشم بهم دوخته بود کهیصداش بود گفت: واال فک کنم اونجور يهم تو یآه یول دیخندیم کهیحال در
  !! يبه سرعت برق و باد چشمم زد ،يکردیبرانداز م

  سرت اومده آخـــه! ییکووووفت و دررررد و وررررم چشمت زدم! چه بال گفتم: فقط

خورد، فکر کنم حتما  چیپله ها، پام پ یکیتار ينشده بابا، فقط چنان تو يزیکرد و ادامه داد: چ يتک خنده ا بازم
  .دهیعذابم م ییییلی! خکنهیدرد م نهمهیبراش افتاده که ا یاتفاق
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 ينجوریبا خودت ا اتیباز جیخل و چل! تو چرا با گ يمواظب خودت باش آخه پسره  : اووووه چه خبرته توووو،گفتم
 یخواست ییهستش و هربال یهرک یآقاهـــه حاال که هرک ی! ول؟يکرد ،ينکرد دای! جوونتو که از سرراه پیکنیم

و بازم خودت،  یو خودت یخودت اهیو سق س شوربزنه. اوال چشم  شیاون زبونتو مار ن یالهههه ،ياریسر خودت م
و  يایب نییاز دوتا دونه پله پا یستی! بمن چــه تو بلد نيبنداز گهید یکیگردن  هاتویباز جینکن گ یدوما سع

  نه؟؟ نیزم ي! حتما کله پا خورديدرآورد يچلمنگ باز

عذاب  یلیشده! خ یچ مینیاورژانس بب میری. االنم منیخورد هم چیگفت: زرنگ بانو نه بخدا! فقط پام از مچ پ خندان
  داره.

خوردن  يبرا يزیمور ملخ ها هم نتونن چ ترسمینه! م ای يبر یتو آخرش سر سالم به گور م نمی: فقط منتظرم ببگفتم
  !دیخفه کنه که از دست تو حوصله ام پک يکه دار یلیزخم و ز نهمهیتورو با ا خوادیکنن. باور کن آدم دلش م دایپ

  . فقط فکر کنم دررفته!ستین میزی. چشهیاش که حالم بدتر گرفته مو گفت: اصال نگران نب دیکش یآه خندان

برات افتاده!  ياتفاق بدتر گهیم ادیکه از ته دلت درم یی. اون آه هایفهم ینم یداغــ ،يحرص گفتم: تو تب دار با
  ! ستین يزیانشاا... که چ یول

بخورتش، بلکه ما  رهیبگ نویا ادیش سرراست بداع نیا نیبلند شد که گفت: پارال خانم دعا کن اریکام ياونور صدا از
اورژانس ها  يافتادن. فقط تو اریشده دنبال ماه مونیبرامون نذاشته. واال کار و زندگ یراه گهیکه د میهم خالص بش

چال کردن که راه براه  مارستانیب يمطمئنم نافشو تو یبپرسم، ول ماز مامان دی.. اصال بایچیتلپ شدن و باند و باندپ
  !ادیو صداش از اونجا م شهیم دهیکش مارستانیف ببطر

 ي!!! واال بازم فدالرزهیم فتهیتو م يکه فقط برا ییداره تنم از ترس اتفاقا نوری. من ااریماه گهید گهی: راست مگفتم
  فروخته بودم و خودمم خالص. ی. من بودم االن تورو به نون خشکشهینم التیخیشت که اصال بمعرفت دادا

 یم یپارال! انشاا... فردا صبح خودم به نمک یآبج يدار ووولی. گفت: واال ادیخند یبگوشم نشست که م اریکام يصدا
 کاریپشت بام چ دونمیبخاطر  شازده که نم یمونه. نصف شب تیوضع نیاز دستش. واال ا میشیفروشمش و خالص م

  .... ابونهایخ میافتاد کردیم

ولت کنه که  ابونیخ يهمون گوشه  اریکام میهم ادامه بد یکم کنمیم . چون فکرشمیمزاحم نم گهیگفتم: د خندان
  .زنمیساعت بعد دوباره  زنگ م می. ندی! مواظب خودتون باشیکن دایخونه تونو پ یحت ینتون گهید
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.بعداز لرزوندیم يشتریو تن و بدنمو ده ر کردیزلزله فقط با کارهاش آدمو ناکار م نیبود. ا دهیخوابم هم پر گهید
گفته بود  شیولوژیراد يو گزارش گرفتن، باالخره دکتر با نگاه کردن به عکسها یبار تلفن و احوالپرس نیچند

تونست  ینم یکه حت اریدر برابر صورت سرخ از درد ماه ار،یداره و طبق گزارش خندان کام یاز پاش دررفتگ یقسمت
  پاشو جا انداخته بودند. اره،یصداشم درب

گذاشته نشه بلکه زودتر خوب بشه و پشت بندش  نیزم ادیکرده بود تا پاش ز زیتجو يدهم براش استراحت ج دکتر
  !ادین شیپ یمشکالت

 دمینفهم یحواله اش کردم و حت يریدر راه برگشت بخونه بودند، شب بخ یراحت شد، وقت اریاز ماه المیتا خ اونشب
  .رفتیبه آسمون م اریماه يه و ناله هاو آ دمیخندیگذاشته بودم. فرداش بود که من غش غش م نیسرمو زم یک

پا  نیا گهیپوست خربزه شده و رنگ و روشم عوض شده! د نیبه پام زدن که پام ع ییدارو شبی: دگفتیکنان م گله
 رم،یتولد بگ يداشتم خودمو بازار برسونم و برات کادو می. حاال من تصمدیو دختر مورد عالقه ام هم پر شهیبرام پا نم

  .رمیظرف ماست برات بگ هیاحمد ماست بند برم و  يتا سرکوچه مغازه  تونمینم یدرد داره حتپام  يبحد یول

خودتو اونم در  یازت ندارم. تو فقط سالمت يادیسرت. منکه گفتم انتظار ز يفدا یگفتم: همچ دمیخند یفقط م منکه
  . کنهیم تیامون کفاننداز بر يتن و بدنمون رو به رعشه و رقص بندر نهمهیحد نوك سوزن حفظ کن و ا

شده  یچیباندپ يکه مامان و بابام خبردار نشده بودند. صبح که مامان پا میمراعات کرده بود يبحد شبی: دگفت
سرم  ییکم کم باورش شد بازم بال یاتفاق برام افتاده باشه. فقط وقت نیا کردیاصال باور نم دید مویپوست خربزه ا

و  شهیم یعال چنیدور بپ هی! دور کمرتم چنیپ یبهت م هفقط بانده ک نییو پااومده با تاسف گفت شکر خدا از باال 
  حرف نداره ها.......

از  گهی......... مامانم فقط با طعنه بهم گفت داریماه چارهیگفت: بخند جووونم بخند!! ب اریکه ماه دمیخند یغش م غش
باهات رفتار کنه که ... فقط  يچه جور دونهیمبرات نداره! آدم ن ياثر چیاسپند دود کردنم برات خسته شدم که ه

  .نیو خودم مواظبت باشم هم ياز قدم بردار دمببندم پشتم و نذارم ق کهایمونده تورو مثل بچه کوچ

  .ومدیو دادش درم شدیناراحت م شتریهم ب اریو ماه کردیبودم شکمم درد م دهیاز بس خند منکه

  و محسن هم از شانسم خونه بود. میترف ییدا يبخونه  یدنید دیروز بود که ع همون
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برام رفت که راست بطرف اتاقم راه  يمامان چنان چشم غره ا ی. ولفتمیهمراه مامان و بابام راه ب خواستمینم راستش
نگاهاش کل بدنم  دنینگفتم. فقط با د راهیافتادم و لباسهامو تنم کردم.اگه بگم هر لحظه محسن چشمش بمن بود پرب

  .رمیموند رعشه بگ یو کم م دیلرزیم

رو  گهیپشت بام همد میشد یدلتنگ هم م ادیشبها که ز ی. گاهگذشتیم انهیاونم مخف یبا عشق و عاشق روزهامون
از شدت خنده اشکام  یو گاه کردمیقهر م یگاه کردیو باهام کل کل م ذاشتیاز بس سربسرم م اریو ماه میدید یم

  .شدیم يجار

. محسن شنیاز من آماده م يخواستگار يو خبر داد دارن برا زدمیحرف م یتلفن لونیکه با ل ياونروز دیرس
  ازدواجه! يو خودشم آماده  دهیآپارتمانشو خر

نگه دارم.آب دهنم خشک شده بود و  مویگوش تونستمیسکته رو کرده بودم و با لرزش دستهام اصال نم دونمیم فقط
  فته؟؟؟یبرام ب یممکنه چه اتفاق کردمیود. فقط فکر مخاص ب یتر از هر زمان شونی. حواسم پرکردیصدام خش خش م

 نیمن اصال همچ یدونیبکنه ها. خودت که م نکارویمحسن ا ينکنه بزار لونیدهنمو بزور قورت دادم و گفتم: ل آب
چه برسه باهاش ازدواج کردن. جووون پارال نزار اصال فکرش بطرفم  کنمیو کال به محسن فکر هم نم کنمینم يکار

  .یکن کاریچ يخودت بلد دونمینه. مپرواز ک

 نکهی. واال مثل ایبه محسن خل ما فکر کن میشعوووررر... اوال از خدات باشه اجازه بد یب يگفت: دختره  یشاک لونیل
 نیهــا... دوما جواب ا طووونیمثل تووو ... لعنت بر ش يبدردنخور يزمونه دخترا نیا يتو ادهینوبرشو آورده، چه ز

بکنم؟ بنظرت بگم پارال خانم ما  دیبا کاریو بدبخت چ نوایو ب ریحق يبنده  نیماه قبل دادم. بنظرت ا حرفت رو من دو
  پره خوبه؟  یم کیتو ج کیج ارجانیشون ماه هیعاشق شده و داره با پسر همسا

و  یقالبا يبرا يکه اونوقت خر دار رسهیبگم درجا به گوش بابات م يزیدهنمو باز کنم و چ هیمشنگ ،کاف بدبختِ
  واال! شهیو بن خراب م خیکمکت کنم. چون کار بدتر از ب تونمینه؟ بنده متاسفانه نم اینخود بار کردن 

درس بخونه و  خوادی. پارال هنوز ميبر شیبه خواستگار ستین یگفتم: خب با محسن حرف بزن. بگو پارال راض مصرانه
......  

از  يریو خ کنهیچِرت پِرتم م زنهیحرفو بشنوه م نیلدنگ من تا اداداش ا نیباشه. ا ریخ يدیدرجا گفت: خواب د الیل
ازدواجم آماده ست و خودمو در  يبرا یکه همچ يزدیم دیحرفو االن با نیا گهی. مشمیجوون مرگ م دهیند ایدن نیا
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ن باباتو بکن. زبون ماما يبلد ي. خودت هرکارستمین نکارهیاشو من  المیخیمن ب دم؟؟جووونیفقط با پارال د االتمیخ
  . منم فعال بااجازه و خداحافظتون.یدونیخودت بهتر از همه م

  !یکمکم کن دی.... تو بالـــایزدم: ل داد

باشه  یکنه! خب هرچ کاریچ خوادیم نیخودت خبر بده بب يالیبه گودز ی. خواستستی: باور کن راست کار من نگفت
  ... من فعال.گهید رهیخودشم گ يپا

 ی.آخر عاقبتم به کجا مدیچیپ یگوشام م يضربان قلبم تو يچشم دوخته بودم و صدا میو مبهوت به گوش مات
  . دمیفهم یبودم که اصال حال خودمو نم یقاط ي.اونشب بحدکردیخدا کمکم م دی. فقط بادونستمیرو نم دیکش

شنگ نوشته ق يهرکدوم هم شعر ریپروفش گذاشته بود. ز يبرا يدیجد يانداختم که عکسها اریماه يویبه پ ینگاه
  به من بودند. میبود که حتما تقد

شو داشت و  ینیمن چقدر چقدر چقـــدر الغر شده بود. هنوزم که هنوز بود چسب ب اریراه گرفت. ماه اشکام
  .دمیبخش یخودمو نم چوقتیمن بود که ه ری. همه ش تقص کنهیاش گزگز م ینیب ياستخونها گفتیم

 يعکسها ی.با دلتنگکردیکه حالمو بدتر از بد م رفتیقلبم فرو م يتو يالغر شدنش مثل دشنه ا نهمهیا مخصوصا
خونه ست.  دونستمینتونستم تحمل کنم و بهش زنگ زدم. م گهی. دختمیام فشردم و زار زار اشک ر نهیبه س ارویماه

  بودم.  دهیاومدنشو به خونه د

حرفم مساعد شد  يبرا نهیزم یوقتاز صداش مشخص بود،  یروزمره که خوشحال يحرفها یو کم یاحوالپرس بعداز
  ؟یکنیم کاریباشن چ یخواستگار خوب و پروپاقرص داشته باشم و مامان بابام هم راض هیاگه من  ار،یآروم گفتم: ماه

 یراض دونمیکه م یجرات رو بخودش داده؟ دوما مهم تو هست نیا هیسکوت کرد. بعد گفت: اوال بگو اون کدوم خر اول
عنوان هم  چیو به ه فرستمیبار خواستگار م نیچند کنمیکه م يکار نی. سوما بنده اوليم بذارتنها یشینم نکاریبه ا

  .....دمینرس ییاگه با نادرشاهت به جا ی. ولشمیدست بردار نم

  ادامه نداد.  گهی. سراپا گوش منتظر بودم که ددمیام کش دهیدوباره چک يبه اشکا یفرو دادم و دست بغضمو

  ؟یکنیم کاریچ يخواستگار گفتم: خب بعداز آروم
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بشن و  یخودشون راض کنمیم يدستش بهمون نرسه. کار یشکیه کهییبرمت جا یو م رمیگیروز دستتو م هی: گفت
شروع  تونمیم ه؟ی. خب نظرت چانیمدت قهره که بعدا مجبورن باهامون راه ب هیاش  هیاجازه بدن عقدت کنم. ما

  کنم؟

 يتونم دختر ینم چوقتمیو ه ستمی. چون من ناریکار به اونجاها نرسه ماه چشمان اشک آلودم فقط گفتم: دعا کن با
  . امی. عمرا بتونم جرات کنم همراه تو بفتمیباشم که حاال بخودم جرات بدم باهات راه ب

فقط  ی.تا مدت میاختالف داشت ينجوریبار بود با هم ا نیرو خدا عالم بود. اول میاز هم جدا شد یبا چه ناراحت اونشب
زنگ زده  مییهمونروز بود که زندا ي. و پنجشنبه فردادونستمیبودم رو نم دهیخواب ی.ک ختمیو اشک ر ختمیشک را

  ناهار روز جمعه دعوتمون کرد. يبرا

بودن بابا  ضیقبل هم بخاطر مر يبود دفعه  یشاک ییزندا یکه به مامان کردم گفتم اصال قبول نکنه. ول ياشاره ا با
هم به مامان گفت رو  يا گهید يزای. حاال چه چکردیواقعا داشت قهر م ندفعهیکه ا مین باشمهمونشو میقبول نکرد

  هم نبود. يا ارهو تمام. چ میدعوت بود یجمعه همگ دونمیفقط م دم،ینفهم

صورتم نشست و فقط  يمامان رو یکنار بکشم که نگاه خاص و عصب یو خودمو از مهمون چونمیبپ يجور خواستم
کنار  لیو خودتو از فام يریبگ مینشنوم خودسرانه تصم گهیبدون حرف... د یشیاتاقت و آماده م يریگفت: راست م

  . یبکش

و  يهم تو کنار بر یکم م،یما خودمونو بخاطر دردونه مون عقب بکش ی. کممیدار لیدوسه تا فام ایتمام دار و دن در
بدون حرف بطرف اتاقم راه افتادم. بابا هم  و زونیمونه. برو آماده شو زود. آو ینم يزیکه چ ینش یشکیه یقاط

  اعدامم کنن. رفهبود دهنمو باز کنم تا دوط ی. کافکردینشسته بود و گوش م

و  دمیشطرح دار، اونم مال خونه بود رو پو درنگیشلوار سف کیو ساده که تون یمعمول یلیخ يشدم. لباسها آماده
شم و دل آقا محسن برام ضعف بره!حالم با ریزن چشمگنوك سو یحت خواستمیهم بصورتم نبردم. نم یدست یحت

  خوب نبود. اصال نبود.

 ينجوریا یول کردم،ینم شیآرا ادی. من زدمینگاهش د يصورت ساده ام افتاد تعجب رو تو ينگاه مامانم رو یوقت
  راه افتادم. نمونیبطرف ماش يزی. صورتمو برگردوندم و بدون گفتن چفتادمیمثل شفته هم راه نم
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کردم و تازه  یروبوس لونیو ل ییو زندا ییاومده بودند. با دا شوازمونیهمه به پ میشد نایا ییوارد خونه دا یتوق
حظ  دنشیبود حتما با د یبود که اگه دلم خال دهیقشنگ بخودش رس يمحسن نشست. اووووه بحد ينگاهم رو

  شدم. یعاشقش م دمی. شاکردمیم

که به تن  یرنگ يو شلوار کتان قهوه ا دیکوتاه سف نیآست راهنیکرده با پ غیه ترو به باال حالت داده بود و س موهاشو
. دمشید یم گهیجور د هیراستش من  یبود. چشمان خوشگل و جذابش واقعا حرف نداشت ول یاندر عال یشت عالدا

و دست از  دکریم یبار مردونگ هی شدیم ی. آخه چتماصال دوستش نداش کهی. جورومدیازش خوشم نم ادیز کهیجور
به  یکیحس کردم انگشت  ي. لحظه اکردی. نگاهش بصورتم دوخته شده بود و قشنگ براندازم مداشتیسرم برم

  و حواسم کال پرت هستش. دمیماس دمیپهلوم فرو رفت. حواسم جمع شد و فهم

صورتمو کردم و  یبا محسن هم احوالپرس فتهیچشماش ن ينگاهم تو کردمیم یسع کهیدورادور درحال همونجور
و  کنهیم تمیدل آشوبه اذ کردمیمن هرلحظه احساس م یدروغ نگفتم. ول دیخندیبرگردوندم. اگه بگم چشماش هم م

  .شهیکم کم حالم بدتر از بد م

و بارها کارکرده  یمعمول يصورت رنگ و رو رفته و  لباسها دنیبا د الیمانتومو درآوردم و حس کردم ل لونیاتاق ل يتو
  اتفاقا لباسهام کوچولو هم به تنم گشاد بودند. ش باز شد.ام چشا

  خوند: آروم

  ازین يندار ،یذاتاً قشنگ تو

  مجاز ریغ يها یافزودن به

  ينظر_محمد# 

خاك تو  یبگم الخنگول دیبخدا! االنــه که با شدیبد هم نم يبرد یبصورتت م یخب دست یادامه داد: ول یشاک بعد
االن  ،يگردیم یکنیم کیش يخونه تون اونجور يمحله! تو جِیگ يدیپوش هیچ نایتُسِکنهو.... حاال ا یحت ،یسرون

شلوار  دنیکه موقع پوش يدختر گنیم يدیرو شن تیجانت!!! اصال اون روا ییاونم خونه دا یمهمون يمثال اومد
  !!!گهیگل و گشادت د يلباسها نیبا ا يشلغمه؟ واال تو شلغمم رد کرد ستینپره دختر ن نییچندبار باال پا

  !!دونستیرو خدا م گفتیم یچ دنمیحاال مامانم مونده بود با د ی. ولدمیخند حالیب
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 یمن نشست چشما و دهنش با هم باز شد. سراپامو گشت يمون رو یتا نگاه مامان خانوم میاومد رونیاتاق که ب از
  نگفت. فقط با افسوس سرشو تکون داد که از هزارتا فحش بدتر بود. يزیچ یزده ول

به لباسهام نداشت و نگاهش  یروز انداخته بودم  محسن بود که اصال توجه نیکه خودمو بخاطرش به ا یکس تنها
 کردیلب غر غر م ری. صد درصد زنمیچشمام زوم بشه. نتونستم کنار مامان بش يجست تو یم یصورتم فقط راه يتو

 یشگونین یرجلکیاز حرصش ز دمیشابطرفش نگاهم نکردم. گهیکه بسوزه پدر ترس.کال د دادیم لمیحرف تحو یو کل
 یم اهیس زشیر شگونین يقورت بدم و حاال تا مدتها جا غمویکه مجبور بودم بخاطر آبرومم شده ج گرفتیازم م

  نرفتم. کشمیشدم و نزد الشیخیموند. پس ب

حسن بودم قشنگ در مقابل م میرو کنار هم نوش جان کرد ی. ناهار خوبمیرفت ییشدن، به کمک زندا ییرایپذ بعداز
شمره! کامال حس  یقسم بخورم تمام قاشقهامو هم م تونستمیم ی.ولخوردیانداخته بود و غذا م نییکه مثال سرشو پا

  چقدر حواسش به منه.... کردمیم

  خاص خوند: یتمیبا ر لونیل

  بدست آرد دل ما را ،يرازیآن دخت ش اگر

  اعال را يگایبا ته د ،یماکارون بخشمیاو م به

  نگران نباش. ادیم امکشیپ اینامه  ادی! خودشم نيفکر محسن تو آقا

اشتها  یلی. مثال خاوردمیباال ن گهیانداختم و د نییچشمام گره خورد.سرمو پا يکه نگاه محسن تو دندیخند همه
بخورم. بعداز ناهار بود که  يزینتونستم چ گهیو د دینگاهش همه اش پر نیکه با ا کردمیم يداشتم و فقط با غذام باز

  .میتختش ولو شد يرسونده رو لونیخودمونو به اتاق ل

 ی. ولشهی. چقده حواسش بهت هست و نگاهاش بهت چه عاشقانه دوخته مسوزهیگفت: دلم بحال محسن م ناراحت
  صفت بدرد نخور. مونیکله خرابِ م یِزپرت يِ الیگودز يپسره  شترهیب اریخب شانس ماه

 يزیروز از زبونم چ هیمن از اولم عاشق محسن نبودم. اصال شده  یندویشروع نکن. خودت م الی: توروخدا لگفتم
  کنم. کاریچ یگی. مادیاز دستم برنم نیاز ا شتریدلم محفوظه. ب يجاش تو مهیی! خب پسر دايبشنو

و همه دوستت داشته باشن پس برو... من  یباش تزایزد. بعد آروم گفت: اگه قراره پ نیغمگ ينگام کرد و لبخند فقط
  عشقم خورشت کرفس باشه و فقط و فقط مال خودم. دمیم حیحسن باشم ترجم يجا
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  بود. زیکوه لبر ینیبه سنگ ی. اما دلم از غمدادمیو گوش م کردمیم نگاش

 یمحسن، گاه يبرا یو گاه زدیحرف م لونیبودم و نگاهم به سقف اتاق دوخته شده بود. ل دهیدراز کش لونیل کنار
  غرق بودم.  شدیم دهیذهنم که مثل پتک در سرم کوب يدر افکار و بلبشوسوزوند، منهم  یمن دل م يبرا

سرشو داخل  یزده بعد از لحظات رونیب يسر الی. لزدیرو صدا م الیاتاق به گوشم خورد که ل رونیمحسن از ب يصدا
  اتاق.  ادیاتاق کرد و آروم گفت: پارال محسن چند لحظه باهات کار داره. داره م

تخت جمع کردم. با ورود محسن به  يرفته بود. تند بلند شدم و خودمو رو الیداره آخـــه، ل ارمکیخواستم بگم چ تا
 یمتوجه درخشش و خوشحال شدیبدون نگاه کردن به چشماش هم م یجذابش افتاد. حت ياتاق نگاهم به سراپا

  و گفت: مزاحم نباشم پارال! دینگاهش شد. کنار تخت رس

هم باشه از طرف ماست.  ی. خونه خودتونه. مزاحمتکنمیش انداخته گفتم: خواهش مبه فر یتکون دادم و نگاه يسر
  فرش گذاشتم.  يو پاهامو رو دمیکش ياز وسط تخت کنار

 نیکه ا يزیچقده برامون مخصوصا من عز يو خبر دار یدونیبا فاصله کنارم نشست. گفت: اوال خودت م خودشم
 یلیخ گهیحسم م ؟ی. االن خوبدمیحالتو بپرسم. راستش خجالت کشجمع خوب  نی. دوما نتونستم بمیحرفارو ندار

  فتاده؟ حالت واقعا خوبه؟یکه ن ی! اتفاقستیمن ن ندیکه اصال خوشآ یخودت يتو يجور هی! یشونیپر

 یچیو ه گرفتمیخفه خون م دی. کال باشدیاوضاع بدتر م گفتمیم ینداشتم بگم. هرچ يزیبصورتش کردم. چ ینگاه
 ادمیاز سر واکردن  يموارد خاص برا نگونهیدر ا الی. حرف لشدیم چوندهیپ يجور دیمحسن با یول. گفتمینم یچیه

  افتاد. 

  رو!؟ یشونیپر نهمهیا يدیهم م صیو تشخ یپرس یحالمو م يگفتم: مگه دکتر آروم

 گفتین بود ممن. اگه اال یگذاشته حت ریهمه تاث يحرف نداره و رو الیل يها آموزشها یگرفت ادی. گفت: خوب دیخند
  دارو و علوفه هام حرف نداره. زیهم با تجو صمیآره متاسفانه دامپزشکم. قدرت تشخ

 الیکارشون نبود که... به اسم ل ي. برادر همون خواهر زبون دراز بود که بود. کم آوردن تودیحرفش ناخواسته لبم پر از
  جوابمو گرفته بودم.

 کیکدوم  هیبود، منو شب یخوب یجمالت دامپزشک.. عجب احوالپرسدرمون به  یزمزمه کردم: کوووفت و درد ب فقط
  ؟يدیاز جک و جونورات د
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 ي. پس اگه اجازه بدیناراحت بش ينجوریا کردمی. اصال فکر نمخوامیواقعا معذرت م يوا يخندانش گفت: اِ  يصدا با
روز  نیاتاق اومدم. بلکه در ابه  یچ يبرا یبدم و بدون زمیعز يدخترعمه  لیتحو الیل يعشقوالنه  ياز حرفها یکم

  . ادیتر به لبات ب قیعم يلبخند زیخوب و خاطره انگ

  . دادمیو گوش م کردمیداشتم نگاش م بروبر

اگه  گمیبه حالم نداره. من فقط م یبگه، بگه. اصال فرق خوادیم یهرچ یداد: اومدم بهت بگم، سازمان هواشناس ادامه
و  یپسه. بنظرت بودنم در زندگ یلیشه هوات خقشنگم نبا يترعمه تو محبوب قلبها، تو دخ یزندگ يمحسن تو

  ؟؟يکنارت چطوره؟ قبولش دار

مثل زهر شده بود. نگاهم هراسان شده بود،  يکه چه عرض کنم، دهنم لحظه ا قیدهنمو قورت دادم. لبخند عم آب
 کردیخودش کمکم م دیا بابگم... خد خواستمیم یداشتم بگم... چ ی. چشدی. داشت از جاش کنده مدیلرزیدلم م

  .نیهم

  !!شهیم دیرنگت داره سرخ و سف نی. ببستیحالت خوب ن نکهیمثل ا ؟؟؟یخوب یگفت: واقعا بدور از شوخ محسن

  ده؟یم یحرفا چه معن نیمحسن؟؟ ا یکن کاریچ يخوایم ه؟؟یباال آوردم. زمزمه کنان گفتم: منظورت چ نگاهمو

. بنظرت هنوز نمیخوب و نازن يدخترعمه  يخواستگار امیب خوامیخب ملبهاش نشسته گفت:  يمهربون رو يلبخند 
  ها... شمیم ریوقتشم گذشته و دارم پ گهیو زوده برام؟؟ باور کن د ستیوقت ازدواجم ن

دلش  يو فقط مثل بز نگاه کنم تا هرکار رمیبگ یاللمون شدی. نمگفتمیم يزیچ دیدهنمو قورت دادم. با ينداشته  آب
برات هستم. نه سنم  یمناسب نهیازدواج دارم، نه گز ینکن. من نه آمادگ نکارویوم گفتم: محسن اخواست بکنه. آر

ازدواج هم ندارم. حاال درسم  الیتو سروسامان بدم. اصال خیزن دلخواهت باشم و زندگ تونمیازدواج خوبه ، نه م يبرا
سد راهم  یکس خوامی. نمیدونیخودت که م ادامه اش بدم. من عاشق درس خوندنم تینها یتا ب خوامیهم مونده که م

  .خورمیشو که اصال بدرد نم الیخیمنو کال ب کنمیبشه. پس خواهش م

 نی. تمام ايندار ییراه دررو گهیخودمو گرفتم. د می. گفت: شرمنده پارالجان من مدتها قبل تصمدیخند محسن
  .دمی. بهت قول مادین شیبرات پ هم یو مشکل يکامال بدردم بخور کنمیم يخودم کار ،یهمکه گفت ییحرفا

من دلم  دی. اصال شاستمی... من آماده ازدواج نگمممیدارم م یچ یفهم ی. گفتم: محسن چرا نمدیبه چشمام دو یاشک
  نخواد با تو ازدواج کنم؟
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 یناختنازت... تو هنوز منو نش داریهواتو داشته باشم و خر شتریب یکنیناز م يدار دونمیگفت: م شدیبلند م کهیدرحال
 کردمی. حس مکنهیم يبردن مشکالتت هرکار نیاز ب يو برا ستهیا یقشنگم، محسن همه رقمه پات م يدخترعمه 

 یزندگ االتمیخ يعالقه دارم و باهات تو تبه دهیمد يکشم. چون مدتها ی! من پا پس نمیشناس یمنو خوب م
  .یزنیو م يزدحرفارو  نیپرسم چرا ا ی. نمیکردم.پس بهتره خودتو کم کم آماده کن

. یفقط بمن فکر کن دی. تو هم باکنمیو باهات ازدواجم م خوامتیم گمینتونم تحمل کنم. فقط م یبگ يزیترسم چ یم
  بره. رونیاز اتاق ب دیو چرخ

  ......دی. شامیموارد اصال بحث زور ندار نگونهیگفتم: محسن خان، در ا يجد

 يایدن نیعمه جانم در ا يو داشته ها یی. از تمام داراستیبدون برگشتن بطرفم گفت: پارالجان بحث زور ن محسن
حواسم  دمیخل هستم. عالوه بر عشقم با يرو دارند که منم با تمام وجودم عاشق تو دردونه  یکیدرندشت، فقط تو 

کنارت باشم و هرلحظه  شهیبگم هم تونمیم یول ،يرخودتو دا يچون خدا بانتیپشت شهیهم گمیباشه و نم یکیبه تو 
  .الی... به قول لنیجهنمه هم میازت راحت باشه، وگرنه زندگ المیزت خبر داشته باشم تا خا

  را  مانمیا من

  بر باد است... یات خوابانده ام، باز کن يروسر يگره ها انیم

  يواد_دیمج#

کنم  يکار ستمتونیسوزانم راه افتاد. کاش م يگونه ها يرو ختیکه از چشمام فرو ر یرفت. اشک رونیآرام از اتاق ب و
  بود.  شیو قاراشم میوخ یلیتا منصرف بشه. اوضاع خ

و آبرو برام  دیرس یم الیبودند. االن ل زشی. اشکامو پاك کردم که بازم درحال ردمیبه در کردم و دراز کش پشت
بمن بخدا باشه. با پشت  دتیخودشو کنارم جا داده گفت: ام الی. لدمیبسته شدن در اتاق رو شن ي. صداذاشتینم

جاده ... چرخش جاده... به معناِي پایان جاده  پیچِ نگه دار.  ادتینوی. افتهینم یکردن اشکات اتفاق یکردن و مخف
قوم قداره بند زورگو که همه شونم  نیا يو جلو فتهیم ینتونی به موقع بپیچی! تو هم انشاا... اتفاق نکهینیست. مگه ا

 تو يبکنم برا تونمیم کاریچ نمی. منم ببیکنیزدواج گرفتن، قد علم ما نیبه ا يجد میمشترك دارن و تصم يآرزو هی
رو قربووون. هروقت اون  ستیخوشگل خودم که چشمون خ گهیکردنه. پاشو د هیزر زر بانووو که فقط کارت گر

 ینکن جلبک. تا خدا چ نکارویخونند. باهاشون ا یم "نیتبارك اهللا احسن الخالق"فرشته ها مدام  يبند یچشارو م
  .ادیب شیپ یبخواد و چ
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و  کردمی. چون تا دهن باز مذاشتیپام م شیپ یمهربونم راه يخدا دیگفتن نداشتم. فقط با يبرا یهق هقهام حرف با
  . دمید یسوزانم رو با چشمان خودم م امتیق ومدیم رونیازش ب اریاسم ماه

 پشیزده بود فقط با ت پی. محسن که تمیگشت و گزار از خونه خارج شد يبرا یبابام اونروز عصر همگ شنهادیپ به
  رو نداشتم. دنشیکه چشم د یپسر به اون خوشگل چارهی. برفتیچشمم فرو م يتو خیم هیمثل 

و کنار من و  یمن باش نیماش يخوایآروم از کنارش بگذرم. آهسته گفت: م خواستمیبود که م ستادهیا نشیماش کنار
  ال؟یل

  به عالمت نه تکون دادم.  يوندم و سرنگران بطرفش برگرد یبا نگاه صورتمو

تحمل  گهی. دشونهیپر تیبه قدر کفا ینیب یخودت م يکه جلو يمرد نیکرد: قلبت رو باهام صاف کن پارال. ا زمزمه
  .ستمیا یبه بعدش هم م نی. و از استادمی. همه جوره پات اینداره باهاش بد تا کن

چرا بشدت سردرگم بودم. هم دلم بحال خود محسن و قلب و  دونمیخودمون رفتم. نم نیدل لرزانم بطرف ماش با
  . ییییچیه گهیفقط خفه خفه خفه ش کنم د خواستیهم دلم م سوخت،یعشقش م

 دونمیچطور گذشت و چگونه گذشت. فقط م دمیخودم و اضطراب و استرسهام غرق بودم اصال نفهم يچنان تو اونروز
رو انتخاب کرده  ییبای.پارك زشدیم میشونیو بدتر باعث پر رفتینم محسن بود که راه براه از صورتم کنار ينگاهها

  بودند.  يدور هم نشسته درحال خوردن تخمه با چا یبودند و همگ

با تمام  یکشم. ول یم یبا تمام دلشوره هام چه عذاب دیفهم یکه کنارم نشسته بود متوجه تمام ماجرا بود و م الیل
 اوردم،یکه سرمو باال م یبهتر کنه.محسن هم بشدت حواسش بهم بود و گاهحالمو  یکم کردیم یسع هاشیشلوغ باز

  .شدیم شتریب مو فقط دلشوره ها شدمیبا نگاه پراز عشق و خواستنش مواجه م

بهش نداده بودم.  یامیپ میاومده بود ییبخونه دا یافتاد. از وقت اریاز ماه یامیشدم و چشمم به پ نیآنال يا لحظه
  . رفتیت و دلم به کار نمحالم خوب نبود و دس

  بود: نوشته

  یامینِتم روشن و چشمم به پ هرلحظه

  یحاِل شما و عاشقتم عرض سالم کی
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  ؟؟يمنو کال فراموش کرد گذرهیخوش م یلیخ نکهیمثل ا پارالجان

 دیفهم ی, اگه مدید یدر شرف وقوع هستش، اگه محسن رو م یچه اتفاقات دونستیبدتر پراز غصه شد. اگه م دلم
  کرد؟یم کاریوصلت هستند چ نیبه ا یهمه هم راض دیفهم یستگار پروپا قرصم هستش، اگه مخوا

فقط خودم  کهیکه نگاهش بصورتم بود آروم طور الی. لسوختیجوابشو دادم و آف شدم.گونه هام م يکریاست با
حس گذشته ، مطمئنم باور از  گهی. البته دیکنیرو وداع م یدار فان يو دار یکامال رو به موت گهیبشنوم گفت: حسم م

  کن!

نداره. چنان آواره و  یکنم و تموم یآوردم و گفتم: فقط دارم جون م نییپا يبرگشته آروم براش سر بطرفش
و  یشگیخستم دلم آرامش هم یاز همچ يباز نکنم. بحد گهیببندم و د يلحظه ا يچشمامو برا خوامیسرگردانم م

  .خوامینم يزیاز خدا چ گهی. دنیهم خوادیم يابد

مجنون و  يدخترعمه  نکَیما بَ  ض،یگفت: اللهــم اشفع کل مر یپراز شوخ یهمزمان باال رفته با حالت الیو دماغ ل لب
اصال قسمتت  دیدرنظر داره. شا یبرات چ ریتقد نیبب نی. بشیکنیم ينجوریما. هنوز نه به داره نه به باره تو ا وانهید

 شیپ یچ مینینکن تا بب یخودکش ينجوری. فقط تو فعال افتهینم اقاتف نیا ادیهم ب نیکه آسمون به زم ستیمحسن ن
  .ادیم

 ي. نگاهم به چاخوردیتمام وجودمو مثل خوره م یو نگران یبرداشتم. افسردگ مویآوردم و فنجان چا نییپا يسر
تم و آرامش داش یبودم. کاش کم نیتام ی. کاش کمخواستیازش برم يدرون فنجانم دوخته شده بود که بخار

کنم و حرف دلمو با تمام جراتم به همه  هیبهش تک تونستمیبود م ی. کاش کسرمیبگ میدر آرامش تصم تونستمیم
  جنگم. یجوونم براش م يو تا پا هی... بگم انتخابم عوض نشدنهیو چ هیاعالم کنم. بگم انتخابم ک

م و تمام دلهره هام، خودم بودم و تمام خودم، خودم بود يرو نداشتم. خودم بودم و خدا یشکیه یشکیه ی... ول یول
که  کردندیبحث م یبگم. همه داشتند در مورد موضوع يزیتونستم دهن باز کنم و چ ینم یدلشوره هام...حت

رنگشم  يرو از بس نگاش کرد چارهیب يچازد بخورش.  خیپام گذاشت و گفت:  يرو یدست لونی. لهیچ دونستمینم
  خشم تو هستش!  مورد نهمهیکرده ا کاریکه چ دیپر

رو ندارم کمکم  یکس نمیب یم رم،یگیو آدماش فاکتور م میخوردم و گفتم: خشم که نه، فقط دارم از کل زندگ یقلپ
  .....الیهستم ل کسی... چقدر بنیکنه هم

  بود؟ ینظرش چ ؟یگفت هیبه پسرهمسا يزیزده گفت: در مورد محسن چ يلبخند
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  .ستمین یبه اونشم راض شهیم وونهیبشنوه د دونمینگفتم. فقط م یچی: هگفتم

بشنوه قمه قداره  يشناسم و به کارهاش خوب وارد هستم. فقط کلمه ا یرو م ووونهیزد و گفت: منم اون د يلبخند
  نفس کشششش..... يآهـــااآااا زنهیکوچه داد م يتو کنهیشو رو م

  گر بشنوم کنمیم ــامتیق ایدن نیهم در

  ....يشد چون من يا وانهیعروس مادِر د تو

  ارمیچشم و دمار از از خواستگارت درم چنان

  ... يدرآورد آقا محمدخان قاجار انیاز کرمان که

  .زهیریبهم م ییایکه دن کنهیدرب و داغونش م زنهیاونم م میدار مهیداداش نصفه ن هی ایدر تمام دارو دن واال

بود. فقط اون سروصدا  قتیهمش حق گفتیم یگفتن نداشتم. هرچ يبرا يزیدوخته شده بود و چ الیل يبه رو نگاهم
  نبود که نبود. نکارایاهل ا یول ،یبود و لوت یرتیمن غ ارینفس کش گفتن رو اغراق کرده بود. ماه يو آها

بهش  يزیو چ دادمیهمه شو به امتحاناتم ربط م یشده بود. ول میشونیهم متوجه پر اریهم گذشت و ماه يروز دوسه
 يحواسمو جمع کنم بلکه بتونم کتابها یکم کردمیم یو من سع میشد یم کیت نزدگفتم. به فصل امتحانا ینم

  صاحب مرده مو که بدون خوندن سرم تلمبار شده بودند، پاس کنم.

 يبرا يرو باز کردم و موز خچالیاومدم.   نییمغزم فرو کرده بودم، از اتاقم پا يکه بزور تو یخسته از صفحات اونروز
  .یبمن کمک کن دیکن فقط با فیفردا کاراتو از امروز رد يم گفت: پارال براخودم برداشتم که مامان

 یدست خوامی. مانیاالن زنگ زده بود گفت م تیی. زنداهیتعجب نگاش کردم که گفت: فردا شب انشاا... خواستگار با
  خونه بکشم.  يبه سرو رو

هم بهمراه داشت سوزنده...  یحرارت یول مد،ویموز داشت در تمام بدنم باال م ینگاه کردم و نگاه کردم. خنک فقط
رقمه  چیه یداشتم بگم وقت یچه برسه به حرف! اصال چ ومدینفسم هم گره خورده بود و درنم یدهنمو باز کردم. حت

  . کردندیدرکم نم

جلز و  يصدا ستادمیا یدوش م ریسوخت. مطمئن بودم اگه ز یسراپام داشت م یبودم ول خیاز درونم  دونمیم فقط
  و خودمو زیم ي. موز رو رونیهم شدیلزم بلند مو
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  گذاشتم و دستام صورتمو پوشش داد. زیم يانداختم. آرنجهامو رو زیپشت م یصندل يرو

  ست؟یگفت: چت شد پارال؟ حالت خوب ن مامان

! نیشب نکاریا الیخیب کنمیمامان منکه به شما گفته بودم اصال به محسن فکرم نم یو گفتم: ول دمیکنار کش دستامو
  !!!نیهم بحرف من گوش بد یکم نیخوایم یآخه شما ک

همه از اول عاشق باشن. عشق بعداز ازدواج مهمتره و  ستیقرار ن یول ن،یمت شاتتونیمحکم گفت: بله فرما مامان
  .یبزن يو نشنوم حرف اضافه ا نمینب گهی. دياریبدست م دخدایو محبتش مادام العمره که اونم به ام يماندگار

گوشت آدمم بخوره استخونشو دور  لیو آرزوشو دارن. فام دوننیاشه بزرگترهات بهتر از تو صالحت رو مب یهرچ
  . میبذار نیراحت سرمونو زم الیبعداز ما حواسشون بهت باشه و ما هم با خ ينه خواهر يدار ي. نه برادرندازهینم

 نیهم ایکنه. در تمام دن تیعمه شو اذ يدردونه  ستیهواتو داره تا آخر عمرش ممکن ن يمحسن بحد دونمیم یول
  .هیبرام کاف

من بودم آب در هاون  نیها گرفته شده بود. نظرشون مثبت بود و فقط ا می. تصمکردمیداشتم سکته م دونمیم فقط
 چیه شدیو بزرگ م کردیکه لحظه به لحظه در قلبم رشد م یو نظرم در کنار عشق دهیو حرفهام با عق دمیکوب یم

  شد. ینمنوشته  ییجا

 دی. طاقت تحملش رو نداشتم. باخوردیاتاقم داشت منو م يوارهایحرف به اتاقم رسوندم. د یو ب صدایب خودمو
و بدون اطالع به مامان از خونه خارج  دمیرو پوش دیکه دستم رس يمانتو شلوار نی. اولشدمیدور م دی... فقط بارفتمیم

  افتاد.  اریماه يشدم. تا درو باز کردم نگاهم به در خونه 

. راه افتادم، رفتم. رفتم... کردیو درشتم ذره ذره داغونم م زینگاش کردم و نگاش کردم. تمام خاطرات ر ستادمیا
چقدر رفته بودم. چطور رفته بودم . با  دونمیو نشنوم. نم نمیرو نب چکسیدور و دورتر بشم. ه خواستمیرفتم... فقط م

انداختم و تازه اشکام  مکتشین يداشت. خودمو رو هایکینزد نهمو یه پارکبودم ک ییجا یرفته بودم، ول يچه افکار
  از خودم نداشتم. يو خبر شمیدارم خفه م دمیفهم ینکرده راه افتاده بود.تازه م هیراه گرفت. هق هقهام گر

  داد بزنم: خواستیم دلم

  .یییییستین یییییباش دی.... چرا االن که باییییییکجا ارممممیماهـــ
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  . زمزمه کردم:دمیو بار دمیو بار دمیچیپ هامییدور تنها دستامو

  ! یمن مانیعلت ا ،يا معجزهکیمثل  اریماه

  ... یهان و بله هستند و تـــو فقط جان من همه

  یبیخطمیابراه#

  بطرف آسمون بلند کردم. با هق هقهام زمزمه کردم: سمویتار با صورت خ چشمان

  ینـیب یحَواسَـت هـسـت؟ م خٌـــدایـا

  ـادیهِـق ِهـق  گِـریـه ام از هَمـون گلویـى مى   صِداى

  . کمکم کـن... فقط کمکم کنيکه تـو از رگ َگـردن به اون نزدیک تـر 

ام و  کارهیچ دونستمی. قرار نداشتم. آرامش نداشتم.  واقعا هم نمگرفتمیآروم نم کردمیم يهر فکر کردم،یم يهرکار
هرلحظه  کردمی. حس منداختیداشت منو از پا م زدیکه ته دلم چنگ م ییوبه هابکنم.دلهره ها و دل آش دیبا کاریچ

  .رفتیو م ومدیم یو نفس ودم... باز هم زنده ب ی. ول ارمیو کم م رمیم لیکم کم تحل

با صورت در هم  دمید یم اروی. فقط ماهیچی... هیچی. هدمید ینم يزیچ یگشت ول یهمه جا م میسوزان و اشک نگاه
  از فشار روزگار......  يکسترفشرده و خا

 چارهی. زمزمه کردم: بومدیهم از دستش برنم يکار چیدرحال مرگ که ه دهیپر ییبا رنگ و رو دمید یم خودمو
  چشم. يِکه شود مُبتال یعاشق

همکه ... بماند. به تمام  اریمردم. ماه یفقط م دمشید یاز پشت پرده نم ایموندم  یم خبریب اریروز از ماه هی اگه
. تمام راهها بسته بود و من دیبه ذهنم نرس يزیازدواج فکر کردم. تمام راههارو درنظر گرفتم. چ نیاز ا زمیگر يراهها

  .خورمیآخرش شکست م دونستمیمامان و بابام م يبا تمام مقاومت هام جلو

کردم انگار  دایپ یجور تلخ آرامش هیجـور تلــخ آروم شدم.  هی. دیهام پر کش یحس کردم تمام دلواپس يا لحظه
 تونهیم یچ ومدینم ادمیگرم بود و  يزیبود انگار پشتم به چ دهیلرزشهام ته کش يسپرده بودم.جور ریخودمو به تقد

. حال فتادمیکم کم راه م دیاومده بودم. با رونیخونه ب زنگاه کردم. درست دو ساعت تمام بود ا حسیباشه . ساعتمو ب
  نداشتم به بابام جواب پس بدم.
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  شود یتنگ م یدل يبرا یدل یشود           وقت یعقربه ها لنگ م يپا نگارا

کرده  میپاهام نسبت به اومدنم بهتر همراه یراه افتادم. ول اریشدند، دلتنگ ماه یم دهیکه دنبالم کش ییقدمها با
سرشو با تاسف  شون کم شده بود. وارد خونه که شدم مامان فقط نگام کرد و یحس ی. لرزششون، بکردندیتحملم م

  تمام برام تکون داد. 

 يو چه جور يخوایم یچ یگیچرا نم ؟یزنیبلند از پشت سرم گفت: چرا حرف دلتو نم رفتمیپله ها که باال م از
که بدتر از تو  یکنیخودتو داغون م يو فقط دار یگرفت ی! اللمونهیبه چ یچ میفهم یکه ما نم یخب تو نگ ؟يخوایم

از محسن رو برات سراغ ندارم. بَر و رو نداره که  شتریشم! واال من خودم که بهتر و برتر و بک یهم من دارم عذاب م
که خودمم عاشق محبتها و مهرش  هیپسر نیکه هست، مهربونتر ستیداره ، درآمد نداره که داره، خونواده دار ن

. بخـدا دونمیرو نم میخوایم یاز خدا چ گهیکه هست. د ستین رینداره که داره ، سربه ز نیهستم. خونه ماش
  .دونمینم

 يزیو تمام. چ ادیبه دهنم ب اریلحظه سرِ درد دلم باز بشه و اسم ماه نیبود در ا یتلخ زدم. فقط کاف ي. لبخندستادمیا
  به مامانم....... یگفتن نداشتم حت يبرا

اشتباه کرده باشم...  کنمیدعا مفقط  ی!!! ولهیحرف دلت چ دونمی!!! منکه مهیدردت چ دونمیادامه داد: منکه م مامان
و  یبرداشت شهیخودت ، که ت ای میخوایما صالحت رو م نیدرست فکر کن. بب نیکن و بش یفقط اشتباه. کالهتو قاض

  .یزنیات م شهیذره ذره به  ر يدار

من حرف  اریصفر بود. ماه اری. از پله ها باال رفتم. شناختشون از ماهکردی. بغض داشت خفه ام مستادمینا گهید
 هیمن  يبرا یمغرور بود، ول یلی، درسته خ رفتیجنگ و جدل جوونش درم ينداشت، درسته زورگو بود، درسته برا

  . شدیبزرگش م يهابا خواسته  نیزم يپسر رو نیداشت که کنارم آرومتر نیعشق راست

 یگفتن همان بود و جنگکنم. دهن باز کردن و از شناختم  یبه همه معرف اروینبودم بتونم ماه يمن در حد یول
  .کردمیو صبر م کردمیصبر م دیراه افتادن همان. فقط با یخانگ

نتونستم و  یعنیکرد براش دهن باز نکردم.  يهامو حس کرده بود، هرکار يقرار یو ب یحالیکه در چتهامون ب اریماه
 يمختلف از خواستگار به انحا کردیم یو سع گرفتیمحسن رو م يجلو ایبهش بگم. فوق فوقش  يزیچ ومدیدلم ن

 چکدومشویبغرنج ه طیشرا نیکه در ا ومدیو با خونواده اش خواستگار م خوردیم یتکون ایمنصرفش کنه، 
  .شهیاوضاع بدتر از بد م دونستمی. فقط مخواستمینم
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 زیآم هیکنا يبا حرفها یگاه یول کردم،یچطور گذشت. مثال به مامانم کمک م دمینفهم يزمان خواستگار دنیرس تا
  کارو خراب کردم.  دمید یکه م شدیمامان حواسم جمع م

 یبا مامان بود. من فقط چون روح ی. همچدی. مامان شست. مامان انتخاب کرد. مامان برام لباس و شال خردیچ مامان
وارد خونمون شدند، اتاقم  ییدا يخونواده  ی. وقتدمیچرخ یو دور خودم م کردمینگاه م جزدهیسروصدا و گ یب

بلند  یشد آه اطیمادربزرگم ( مادر مامانم) که جلوتر از همه وارد ح دنی. با دکردمیبودم و نگاه م ستادهیرده اپشت پ
شده کفن  یبرگردند. حت یخونه دست خال نیامکان نداشت از ا گهیکرد. د یاومد و قلبم رسما تنگ رونیام ب نهیاز س

  نشستم. یعقد م يسر سفره  دیپوش با

. آرزو کردم: کاش تحمل دادیمحکمش کار دستم م يقلبم با کوبشها يتابانه  یب يلرزشها نیامشب ا دونستمیم
  قلب آواره هم خسته بودم. نیاز دست ا شهیهم ي. براستادیا یم شهیهم يو برا کردمینم

  قلبم فشردم و زمزمه کردم: يرو دستمو

  باشد  یکس کاش

  بَر قلبِ َمن ، دیـایب

  بـار ، کــیِ فقط

  کباری فقط

  شهیهم يراب

  بِخـواند و  فـاِتحـه

  ....برود

  که  یقلب من يبرا

  مَحـال ، يِ آرِزوهـا ـرِ یز

  به گـور شده ام زِنـده

  يسود_فاطمه#
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حال خرابم  نیمن با ا یو قشنگ بود. ول بایمن چه ز ییزده بود. پسردا یپیمحسن نشست. عجب ت يرو نگاهم
بدست  ییبایاومد. دسته گل ز نیینداشتم. نگاهم پا شمدنیچشم د یحد که حت یازش داشتم ب یاحساس نفرت

 يو خواستن و کار بودم، من کجا یزندگ نیا ي... من کجایمن چ ی. ولکردی. پرواز م رفتیداشت و فکر کنم راه نم
  بودم. یزندگ نیا

د و نگاهش راست ش اطیوارد ح اریافتاد. ماه اریماه اطیبه ح نوریتازه وارد خونه شده بودند که چشمم ا خواستگارام
 يداده بوسه ا ی. دستشو برام باال آورد و سالمکردیپشت پرده ام. کامال بودنمو حس م دیپنجره ام نشست. فهم يرو

  حواله ام کرد.

 رید قهی! فقط چند دقکردیم کاریچ یعنیچه خبره،  وارید نوریامشب ا دونستیبه چشمام نشست. اگه م یاشک
  و ..... دیفهم یرو م یدسته گلش همچ محسن و دنیبود وگرنه با د دهیرس

  بهش دوخته با خودم زمزمه کردم:  نگاهمو

  "حسرت"با  یلینرم.... خ یلیآرام... خ یلیدارم خ دوستت

  مغازه  ي شهیکه از پشت ش یدخترک مانند

  را دوست دارد! ییبایز عروسک

  يازین_حامد#

  و بطرفش برگشتم. دمیه عقب کش. از پشت پردومدیکه منو صدازنان باال م دمیشن الرویل يصدا

درکشون  چکسیپراز غمت بشم که ه ياون چشما يو گفت: فــدا دیجلو اومده منو محکم در آغوشم کش دیرس تا
باشه و  يا گهید يبه محسن اشاره شو دادم که ممکنه دلت جا دهیپوش یلیخلوت خ ي. باور کن پارال توکنهینم

  . یکار بش نیمجبور به ا

از همه خودش با مامان و بابات  شتریماجرا نکنم که ب نیا یانداخت و گفت خودمو قاط یبهم نگاه فقط وونهید یول
حرف عشق و خواستنت از  خواستمیبگم. نم يا گهید يزایچ دمی. راستش از بابات ترسخوانیو صالحت رو م ریخ

  .فتهیب يبد ينکرده اتفاقا يدهن من دربره که ... خدا

  . همه منتظر تو هستن. می. بازومو گرفت گفت بردمیبه اشکام کش یدستاومدم و  رونیآغوشش ب از
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با اجبارش تنم کرده بود رو  دهیکه مامان برام خر یست و کرم رنگ کیشلوار ساده و ش کیبرگشتم. تون نهیآ بطرف
 دیخر . شالکردمیتحمل م دیکه سرم کرده بودم رو حتما دعواشو با یاهیشال س یبود. ول یانداختم. عال ینگاه

  .دادمیبودن خودمو به همه نشون م یو ناراض ریگدل دیبا ی. به نوعکردمیبود که عمرا سرم م يمامان کرم قهوه ا

  .ستیاصال مناسب امشب ن یو قروقاط دهیصورت رنگ پر نیو ا اهیشال س یگفت: لباسهات حرف نداره ول الیل

دل و روح و قلب و جانم داره با هم از تنم  دی. ببخشستیدر وسعم ن نیاز ا شتری، ب الیل خوامیگفتم: معذرت م فقط
  که واقعا برام عذاب آوره. شهیخارج م

  که دلخواهته برسه. ییباشه که تالشهامون انشاا... به جا یتا قسمت چ ی. ولدمیتکون داده گفت: بهت حق م يسر

  . همه درحال صحبت بودند که نگاهشون بطرفمون برگشت.  میشد ییرایپذ وارد

و اشکامو پاك  دمیمادربزرگم دستاشو برام باز کرد که در آغوشش فرو رفتم. راستش چشمامو به شونه هاش کش اول
چون محکمتر در آغوشش فشرده شدم. دم گوشم زمزمه کرد: چه خبرته تو دختر.  دیام لرز نهیکردم. که فکر کنم س

  مادربزرگ......   زدلیشاد باش عز

  بشند. ریوجه سراز نیکام به بدتر. ممکن بود اشدمیکنار کش خودمو

 ییشد. نوبت زندا دهیبوس میشونیجانم دستاشو برام باز کرد که بطرفش رفتم و در آغوشش فشرده شده پ ییدا بعد
  کنار محسن نشسته بود. دیکه رس

.چقدر چقدر دیرفتم و صورتمو بوس ییبه فرش دوخته شد! بطرف زندا دهیصورتم چرخ يرو يمحسن لحظه ا نگاه
  .گرفتندیم لمیتحو نگونهیبا خونواده اش بودند و ا اریشب خاص ماه نیدر آرزو داشتم در اچق

 يرفتم و کنارش نشستم. چشمان پراز اشکمو باال آوردم و نگاه مهربون و نگران مادربزرگم تو الیبطرف ل آروم
  و سوزانم زوم شد. نیچشمان غمگ

بود. فقط  ییییکنند و حال همه شونم خوب که نه، عال یمصحبت  یدرمورد همچ دونستمیجمع نبود. فقط م حواسم
مجلس  نیو خونواده شم در ا اریبودن ماه يبودم. آرزو خبریکندم و از خودم ب یمن بودم داشتم ذره ذره جون م

  ......کردنراه نداشتم جز دق  ییجا چیبه ه ی. ولکردیکه داغونم م يخواستگار

  . منم صم و بکم نشسته بودم.کردیم ییرایبود که عوض من پذ الیودند، لب دهیکه اوضاع بدم رو د الیو ل مامان
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راجع به  يجد یماتیتا تصم میمون دور هم جمع شد یجان شروع به صحبت کرد گفت: امشب همگ ییدا یوقت
 يازی. نمیبرگرد یداشته باشه که دست خال یمخالفت یکس کنمیو فکر هم نم میریبگ زمونیدو دلبند عز نیا یزندگ

  . میندار ادیز حیم به گفت و گو و توضه

  و ...... میخواستگار نیمن فعال مخالف ا دیدستشو باال برده گفت: واال اگه اجازه بد الیل

  .میکن یم رونتیب یتو سوووس. مجلس رو بهم بزن الیباال انداخته تند گفت: ل ییابرو ییدا

دو جوان  نیانتخاب ا میدونیدارند و م ییآشنا گهیبا همدتمام و کمال  زانیادامه داد: همه عز ییکه دا دندیخند همه
 ینقصه. هر خواسته و سوال یکاره که واقعا حرف نداره و ب نیاصلح تر د،یجد یزندگ هیکنار هم بودن و ساختن  يبرا

غ و و چشم و چرا زی. نادرخان به عنوان داماِد عز میشیم آماده يبعد ماتیتصم يو برا میدیجواب م نجایهم باشه هم
  . میشنو یمنت م دهیبه د دیداشته باش یپدر عروس خانممون هر حرف

 نیاول دیبه ما لطف داشت نهمهیا نکهیفکر کردن گفت: اوال از ا یبصورت مامان انداخته بعداز لحظات ینگاه بابام
 میآشنا هست گهیبا همد هیهمکه عمر ییما و دخترمون بود باعث افتخاره. تا اونجا يمحسن خونواده  يانتخابتون برا

  ازین کنمیفکر نم

دختر و  دی. فقط بامییآشنا گهیهمد یو درشت زندگ زیو بم و ر ریو پرس و جو باشه. چون واقعا به ز قیتحق به
رو  لیمسا هیبا هم نداشته باشند. بق یمشکل دوارمیو اخالقهاشون بخونه که منم مثل شما ام انیپسرمون با هم راه ب

  باشه! یقسمتمون چبخواد و  یهم تا خدا چ

در انتظارمونه.  یو خوش ریانشاا... فقط خ میدار گهیکه از همد یو با شناخت کامل میخونواده ا هیگفت: همه مون  ییدا
بزارند که من بازم  ونیخودشون در م نیبا هم داشته باشند ب یمحسن و پارال حرف و شرط دیاالنم اگه اجازه بد

  .دمیخصت رو بهشون مر نیا زانیبااجازه از طرف همه عز

هم شاهد  لمهایف يتو یمن حت یبزرگان، ول يگفت: شرمنده از حضور همه  الی. فقط لومدیدرنم چکسیاز ه ییصدا
تاالر  يموقع تو نیبعد هم يبودم. فکر کنم انشاا... هفته  دهیبه سرعت برق و باد رو ند نیو توافق طرف يخواستگار

  نه؟؟؟ میباش یعروس

و هر حرف و خواسته  نیکنار هم باش يگوشه ا نیگفت: بچه ها لطف کن ییهمه بلند شد که زندا خنده يصدا دوباره
  .میکن کاریچ دخدایبه ام میخوایبه بعد رو م نیو از ا میا کارهیچ میتا بدون نیبا هم بزن نیدار يا
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  حرفها......  ي مهیفقط کارم نگاه کردن بود و هضم نصفه ن مبهوت

کرده بودند و منم جوابم مثبت  يبار ازم خواستگار نیچندم يروزها برا یانگار در ط رفتیتند جلو م يجور یهمچ
  اندر مثبت بود.

  اتاق مهمون. اونجا خوبه. نی. مامانم نگام کرده آروم گفت: بردمیشدن محسن رو د بلند

  کنم. کاریچ دیاالن با کردمینشسته بودم و داشتم لود م هنوز

  .يبر دیداده آهسته گفت: بلندشو پارال با يپشتم نشست و فشار الیل دست

. آروم کردندینبود. همه نگامون م يو منتظرم بود. چاره ا دیدرخشیمحسن افتاد که چشماش داشت م يرو نگاهم
  بلند شدم و بطرفش رفتم. 

 ياتاق نشست. منم رو يگوشه  یمبل تک يکنارش باز بود. رو یبست ول يمحسن درو تا حدود میاتاق که شد وارد
اعدام دارم آماده  يبرا یکیالکتر یصندل يخودمو بند تخت کرده بودم انگار رو یزورک يجور یتخت نشستم. ول

برم پشت سرمم نگاه  يجور تونستمیممحسن فرار کنم. فقط فرار. کاش  شیاز پ خواستمیم دونمی. فقط مشمیم
  نکنم. فقط برم و... برم.

کنم، فقط  کاریبگم و چ یچ دونستمی. نمختیر یت دم به دم فرو مته قلبم داشتم و داش یزشیاحساس ر ينحو به
  فعال که با آقا محسن تنهام و ......... دونستمیم

ندارم. چون واقعا با اخالق و  یمبل جابجا شد و نگاهشو بصورتم دوخته گفت: پارال منکه حرف خاص يرو محسن
  در خدمتم. من يدار یرفتارت آشنام و همه اش مورد پسندمه. تو اگه حرف

هم  شی. چند روز پيخواستت دست بردار نیاز ا شهیدهنمو قورت دادم. تمام جراتمو جمع کرده گفتم: محسن م آب
  رو ندارم.  تشیازدواج و حس مسئول يبرا یبهت گفتم من آمادگ

شون کنم و کنار مامان بابام باشم و حس خوامیبدم. من هنوزم م انیدر آرامش و بدون دغدغه درسمو پا خوامیم من
ازدواج  نیبه ا يچه اصرار یحرف آخر منه. حاال شماها همگ نیازدواج کنم. ا خوامیکه فعال نم گهید لیهزارتا دل

  .کنمین. اصال هم بهش فکر نمیهم ستمیمن ن دونمی. فقط مدونمیرو من نم دیناخواسته دار

  شدم. محسن محکم گفت: کجا؟؟ بلند
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  گفتن ندارم. يهم برا يا گهی. حرف د ستمیو آماده هم ن خوامیچون نم کنمی: من حرفامو زدم. من ازدواج نمگفتم

  ؟حرفات عامه پسنده یکنیفکر م ؟؟یبگ یبهشون چ يبر يخوایبطرف در اتاق رفتم. از پشت سر گفت: االن م و

زدواج ا الیخیسرجام نشسته ب الیفکر و خ ي. من آروم و بدون ذره اومدمیبرگشتن گفتم: منکه خواستگار ن بدون
 يبرا ی. من حرفدیکن ی. پس خودتونم تمومش مدیو همه رو به جنب و جوش انداخت دیشروع کرد یبودم که جنابعال

  ندارم.  چکسیگفتن به ه

 یتونیشب صبر نکردم االن خودم به همش بزنم. اگه م نیا ي. سالها براکنمینم يکار نیپشت سر گفت: من همچ از
  .نیخودت تمومش کن هم

 ی. قدمشدمیبود. فقط داشتم خفه م یگلوم چمبره زده بود مانع از زدن هر حرف يکه تو ی. بغضتادمسیا یلحظات
  . اصال......ستیبرداشتم. فقط خفه ... خفه... خفه گفتم: اصال انصاف ن

و االنم  یصبر کن زتیعز يدخترعمه  يسالها برا ستی. اصال انصاف نیگیجواب داد: راست م قراریهم ب محسن
 يلحظه برا نیاز هم یتونی. مکنمی. ته تهش پارال. با تو هم ازدواج مرمی. من تا تهش ميرودست بخور ينجوریا

  .یازدواج آماده باش

 ریکه گ یدل چارهیقلبم.  ب نوای. بکردینم می. قلبم همراهستادیا ی. نه داشت مکردیم تیخاص اذ يداشت جور قلبم
  من افتاده بود.

و لحظه لحظه  رفتمیبطرف مهمونا برگردم، داشتم از پله ها بطرف باال م نکهیدون اب شونیو پر زونیآو دونمیم فقط
  .کردمیآرزوهامو پشت سرم حس م ختنیفرو ر

مرگ ... مرگ ... مرگ  يفقط پارال بود و بس که فقط آرزو نیزم يدختر رو نیو سرگردان تر نیآواره تر امشب
  داشتم.

  فکرم گذشت: از

  ارم جان رسدبمان تا که نگ ياجل بار يا

  آن جانم ستان، گر دل ستانم سر رسد بعد

  زاده_حسن_سجاد#
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 یاوضاعمو م اریپناه بودم من. اگه ماه یاتاقم شدم و چشمم به پنجره ام دوخته شد. اشکام راه گرفت. چقدر ب وارد
نگام و فقط  ستادیا یم یعنیکشم  یرو دارم به دوش م یچه رنج دیفهم یتونست تحمل کنه ، اگه م یم دید
  کرد؟؟یم

 ییدستش به جا کهیو زمان کردیبود که همتا هم نداشت. تالشش رو م يا وونهید ینداشت... امکان نداشت. ول امکان
 یبن چیه دادی...... اجازه نمی...... حتیحت بردیم يدور يو منو به چنان جا گرفتیصددرصد دستمو م شد،یبند نم

  .اشنب یواجمون راضبه ازد کهیتا زمان ره،یبگ یازم اطالع يبشر

و خودم با  نمیبب ییآبرو ینبودم سکته کردن مامان و بابام رو از ب ی. من راضخواستمینم نویمن پارال دختر نادرشاه ا و
  ..... چوقتی. هکردمینم يکار نیدستان خودم کفن شون کنم. من همچ

بهم که محسن  نیگفت یت برده؟؟ چشد؟؟؟ چرا وسط اتاق مات یاز پشت سرم بلند شد که گفت: پارال چ الیل يصدا
  .هیبه چ یچ دوننیهمه خشکشون زده و اصال نم نییهستش. پا ختهیبهم ر نهمهیهم ا

  گفت؟ یکنم. خفه زمزمه کردم: محسن به همه چ سیکنم و دهن خشکمو خ دایپ یبزور چرخوندم بلکه آب زبونمو

 شیپ دمیشا دیبا هم صحبت کن شتریب دیکه با دیدار دهیاختالف عق یفقط گفت کم ،یچیگفت: ه ستادهیجلوم ا الیل
  .نیصبر کنن هم یکم دی. بزرگترها بانیمشاور بر

 یقلبم گذاشتم. امشب حدودا جسته بودم ول يرو بلند و صدادار فرو دادم. دستمو رو ومدیو نه م رفتیکه نه م ینفس
  کنم؟؟ کاریچ خواستمی! بعدا رو میبعدها چ

 ادیز تونمیکه نم ترسمیبهش گفتم که جواب داد: باور کن من فقط و فقط از بابات م شیبحرفامونو کم و  الیاصرار ل با
دعوا و مخمصه هم من  نیا اریب شیبه پا کنه خشک و تر با هم بسوزه و آت يچنان ولوله ا ترسمیدخالت کنم. فقط م

همه حظ کنن مخصوصا خودت.  تمخیریازدواج  رو بهم م نیا ي هتحمل کنم. وگرنه چنان برنام تونمینم نویباشم که ا
  احترامشو دارم دست و بالمو بسته . یلیفقط ترس از نادرشاه که خ یول

  خب....... یهستش ول يو اهل هرکار گهیدرست م دونستمیشناختمش. م یرو م لونیل

 ین بچه چبلند گفت: به او ی. فقط مامان به اتاقم اومد و عصبومدمیهم ن نییمهمونا پا يبدرقه  يبرا یحت اونشب
بابات  یدونی. میهمه رو ناراحت کن یکن یو سع ياریبحالت پارال ادا درب يآشفته از خونمون رفت. وا ينجوریا یگفت

شبخت کنن و فکرشون از ل دست بدست هم دادن، تورو خویفام يداره ، واقعا خجالت بکش. همه  یچه اوضاع نییپا
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بغلت که اال و بال  ریز يقرآن زد هیتو  یراحت بشه، ول يندار تتیحما يبرا ندهیدر آ چکسویو ه ییکه تنها ییتو
  .خوامیو فالکت رو م یعمر بدبخت هیو من  ومدهیمن ن يبرا یخوشبخت

  خودم. يو فالکتش هم به پا ی. بدبخترمیبگ میخودم تصم دیمنه اجازه بد یگفتم: اگه زندگ آروم

 یزندگ يبرا ییسر تنها رهیخ يدختره  یکنیغلط م مامان چنان بلند شد که داد زد: تووووو غیج دمیفهم فقط
سنگ انتخابت رو  ينجوریا يدار يدیند يزیو مشکالت هزار چهره اش چ ی! تو هنوز از زندگيریگیم میخودت تصم

  . یزنیم نهیبه س

  دستت بده. ي. ممکنه کارستیکه حال بابات اصال خوب ن ياین نییبهتره پا فقط

  .دادیرو بهم نم یحرف چیازه هبود که با هق هق هاش اج اشکام

  محسن برام فرستاده بود: اونشب

  من شوم؟ زتیم يمن شوم؟      قاب عکس رو زتیعز يروز شودیم

  حلقه بر دوشت کنم؟ میمن به آغوشت کنم        دستها ینگاه با

  قلب عاشقم خامت کنم؟ يغم با خنده آرامت کنم        رو وقت

  من شوم؟  فتیچشمان عف من شوم؟   محو  فتیاحساس لط مست

  يتا سحر خوانم ز شوقت مثنو        یدنیخوشرنگ لبت بوس اسی

  تو میتو         قلب پاك عاشقان، تقد میخوبم ، آسمان تقد اری

  نخواه     عشق را در عمق قلبم کن نگاه ییایمن از فردا تو رو یب

  ستین میتسل یبرگ آن بر بارش        ستین میشعرم دگر تقو دفتر

  تو را دارم به سر فصل دلم         قهرمان قصه هات هستم گلم  تا

  شعر محسن رو خوندم.  دیدیکه بزور م ییتمام اشک و آه هام و با چشما با



  ماه مهربان من

 
223 

 

 يدلم براش سوخت. خب اونم عاشق بود. اونم پارالرو دوست داشت، اونم مدتها به من فکر کرده بود، اونم برا راستش
خودم دلم بند  ی. وقتومدیاز دستم برم يدلم باهاش نبود چه کار یوقت ی......ولیبود. ول دهیبا من نقشه ها کش یزندگ

 ي. روکردمیم دیبا کارینکرده بودم، چ يفکر چیباهاش ه یزندگ يخودم برا ی. وقتکردمیم دیبا کاریبود چ ارمیماه
  شدم. نیتخت افتادم. اشکامو پاك کردم و آنال

که  امیپشت پ امیمنتظرمه. درست حدس زده بودم. پ اریماه دونستمی. مدمیرست یشدن هم م نیاز آنال راستش
  .ستمی. چرا نکنمیم کاریکجام و چ

کنم بلکه خودش  فیرو براش تعر یهمچ خواستیراستش دلم م یو سرمون شلوغ بود. ول میمهمون داشت نوشتم
  مخمصه نجات بده. نیکنه و منو از ا دایپ یبتونه راه حل

هام  ی. در اوج دلمردگدونستینم يزی. همون بهتر که چختیریخبردار شدنش بدتر اوضاعمونو بهم م دونستمیم یول
  بود.  ی. هنوز عصباندیرسیبگوشم م نییبلند بابا از پا يصدا یگاه ی. ولدونمیبودم رو نم دهیخواب یک

فکر  جزدهیبه پرده دوخته گشدم چشم  داری. فقط صبح که از خواب بدونمیرو نم دمیخواب یچه اوضاع و جون کندن با
  کردم....

  صبح سوگند ؛ نیبه هم اریماه

  خواهد  یم یشدن داریب دلم

  جان بدهم کنج آغوش تو ! که

  سخت. ییییلیخ میرو دار شیپ یکار سخت فیح یول

 یچیکه ه کردندیم یبهم دهن کج فتادیتخت افتاده بودم. تا چشمم به کتابهام م يبود و همچنان رو 10 ساعت

خورده فکر  ی. تکونزدمیترم واقعا کارم زار بود. هفت هشت روز بعد امتحان بود و من هنوزم درجا م نیه بودم. انخوند
دختر قحط بود  نکهیمثل ا مونیم يساخته ، پسره  اماوضاع رو بر نیلعنت کنه که ا شیکردم: خدا بر باعث و بان

دخترعمه گرفتنت اونم از نوع  ستیآبت ن تسیبهت بگه نونت ن ستین یکی. آخه دهیسرراست اومده منو چسب
  .کنهیداره از سرو کولم فوران م ی. خدارو هم شکر که خوش شانسهیا غهیچه ص گهید شیزور



  ماه مهربان من

 
224 

 

 نیبه ا يایدر دن نکهیپر بود. مثل ا یلیبرنگشتم. دلم ازشون پر بود. خ یشدن مامان رو به اتاقم حس کردم ول وارد
  بند کنن.  ییدست و پامو جا کردندیعجله م نهمهیازدواجم ا يشه که براب دایبرام پ يقرار نبود شوهر یبزرگ

  جمع کنم. کار دارم. زویصبونه تو بخور م ایپاشو ب ؟يداریاومد و کنار تختم نشست. گفت: ب بطرفم

  .دی. جمعش کنخورمیگفتم: نم آروم

 شهیاالن بخواد ت میغه بچه بزرگ نکردها پارال. با هزار زور و زحمت و دغد ياریدرنم يگفت: بچه باز یشاک یول آروم
 يزیبه صالحته. االنم پاشو چ یو چ هیبه چ یچ یخودش بزنه. تو هنوز عقلت کامل نشده بفهم ي شهیبرداره به ر

و  نیباش گهینشد راحت کنار همد شبی. زنگ زده بود دنیحرف بزن رونیب نیدنبالت بر ادیمحسن م 12بخور ساعت 

  .نیراحتتر رونیب

بکنم؟ بــاااابــاااا من  دیبا کاریچ نمیمحسن خان شمارو بب نیف مامان برگشته گفتم: اصال من نخوام ابطر عیسر
 خواآآآممممیبمن. مــن نم دهیبهش فکر کنم و اصال باهاش ازدواج کنم. مگه براش دختر قحطه اومده چسب خوامینم

  ن؟یداریباهاش ازدواج کنمممم. شماها چرا دست از سرم برنم

. يریبگ میخودت تصم یکس و کار هست ی! مگه سرخود و بيخواینم يبلند شده دادزنان گفت: اوال غلط کرد مامان
. سوما چه یبش الیخیکامل دارن رو هم ب تیکه هردو طرف رضا لمیکل فام دیبا یرو داشته باش میتصم نیدوما ا

! اونهمه صادقانه جلو اومده و داره یکنیم راحتنا ينجوریمعصوم رو ا ياون بچه  يمحسن بزار   يرو یتونیم يرادیا
 يکه خدا کلهم عقلت رو ازت گرفته اونجور ییعجوزه... تو يعنتر... تو يِتو یول کنه،یم يداشتن تو هرکار يبرا

از خداتم باشه  دیبا نمیب یم کنمیفعال به هرطرفش نگاه م یبزرگ کردم، ول يخودم دختر بد گمی. نمیکنیناراحتش م
  ! زنهیسرت پر م يباال یعمر خوشبخت هیکه  اجازدو نیا

هم خودشو طاقچه باال گذاشته. االنم  نهمهیخودشو گره بزنه که خانوممون ا خوادیم یمحسن با چه مشنگ چارهیب واال
اعصابمو داغون  یبقدر کاف شبیباباتو تحمل کنم. از د يکه من حالشو ندارم دعوا يریم رونیباهاش ب یشیبلند م

. همه به فکر نییطرف... پاشو تند که منتظرتم پا هیاز  اتطرف باب هیدارمممم . تو از  یچه گناه کرده.آخه بابا من
  هستن اال خودت........ وونهیخل و د يِتو

 دی. بازدمیبا خود محسن حرف م دی. باشدیبرام گرم نم یپدر مادر آب نی. از ادندیسر یاشکام م کهیرفت درحال مامان
  .دیکش یهستم. اونموقع حتما خودش کنار م گهید یکیعاشق  گفتمیبهش م
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رفتن و خوردن صبحانه لباسهامو  نییبود که از تخت کنده شدم و دست وصورتمو شستم. بدون پا 11,30 ساعت
 يبودم. چند روز بود غذا حالیب یلی. چشمامو بستم و بدتر غصه ام گرفت. خزدیشلوارم به تنم زار م ای. خدادمیپوش

فعال که  ی. ول کردیم تمیاذ یقلبم هم کم شداشتم. راست جهیرده بودم و االنم احساس سرگهم نخو یدرست حساب
  .ومدیباهام راه م

تنها و  دی. االن وقت غش و ضعف نبود. بااوردمیدوام م دیبرداشتم و دهنم گذاشتم. با یشکالت زمیم يداخل کشو از
  .ستادمیا یالجوشن م يشمر ذ فهیطا نیا يو جلو کردمیسپر م نهیتنها س

 ستادیا یپشتم م دیبود که با یانداختم. دلم بدتر گرفت. االن موقع اریماه اطیبه ح یزدم و نگاه يپرده رو کنار آروم
 ی. ولنهیته دلم بش يمن غصه ا دادیو اجازه نم زدیم شیخودشو به آب و آت دیبود که با ی. االن زمانکردیو کمکم م

  .زهیریم مع بدتر بهبزاره اوضا دانیتا قدم به م دونستمیم

  ساخته نبود. يکار اری. از دست ماهکردمیو خودم جمع و جورش م نداختمیخودم راهش م دیبود فقط با يهرکار

  ......نییپا ایپله ها بگوشم نشست که بلند گفت: محسن دم در منتظرته. ب نییمامان از پا يصدا

 یینبود. دلم بحال پارال دایصورتم پ يتو یاصال خونبخودم انداختم. چقدر رنگ و روم زرد بود.  نهیآ يتو ینگاه
  .دیکش یمتحرك بود و فقط نفس م يمرده ها نیسوخت که ع

دلم نبود. راستش  ينگفت. دل تو يزیچ یول شمیدارم از خونه خارج م دید ییرایاومدم. مامان از پذ نییپله ها پا از
که ..... اگه االن سر  دیرسیچنان سربزنگاه سر م یگاه یبودم، ول دهیند اطشونیح ارویهراس داشتم. درسته ماه

  گفت؟؟؟یم یچ دید یمحسن م نیماش يو منو تو دیرسیم

 ينبود. چشمام رو یکه کس دیدر خونه مونو باز کردم اول نگاهم به در بسته شون افتاد بعد کوچه مونو درنورد تا
  .شدیم ادهیباز کرده پ نشویدر ماش دنمیمحسن نشست. با د

بودن  میمرد زندگ ينداشتم... اگه عاشق نبودم... محسن برا ارموی... اگه ماهمویبود. اگه کنج قلب یسن عالمح ایخدا
  .دمید یمن انتخابمو کرده بودم و محسن رو اصال نم یبود. ول نهیگز نیبهتر

داد و  ی. سالمکه نگاهش به نگاهم دوخته شد ستادهیکنارم ا دمیآوردم و درو بستم. با برگشتنم د نییبراش پا يسر
  . دیحالمو پرس
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با تاسف تکون داده گفتم: اگه بگم خوبم واقعا دروغ گفتم. چون دارم  يدلم بشدت سوخت. سر شیاحوالپرس از
  کارمه. يمحسن. فقط مرگ و مردن چاره  رمیمیم

  .ستیحرفا ن نیا يجا نجای. انیماش يتو نیرنگ غم گرفته گفت: بش دایشد نگاهش

 نیبش نجاستیرو برام باز کرد. گفت: جات ا نیماش يرفتم که در جلو نشیطرف در عقب ماشحرف برگشتم و ب بدون
  بوده..... نجایجات ا االتممیخ يتو یجلو... حت

  .کنمیراحتترم. خواهش م نیمن عقب ماش ی: ولگفتم

عقب و چرا  یهست یبدم تو ک حیتوض ی. حالشم ندارم به کسستمیمن راحت ن یجمع شد. گفت: ول یکم چشماش
  جلو... نی. پس بشینشست نیماش

 یم یدنید شدیبه پا م يسر نرسه که الم شنگه ا اریدلم دعا کردم فقط ماه يدادم. تو رونیب یسوزان نفس
  شناختمش.

  زده نشست.  نیماش يجلو ینشستم که محسن درو بسته خودشم چرخ نیماش جلو

 یبه صالبه ات م میدار کنهیندونه فکر م یهرک !یزنیدر مورد مردن م هیحرفا چ نیگفت: ا يبرگشت و جد بطرفم
  .میکش

  .نهیمارو بب يا هیهمسا خوامی، نم فتیچشم به جلو دوخته بودم فقط گفتم: راه ب کهیدرحال

  .یآخرو بکش يبخاطر اون حرفات انقده گلوت رو فشار بدم واقعا نفسها خوادیافتاد. فقط گفت: دلم م راه

  ........ ی. ولشدمیخالص م شهیهم يو برا يکردیم يرکا نیدلم آرزو کردم: کاش همچ يتو

  . دمید ینم ییییچی. نگاهم فقط در روبروم به دوردورا دوخته شده بود و همینزد یحرف چکدوممونیه گهید

  .میو حرف بزن مینیراحت بش تونمیدنج داره که م يچندجا نجاینگه داشت و گفت: ا یشاپ یکاف يجلو محسن

  .رهیگیدلم م نجاینبود؟؟ ا يا گهید يپ؟ مگه جاشا یگفتم: چرا کاف فقط

  !نجایشو بگم چرا ا ادهیگفت: پ کردیباز م نویدر ماش کهیدرحال
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  راه افتاد.  يشاپ بلند کرده بطرف گوشه ا یصاحب کاف يبرا ینبود. محسن دست ریبود که اصال هم دلگ یخوب يجا

  داد. ییو چا سیخ کینشستم سفارش ک زیروبروش پشت م یوقت

! االن یکنیم یزندگ ژنیبا اکس يو فقط دار ينخورد يزی: عمه بهم گفت چند روزه چکه گفت کردمیم اشنگ
  .میا کارهیچ مینیتا بب يریگیو جوون م يخوریم

  باور کن. خورهیحالم بهم م ادیاسم خوردن م یندارم. وقت یلیمن اصال م یکردم: ول زمزمه

  !يدرست نصف شد ؟يت آوردسر خود ییچه بال یدونیجمع شده گفت: م نگاهش

  بعد ...... میخوریهم کنارش نشست. گفت: اول م يجلوم گذاشت. فنجان چا متیگرفت و به مال لیرو تحو کیک

رو فقط  ییکاکو سیخ کیک نیبرش داد و به چنگال زده بطرفم گرفت. گفت: خوشمزه تر کمویاز ک يتکه ا خودش
  . مزه اش کن.يبخور یتونیم نجایا

و دست  دنیعقب کش گفتیچنگال رو گرفتم. نگاهش م حالیتکون دادم و ب ياه مهربونش نشست. سرنگ يتو نگاهم
رو ناخواسته به  کیاز ک يادیقسمت ز دمی. فقط ددمیفهم ینم یچی. هخوردمیم دیپس با ستیدر کار ن یبرداشتن

  خوردم داده و فنجان رو بطرفم گرفت.

و خودت عاقالنه  هیفقط بفهمم حرف دلت چ ؟یکنیتا م ينجوریاباهاش  ستیقشنگمون ن يپارال فِیکرد: ح زمزمه
 یول دمیعقب کش دیکه منم بشنوم و به حرفات صحه بزارم و عقلم قبولشون کنه، شا یرو گرفت تیزندگ میمهم تصم

  .دمینم دیبهت ام ادیدرصد... ز کیاونم در حد 

تکون دادن فنجان حواسم جمع شد.  که با گفتیداشت م یچ کردمی. داشتم هضم مدیصورتش ماس يرو نگاهم
رو بدون  گذرهیدلت م يتو یهرچ یتونیشنوم. م یگذاشتم که گفت: االن م نییخوردم و فنجان رو پا يچا يجرعه ا

  . یکم و کاست بگ

  خبردار نشه؟ یشکیخودمون بمونه و ه نیب يدیدهنمو قورت داده گفتم: محسن قول م آب

  . تو راحت باش.دمیتکون داده گفت: باشه قول م يفکر کرد بعد سر ی. کمدیکش یاز صورتم کنار نم نگاهشو

خب  یتونم بهت جواب مثبت بدم شرمنده ام. ول ینم نکهیمحسن، من واقعا از ا نیتمام ترس و هراسم گفتم: بب با
  .کنمیکنه فقط با اون ازدواج م میاریرو دوست دارم و اگه خدا  گهینفر د هیدارم. راستش من  یاتیخودمم معذور
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خبر  يزیو از چ دونهینم یشکی... هنیکنم و بهش فکر کنم. هم نشیگزیرو جا يا گهیکس د تونمیکن اصال نم باور
برام نموند که گفتم. وگرنه عمرا  يراه چاره ا گهید يازدواج دار نیاصرار به ا نهمهیمامانم. االنم که تو ا ینداره حت

  .کردمیدهن باز م

 زیشد. نگاهشو به م لیما یاهیزد. بعد کم کم به س يشد بعد رنگ صورتش به زرد نییمحسن محکم باال پا ي نهیس
حدس رو زده  نیهم ا الیل يکار باشه. از حرفها يتو ییماجرا زدمیفکر آهسته گفت: حدس م یدوخت و بعداز کم

  . فتهینم ین اتفاقیبه خودم بقبولونم همچ کردمیم یسع یعنی. کردمیباور نم یبودم ول

حسم گفت باهاش دهنشو  ینه، ول ایتوش بود  يزیچ دونمی. نمدیبرداشت و دوباره سر کش شویان خالفنج آروم
  کرد. سیخ

 یحت دونهینم يزیازش چ یشکیهستش و ه یمخف نهمهیکه ا یعشق نیسوال، ا هینگام کرده گفت: پارال فقط  دوباره
  مامانت، محرم اسرارت، واقعا در حد تو هستش؟؟

. اصال اجازه دنی. بهش جواب مثبت مکننیمن، قبولش م یِپدر مادرت به راحت ادیز خواستگار برو هیطرفت  نیا اگه
  ؟؟یباهاش ازدواج کن دنیم

اصال باهاتون  زنمیحدس م ،ینگفت یشکیو به ه يکرد یعشق و خواسته تو مخف ينجوریچند کلمه حرفت که ا از
 الی. من از لدادینشون م يو خواستگار اومده خود ذاشتیم شیاوضاع قدم پ نی. چون اگه جور بود در استیجور ن

 يکاریمخف نیا ی. ولگنیبهشون م شونوحرفا يراحتن و همه  یلیروزگار با مادرهاشون خ نیا يدخترا نمیب یم
  نه؟ ای کننیپدر مادرت با ازدواجتون موافقت م نمیتو........ صاف و پوست کنده بگو بب

  داشتم بگم . فقط نگاش کردم و فکر کردم...... یچ گذاشته بود. یبد زخم يانگشت رو محسن

باشه؟ منکه از  یعشقت چ نیجواب مامان و بابات به ا یکنیتکون داده گفت: منتظرم پارال! واقعا فکر م يسر محسن
  بروبرگرد..... یهستش ب یجوابشون منف گمیم يکه کرد یسکوت خفن نیگفته ها و ا نیهم

 ی. ولکننیاونا مخالفت م دونمیو صدادار قورت دادم و گفتم: کامال م یتپراز اشک شد. بغضمو به سخ چشمام
  .......ایبدون ماه تونمیشناسمش. انتخابمو هم کردم. من نم ی. من مهیمحسن... طرف من واقعا عال

خودت  یاسمشو بشنوم. وقت خوامینم یتمومش کن. حت گهیتند گفت: پارال د یبطرفم خم شد و آروم ول محسن
تمومش کن. عمه به کنار، خودت بابات رو  نجایهم کنهیقبول نم چکسیه یکنیبه زبون خودت اقرار م يدار و یدونیم
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چشم همه از  ياسم تک فرزندش رو جلو نهیکارش ا نی. آخرکنهیکه نم کارایچ یدونیو م یشناس یبهتر از من م
  .زنهیشناسنامه خط م

و  ریرو بگ متیتصم نجایبرسن. هم شونیده به زندگآسو یالیشو و بزار همه با خ الیخیب کنمیخواهش م پس
 کنمیعشقم غرقت م يتو يبحد خرم،ینازتو م يفراموشش کن. پارال تو با من ازدواج کن، تو فقط مال من شو بحد

  .یفتیعشقت نم ادی یحت گهیو د یکنیرو کنارم فراموش م یهمچ دمی. قول میچ یعنیعشق و عاشقانه  یتازه بفهم

از فکرم بگذره تو دوستش  دمشیکه هربار د ششیفکرم بمونه پ خوامیبشناسمش. نم خوامی. نمهیپرسم ک ینم اصال
پارال...  يدی. فهمگهیبشه محسن نه کس د تیتموم بشه و تمام زندگ نجایهم خوامیفقط م ی. وليدار

 یدنوجه ش چیبه ه نکاریا یدونی. چون خودتم مگهید يفقط بخاطــر خودت نه کسا یکنیتموووومشششش م
  . یراحت باش تیزندگ يتا تو تو کنمیو فراموشش م کنمیچالش م دمیرو ازت شن یهرچ نجای. منم همستین

و منو  یکن يحرفارو بهت نگفتم تو بازم در مورد خواسته ات پافشار نیمحسن من ا یبزور باز کرده گفتم: ول دهنمو
  . من گفتم که تو........یناخواسته کن يمجبور به کار

خونه تون و بله برون  میایم دخداینشنوم. فردا شب به ام گهیلبش نشست و گفت: سووووس... د يسن رومح انگشت
  بازم بخاطر خودت. یکنیرو کم کم فراموش م ی. فقط بخاطر خودت پارال... فقط خودت. تو هم همچفتهیراه م

 يجلو ي. چه جوردمیمدم رو نفهماو رونیشاپ ب یاز کاف ي. چه جوردمیکرد رو نفهم دایحرفامون ادامه پ يجور چه
  . دمیمحسن نشستم و به خونه برگشتم رو نفهم نیماش

. فتادمیبه پا بود سرسام آور. طاقت تحمل نداشتم. داشتم پس م ییمغزم غوغا يسرم، تو يدلم ، تو يتو دونمیم فقط
اگه  دیخشک شده بود. شا . اشکام همشهیرفته رفته ضربانش کند و کندتر م کردمیقلبم... قلبم... قلبم... حس م

  قطره.... کیاز  غیدر یبود ول مبر آتش پرالتهاب درون یآب ختیریاز چشمم فرو م یقطره اشک

تحملم بود.  يماورا دیچرخ یسرم م يکه تو یی. دود و بخارهاگفتیم یچ دمیفهم یاصال نم یول زدیحرف م محسن
که  دمینداشتم. فقط محسن رو د یحس چی. همیون شدوارد کوچه م نکهیمثل ا م،یدیچیپ ابونمونیبه خ نکهیمثل ا

  گذاشتم. نیپامو زم حالیدرو برام باز کرد و ب

خونه شون بود و صاحب  ادیب رونیخب ب ی. ولزدیاومد. چشمام دو دو م رونیب اریباز شد. ماه اریماه يخونه  در
که  دمیدور... دور... دور محسن رو شن يدرو باز کردم. صدا دمیبهش بطرف درمون رفتم و با کل ی. بدون نگاهاریاخت
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رقمه در خدمتت هستم. فعال خداحافظ که بهت زنگ  همهفردا شب آماده باش خانومممم. خودم  ياز کنارم گفت: برا
  .زنمیم

رو  نیبرداشتم. زم یمحسن بگوشم نشست. قدم نیدنده عقب گرفتن ماش ي. در پشت سرم بسته شد. صداستادمیا
  .دمیدینبودم. در حال پرواز بودم و همه جا رو پراز دود ... بخار... کدر ... مات ... م نیزم ي رو. اصالکردمیکال حس نم

بشم و فقط  یهمچ الیخیب تونستمی. کاش مادیدراز بکشم بلکه نفسم در ب تونستمیم هایکینزد نیهم ییجا کاش
  .یییچیه گهیبخوابم. فقط خواب د یکم

 رونیکه از ته چاه ب ییاشکآلود، صدا ییپراز خشم، صدا ییپراز بغض، صدا ییاخفه، صد یی. صدادندیبا دست کوب درو
  . پارالااااااااا...... نجایچه خبره ا نمیدرو تا نشکستم تند باز کن بب نیبگوشم نشست که گفت: ا ومد،یم

ده بود. دعوا اوم ي. مگه براخوردیم چیدهنش پ يبود داشت تو اریماه يصدا یعنی. رفتیم یاهیداشت س چشمام
  کجا بود که ........  اریکرده بودم. اصال ماه کاریچرا؟ مگه چ

دو قدم رفته رو به عقب برگشتم و با دستان لرزان اما سرد و  جزدهیگ دادم؟یجواب م دیبا یعنیدر کوفته شد.  دوباره
  درو بزور باز کردم. يکرخت شده ام زبانه 

  . کردمیباال اومد. بزور بازشون م حالیب نگاهم

 یچرا... اتفاق یبود. ول نیچشماش خون اریبود. ماه دیسف اریسرخ بود. ماه اری. ماهدمیاز دود د يپشت غبار ارویماه
  افتاده بود؟؟؟

 دونمی. فقط مکردمیحس نم يزی. چستادیا ی. قلبم لحظه به لحظه داشت از کار مرفتیم یاهیداشت س چشمام
  رونده شدم.محکم بازوهامو گرفت و بشدت عقب  اریدستان ماه

 نیاگه بازوهامو ول کنه حتما زم دونستمیفقط م ه،یبه چ یچ دمیفهم ی. نمدیبسته شدن در بگوشم رس يصدا
کم  یخورد و درد گرفت. آخ واریپشتم به د ي رهیشدم. حس کردم ت دهیفشرده شدم. نه کوب واری. محکم به دفتمیم

 يحاللم کن نفسها هیتونستم بگم پسر همسایم خواستیم برام مهم نبود. فقط دلم یچیاومد. ه رونیجان از دهنم ب
حس بودنم ، با تمام دردام،  یتونستم دهنمو باز کنم. با تمام ب ینم یتحمل ندارم. اما حت گهی. دتونمینم گهیآخرمه، د

که بدن سردم رو گرم  ومدیم رونیب یاز تمام بدنش حرارت کردم،یحس م ارویچشمان ماه يخشم، آتش شراره ها
  داشتم . چقدر... چقدر......  ازیبدنش ن ي. چقدر به گرماردکیم
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صدام ...  یول رمیمیدارم م اریدارم. ماه ازیبه آغوش گرمت ن یلیبغلم کن، فقط بغلم کن. خ اریدلم آرزو کردم: ماه ته
قلبم هم کم  ردمکی. حس مدیلرز یم ی. قلبم به آرامگهیدارم نه وقت د ازی... االنه که بهت ناری. ماهرسهینم ییبه جا

  آورده!                  

منو بخودش فشرد،  دهیچیبازوانش فشرده شدم! چنان محکم دستاشو دورم پ نیدورم حلقه شد و ب اریماه دستان
  ام گره خورد.  نهیس يبدتر تو نبارینفس تنگم ا

  .فتمیب نیزم کنهیو رهام نم دارهینگهم م دونستمیدر آغوشش ول کردم. م خودمو

 ادهیپ نشیبود از ماش یک ،يبود کنارش نشسته بود یک نیدم گوشم گذاشته با خشم تمام زمزمه کرد: پارال ا دهنشو
حرف بزن. فقط  فته،یداره م ی. چه اتفاقکنمیبووووود بگووووو که فقط دارم سکته م ی. کنیماش ياونم از جلو يشد

اول کار،  نیهم یبشنوم. ول خوامیپارال حرف بزن م مون. ندهیبــا من.... با خودت... با آ یکنیم کاریچ يبگو دار
گنده  يغلطها نیو از ا ياعصابم راه بر يرو یمدل نیجفت پا ا گهیبارررر د ـــهی خورم،یخودم سوگنــد م يبخدا

 ارتیتو هنوز ماه یعنی. یفتیخودت به غلط کردن ب ارمیسررررت م ییبال ،ینیبش يهر نره خر نیماش يجلو یبکن
  .دایازت برسه اونورش ناپ یچقــدر جالد باشه و حساب تونهیم یگاه یناخترو نش

 دایبزور پ ییتکون خوردن نبود! هوا يبرا ییبود که استخونام به صدا در اومده بود. جا ادیز يبازوانش بحد فشار
  دادم. حالشم نداشتم دهنمو باز کنم. یو فرو م کردمیم

 وونهیبشنوم. دارم  د خوامیم ؟يدینم حیچرا توض ؟یگینم یچـیبسته شد. بلندتر دم گوشم گفت: چرا ه چشام
 یشده ... اتفاق يزیتو... چ یشُل نهمهیبدنت لمسه... چرا ا نهمهیتند باش فقط! پارال... پارال... تو چرا ا شمیم

  افتاده........

  نشست. اریماه يشونه  ياومد و رو نییتونست سرمو تحمل کنه. سرم پا ینم گهید گردنم

. یکن یم نکارارویچقدهههه دوستت دارم باهام ا یدونیبناگوشمو قشنگ لمس کرد و گفت: توووو مگه نم اریماه يلبا
  .يدیو عذابم م ینیش یگردن کلفت م هیچقدر به خودت و کارات حساسم حاال کنار  یدونیتو مگه نم

حســوووودت. فقط...  اریماه يراب یاعصاب نذاشت یدونیفشار خونم باال چقدر رفت. م دنتونیلحظه با د هی یدونیم
  فقط... فقط بار آخررررت باشـــه خـــــب؟

  . زدیمامانم بگوشم نشست که صدام م يصفت؟ صدا یب يبود اون اجنه  یک نمیدهن باز کن بگو بب االن
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  . منتظرم باش.يبد حیکامل توض زنمیبهت زنگ م یول رمیو گفت: م دیتند لباش به گونه ام چسب اریماه

با صدا زدن  ی. ولدونمیخودمو نگه داشته بودم رو نم ياز دورم باز شد و بطرف در رفت. چه جور عیسر دستاش
  بزور برداشتم. ییگرفته قدمها واریبلند فرو دادم و دستمو به د یدوباره مامانم نفس

 یاز کس یول دمیدرو شن يفکر کردم صدا ؟يگفت: اومد دنمیبود و منتظرم بود. با د ستادهیپله ها ا يباال مامان
  هام برشته شد. ینیزم بینشد نگران شدم. تند به عقب برگشت و گفت: االن س يخبر

 يانداختم. نشستم. عرق سرد اطیح يپله ها ي. چقدر تشنه بودم. خودمو به زور روخوردمیآب بود و م یوانیل کاش
 ی. ولرسوندمیر شده خودمو به تختم مهرجو دی. باگرفتینشسته بود. آروم آروم هم تمام بدنمو فرا م میشونیپ يرو

  .اوردمیخوردم حتما باال میهم تکون م ی. اگه کمخوردیحالم بشدت بهم م تونستم،یم ایآ

گرفتم و خودمو باال کشوندم. تا  اطیح يفلز ي. دستمو به نرده هادمیکش یدراز م رسوندمیم ییخودمو جا دیبا یول
چند قدم بردارم به راهرو  م،یچندتا پله دار دونستمیسال م يه سالهاک کردمیبه راهرو برسم فقط از حسم استفاده م

  بود. کیهمه جا تار دم،ید ینم يزی. چرسمیم

  . دمیرها شد و ... دراز کش فمی. ککردمیم تیبرام کفا نجایپام حس کردم. هم ریراهرو رو ز فرش

 ای. کل دناریمن باشم و ماه خواستیچقدر دلم م خواست،یاز همه رو م يچقدر دلم دور خواست؛یدلم خواب م چقدر
  .....اریبه درك برن. فقط من و ماه تونستنیم

 ی... نمیزنگ بزنه، ول خواستی. مرسوندمیخودمو به اتاقم م دیچشمم اومد. با يجلو اریخشن ماه ي افهیق
  .دمینفهم يزیچ گهیتونستمممم. د

واقعا سخت  یکردم چشمامو باز کنم ول یسعحواسم جمع شد.  یکم زدندیسرم حرف م يچندنفر که باال يصدا با
 ییبصورتم خورد. صدا یبود. آروم دست ینیتر از هر سنگ نیبودند و سنگ دهیچشمام سنگ چ يرو نکهیبود. مثل ا

  خورد.  یچشمش تکون نکهی. مثل اومدیتا االن بهوش م دیگفت: آخه با

فشار  یلیبوده خ یهرچ یو اجبار گفتند، ول يرستگاجواب داد: درسته خونواده اش فقط در مورد خوا گهید ییصدا
و به موقع به  دنیخوبه زود فهم چاره،ینبود. دختر ب یچیاز ه ياثر میکرد نهیتحمل کرده. تمام بدنش رو معا

  که ..... اوردنیم رتریساعت هم د هیرسوندنش وگرنه  مارستانیب
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هست به  ایدن ياز منهم بدبخت تر تو یعنی. دیزنیحرف م دیدار یکردم بپرسم درمورد ک یشده بودم. سع کنجکاو
  . ومدیازش درن ییصدا یخورد ول ی. لبام تکونرمیبگ یو قدرت رویباهاش بحرفم بلکه ن یبرم و کم دنشید

  . ادیگفت: لباش تکون خورد. داره بهوش م یکی

  بگوشم آشنا نبودند. به صاحبان ناشناس صداها بندازم. صداها اصال یچشمامو باز کنم و نگاه يال یکردم کم یسع

 یدختر خوب! المپ رو خاموش کردم. آروم آروم سع نیدم گوشم گفت: آفر ییچشممو زد و تند بستم. صدا ينور
  لحظه هستند. همه چشم براه برگشتنت هستن... نی. همه منتظر ایکن چشماتو باز کن

 ستادهیروبروم ا شیکیافتاد که  دپوشیدو مرد سف ينبود. چشمم تارگون رو ينور گهیباز کردم. د یچشمامو کم يال
بود تند گفت: من به  ستادهیهم کنارشون ا يمشخص بود دکتر هستند. پرستار یول دمید ینم ادیبود. درسته ز

ماچ و  یسرشون. فکر کنم کل يرو گذاشتند رو مارستانیو ب زندیر ی. سه روزه فقط اشک مدمیخونواده شون خبر م
  .ها.... رمیبگ لیبوسه هم تحو

  .خوامیبرگردوندم و فقط گفتم: آب م شونیکیخشک بود. نگاهمو آهسته بطرف  تیمثل چوب کبر دهنم

آب به  یوانیجلو اومد و سرمو با بالش بلند کرده ل يگفت. پرستار يزیکرد و چ يسرم اشاره ا يباال ياز دکترها یکی
حال اومد. کاش بازم  گرمیاسم گفت ج. تا تهش خوردم.احسدونستیدهنم گذاشت. چقدر تشنه بودم رو فقط خدا م

  .خوردمیبود و م

  اشاره کرد. ی. و با دستش بطرفنتتیبب خوادیمامانت م یسرت رو برگردون یتونیگفت: م پرستار

عمه، عمو، همه  ال،یمحسن، ل م،ییزندا م،ییسرمو برگردوندم. مامان، مادربزرگام، بابام، دا حالیکمکم کرد و ب خودشم
  افتاده بود. ی. چرا مگه چه اتفاقکردندیم هی. فکر کنم همه گرکردندیدند و دورادور منو نگاه مبو ستادهیوسط در ا

. نگاهش خسته ... کردیکه از پشت سر همه با قد بلندش نگام م ستادیصورت محسن ا يو نگاهم رو دمیرو د همه
سر سفره  يهمسرش بشم، زور يود زورافتاد که قرار ب ادمی شیخواستگار ي... بود. لحظه ادیخسته... نگران... ناام

  ....... ي... زوريبشم. زور شیصاحب خونه زندگ يزور نم،یعقد بش

زد. شروع به  خیاالن کجا بود. بدنم  اری.ماهخواستیم حیازم توض یچشمام قد علم کرد که عصبان يجلو اریماه
  تخت بود رو گرفتم و فشردم. يکه کنارم رو یکردم. دست دنیلرز
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. نیباالست، زود باش یلی... تند... براش خطرناکه. ضربانش خنیاریگفت: حالش بازم بد شد. آمپولشو بفقط  ییصدا
  . زود... زود....... چشام بسته شد.نیدر دور کن يشو از جلو فهیروطایت

  در کار نبود.  یو جمع و جور شدن دمیلرزیم دونمیم فقط

دم گوشم گفت:  ییدستمو گرفته صدا ی. فقط کسدمیرو نفهم شد قیانژوکتم آمپول تزر قیاز طر ایآمپول زدن  بهم
 ییراهنما ادی. پدر مادرت زمیبا هم حرف بزن دیبا یآروم باش دختر خوب... آروم باش فقط... حالت که خوب بشه کم

  .یبکن نکارویا یتونیمون نکردند. فقط خودت م

دختر قشنگ االن فقط  میکنیمشکلت رو حلش محس کردم و ادامه داد: انشاا... با کمک هم  شتریدستش رو ب فشار
  مگه نه؟ یخودتو ناقص کن يخوایضربان قلبت کنترل بشه. تو که نم دیمهمه که با تیسالمت

بود کمکم  یکس ایدن نیدر ا نکهیکرده بودم. مثل ا دایپ ینانیچرا با حرفاش اطم دونمی. نمشدیداشت کم م لرزشهام
  به سمتم دراز کنه. یکنه و دست

تا حالش خوبِ خوب نشه  گهیدکترش گفت د نیهمون صدا گفت: به خونواده ش بگ دمی. شنومدیخوابم م بشدت
  ..........نوایروز افتاد. دختر ب نیبازم به ا دنشونیکردن کارستون که با د ي. کارننشیبب دمیاجازه نم

 یاطرافمو بهتر م نباریم و احواسم جمع شد. چشمامو باز کرد شتریب یبخودم دادم از درد بازوم کم یتکون یوقت
. دمید یاز روبرو همه جا رو م یشده بود ول دهیدر دو طرفم کش يبودم. پرده ا مارستانیب نکهی. مثل ادمید

 يباال یی. نگاهمو چرخوندم. دستگاههايکاربودند و هرکدوم مشغول  ستگاهشونیدورتر از من پشت ا ییپرستارها
  به بدنم وصل بود. اومده  نییازش پا ییمهایسرم بود و س

احساس آرامش داشتم.  يبود و صددرصد به بازوم وصل بودند. جور زونیسرم آو يافتاد که باال ییبه سرمها نگاهم
 يرو نداشتم و حس نکرده بودم. پرستار شیآرامش و آسا نیبدنم راحت و اعصابم آروم بود. مدتها بود ا يجور
گفت: حالت بهتره ها. رنگ و روت واقعا خوب  وکرد  قیدر سرمم تزر ی. آمپولدیشد و با لبخند حالمو پرس کمینزد

  شده.

مشکلت  خوادیباهات حرف بزنه، م یکم ادیگفت: دکتر معالجت م گشتینگفتم. همچنانکه برم يزیزدم و چ يلبخند
هم  عملکرد قلبت از اعصابته که همه دست به دست یختگیبهم ر يکنه که بنظرش همه  دایپ شهیو از ر یرو اساس

  .ختنیدادن و به همش ر
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دست بدست هم داده کار  ی. همگگفتیکه داشتم رفت. پرستار راست م ییبطرف اعصاب ناآرام و ماجراها فکرم
  قلبمو قشنگ ساخته بودند. 

 دونستمی. اصال نمومدینم ادمی یچیافتاد. ه ادمیرو  دمیفرش راهرو دراز کش يرو کهیفکر کردم فقط تا زمان یهرچ
. از ومدیافتاد داشت بطرفم م ییافکارم غرق بودم که چشمم به فرد آشنا يدرآوردم. تو مارستانیاز بسر يچه جور

  لباسش که دکتر بود. 

  بودم!  دهیسرم د يباال شونویمن ا آهــان

 نیا میکن یسع دیشده؛ واقعا نگرانت بودم. با يبه دستگاهها انداخته گفت: شکر خدا ضربانت عاد ینگاه دیرس تا
. تا خبر دادند حالت خوبه خودمو رسوندم با خودت حرف میخوریبه مشکل برم یبشه وگرنه کم تیضربان تثب حال و
  ؟یحرف بزن یبرام کم ي. االن حالشو داريافتاد تیوضع نیچرا به ا نمیبزنم بب

  کنارم گذاشت و نشست که چشم بمن دوخت.  یصندل برگشته

ُپر بود.از فکرم گذشت دکترها  یو مهربان با اندام نیدلنش يا افهیساله با ق 50حدودا  ي. دکترکردمینگاش م داشتم
  رو شانس آوردم!!! ندفعهیمن ا ای رسنیم ضهاشونیبه درد دل مر شهیهم

 شهیضربانش کند م هوی يرادیا چیقلبت سالمه و بدون ه یبا تعجب نگام نکن. وقت ينجوریگفت: ا دینگاهمو د یوقت
به کار  یدر کاره که ربط يجد يمساله  هیپس  ره،یم ستادنشیکه در هردو حالت احتمال ا رهینور باال مبه سرعت  ای

 زمیتجو نیآخر نمیبب شنومیو من م یزنینه! االن تو حرف م ایدرسته  صمیتشخ نمیبب خوامیخودِ قلب نداره. فقط م
  کن. فیرو تعر یو برام همچ باشه! فقط راحت باش تونهیم یچ فتیقلب درمونده و بالتکل نیا يبرا

کردم و  سیخوردم دهنمو خ یکه کم یدرد دلهام هستش. با آب يبرا نهیگز نیدکتر بهتر دمیفکر کردم و ... د یکم
 يبرا مشونیمامان و بابام و تصم یو مهربون محل بود شروع کردم.  نظر منف یکه لوط هیخودمو از پسر همسا يماجرا

نبودم، بزور و اجبار همکه  يبستر مارستانیشدم و ب ینم ضیکه عاشقم بود و اگه مرگفتم  موییازدواجم با پسر دا
نه دلم باهام  کهیدرحال کردمی. ازدواج مومدیاز دستم برنم يچکاریه کهیعقد نشسته بودم درحال يشده سر سفره 

  داشتم. مییبه پسر دا یخاص ينه خودم عالقه  ومدیراه م

 نیچند سوال هم ازم کرد و بعد گفت: درسته در ا حاتمیتوض انی. در پافتگینم يزیو چ کردیفقط گوش م دکتر
لحظه به بعد  نیاز ا یول خواند،یو صالح بچه هاشونو م ریخاص خودشون خ دگاهیپدر مادرها با د يهمه  ستین یشک

بوده  ایدن نیا بگم عمرت به تونمیبکنن. فقط م يباز ينجوریو قلبت ا یبا زندگ دمیاجازه نم گهیبه عنوان دکترت د
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نبودم بتونم  دواریام یمن دادند ، حت لیتحو یکه فقط با تک ضربان ی. اون قلبیزنیبا من حرف م يکه االن دار
درصد اگه وضعت ثابت شده  90و بعد به احتمال  ذارمیم انینجاتش بدم. اول شرط و شروط هامو با پدر مادرت در م

  !یتحت نظر باش يچند روز دیفرستمت که بازم با یبخش م بهباشه فردا 

  ....ییییلیدرموندم ... خ یلیمخمصه رو رد کنم؟ دکتر خ نیا نیکمکم کن نیتونیم یعنیگفتم:  آروم

بخدا باشه. دوما ما هم تالشمونو  دتیسرم بود گفت: اوال ام يباال توریمان يکه نگاهش به نوار قلبم در صفحه  دکتر
  .میش یو با کمک خدا موفق م میکن یم

  . دمیسرم اومده بود از مامان و بابام پرس يگذشت. خداروشکر حالم بهتر شده بود. پرستارم که باال باونش

عنوان اجازه مالقات  چیدکتر به ه ی. ولخورندیجم نم CCUيپرسن و اصال از جلو یحالت رو م انی: هر ساعت مگفت

آخه دکتر ما  یو بالشون رو جمع کنه. ول دست خوادیکه دکتر م ونهیدر م یحسابرس يپا يبهشون. بنظرم جور دهینم
  نبود!!! ينجوریکه ا

موندن و  یازم دور م یفکر کنم دکتر هم کارش رو بلد بود. همون بهتر که کم  ی. دلم براشون تنگ بود ولدمیخند 
به  خواستنینم یکه حت يتونه باشه! همون دختر یم یو چه مدل يبدون تک دخترشون چه جور یزندگ دنیفهم یم

  بدن. فقط هم حرف حرف خودشون بود. یتیدلش اهم يف و خواسته حر

  اونروز بود که به بخش منتقل شدم و تمام خونواده ام دوره ام کرده بودند.  يفردا

 یهمکه تموم لونیل يهم اشک شوق بود. هق هقها ،ی.که هم اشک ناراحتکردندیم هیهم گر دن،یبوس یمنو م هم
 دهی) محکم در آغوشش کشمی( مادربزرگ پدر زجوونمی. عزستیگر یم يها يبا هانداشت. گردنمو بغل کرده بود و 

 نمیبرم خونه خودمون بب یم دارمیبرم زدلمویبخشمشون. عز یکنن نم تتیاذ گهیبار د هی: گفتیو م ختیریاشک م
  چشمت ابروست. يحق داره بهش بگه باال یحق داره بهش زور بگه ،ک یحق داره دهنشو باز کنه ،ک یک

 ستادهیا يمحسن نشست. گوشه ا يبود. رسما الغر شده بودند. نگاهم رو دهی... بابام... چقدر رنگ و روشون پرامانمم
بود.  فقط نگاهش پراز سوزش...  ومدهیجلو هم ن ی. حتگفتینم يزیو چ کردیبود و با چشمان پراز اشکش فقط نگام م

  ... درد بود.یناراحت

به  یبه ضربان قلبم گوش داد. بعد نگاه یبا گوش ستادهیکردند که دکتر کنارم ا ورود دکترم به اتاق همه سکوت با
شک و آه و ناله نداره. به ا ازیمن ن ماریکه ب نیاشکهاتونو جمع کن کنمیخواهش م یهمه انداخته گفت: االن از همگ
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نداره. همونطور  یمعن هیگر نیکن هیبهش هد يپراز شاد وآروم  یزندگ هی نیو وسعش رو دار نیتونیم یهمگ یوقت
که  گردهیخطرناکش برم يدوباره همون حالتها نیناراحتش کن یکم هیهمکه بهتون اطالع دادم و حرفامو گفتم، کاف

دخترمون  دیکنیبدم. اتاقم هرچه زودتر خلوت م لتونیو سالم تحو حیدخترتونو صح دمیبهتون نم یقول گهیبار د نیا
  دارند.  ازین استراحتبه 

رو ترك کردند. اتاق که  مارستانیراحت شده بود ب الشونیکه خ ییهمه خونواده هامون از عمو و عمه و دا رفت. دکتر
 المیحالتو بپرسم و خ تییتنها به عنوان پسر دا تونمیگفت: م دهیخلوت شد، تازه محسن جلو اومد و آروم بطرفم خم

  ازت راحت باشه؟

 ي. فکر کنم نگاه پراز سوالم رو کامال خوند که گفت: حالت بحدمکردیباور نم دمویشن یرو که م يزیکردم. چ نگاش
داشت  دمید مارستانیتخت ب يو از حال رفته رو انیگر يعمه رو اونجور یکه وقت میبد بود و ازت دست شسته بود

 يورخواسته ام نکنم. پارال هرج يرو ياصرار گهید وفقط از خدا خواستم تورو به ما برگردونده  زد،یخودشو کتک م
ها از گور من بلند شده. حتما  یناراحت نیتمام ا کنمی. فکر مکنمیناراحتت نم گهیو د دمیهمونو انجام م يتو بخوا
 شیزیو قلبت ناراحت شده، وگرنه تو که قلبت تا اونروز چ يشد تیاذ یلیمنگنه گذاشتمت خ يکه من تو ياونجور

  نبود!

و اشکام راه  دمیصورتم کش يتم. فقط در سکوت پتو رو روگفتن نداش يبرا یبه اشک نشسته بود و حرف چشمام
  گرفت. 

از دستم  يکار یسوخت. ول یسوخت... م یسوخت. م یاتاق رو ترك کرده بود. منم دلم م نیناراحت و غمگ محسن
  . ومدیبرنم

ه چه عرض به مراقبت داشت. رنگ و رو ک ازیخودشم ن کنمیفقط مامانم اجازه داشت همراهم بمونه که فکر م اونشب
  شده بود. ریکنم ، خودشم پ

از همه  شتریبودند که خودشون شروع کرده بودند نه من. ب ییهایماجراها باز نی. اومدیاز دستم برنم يبازم کار یول
  اوضاع خونواده ام هم اصال خوب نبود. اصال......   یشده بودم. ول تیوسط من اذ نیهم ا

 نکهیا الینشسته بود و بخ یصندل ي. مامان هم کنارم روکردمیاشتم فکر مرفته بودند. چشمامو بسته بودم و د همه
 یسرم اومده تونسته بود از من ییچه بال دونستیم یعنیپرواز کرده بود.  اریماه ي. فکرم به سوزدینم یحرف دمیخواب

که   نمیبب نهیه عاوضاعش رو ب تونستمیازم داشت کاش م ير. اگه خبرهیبگ يعنوان نبودم خبر چیبه ه يکه چند روز
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من بودم تونسته بودم چند روز  نیا ایگنده بگم رو دلتنگش بودم. آ طونی. چقدر وروجک شکردیم کارایبدون من چ
  ذره..... هیذره بود ... فقط  هی دنشید ياالن دلم برا نیهم یو زنده هم بمونم؟؟ ول ارمیدوام ب دنشیبدون د

  فرو دادم که در اتاقم بصدا دراومد. یقیلحظه. نفس عم هی يشده برا یحت دمشید ی.کاش مدیلرز دلم

  آروم باز کردم. مامانم بطرف در رفت و بازش کرد.  چشمامو

بکنم.  یبزنم. نه کم موند از سر جام بپرم و رقص غیخواستم ج يشد لحظه ا داریکه وسط در پد ییچهره ها دنید با
 یکردم چشمامو ببندم ول یمرخص شده بودم. سع  CCUاز بودم و امروز  ضیتند خودمو جمع کردم. مثال من مر یول

پشت مامانش  کلشیبا اون قد و ه اریکه ماه ودخانم دوخته شده ب دیراستش فقط و فقط نگاهم به پشت سر ناه
گونه هاش رسما  يچقدر الغر شده بود. استخونا ی... ولیچشمان مهربون و نگرانش رو بمن دوخته بود. ول ستادهیا
  چشماش بزرگ شده بود. زده رونیب

که در دست داشت رو بطرف  یبود و دسته گل ستادهیهمچنان ا اریخانم وارد شد. ماه دیو ناه دیکنار کش مامان
  مونم.  یمنتظر م رونیب نجایتا پارال خانم استراحت کنن. هم شمیمامانش گرفته گفت: مزاحم نم

  دلتنگشم... نزار بره. نزار ازم دور بشه.  یلیآخــه خ دلم گفت: خداجووونم ي. فقط تودیلرز میلی. خدیلرز قلبم

که حاال  می. کم بهتون زحمت نداددیی. پارال راحته شما بفرماهیچه حرف نیا اریآقا ماه کنمیگفت: خواهش م مامان
سرشو  یبعداز مکث اری. و با دستش داخل اتاق رو نشون داد که ماهدیی. بفرمانیشرمنده مون کن ينجوریا نیبخوا

  وارد شد. یانداخته با سالم نییاپ

از  یخوشحال کهیجلو اومد و درحال دخانمیدوباره کار دستم بده. ناه دمیترس یو راستش م دیلرز یقلبم م بازم
  . دیبطرفم خم شد و قشنگ صورتمو بوس دهیصورتش مشخص بود حالمو پرس

. میو زنده شد میهمه مون مرد یدونی. منمینب نجورجاهایتورو ا گهیو د رمیبم یپراز اشک بود که گفت: اله چشماش
  .میداشت یهمه مون چه اوضاع یدونیم

  ها....... دونستنیاز اول ماجرارو م یعنیکردم: پس اووووه  فکر

رو بمن  دیدرخشیتوشون م یبود. چشمان نگران و پراز عشق و مهربونشو که نم اشک ستادهیتختم ا نییکه پا اریماه
همه مونو نصفه عمر  نیباور کن یخانم؟ خدارو هزار مرتبه شکر حالتون بهتر شده. ولپارال دیدوخته بود گفت: خوب
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. فقط گوش می. از بس نگرانتون بودومدهیبه چشمم ن بچند شب رو هم خوا نیا دمیکه من د ي. با اون صحنه انیکرد
  ه....آخ یخوابی. کدوم صحنه... کدوم نصفه عمر... کدوم باوردمیو از حرفاش سر درنم دادمیم

  نبود. ادیز يولنگار يبودم و جا ضیخب... فعال مر یبپرسم ول خواستیدلم م یلیخ

 يپرستار ستگاهیلطفا به ا ضیسرشو داخل اتاق کرده گفت: همراه مر يکرد که پرستار ییرایپذ ینیریبا ش مامانم
  .انیب

. در امیباشه منم ب ازیگفت: اگه ن اریکه ماه شدیخواست و از اتاق خارج م یمعذرت اریو ماه دخانمیاز ناه مامانم
  خدمتم.

  . و رفت.دی. لطف دارکنمیباشه خبرتون م ازیکرده گفت: ن يبازم تشکر مامانم

  لبش داشت. يپراز حزن رو يو لبخند کردینگام م دخانمیناه

باشه. اون داشته  يکار دیکه آروم بطرف در راه افتاد گفت: منم برم کنار اعظم خانم باشم شا دمیکنار کش نگاهمو
  پارال و من برم دنبال کارا .... شیپ ادیب

. فقط ستادیرسوند و کنارم ا کمیانداخت. بعد خودشو نزد رونیب یخودشو دم در رسونده نگاه اریرفت ماه رونیب تا
  نشست.  میشونیپ يداره. تند خم شد و لباش رو یمیچه تصم دونستمینگاهم به حرکاتش بود و اصال نم

حس  میشونیپ يرو رو یاشک دنیکامال از حاالتش مشخص بود. چک یکه دلتنگ دیدش منو بوساز عمق وجو چنان
 ادیسر من م ییبدون تو چه بال يمرده بود. اصال فکر کرد ارتیسه چهار روز رو ماه نیا یدونیکردم که گفت: م

  !هیهمسا يدخترو يبود باهامون کرد يچه کار نی! اوووونهید

  نکن. باور کن طاقتشو ندارم!!! نکارایبا من از ا گهیشست. ادامه داد: دگونه ام ن يو رو دیسر لباش

  صورتم نشست.  ينگاهش رو  ده،یچشماش کش يرو یبا عجله بلند شد و دست بعد

. منکه فقط يسرمون آورد ییچه بال یدونیمنم با دستش پاك کرد. گفت: م سیخ يجلو آورد و گونه ها دستشو
  . شدمیهرلحظه زجرکش م مردم. یداشتم لحظه به لحظه م
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 ایپارال باور کن تا دن یعنیصداش گفت:  يتو دیشد یازم فاصله گرفته با بغض یو کم دیاز صورتم کنار کش دستشو
ندونسته و ناخواسته چه  یدونیباهات بد تا کردم. اصال م يبخشم اونجور ینم چوقتیبخشم. ه یخودمو نم استیدن
  خودم تورو ........ يبا دستا تمکشتم. من داش یم یدست یسرت آوردم. من داشتم تورو دست ییبال

 ینگفت یچیفکرم ازت راحت بشه. ه تهییپسر دا  یکلمه بهم نگفت کیدوباره به اشک نشست که گفت: چرا  چشماش
کرده  یمامانت تازه شناختمش. اونموقع بود تازه آهم دراومد چه خبط ياز حرفها دمشیکه د مارستانیب ي. تویچیه

  بودم.

شدم.  ریچند روز رو فقط پ نیبهت بزنه. باور کن ا يحرف اضافه ا کنمیداغش م ارویماه نباریپارال. ا خوامیم معذرت
 شدمیم وونهیخودمو ببخشم. فقط داشتم د ای، نه اون لحظات رو فراموشش کنم  ارمیصدامو درب تونستمیمُردم... نه م

  کرده بودم. کاریباهات چ امیباز وونهیکه با د

 ادتهی. کردمیبودن م ضیبودم و و احساس مر حالیباور کن. من خودم بشدت ب اریگناه تو نبود ماه یگفتم: ول مآرو
  خودتو عذاب نده. نهمهیراحت کن و ا التویحالشو نداشتم بهت جواب بدم. خ ی، حت یحسیچقده تو ب یخودت گفت

  . ستادیتخت ا نییبه عقب انداخته، سرجاش برگشت و پا ینگاه

 نیو سالم از ماش حیروز انداختم. وگرنه تو که صح نیمن سر حرفم هستم. من تورو به ا یبگ یگفت: تو هرچ آروم
  .يشد ادهیپ تییپسر دا

داد. فقط آروم گفتم:  حیرو توض یهمچ شهیکنم، بعدا هم م هیتوج ارویماه ستیفکر کردم: االن وقتش ن يا لحظه
چطور  اری. فقط ماهالیخیپس ب ینداشت یتو گناه گمیم یبدم. ول حیوضت ستیگناه تو نبود. االنم وقتش ن گمیبازم م
  .یخبر داشته باش تمشده و کجام! اصال انتظارشو نداش یچ يریازم خبر بگ یتونست

فقط سکته  فتهیم ادمی. تا ارهی. جواب داد: خدا اونروز رو ببره و ندیصورتش کش يرو یچشماشو بست و دست اریماه
. و شروع به میحال خوب رو از دست ند نیا ایداشته! ب یحالم کنارتم و خدا تورو به ما ارزاناالن خوش ی. ولکنمیم

  خنده هام بلند شده بود.  ياکرد که صد یرجلکیز يهایپراز احساس و شوخ يگفتن حرفها

خانم  دیمن، خودشونم خوشحال شدند. ناه يخنده ها دنیکه با د دمیو مامان رو به اتاق رو د دخانمیشدن ناه وارد
 يبشه که تو هیته مارستانیب رونیاز ب دینسخه با نیا ارجانیرو بطرفش گرفت و گفت: ماه يکرده کاغذ اریرو به ماه

  . زحمتشو خودت بکش.ستین مارستانیداروخونه ب
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  که من اجازه ندادم. انیزنگ بزنه نادرخان ب خواستیخانم م اعظم

 نیبه استراحتشون برسند که ا ی. آقانادر هم بهتره کمرمیگیتون مرو به مامان گفت: خودم در خدمتم و برا اریماه
  گذشته بهشون. یچ نیدونیچند روز همه تون م

  رفت. رونیبرام از اتاق ب ينسخه رو گرفت و با تکان سر بعد

  . دمیپرس یم دیافتاده. با ییبودم چه اتفاقها خبریاز همه جا ب یبدونم وقت خواستیدلم م یلیخ

زودتر مرخص  یهرچ یکنار تختم نشست و دستمو بدستش گرفت. گفت: انشاا... به سالمت یصندل يخانم رو دیناه
  .يگردیو بخونه تون برم یشیم

حالم بد بود و چشمام  دونمیفقط م اد،ینم ادمی یچیداده رو به مامان گفتم: مامان من اصال ه لشیتحو يلبخند
  افتاد؟ ی. بعدش چه اتفاقنی. همدمیراز کشو راهرو خونه د ارمیکه نتونستم طاقت ب رفتیم یاهیس

رفته  رونیب ادتهیاشک چشماشو گرفته گفت:  شیروسر يش به اشک نشسته بود با گوشه که دوباره چشما مامان
 دمیرسوندم و صدات کردم که د اطینشد، نگران شدم. خودمو به ح يدر اومد و از خودت خبر يصدا یوقت ؟يبود

  .ياومد

هامم درحال سرخ شدن بود که  ینیزم بی.  سستیجمع نبود و اصال حس نکردم حالت خوب نچرا حواسم  دونمینم
  بسوزند و تند به آشپزخونه برگشتم.  دمیترس یم

گوش دادم از کجا  ی. کمدیبه گوشم رس تیزنگ گوش ينگذشته بود که احساس کردم صدا يا قهیده دق حدود
. دادیهم جواب نم یو کس شدیقطع نم تی! زنگ گوشيتاقت بودا ي!!! آخه تو که حتما توادیصدا ب نیا تونستیم

و کف  يافتاده بود نیزم يدر رو ينگران شدم و خودمو به راهرو رسوندم صدات کنم که چشمم به تو افتاد. جلو
  .ختیریم رونیاز دهنت ب يدیسف

خودم  يکنم. فقط صدا رکایزدم و صدات کردم. اصال بلد نبودم چ غیج دونمیکردم و فقط م کاریچ دونمینم گهید
بپرسم چطور  اریسواله و تا امروز فرصت نشده از آقا ماه يهم نبود کمکم کنه. هنوزم برام جا یگوشم بود و کس يتو

  . ستادیسرمون ا يباال دمید هویسر از خونه مون درآورد و 

منو کنار زد و تورو  یمعطل چگونهیکه بدون ه میاریآقا ماه ونیتورو مد یزندگ دونمیفقط م یول دمیفهم ینم خودمو
  .میرسوند مارستانیبه سرعت برداشت و به ب
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در کوچه مون باز مونده بود که ..... فکرمو  یعنی. دمیفهم ینم یچیو منم مثل مامان ه کردمیمتعجب گوش م فقط
قبل عاشق  از شتریهنوزم ب دونستمیلحظه فقط و فقط م نی. در ادمیپرس یم اریمشغولش نکردم . حتما از ماه ادیز
  اعجوبه هستم... و هستم و خواهم بود. نیا

  

  

  

  

                                             13  

  

  کند] یم فیتعر اری[ماه 

 نیبخونه برگشته بودم و آخر میداشت رهیخونه ذخ نیرزمیز يکه تو نیماش یدکیلوازم  یبردن بعض يبرا اونروز
پارال  يبود. نگاهم رو ستادهیخونه پارال ا يافتاد که جلو دیسف ییبه پژوچشمم  کردمیرو از خونه خارج م یقوط

  نشست.

صورتم  يرو متیبشه. نگاه پارال به مال ادهیپ نیاز ماش خواستینشسته بود و م ییمرد جوان خوش برو رو کنار
. انگار بود و نبودم ردمکیبودم، انگار نگاهش نم ستادهیانگار من وسط در نا د،یانگار اصال منو ند ی... ولینشست ول

 يمن بود. نفسهام داغ داغ پره ها دنیکه برابر با ند ردو حال نگام ک حسینداشت. چنان ب یتیاهم چیاونجا براش ه
  سوزوند.  یمو م ینیب

در  يانداخته دوباره نگاهشون کردم. پارال جلو نیرو نداشتم و تند در صندوق عقب ماش ینگه داشتن قوط يارای
بدون  یکردند. بعد وارد خونه شون شد و حت یم یبود خداحافظ ستادهید و با پسره که کنارش اخونه شون بو

  برگشتن بطرفم در خونه شون بسته شد.

  سوخت! یگرفته بود و چشمام داشت م شیکل بدنم آت اوردمیماجرا که اصال هم سر در نم نیاز ا رانیح
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لحظه اگه عالم و آدم هم  نیشده بودم و در هم وونهید دونمیدنده عقب گرفت و از کوچه خارج شد. فقط م پسره
  بمن نداد. یتیاهم چیکه پارال کنارش ه هیپسره ک نیا دمیفهم یم دیشدند با یجمع م

بغض آلود و خفه ام دوباره  ينداد. با صدا یجواب چکسیدور نشده که در خونه شونو کوفتم. ه ادیپارال ز دونستمیم
 ی. پارال به چه حقشدمیرال خواستم تا درشونو نشکستم باز کنه. فقط داشتم خفه ماز پا یدرشونو کوفتم و عصبان

  .مهضم کن تونستمینشسته بود رو اصال نم بهیمرد غر هیکنار 

 ادهیپ گهینفر د هی نیاالن پارال از ماش یول میبنداز گهیبلندباال به همد ینگاه هیچشم بق يجلو میحق نداشت یحت ما
  طرف... اونم از ورِ دلِ  شدیم

بود که بازوهاشو  ادیز يخشمم بحد یخوب نبود وا رفتم. ول چیپارال که رنگ و روش ه دنیاز د یباز شد و در آن در
  گرفتم و ......

  شد. دهیچیکه دستام دورش پ فتهیب نیپارال در آغوشم کم موند زم دمید متعجب

دقت کردم. حرفامو زدم و  شیحالید کمتر به ببو یاعصابم قاط ختهیبهم ر يبحد یول کردم،یاز حالش تعجب م کامال
. حالم بشدت بد بود کردمیفکر کنم همونجا خودمم سکته م زدینگرفتم. اگه مامانش صداش نم یجواب چیمتاسفانه ه

  بد..... یلیخ

تونستم  ینم یو حت دیکوب یاعظم خانم تند پارال رو رها کردم و وارد خونه خودمون شدم. قلبم م يصدا دنیشن با
  انداختم و منتظر شدم پارال به اتاقش برسه و زنگ بزنم. اطیح يپله ها يخودمو رو ضیاخل خونه برم. با غد

مامان خونه  دونستمیبود امکان نداشت از خونه تکون بخورم. اصال نم یکنار پارال ک ي کهیاون مرت شدمیخبردار نم تا
 لشیکه گذشت به موبا یربع هی. حدود زدمیبا پارال حرف م ــدیبا دیبا دیلحظه با نیاالن و در ا دونمینه، فقط م ایبود 

  زنگ زدم. 

 يتو نبارینگرفتم. ا یصبر کردم. دوباره زنگ زدم. بازم جواب یدلم نبود. کم يخورد و خورد بعد قطع شد. دل تو زنگ
  .دمیکوب یم نیزم يو با خشم پاهامو رو رفتمیراه م اطیح

تونست جوابگو  یکنارش بود و نم یبود که امکان نداشت. هرزمان کس يزیچ نی. و ا..دادی... نمدادیجواب منو نم پارال
  .....نباریا ی. ولدادیباشه رد تماس م
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 ي. دوباره زنگ زدم که در زنگ چهارم بود صداکردیم تمیش اذو گرومب گرومب صدا دیتپ یسرم م يکامال تو قلبم
  شده مادررررر..... یاااااا.... پارالااااااا چپـــارالا زدیم ادیاعظم خانم بگوشم خورد . فر غیج

  ...کــه... هیماجرا چ اوردمیاتاق پارال داشتم. اصال سر در نم يبودم و چشم به پنجره  ستادهیا اطیح وسط

  . بسته بود.دمیبطرف در خونه شون دو خواستیبلند اعظم خانم که کمک م غیج با

کمک اعظم خانم همکه فقط قلبمو از کار  يدرو باز کنه. صدا نبود یکس یول دمیکوبی. به در مزدمیم زنگشونو
تونستم خودمو  ینم یافتاده بود و من حت یعمر من اتفاق يعشق من... قلب من... روح من... همه  ي. برانداختیم

  .کردمیم يکار دیدرنگ هم نبود. با يبود و جا دهیفایبهش برسونم. درو کوفتن ب

 وارشونید يبود باال رفتم. خودمو رو اطیح يکه گوشه  ینیروغن ماش يبشکه  رسوندم و از اطمونیبه ح خودمو
  انداختم.  اطیح يپله ها يجهش خودمو رو هیآسان بود و با  هیهمسا اطیاومدن در ح نییرسوندم. پا

ظم خانم وسط راهرو افتاده بود و اع رونشیکَندم. پارال با همون لباس ب یداشتم در آن واحد جان م دمیکه د يزیچ از
قلبم  يفقط با تپشها يفکر چی. بدون هزدیصداش م انیداشت گر دهیهم با لباس خونه سر پارال رو در آغوشش کش

  .مشیبرسون مارستانیبه ب دیبا دیزدم: تند باش اد.ددمیکش رونیاز آغوش مادرش ب عیجلو رفتم و پارال رو سر

لحظه از  نیکه انگار قرار بود در هم دادمیقلبم فشارش م آغوشم بود و چنان به يدفاع تو یب يهمچون پرنده ا پارال
  من دورش کنند.

 نیعقب گذاشتم. شالش از سرش افتاده بود که کمتر یصندل يمو رو زکردهیرو باز کردم و عز نیعقب ماش در
 تونستمیال نم. چشمام پراز اشک بود. تمام بدنم سرتاپا سرّ بود. اصدیلرزیدلم م د،یلرزیبرام نداشت. دستام م یتیاهم
 يو تو دادمیدستم به اون دستم م نیدستم بود و از ا چیسو کهیرو روشن کنم درحال نیکنم و ماش دایپ چمویسو

و خودشو بزور کنار پارال جا داد و راه  دیرو روشن کردم که اعظم خانم هم رس نیگشتم. ماش یم چیدنبال سو بهامیج
  . میافتاد

به پارال  یبرگردم و نگاه خواستیکه خلوت تر بود. دلم م رفتمیم ییو از راهها مکردیم یبا سرعت نور ط ابونهارویخ
  سرعت نورم برگشتنم همان و تصادف کردنم همان..... نیبندازم که اونم امکان نداشت. با ا

 يزیمنتقلش کردند. تنها چ CCUدکتر بسرعت به  ي نهیاورژانس پارال رو درجا از دستمون گرفتند و بعداز معا در

  .ستی. اوضاعش خوب نادیاز دستمون برب يکار دیکلمه بود. فقط دعا کن کیدادند  لمونیکه تحو



  ماه مهربان من

 
245 

 

 اطینتونستم جلودار اشکام باشم خودمو به ح گهید کهیو زمان کردیم رانمیاعظم خانم و يها و ضجه ها هیگر يصدا
. من باعث تمام اوردیاز پا در م خلوت خودمو رها کردم. عذاب وجدان داشت منو يرسوندم و در گوشه ا مارستانیب

خودم قدرت تحمل  ینازك نارنج يجوجو کهیحال دراتفاقات افتاده بودم، من پارال رو تحت فشار گذاشته بودم 
و  رمیبگ ياز اوضاع جار يمنگنه گذاشتنش، با تلفن خبر نهمهیعوض ا تونستمیفشار و خفقان رو نداشت. م نهمهیا

  پسره طرف پارال رو بشناسم.

و  یروز انداخته بودم. ازشدت ناراحت نیبه ا نوامویکرده بودم و عشق ب تشیوار و ناخواسته اذ وونهید کهیحالدر
چشمان نازش  يتو خواستمی. چگونه مفتهیچشمم به پارال ن گهی... تا درمی... بمرمیبم رمیبم خواستمیفقط م یمانیپش

  .دونستمینگاه کنم و بگم مسبب تمام ماجراها منم رو نم

زبونم از پارال معذرت  ریو ز ستمیگر یبلند م يدور از چشم همه با صدا مارستانیاز ب يگوشه ا دمیرو د یمانز
اعزام کرده  CCUبه  نهیمعا کیاز دستمون گرفته با  عیکه پارال رو سر يبود. اونجور ی. ته دلم بشدت خالخواستمیم

همونو انجام  گفتیپارال م یبه ما برگردونه و منم هرچ خترود نیخداوند مهربوِن من و پارال ا کردمیبودند، فقط دعا م
ما  شیو سالم پ حیفقط فقط پارال صح کردمیمنت قبول م دهیدوستم نداره، به د گهید گفتیاگه م ی. حتدادمیم

  .کردیم تیعمرم کفا يهمه  يکه برا گشتیبرم

و حدودا ماجرا رو گفتم. قرار شد من بود بخودم اومدم  نیماش يهایدکیمنتظر  رگاهیزنگ بابام که در تعم با
نکنم و در خدمت خونواده سردارلو باشم. نتونستم به بابا بگم کمک هم  قهیبود مضا ازین یبمونم و اگه کمک مارستانیب
 دمیم ادی. بلند گفتم: به پارال شمیم وونهیاالنم دارم رسما د ورو ترك کنم. چون خودم کردم  نجایا تونمینباشه نم ازین

  نشو !!! کینزد یطرف چیاحمق از ه هیاسب از پشت و به  هیگاو از جلو، به  هیبه  قتچویه

 ي. دوباره اشکام از گوشه زاشتمیگور م يعشقمو تو یاون احمق مــن... مــن... مـــن بودم که داشتم دو دست و
  .ختیر نییچشمام پا

  هنوزم خشک نشده بود. نشسته اشکاش  CCUيجلو مکتین ياعظم خانم رسوندم که رو شیپ خودمو

 یپرستار گفت با آمپول ینگفتن، ول يزیجواب دادند: فعال چ انیکه گر دمینشستم و آروم حال پارالرو پرس کنارشون
  بهتر شده.......  یفقط کم یکه زدن ضربان قلبش کم

  د؟یسردارلو خبر داد ي: به آقاگفتم
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  .ادیزنگ زدم گفتم. داره م مارستانی. از تلفن بدیرفته بردارم، شمام نبود ادمی میتکون داده گفت: گوش يسر

. دلم کردمینم دایپ نکاریا يبرا ییکه اونم جا خواستیبلند م ادیفر هیکنم. فقط دلم  کاریو بلد نبودم چ دونستمینم
 يمه کنم ه فیهمه تعر يداد بزنم و برا خواستیبلند... بلند... بلند داد بزنم و از همه معذرت بخوام. دلم م خواستیم
  اتفاقها از طرف منه...... نیا

. نـــه... اصال دلم ومدیاز دستم برنم ينجات بدم. بازم کار تیوضع نیو پارال رو از ا زمیرو بهم بر ایدن خواستیم دلم
رو تحمل کنم. آروم و قرار ازم گرفته شده بود و  یمونیو پش یشرمندگ نهمهیبتونم ا خواستیم ییهویمرگ  هی

  .ماوردیداشتم کم م

  .نیهم زدمیهم نم کیساختم ج یسوختم و م یم دیبا فقط

  توروخدا... دیببخش د؟یدیلحظه بمن م هی تونویگوش اریخانم اشکاشو پاك کرده بطرفم برگشت. گفت: آقاماه اعظم

  بطرفشون گرفتم.  یصفحه شو باز کردم و دو دست مویگوش

  . خوامی. صفحه تلفنشو مرمیبگ يشماره ا خوامی: مگفت

  ازم دور شد. یبه گوشش گذاشت. بلند شد و چند قدم ویرو گرفت و گوش يا شماره

روز افتاده!!  نیدخترم به ا یگفت یبا پارال!! بهش چ يکرد کاریمحکم گفت: تو چ یبدون سالم و احوالپرس دمیشن بعد
  کردم بچه مو به دستت سپردم.  نانیمن بهت اطم

 دی. االن باـــنیبه توووو... آفرررر نی. آفریشکست ينجوریمنو ا یول ،يتو پاره قلب اعظم بود ،ياز خون من بود تو
  ......تیباشه؟ احسنت به مرامت... احسنت به مردانگ نیحال و روز دخترم ا

  . کنندیم هیبغ کرده و گرفته اش کامال مشخص بود دارن گر يصدا از

... االن ممممییکجا یدونیبشنوم. توووو االن م اون صداتو خوامیداد: حرررررف نززززن.... اصال حررررف نزن نم ادامه
و سالم بدستت سپردم .  حیداره... دخترمو صح يپارال چه حال و روز یبفهم یتونیپارال کجاست...... اصال م یدونیم

  بهت گفتم بهش برس که صبونه هم نخورده..... یحت
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 میبتون نیبهمون گفتن فقط دعا کنهستش.  CCUياالن تو يداد لیتحو ي... دخترمو جوريکرد کاریتو چ یول

توئه. محسن... محسن... من دارم  ری... همش هم تقصرررررهیم ی. دختـــرررررِ مـــن داره ممیبراش بکن يکار
بهت  يتر زمیبــا مــن. مگه چه ه يدکر کاریبا من... فقـــط... فقط بگوووو چ يکرد کاری. چرمیم یسرپا م

  .يکرد نکارویباهامون ا میفروخته بود

بود؟؟ نکنه همون  ی. محسن ککردمیاعظم خانم فکر م يشده به حرفها الیخیرو ب یهمچ گهیبودم و د دهیماس فقط
وسط  نیباشن. ا یشاک ينجوریسپردن که االنم ا یپارال رو دست اون م دیپسره که پارال کنارش نشسته بود؟ چرا با

  بود پارال کنارش نشسته بود. یکمحسن خان که ... اصال محسن  نیهم ایمن گناهکار بودم 

هم سر دخترم  یی. هر بالفتهیچشمم بهت ب خوامی. نميایب خوادیگوش دادن محکم تر گفت: نم یخانم بعداز کم اعظم
  .....نیهم دونمیاومده من فقط تورو مقصر م

روم گفتم: صدامو پنهون کنم  و آ دیکردم غم شد یاز اشکاش بود. سع سیرو بطرفم گرفت صورتش خ یگوش یوقت
  .دیخودتونو عذاب ند نهمهیا  شهیبراتون بکنم؟ انشاا... حال پارال خانم خوب م ادیاز دستم برم يکار

 یو از روش گذشتم. همچ دمیرو د ینشسته گفت: خودم کردم که لعنت بر خودم باد. خودم کردم. همچ مکتین يرو
 نمی. االنم امیکن یو کمکش م میفهم یم میش هستفهمه. ما که بزرگتر ینکردم، گفتم جوونه نم یو توجه دمیرو د
  . لعنت بمن... لعنــت به مـــن....تمهیوضع

بود که پارال ازم  ی. آخه.... آخه اگه موضوع مهمگنیدارن م یچ اوردمیو سر در نم دادمیمبهوت گوش م دونمیم فقط
  شده که.....  یچ یعنی. گفتیرو بهم م ی.همچکردینم یمخف

گوش کنم و  تونستمیسوال جواب کنم. فقط م ستمین یتیدر موقع دمیراستش د یبپرسم، ول يزیباز کردم چ دهنمو
  گوش کنم.

  سردارلو وارد سالن شدند و بطرفمون اومدند. ينگذشته بود که آقا يادیزمان ز مدت

 لینگ موبامداوم ز يکرد که با صدا فی. اعظم خانم ماجرارو تعرومدیو صداش بزور درم زدیم یاهیو روش به س رنگ
 CCUيرسونده شده االنم تو مارستانیافتاده که با کمک من به ب نیراهرو زم يتو نهیب یو م گردهیپارال، دنبالش م

  ....هیبستر
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  گن؟یم ی: پس دکترها چدیسردارلو بطرفم برگشت و پرس يبزنه که آقا يادیاش اجازه نداد حرف ز هیگر گهید

خداروشکر  نکهیاالن مثل ا ی. ولنیرد شده و قلبشو ناراحت کرده همبهش وا یگفتم: فقط گفتند شوك بزرگ آروم
  هستند. هوشیفقط ب ستیضربان قلبشون بد ن

 دمیموهام فرو بردم. نفهم يزانوهام گذاشته انگشتامو ال يرفت و منم آرنجهامو رو يپرستار ستگاهینادر بطرف ا شاه
با  يکه لحظه ا زدمیخودش باهاش حرف بزنه. داشتم قدم م سردارلو دنبال دکتر پارال رفته بود تا يچقدر گذشت. آقا

. چشمام ومدیبطرفمون م عیکه داشت سر دیچرخ يمرد فبلند شدن محکم اعظم خانم حواسم جمع شد. نگاهم بطر
  کنارش نشسته بود. نیشما يبود که پارال تو يگرد شد. همون پسر

که پسر  دمشیخوب د نباریا دم،یکاو یرتاپاشو مو س داشتیچشمام روش زوم بود بطرفمون قدم برم کهیدرحال
لبم زمزمه کردم:  ریسوخت. ناخواسته ز یدلم از دستش رنجش داشت و م يناشناخته جور یبود ول يخوش چهره ا

  پسره.... نیا هیچقدر هم به قرص اسهال شب

 یلی. اوضام خراب بود. خهم نداشتم دنیحال خند یکه روش گذاشته بودم خنده ام گرفت. ول یاوج غمهام از اسم در
  بود. کیبهش نزد نیماش يو چرا پارال اونهمه تو هیقرص اسهال ک نیخراب. فقط آرزو داشتم بفهمم ا

  که اعظم خانم چند قدم بلند برداشته خودشو به پسره رسوند.  کردمینگاه م فقط

امانت منو؟ چه  يکرد کارشیمحکم بهش داد و گفت: چ یبازوهاشو گرفته تکون یاعظم خانم شاک دندیبهم رس تا
از پا افتاد. مگه بهت نسپرده بودم  ییهویو  ختیبهم ر ينجوریا یبهش گفت یمحســـن. چ يسرش آورد ییبال

نخورده حواست بهش  يزی. مگه نگفتم مثل دوتا چشمت ازش مراقبت کن، مگه نگفتم چند روزه چیمواظبش باش
خـاك بــر ســرِ مــن که چقدر بهت اعتماد داشتم.  ؟یداشت هواشو ينجوریا ؟يازش مراقبت کرد ينجوریباشه. ا

تو از آسمون  کردمیسپردم... خــاك بر سر من که فکر م لییبه عزرا یخاك بر سر من،که بخاطر تو دخترمو دو دست
  ......خوامی. نمنمتیبب خوامینم گهیو ..... برو... بروووو که د يافتاد

من بود حالش خوب بود من باهاش  شین هستش گفت: باور کن عمه تا پبودم اسمش محس دهیکه تازه فهم يپسر
براش  یبعداز من چه اتفاق ارمیسر در ب تونمیو..... من اصال نم یمعمول ي. حرفاگمینداشتم، به قرآن راست م يکار

  من بود حالش خوبِ خوب بود. شیتا پ یافتاده... ول

فرصت حرف زدن با تلفنم نداشت. من فقط  یحالش بد شده! حتتا وارد خونه شد  ،یگیم يدار یخانم گفت: چ اعظم
  ... فقط تووووو......نمیب یتورو مقصر م
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. اگه فتادی.کم کم تمام بدنم به رعشه مرفتیو ضربان قلبم رفته رفته باالتر م کردمی... ماتزده نگاه مری... متحمبهوت
االن منو  نیترسوندم در جا هم يو عشقمو اونجوراز گور من بلند شده که بدون پرس و ج شهایتمام آت دنیفهم یم

 یکاش خودم خودم خودم م ی. ولکردیپرتم م نییمارستان پایطبقه ب نیاعظم خانم از آخر دمی. شاکردندیاعدام م
  لحظات برام واقعا سخت بود. نی. تحمل اشدمیمردم و خالص م

براش  ییپارال بود. رنگ و رو یینم انگار پسردانشست که با عمه گفتنش به اعظم خا يپسر ينگرانم دوباره رو نگاه
نشستم و با دل لرزان و  یمکتین يدرحال صحبت بود. رو يباهاش جد دهیکش ياعظم خانم رو کنار ینمونده بود. ول

  .  ادیب رونیب CCUپراز خونم فقط تونستم دعا کنم پارال زودتر حالش خوب بشه و سالم از 

هم  یمطمئن نبودم. احتماال بطرفم نگاه گهی. دکردیآورده بودم منو قبول م که سرش ییبال نهمهیبا ا ایآ یول
پدر  شیو سالم پ حیصح هیهمسا ي دونهی یکیدختر  خواستیدلم م دونمی.که ... حق هم داشت. فقط منداختینم

  گشت. ی. فقط ... فقط برمگفتمیداشت نه نم یمیمادرش و خودم برگرده.هرتصم

. پاهاش بزور دهیشن یدکتر برگشت. کامال مشخص بود چ شیآقا نادر زوم شد که از پ ناراحت ي افهیق ينگاهم رو
  .زدیرو داد م ی. صورت داغونش همچکردندیتحملش م

  مگه نه؟  شهیگفت نادر؟ حال پارال خوب م ی: دکتر چدیخانم تند بطرفش رفته پرس اعظم

بگم.  تونمینم یچیداده گفت: ه یسرشو تکونبه محسن انداخت و  یمن نشست. بعد نگاه ينگاه سرخش رو آقانادر
 دیکه با رهیم شیپ ستادنیتا مرز ا یحت یخطرناکه.گاه یلیخ نیکه ا ستیدکترش گفت ضربان قلبش اصال ثابت ن

 يضربه  نیا نهیبا من و اعظم صحبت کنه بب خوادی. فعال هم مکننیتمام تالششون رو م ی. ولمیباش یمنتظر همچ
تحمل  هینبوده... مدت روزیتنش اعصاب پارال مال امروز و د گفتیبوده. م يه در چه حدخورد ضشیکه به مر یعصب

  از پا افتاده. ينجوریکرده که آخرش ا

 هیبود سرمون اومد. فقط  ییچه بال نیدستاش گرفته گفت: آخه ا نیبدون ادامه دادن کنارم نشست و صورتشو ب بعد
بخدا بخدا دارم  زنمیم جیروز افتاده. فقط گ نیفتاده. چرا  دخترم به اا یشده. چه اتفاق یچ نمینفر منو روشن کنه بب

  .کنمیسکته م

 یمنتظر همچ یچ یییعنیپارال تنش اعصاب داشت. اونم مال امروز و فردا نبود.  یچ یعنیزده بود.  خیکال  دستام
 یببندم، ول شهیهم يو برااالن چشمام نیهم ر،یجان منو درجا بگ کنمیخواهش م ــایباشند. ته دلم داد زدم: خدا

  کنم. پس منو بالگردونش کن .  یگزند ستیاز سر پارال کم نشه. منکه بدون پارال قرار ن ییمو
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  نگفت. فکر کنم بخاطر بودن من سکوت کرده بودند. يزیچ یانداختند و کس ینگاه گهیخانم و محسن به همد اعظم

مزاحم  نیاز ا شتریحرفاش گفت ب نیبود از من تشکر کنه. و در بافتاده  ادشیآقانادر تازه  نکهیبعد بود مثل ا یساعت
  بخاطرشون افتادم. میاز کار و زندگ یکه کل شنیمن نم

قبول نکردند و  یبهم باشه، ول يازین دیشا ذارمیمونم و تنهاشون نم یکردم م یتعارفم رو با اصرار قاط یهرچ
  راه افتادم.  شدیم دهیپاهام دنبالم کش کهیدرحال

 یم خبریبکنم. از پارال ب ي. اما مجبور بودم کاررفتمیدلمو جا گذاشته بودم و م يروحمو، وجودمو، تمام لرزشها و،قلبم
  مردم. یموندم درجا م

پرسم.  یو حالشونو م زنمیتند تند زنگ م ی. ولرمیکه بخودم دادم برگشته گفتم: پس بااجازه تون م یبا تمام جرات 
  باشه در خدمتتون باشم. ياگه کار زنمیم يواقعا نگرانم. به شما هم سر

از بدنم باهام همراه  يعضو چی. هشدمیکه داشتم قبض روح م یچه رفتن یتشکر کردنهاشون ازشون جدا شدم. ول با
درددل  یرو نداشتم باهاش لحظات یرو داشتم که... اصال کس یرو نداشتم.کاش کس ییجا چیو ه چکسینبود. حال ه

  پام بذاره. شیپ یهم راه دیکنم بلکه سبک شم. شا

 یجا رو م هیدادم.  فقط  رونیبلند ب ینگه داشتم و چشمام سوخت.آروم بستم. آه ابونیخ يگوشه  نمویماش
  شناختم که باعث آرامش بود.

گذاشتم و با  حیکردم. صورتمو به ضر ارتیو اشکالود ز نانهینزار خودمو به امامزاده صالح رسوندم و غمگ یحال با
کردم.  فیکه ساخته بودم رو تعر ییها و ماجرا یحرف زدم و حرف زدم. از اول تا آخر عشق و عاشق زمزمه هام

. کردیهم باهاش نم شیدشمن خون یکرده بودم حت الکه من با پار ي.کارشدی... نمشدی... نمشدیاشکام اصال خشک نم
  .......ی... قلبم چی... خواستنهام چیعشقم چ یول

شد که منهم از خدا خواسته همراهش رفتم. حال  مارستانیب یدرجا باهام راه دیرارو ازم شنغروب که مامانم ماج دم
  نکرده بود! یفرق ــچیه چیپارال ه

  ام.  کارهیچ دونستمینگران بودم اصال نم يدوخته بحد ونینشسته بودم و چشم به تلوز اونشب

 یدونی(استرس) م ؟ياستِِرپس دار نهمهیتو ا چته اریگفت: ماه یکنارم نشست و با لحن شوخ دمیشن ارویکام يصدا
  !يدیچندبار ازت سوال کردم اصال نشن ؟یستیو اصال تو حال خودت ن يدیپاتو تکون م يفقط دار
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و خارج  کیباال آوردم حتما چندتا فحش رک يچه گند گفتمیاگه بهش م یبگم. ول یبهش چ دونستمیکردم. نم نگاش
  کردم.  کارایچ هیهمساکه با دختر  دادیم لمیاز تحملم تحو

جوابگوش  یزنه و کس یحرف م یخال يرا برداشته با کوچه  فونیرو دارم آ یگفت: باور کن من االن حال کودک آروم
  . چه خبرته تووووو؟ ستین

کردم که چشماش رسما چهارتا شده بود و تا  فیپارالرو تعر هیکنم، آهسته قض یخودمو قاط يماجرا نکهیا بدون
  بگه. کردینم دایپ يزیچ از تعجب یمدت

دختر اونم ته  هی. آخه ستین يزینگران نباش. انشاا... که چ نهمهیصدادار آب دهنشو قورت داده آروم گفت: ا بعد
 يپارال چارهیو ... ب ارهیداشته نتونسته صداشو درب یکه چشم و چراغ مامان باباشه، چه مشکل دونهی یکیو  يتغار

  دادم. و ادامه داد:  صیتشخ نهیبه ع گهید نویا! يبدجور به دامش افتاد ها میخودمون یمظلوم....... ول

  مرض قند تو از یاد لبش جاي خودش 

  موي ِفرَش باعث دل پیچه شده تازگی

  یرستم_بهزاد#

 ستین یاصال باور کردن ؟یچ یعنی شهیباورم نم میچیو ه دمیدارم به داستان گوش م کنمیچرا حس م دونمینم یول
  وضع افتاده باشه. اصال تجسم کردنشم از محاالته..... نیپارال به ا

  .کردیمنو اعدام م اریو فکر کنم عوض همه کام شدیباعث لو دادنم م ادمیز حینداشتم بگم. توض یچیه

. فقط داشتم ذره شیعمرم بود. نه راه پس داشتم نه راه پ يروزها نیگذشت که بدتر هاشیبا تمام سخت يروز دوسه
  ساخته نبود. یهم از دست کس یمک.کشدمیم ریذره پ

ساعتها  دونستینم چکسیکشت.... ه یکشت... م یبغض آلود داشت منو م یبا خفقان يقرار یب يو شبها روزها
و  زنمیکه حاال با پارال هم حرف م دوزمیم CCUبزرگ  يو چشم به پنجره ها نمیش یم نیماش يتو مارستانیب رونیب

پرسم بلکه دل  یاز پارال م یحال زنمیزنگ م یرو دارم و ه CCUماره تلفن ش دونستینم ی.کسکنمیاشکامو پاك م

  .رهیآروم بگ قرارمیب
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بود،  CCUاز دوستان که از کارکنان  یکی لیفام قیزدم و باالخره از طر نیخودمو به آسمون و زم دونستینم یکس

و  ختمیریاعتها و ساعتها اشک مشد که تا چشمم به عکسش افتاد س هیدستگاهها برام ته ریاز پارال در ز یعکس
  . کردمیمرگ م يعشقم آرزو يبجا

ساعت  میدِم گوش پارال گذاشته شد و ن یلیموبا کردیهمون دوستم که کارامو روبراه م لیتوسط فام دینفهم یکس
  بکوب براش حرف زدم... حرف زدم... معذرت خواستم و ... در خودم مُردم... زنده بگور شدم.

  به آخر عاقبتش نبود. يدیام چیکه ه وونهید هی. شدمیم ونهید داشتم دونمیم فقط

 کردمیحال پارال بودم. هرروز دوبار هم مامانمو مجبور م يایو جو زدمیم یهر دوسه ساعت زنگ هامیقراریتمام ب با
  .کردمیم شیاز دلش برداره که خودمم همراه يبرسونه و درد مارستانیخودشو به اعظم خانم در ب

. خودمو در دیکش یکه پارال نفس م دمیکش ینفس م ییدر هوا قیطر نیبردم و به ا یعظم خانم ناهار ما يبرا یگاه
  نبود که نبود.     یبود. دکتر هم از اوضاعش راض هوشیپارال ب یبود. ول زدلمیعز يکه پارال کردمیحس م یطیمح

خونواده اش  دنیبا د یش اومده بود. ولروز سوم پارال به هو نکهیتعجب خبردار شدم  مثل ا تیدر نها کهیاونجور
  خونواده شو هم قدغن کرده بود. دنید یدکتر معالجش حت کهیدوباره بشدت حالش بد شده طور

  به خونواده اش داشت که.....  ی. اگه من گناهکار بودم پس چه ربطهیبه چ یچ اوردمیسر در نم اصال

القات خونواده شو هم کنسل کرده، ته دلم دعا کردم کاش دکتر دکتر اجازه م دمیتا شن هامیراستش با تمام نگران یول
کنه که مجبور بشن پارالرو بدست ما  میرو تحر دنشیو به کارش ادامه بده تمام خونواده هاشو د ستهیسر حرفش با

  زدم.  يوارم لبخند وانهیفکر د نیو بدحال به ا اریاخت ی. و بمیبسپارن ازش مواظبت کن

خبر مسرت بخش  ی. وقتدیپرس یار مامانم نشسته بودم که خودش زنگ زده حال پارالرو ماونروز بود کن يفردا
من حالش بهتر  ي. پارالخواستیم یپاهام بند نبودم و فقط دلم خنده و شوخ يرو گهید دمیانتقالش به بخش رو شن

  شده بود. 

  خواهد داشت. يبود که پارال باهام چه رفتار یته دلم هم بشدت خال یول

  رسوندم بماند. مارستانیبا عجله مامانو از خونه برداشتم و خودمو چطور به ب چطور
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شت. در اتاقش توسط مامانم باز سخت دا يغنج رفتن دلشوره ا نیو ته دلم در ع رفتمیباال م مارستانیب يپله ها از
  .  دیشد و از پشت سرش فقط نگاهم پارالرو کاو

. دهیهنوزم دوستم داره و گناهمو بخش دمیصورتم نشست فهم يال روکه نگاه مهربون و پراز عشق پار يا لحظه
 نیبمن شده بود. و من عاشقش... عاشقش ... عاشق تر میتقد یبود که دودست ایدن يپارال نیمن مهربونتر يپارال

  براش بودم. ایعاشق دن
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  کند] یم فی[ پارال تعر

. دیپرکش رونیانگار تمام درد و ضعفهام از تنم ب ی. ولدیلرزینشست دلم دوباره م میشونیپ يکه رو اریماه يلبها
و  دیبوس مویشونیو داغ پ یبلند و طوالن اریمتصور باشم. ماه تونستمیبراش نم ياحساس آرامش داشتم حد يبحد

چطور دلت  ،يچطور دلت اومد تنهام بزار ،یبکن نکارویلبهاش زمزمه کرد: پارال چطور دلت اومد با من ا نیآروم ب
  ....چوقتی... هچوقتیباهام نکن ه نکارویا گهی. دیو برگردون ياومد منو تا لب گور ببر

حاضر بودم بلند االن  نی. همکردیبغض داشت خفه ام م یبراش حرف بزنم ول خواستمی. مومدیم رونیداشت ب قلبم
نه با  رفتمیم اری... اما فقط با ماهيقلب درد چی... بدون هیخاص یناراحت چیشم و همراهش بخونه برگردم بدون ه

  .گهید چکسیه

  امکان داشت؟؟؟  ارمیبدون ماه یزندگ یعنیبود.  یپوچ و توخال میتمام زندگ اریکه داشتمش. بدون ماه خداروشکر

  از درد قلبم نبود. يخبر گهیست. اوج گرفته بودم و دگونه هام نش يآروم رو لبهاش

باعث  کردیروشنش کنم. عشق من فکر م خواستمیبگم. م یو همچ یحرف بزنم. از همچ یباهاش کل خواستیم دلم
اصال مورد قبولش نبودند.  یبراش گفتم ول ينداشتم. چند کلمه ا حیتوض يبرا یفرصت یخودشه، ول هامیضیتمام مر

  .دونستیهکار مفقط خودشو گنا

و با  دیو دلگرم کننده برام حرف زد. بخاطر کارش معذرت خواست. نازهامو خر نیریش یلیاومدن مامان هامون خ تا
  .دیاز چهره و چشمام کنار نکش سشیخ يخنده دارش نگاه پراز عشقش رو با پلکها يحرفها

مارو صدا  ستین میکی يجا خوش کرد رستانمایب ياومد یبود که ناراحت گفت: از وقت ستادهیتختم دور ازم ا کنار
 ارویماه ستین یکی ؟یییییکجا ـــاریماه یییییییه سهیبرام بنو ستین یکیدلتنگم بشه...  ستین یکیبزنه... 

  . ارمیدرب تونمیو صدامم نم کنمیفقط دق م تیبخواد. دارم از دور

تورو  يکه سرم آورد ییبه قول خودت با اون بالخوب بود خندان بغضمو فرو دادم و گفتم: واال  یلیحالم خ کهیدرحال
بازم پارالرو با  تیبا پررو باز يهم دار ییتقاص پس دادن. حاال چه رو يجهنم صدا بزنند برا نیمامور دیفقط با

  ....يخوایصدازدنش م

نم اونم بغلت ک نمیبازم من عاشق ا یبهم رفته گفت: باور کن پارال، کاکتوسم باش يبا خنده چشم غره ا اریماه
  خودت.  پیخوش ت یعنی... ارجانتیماه یعنیاحساس بانو، من،  یمحکمممم ب
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  دندینظر چون لب تو را چ وانها،یکل ل شکستم

  اونوقت توووو... 

  . میحسودخان رو ببره بلکه از دستش خالص بش نیا ادیب یکی ایجمع کنم. خندان گفتم: خدا تونستمیلبامو نم گهید

تمام مدت با  شدینم ارجانی. ماهرمیگیم ينداره که دارم بهش آلرژ ییجا نجایآبم ا وانیبه ل یحسادت حت نهمهیا
  ......گهیآب خوردنه د يبرا وانیآفتابه آب بخورم. خب ل

از من  ،ي. فقط از تو حرکت و شادنمیبخند و بزار لبت رو خندان بب شهیمن هم يکه گفت: پارال میدیخند یم هردو
  ؟؟يخوایم یچ گهی!؟ دباتریز نیدوست داشتن. برکت از ا

دستم ها! اونوقت آه و ناله هات  یمونیم شمینازهام نباش. لوس م دارِیخوب و خر نهمهیا اریو آروم گفتم: ماه خندان
  باور کن. رسهینم ییبه جا

دمم ناز تو فقط خو داریناز تورو بکشه. خر تونهیهم نم کاسویپ یگفت: باور کن پارال حت دهیکش کتریخودشو نزد یکم
  و خودم تمام.... 

! پس خودتو يکارُبن بزار ،یهست ششونیکه پ ییهالحظه ریز دیمثال توووو آنقدر خوبند که با هایبدون بعض نویا
به روزشون  یوروجک چ ي! از حال همه خبر داريکله پا کرد مارستانتیب هیبال که همه رو با  طونیش ریدست کم نگ

  اومده؟؟

پسر ماهرو رو دوست  نی. و من چقدر ااوردیرو برام به ارمغان م قیعم یشید و آساحرفاش پراز آرامش بو چقدر
. همش تو ذارهیاعصاب برام نم يزیچ هی... ی. ولیآرومم. خوشحالم کنارم هست یلیاالن خ اریداشتم. آروم گفتم: ماه

  بکنم. خوامیم کاری. چرسنیفکرشم. درسام مونده و امتحانا هم دارن م

زدنش  رجهیش تیوضع نیچنان بطرفم هجوم آورد که با خنده تند خودمو جمع کردم. چون با ا دادیکه گوش م اریماه
  برام به ارمغان داشت. یبوس و بغل هیحتما 

چشات فرو نکردم خودتو از  يو با خشم جفت انگشتاشو بطرف چشمام آورده گفت: تا انگشتامو تو ستادیا کمینزد
اون  یوقت ،یخودت سالم و سرحال و سالمت نباش یتوووو! وقت يشد وووونهیها. د یکنیامتحانه خالص م یفکر هرچ

  هـــان؟؟؟ خورهیم ردتقلبت ناسور باشه و باهات ساز مخالف بزنه ، درس و مدرك به چه د
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 شیی! واال اون دختر دايبود رو سرم هوار کرد یچ وووونهید نیآخه ا ـــایرو به آسمون بلند کرده گفت: خدا سرشو
  بهتر بود هــا!!! نیز اا لونیل

  توووو... یخفه ش یاز رانش گرفتم و گفتم: کووووفت و دررررد و ورررم به همراه حناق که اله یشگونین

گفتم. اصال تو قول بده زود خوب  يزیرانش گذاشت و گفت: بابا غلط کردم چ يدست رو انیو آآآآخخخخ گو خندان
کنم تو  ییرایو فقط نگات کنم و ازت پذ نمیبح پشت بام کنارت بششبها تا ص دمیمنم قول م ،يو بخونه برگرد یبش

  قبوله؟؟؟ یهم درست رو بخون

 شهیم يدرس خوند. اونجا همه کار ياونجور شهیبا چشمان باز شده و خندان نگاش کردم و گفتم: مگه م متعجب
  انجام داد بجز درس خوندن....

 يدختره با افکار منحرفش رو جور نیا گهیم طونهیشگفت:  دهیشو فرو خورد و لباشو برام محکم ورچ خنده
 ؟ياومد ایبدذات بدن نهمهیبا افکار مسموم؟ دختر تو چرا ا نقدهیها. بچه هم ا CCUکنم دوباره برگرده  یسازمانده

  تووووو!! یکنیم دایمن پ يریبه سربه ز ياصال پسر

خدا  دادیم ییییچه حال ییرایم در اوج پذاونم پشت با اری. درس خوندن کنار ماهدمیخند یداشتم بلند م گهید
  فقط .....  دونستیم

بلند گفت: هزارماشاا... دخترم حالش خوبه.  دخانمیناه دندیخندانمون د ي افهیمارو با ق یوارد شدند و وقت مامانها
  آرومه..... المی. االن خدمیلحظه رو با چشمان خودم د نیخداروشکر ا

جلو  کردینگاه م اریهم به ماه یو گاه دیکش ینگاهشو از صورتم کنار نم کهیمتعحب درحال یهم خندان ول مامان
  اومد.

موفق  نکهیشون بهتر بشه. مثل ا هیبخندونمشون بلکه حال و روح یکردم با اجق وجقهام کم یگفت: واال سع اریماه 
  .رمیگیوجدان درد م ییوراج هی. شهیاصال حالم بد م هوش،یبودن و ب ضیچطور مر ادیم ادمیتا  دیهم بودم. باور کن

 یمامانهامون خوشحال کنارمون بودند و قاط گهی. دومدیاز دستم برنم يکار یول گهیم یدر لفافه داره چ دونستمیم
  همه رو به ذوق آورده بود.  یکه از خوش اریماه يو خنده ها یشوخ
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 کردیم یسع اریماه ی. ولزدندیحرف م بودند که از همه جا شمونیهم پ یساعت میو ن دیخر رونیداروهامو از ب اریماه
  لبهامون نگه داره. يلبخند رو رو کردیکه مطرح م يبا موضوعات خنده دار

و سر  نیزودتر مرخص بش نیکن یگفت: پارال خانم سع اریموقع رفتن ماه یترکمون کردند. ول دخانمیناه ارویماه
 یخودتون خسته م میش یتلپ م مارستانیب يس توما از ب ن،یهست نجایا کهی. چون تا وقتنیبرگرد تونیخونه زندگ

  دیدست بجنبون ی. پس کمدیش

هم شده تحمل  اریخاطر ماه يبا مهر و محبت تمام چشماشو عاشقانه برام بست خودم ذوق کردم. من برا چنان
  . گشتمیو سالمت بخونه برم کردمیم

ومده بودند. اتاقم از بس سبد گل گوشه دوست و آشناها به مالقاتم ا يشدم و همه  يبخش بستر يروز هم تو دو
  برام بود.  يا گهید زیچ اریماه يگلها یبود. ول یگلفروش نیع میکناراش گذاشته بود

. راستش براش ومدیجلو هم نم یحت گهی. دکردیو نگام م کردیو نگام م ستادیا یتختم م نییمحسن فقط پا یول
  .ومدیاز دستم برنم يکار یناراحت بودم ول

 ياریدخترو با کمک و  نیا گمیفقط م گمینم یچیکه به مامان کرد  گفت: ه يرخص شدم دکترم با خنده ام کهیروز
 تمویزیمن کارت و یبوده، ول ایدن نیحتما عمرش به ا ره،یبرگردوندم. البته همه جا زور به کار نم یخدا بزور به زندگ

خبردار بشم.  هیکاف نیداشته باش یاضاف يته هاخواس ازشو  نیمنگنه بزار ينکرده بازم تو ياگه خدا دم،یبهش م
  ....نیهم نی. قدر دختر گلتون رو بدونارهیقلبش بازم دوام ب نیا دمیچون قول نم

  شد بهم زنگ بزن. ازیرو بمن گفت: مواظب خودت باش. داروهاتو سر موقعش بخور و اعصابتو آروم کن. ن بعد

. میبخونه برگشت مارستانیحساب ب هیبعداز تصف نداخت،یم پزشک به مامان که کارمو راه ي هیاز توص خوشحال
 یتخت يرو ییسرپا یگرفتند و بعداز دوش لمیخونه ما بودند. چقدر با محبت تحو یبا مادربزرگام همگ لونیو ل ییزندا

  .زدیچهره شون موج م يتو یهمه با تمام محبتهاشون غم ی. ولدمیگذاشته بودند خواب ییرایپذ يکه گوشه 
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چشم مامان بابام کنار  ياجازه نداشتم از جلو یو درست مثل قبل بودم. ول شدیرفته رفته حالم بهتر م خداروشکر
 یذره بود ول هیاریخودم در مورد ماه یها و افکار خلوت ییاتاقم و تنها يتلپ بودم. دلم برا ییرایپذ يتو گهیبرم و د

  .شدیراحت م الشونیبابام بمن بود تا خ اننگاه مام هی دیبود. فقط با دهیترس یلیخب چشمشون خ

  بود. ریفعال دست و بالم زنج یپشت بام خونه هم تنگ بود که دزدانه خودمو به اونجا برسونم. ول يدلم برا راستش

خونمون شاداب  يو هم باعث شده بود فضا کردیندگار بود. هم به مامان کمک مهم خونه شون نرفته کنارم مو لونیل
  . خوندیو خودشم کنارم م دادیکتابمو دستم م میکردیهم م ی. تا فرصترفتیلبامون کنار نم يبشه که لبخند از رو

. مثل من تذاشیو سر به سرم م دیپرس یحالمو م يویپ يهرلحظه تو نهیتونست منو بب ینم گهیهم که د اریماه
  پشت بام تنگ بود که حد نداشت.  يچنان دلش برا

 يهایقراریتنها باشم چه برسه به پشت بام! ب یبه اتاقم برم و ساعت یو اجازه نداشتم حت تونستمیمتاسفانه من نم یول
  بشه. یدلم پراز دلخوش شدیباعث م نینداشت و نداشت و نداشت و هم یتموم اریماه

تموم شده.  یهمچ دادمیم دیبخودم ام ی. ولفتادیته دلم م يکه بازم دلهره ا ومدن،یقاتم مهم به مال ییو زندا ییدا
  نداره. يباهام کار یکس گهید

 رینگاه پراز غمش رو غافلگ یدور از من نشست و فقط گاه ياومد. اونم کنار دنمیبار به د هیتنها محسن بود فقط  
اصال  یسوخت. ول یسوخت. واقعا م یاهو نداشتم. دلم بحالش منگ نی. من طاقت اشدیکه حالم بشدت بد م کردمیم

روز هم بهش فکر نکرده بودم که  هی ی. من حتودمباهاش ساخته نشده ب یزندگ ي. من براومدیاز دستم برنم يکار
  بشم. بندشیاالن بخوام پا

 يو گفت: حاضر بودم هرکاراومده آروم بطرفم خم شد  کتریرفتند نزد یم رونیب ییرایموقع رفتن که همه از پذ فقط
رو بهم  ییایدن تونمیبجنگم، نم تونمی... نمگهید یبا تو نقشه ها داشتم. ول یزندگ ي... فقط برايبرات بکنم. هرکار

. چون ندارمت. ستی.چون دلت باهام نزمیتورو به هم بر نیاز ا شتریب تونمیخواسته هامو داد بزنم، نم تونمینم زم،یبر
و  یبدون هرلحظه راحت نویا ی. ولکنمیبرات چه کارا که نم يدیدیاونموقع م یهم عالقه داشتب یکاش فقط نوك سوزن

  آرزو داشتم. شهیخوشبختت رو آرزو دارم. هم
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دوستت داشتم. قرار نبود عاشقت باشم. منم دوستت  شهیکه هم یمن زیعز ییمحسن تو پسردا یگفتم: ول آهسته
اجازه نده غم نگاهت پارال رو بکشه و  کنمی. خواهش منهیسنگ یلیبرام خازدواج نه. منو ببخش غم نگاهت  یدارم ول

 کهیباش، همراه دختر عمه ات باش. اونجور رم. کنانمیمحسن شاد و خوشحال رو بب شهیداغون کنه. اجازه بده هم
  تونم....... یتونم... نم یمنو ببخش، واقعا نم یتنها باشه. ول يحواست به پارال خوادیدلت م

. امیکم کم با خودم راه ب کنمیم یکرد. منم سع شهینم يدلت نخواد کار ی. وقتکنمیون داده گفت: درکت متک يسر
  .دمیبهت قول م نویهستم. ا شهیکه هم یمن حساب کن يرو یخواست يهرجور یتونیم

تونم  یو هرزمان خواستم م شهیهم نکهیبه چشمام دوخت و گفت: از طرف من فکرت راحت باشه. هم نگاهشو
 یلیخ یلیخ يکن. خدا تورو دوباره به ما داده که جا یزندگ شی. راحت باش و آروم و پراز آساهیبرام کاف نمتیبب

  داد. لمیتحو یمونم. و لبخند قشنگ یهواخواهت م شهیشکر داره. منم هم

 یماش مبهتر بود. چش ینفهم یکه زد حالش بفهم ییو خداروشکر کردم. با حرفا دمیکش یدور شدنش نفس راحت با
  . دیدرخش

دور  یهم بود. ول يهم بود، برا ادیکنار و همراه هم بود. به  شدیم ی. گاهشدیبه ازدواج ختم م دیتمام داشتنها نبا خب
  از هم... مثل من و محسن..... 

اونشب  يتموم شده بود. فردا ینداشتم. همچ یته دلم نگران گهیو د دمیبود که راحت خواب یشب نیکنم آرامتر فکر
دارم که  يباز مالقات کننده ا دمیمامان و تعارفاتش فهم يعصر بود که تلفن خونه زنگ زد. بعداز  صحبتها 8اعت س

  !انیب دنمیخونمون به د خوانیبعداز شام م

مهمونا بگه  نیبه ا ستین یکیآخـهههه! بـــابــا  میعمه خسته شد يواااااا يگفت: اِ یشاک لونیتلفن قطع شد ل تا
 نیما و ا الیخیب یکم نیکه دوست دار یجوونتون... جوون بچه هاتون... جون هرک يونتون... جووون َددجووون نَن ج

 نیا میبخون میخوایم یک میما چند روز بعد امتحان دار اخونه هاتون! آخه باب يتو نینیو بش نیمشنگ خل عمه بش
گلومون دارن بدتر  خیچنگ زدن ب یانگشت و ده یدرسها، دو دست نیفهمه ا ینم یکتاب خوشگله هارو؟ بابا چرا کس

  آخــه..... میکن کاریهـــوار چ يداد... اِ ي.اِکننیخفه مون م

 یهم بعدا ما شاک انی. خب ننیایکه به مهمون گفت ن شهیداد و هوار الزم نداره، نم نهمهیخندان گفت: گلم ا مامان
برو طبقه باال درست رو بخون. مهمونا دو نفر هستن  باشه موقع اومدنشون تو ازیبهمون ندادن. اگه ن یتیاهم میشیم

  شماها..... نیبش يخونه دار و مهمون نواز ينومهاعجب خا یشون قربونت برم. ول ییرایبه پذ رسمیخودم م
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زور زدم دو سه تا خواستگار استاد دِر  ی. واال کلخونمیباال درس م رمیخوشحال گفت: آهان پس خوبه. من م لونیل
  .....  یتونم که بخاطر مشروط شدن از دستشون بدم. ول یم نمکرد دایپ تیپ

همه  چارهیهان؟ ب میاز دستت خالص بش میدست و پارو هم شوهر بد یچلمنگ و ب يبشه تو یبمن ادامه داد: ک رو
  !میعمه شد یکوفت یتو مردن دیو عبد و عب ریمون که اس

 رشیکه گ ينفر نیکوچه، اول يبار که پامو بزارم تو نیا نیخسته تون کردم. بزار یلیخ نکهیگفتم: مثل ا خندان
  گفتم. یک نینی. ببنیعقدم کنه خالص بش گمیدم درمون م نیآوردم هم

کوچه... چه شوووود و چه  يچشماشو لوچ کرده گفت: واه واه چه زرنگ شده دخترمون. اونم دم درشون تو لونیل
 ییتنها زارمیکوچه. مگه م ياونم تو گردهیشووووَر م!! دخترمون بزرگ شده، سرخود شده، دنبال یاضاف يغلطها

شوهرم  هیداشت خدا زد پس کله شون،  یلیمفا ،يبلکه طرفِت دونفر بود و برادر امی. خودمم همراهت ميبر ییجا
  شد واال.... دایمن پ يبرا

کوچه دزدن...  يبچه ها... ای... تنها تو کوچه نرایقشنگتر از پر يزده خوند: ا ی. بعد بشکنمیدیخندیغش غش م گهید
  دزدن......  یخل عمه رو م نیا

ست.  قهیخانم واقعا باسل دیدور و برمون رو جمع و جور کن که ناه ی.کمالیل گهیخندان گفت: تمومش کن د مامان
  .میاریکم ب ششیپ خوامینم

  ......دخانممممیگوشام داغ شد. ناه جفت

  ل؟یفام يتو میهم دار یدجووونیعمه؟ مگه ما ناه دخانمیتند گفت: کدوم ناه الیل

 ادتیع انیب خوانیمون با شوهرش م هیهمسا دخانمیگفت: نه ناه داشتیمبل برم يچادرشو از رو کهیدرحال مامان
  .یباال درس بخون يبر میکه زود شام رو بخور میجمع و جور کن یپارال. فقط کم

و  لیشاه اسماع يشنگول منگول خنگول، برا یییییگفت: ه یرزبونیبطرفم برگشته با چشمان خندان و ز لونیل هوی
  ها برات!!! رسونهیواال خدا از آسمون م اد؟یب عهدشونمیکاش ول ؟يملکه اش آماده ا

. من یدرس بخون يدوما بدو کمک مامان بعدش بر ،یمامانم بطرفمون بود تند و خندان گفتم: اوال خنگول خودت نگاه
  گناهکار..... میاال بشو ح یواحدهاتو پاس کن یحوصله ندارم نتون
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 جوریب يخنک شه پسره  یکله پا بشه دلمون کم ارشونیشاهزاده ماه یگفت: اله یبرام رفت شاک يچشم غره ا الیل
  شعور). و بطرف مامانم راه افتاد. ی( ب

 مییعکساشم به جا دنید ی. چقدر دلتنگش بودم که حتومدیهم م اریماه شدیکاش م ی. ولرفتیم مبویزلم ز دلم
  . دیرسینم

 يزیشده گفت: تو چ کمینزد عیدوباره سر لونیبود و در افکار خودم غرق بودم که ل دهیصورت مامان ماس يرو نگاهم
  ؟ییهویماتت برد  ينجوری.. چرا اي... اکستازيکننده ا حسی... بیناموسا... قرص خواب يزد

 نیآنال اری. ماهیییییلیخ یلیبودم. خدلتنگ  یلی. خدمیتکون دادم و آروم دراز کش ي. سرگفتی. راست مدمیخند
  نبود. براش نوشتم:

  هایم  هیقاف تمام

  آمدنت يفدا

  شِب دلتنگ و درهم را.... نیکن ا فیرد ایب

  رودیآن دم که جانم م یجان رس يگفته بود"

  "رود یاکنون که جانم م ایب يوفادار گر

  زاده_حسن_سجاد#

  ....یییییکی... فقط اریماه زیسورپرا هی. فقط خوادیم ییییعال زیسورپرا هیچرا دلم فقط  دونمینم اریماه

  ازش نبود. با افسوس آف شدم و چشمامو بستم. يخبر یمنتظرش شدم ول یمدت

بود رو پاك  دهیبه چشمام سر یکه از شدت دلتنگ ی. اشکیچیه گهیو د خواستیرو م دنشید دنشید دنشید دلم
  ........ يکو چاره ا یکردم. ول

  عشق را ، درد

  ستین داریبه جز د دارو
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  يدهلو#

  لبم زمزمه کردم: ری... تحمل... زکردمیتحمل م دیبا فقط

  هنوز یو در جان يز تن برد دل

  هنوز...! یو درمان يداد دردها

آشپزخونه خوردند. بابا که از مسجد و  يتو هیشد و بق ییرایتختم ازم پذ ي. که من تومیرو خورد شاممون
  فکر بود.  ينبود. بشدت تو زانیحالش م یود، کمنمازجماعت بخونه برگشته ب

تکون داده گفت نه  يمحض نگاش کرد و بعد سر یجینوع گ هیچرا حس کردم با  دونمیشده؟ نم يزیچ دیپرس مامان
  حالم خوبه..... ؟يزیچه چ

کال هم  به بابام ندادم. ادیحواسمو ز گهیرو نداشت. د گهید الیفکر و خ هی شیمشکل داشتم و مغزم گنجا خودم
  نداشت. يجز صبور يچاره ا نوایب ی. دردش مشخص بود ولومدیخوردم. دلم باهام راه نم یچ دمینفهم

  کردم: فکر

  ...دیمرگم قلبم را از من جدا کن بعداز

  نرفت.... يجو کی يآبمان تو چگاهیو دلم ه من

  دادم. رونیبلند ب یآه

رسوندم و آغوش گرم عشقم  یخودمو به پشت بام م ار،یماه تک زنگ به هیفقط با  دمیترس یاز مامان و بابا نم اگه
  .......فیح ی. ولشدیم امیو دلتنگ اییپناهگاه تنها

  نبود.  يخبر نایا دخانمیبود. هنوز از ناه 10 کینزد ساعت

  بود. نوشته بود: دهید امهامویپ اریماه دمیشدم و د نیآنال

  یا که هستکه هستم... تا آنج نجایمن... قلب من.... از ا عشق

  .... "دلتنگتم"به وجب،  وجب
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  اون دل تنگ..... يفدا اریکه ماه کردمیدل تنگت م يبرا ومدیاز دستم برم يکار کاش

  بود.  نینداشتم. خودشم آفال يزیچ گهید

  کنارم اومده بطرفم خم شد و گفت:  لونیل

  ....یـــیبایبـــه بـــه عجب ز پارال

  ....یی... عجب پای.... چه دُم يسر چه

  رنگ و قشنگ اهیبالت س پرو

  رنگ..... یاهیباالتر از س ستین

خروس صفت داره  ي دهیورپر ارِ یشوهـــره ماه نیرختخواب! پاشو بخودت برس قوم ضال يتو يچمبره زد چته
  .ننیبب دهیپر يکه تورو با رنگ و رو يخوای. نمادیم

  ود. اصال حواسش به ما نبود.در فکر ب دایمبل نشسته بازم شد يبه بابام کردم که رو ینگاه

  کنم!!! يبراشوم نقش باز ستمیکه ن وودیهال شهیها... هنرپ ضمیمثال من مر لونیگفتم: ل آروم

موقع مردن هم  ی. آدم حتیشیرقمه آدم نم چیهم بکنن که ه تیباز وودیبازومو گرفته گفت:  خاك بر سر هال لونیل
خاطره  یرو وداع کنه که حت یبرسه، خوشگل و ترگل ورگل دار فان بخودش دی. باارهیخونواده شوهر کم ب شیپ دینبا

  قوم تاتارو عذاب بده . پاشو تند....... نیمردنشم ا

  !! چه خبره توووووو ....میعقد کرد روزیقوم شوهر انگار د یگیگفتم: چنان م آهسته

 نیمجبورن با ا نایا ،يشوندک مارستانیو خودتو به ب يکه تو غش و ضعف کرد ينجوریخندان گفت: واال ا لونیل
که چاره  يایب یزحمت بکش دیتلپه خودت با نجایکه نادرشاه ا ينجوریکال نظر منه. االنم ا نیوصلت موافقت کنن که ا

خب خدا شانس بده که دل  یها، ول ستین يغازِ تحفه شونم آش دهن سوز ي!! واال پسره گهی. پاشوووو دستین يا
  ! انیاالن م ! پاشووووو کهرشهیتو بدجور گ

 يهم رو یبه گونه هام رژ گونه زد. رژ کمرنگ ینشوندم و کم شیآرا زیشدم و منو بطرف اطاق مامانم برد. پشت م بلند
  لبام نشست. 



  ماه مهربان من

 
264 

 

  شد.  دهیزدم. چشمان درشتم قشنگتر د يلبخند دیکه به چشمام کش يسرمه ا با

. ته قلبم دیو قلبم لرز دیچشمام درخش يتو یاشکبخودم زدم. کاش...کاش... فقط عشقم هم بود.  نهیآ يرو يلبخند
  هم خون شد.

  .نیتختت بش يبرو رو ایورود مهمونا. ب يایو آماده و مه گرمیج يگفت: االن نازخاتون شد لونیل

 یهمه م ي. نگاهم رودیاز پله ها باال دو لونیاز نشستنم نگذشته بود زنگ خونه مون بصدا دراومد. ل يا قهیدق 5 تازه
  .کردمیهمه رو نگاه م يبدو بدو و دیچرخ

و  یموج وار آب يبا راهها نمیبه شال قرمز رنگ و آتش یرفتند. آروم دست شوازیبابام درو باز کرد با مامان به پ دمید
  و چشمم به در بود. دمیکش رشیچشمگ

  وارد شد. که  دمیرو د  لیبه من داده راست بطرفم اومد. از پشتش آقااسماع یکه وارد شد سالم دخانمیناه

. دمید یرو نم ییهمه جارو استتار کرده بود و جا شیو گلدار کودَر رهیبودم که چادر ت دخانمیدر آغوش ناه گهید
 هی ریخونه و ز هی يباشه تو یازش حس کنم. هرچ ارویماه يبو دیفرو دادم شا یقیدلتنگانه در آغوشش نفس عم

  . قلبم خونابه راه افتاده بود يسقف بودند. راستش تو

  ......یییییلیبود خ یواقع یلیخ االتمیزدم. خ جیگ يتا نگاهم باال اومد لحظه ا دنشیکنار کش با

خفه کردم. دستام، دلم ،  غمویلبام اومد رو درجا قورت دادم. نه ج يکه تا نوك زبونم و رو يخفه ا غیج يا لحظه
 هیشب مونِیتخس بدذات م نیبود. ا یباور نکردنبرام  دمیدیکه م يزی. چدیلرز یپاهام، تمام وجودم از سرتاپا در آن

  اطالع. یاونم ب کردیم کاریچ نجایا لیکروکود

سوختم  با دسته  یم دنشیاالن داشتم در انتظار د نیکه هم یمن... جاِن من... خوِد من... قلب پارال... تنها کس اریماه
  تموم بشه به نوبت باهام حال و احوال کنه!! یپرسبود و منتظر بود باباش هم از احوال ستادهیکنار باباش ا یگل قشنگ

 ایداشتم که انگار تمام دن قیعم یآرامش دونمیفقط م دند،یجواب شن یگفتم و چ یو چ دندیپرس یچ دمینفهم گهید
  بدون چون و چرا از آن من بود.
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 یعسل يته گل رو روخم شد دس یوقت دونمیفقط م دونمیداده بودم رو نم ارویمودبانه ماه یجواب احوالپرس چطور
 میاز تقد شتریبودن اوضاع استفاده کرد و آروم نگاه خوشحالشو بهم دوخته گفت: شرمندتم بانو، ب یبزاره، از قاط

  کنم.  دایبراتون پ نستمنتو قیال يزیسورپرا ،یبا کل وجودش اونم دودست اریخود ماه

  شد.  ادامه صحبت نبود و قدش رو راست کرده ازم دور يبرا یفرصت گهید

 یو چ گفتیم یدلش چ ياومده! االن بابام تو دنمیقدم بخونه مون گذاشته و به د یبا چه جرات اریبودم ماه ریمتح
  .دونستمیرو کاش م کردیفکر م

 اینشست فقط بتونه بدون برگشتن  ییبود. مارمولک زرنگِ من جا ارینشستند که چشمم فقط دنبال ماه یهمگ
... منم که چقدر لوس... منم که چقدر خوشحال و یبودم و منم که چقدر راض رسشدی. درست در دنهیچرخش منو بب

  خندان....

 لونیسوختند خنده ام گرفت. اگه ل یو م ومدیم رونیب شی. فقط از گونه هام آتدمیبه شالم کش یزده دست ذوق
گزارش  یموند و کل یاتاق حبس کنه؟ امکان نداشت. م يخودشو تو رفتیواقعا باال م ادیهم م اریماه دونستیم

خنده  يکرده صدا فیدونه دونه تعر گوشم ریز شدیم یکه تا فرصت کردیجمع م هامونیفردا و شوخ يجورواجور برا
  .رفتیهامون باال م

 یم يزیچ شیتند در گوش زدیافتاد که تا باباش حرف م اریسرخم گذاشتم و چشمم به ماه يگونه ها يرو یدست
  نوشت. 

حواسش جمع بود. چون بااحترام کامل گفت:  نکهیبهش گفت. مثل ا يخوشآمد ینوك زبون بطرفش برگشت و بابام
در  یسوال ی. ولومدمیم دیپارال خانم همکه شده نبا یراحت يکه واقعا برا خوامیجناب سردارلو از مزاحمتم معذرت م

 دمیومده بود، خدمت رسا شیدوستم پ يبرا يدج یبر درآمد و مغازه ها داشتم و مشکل ییدارا ياتهایمورد مال
  بخوام.  ییازتون راهنما

  .ادیاز دستم برب يچشم. خونه خودتونه. منهم در خدمتم. انشاا... که کار يتکون داده گفت: قدمتون رو يسر بابام

 شیبه گوش يصورتم نشست. اشاره ا يرو اریبرگردوند نگاه ماه اریو تا بابا صورتشو از ماه کردیم ییرایپذ مامان
  زدم. شیویبه پ يتشک گذاشتم و سر يرو سمت راستم رو یحواسش بمن نبود. آروم گوش چکسیکرد. ه

  بود:  نوشته
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  قرمز و يروسر

  لب قرمز  و

  سرخ شیها لپ

  عاشق شده ام نهمهیکه من ا ستین يخودیب

  الاقل بمن رحم کن. تیگل گل يبا اون لپها وووونهید

 زریسورپرا هیوونهید نی... و من امشب از دست ااریتمام ع ي وووونهید هیبود  وووونهی. بخدا ددمیورچ لبخندمو
  گرفته بودم که به اندازه تمام آسمونا و کهکشانها عاشقش بودم. لیکننده تحو وونهیقشنگ و د

خوبم فارغ شده مشغول صحبت بودند.  يبخاطر خوب شدن حال و رنگ و رو یو اظهار خوشحال یاز احوالپرس یهمگ
  هم با هم.  ونیآقا دخانم،یمامان با ناه

همه  تونستینم نوایمغازه اش بسته بودند و ب يبرا اتیمال یکل ییکه از طرف دارا گفتیدر مورد دوستش م اریماه
و راهکارهاشو ازش  خواستیمبلغ از بابام کمک م نیپرداختن ا یقسط ای فیتخف يبرا اریصاف کنه. و ماه کجایشو 

  .کردیسوال م

و مثال داشتم  کردمیدوخته قشنگ نگاش م اریستفاده کرده بودم و نگاهمو به صورت ماها شیاز اوضاع قاراشم منهم
بهم انداخته  ینگاه میو ن گشتیهوا و آروم نگاهش بطرفم برم یب ی. خود وروجکشم گاهکردمیبه حرفاش گوش م

  .دهیم حیمنم توض يداره برا ومدیبنظر م يجور ی. ولگردوندیصورتشو برم

فراموش  اریدلم زمزمه کردم: ماه ي. فقط نگاه... نگاه... نگاه. توزدمیو دم نم خوردمیهامو فرو م یها و خوشحال خنده
 نیبه فکر فرو رفتن بابا در ب کردیتوجهمو جلب م یکه گاه يزیچ ی. ولستمیکه من اصال و ابدا بلد ن هیکردنت هنر

  .  کردیم ریس يگرید يو در فضا شدیم خارجخونه  يکال از حال و هوا يصحبتها بود که لحظه ا

 دهید ارویماه خواستیتا دلم م گهیدر مورد دوستش قول کمک داد. منکه د اریو بابا به ماه میرو گذروند یخوب شب
  بدست آورده کمال استفاده رو کرده بود. يهم از تمام فرصتها اریبودم و ماه
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و  هیبا بق ییارویحال خود و قلبم خوبه و آماده رو دمیامتحانم بود که فهم نیشروع شد. با شرکت در اول امتحانام
که  یوارد خونه شدم و در مورد امتحان خوب یخوشحال و راض یبا صورت یدارم.از همون روز هم وقت مویادامه زندگ

  به اتاق خودم برگردم. گهیکردم د دایبه چهچه کردم، اجازه پمامان به  يپاس کرده بودم برا

 دنید يبرا دونمی. فقط مدونمیمامان و بابام چطور خودمو به پشت بام رسوندم رو نم دنیبعداز خواب اونشب
فشرده شد. دستاش دورم  میشونیپ يدر آغوش گرمش فشرده شدم و لباش رو دنمی.با رسکردمیپرواز م ـــارمیماه

  . فشردیقه بود و منو بخودش مبشدت حل

 کردیزمزمه م اشی.دم گوشم از دلتنگزدینداشت و در کنارش آرامش حرف اول رو م يو خنده هامون حد یخوشحال
  . خواستیکه باهام داشت و باعث اونهمه اتفاق بود معذرت م یستیو بخاطر رفتار ناشا

 گهیبکشه، د مارستانیطرناك با خودم بکنم و کارم به بخ ينکارایاز ا گهیبار د هیاگه  اوردیم هیبرام قسم و آ بعد
  به سرم نزنه. ییکارا نیکه هوس همچ ادیکار نخواهد بود و خودش بلد بود چطور باهام راه ب يتو یبخشش

 اریبکشم وگرنه عمرا ماه رونیخودم دست به کار بشم و پارال رو از آغوشش ب دیبا دمید ،یطوالن یقیدقا بعداز
  بود.  نکارهیا

 واریو پشت به د میداد هیتک گهیکشوند. به همد واریدستمو گرفت و منو به کنار د دم،یخودمو عقب کش یوقت
  . دیکش رونیزبونم ب ریشدنمو از ز ضیشد و بالخره علت مر شیسر اری. اونشب ماهمینشست

رنگ و روش  ادیه زشب درست یکی. در تارگفتینم يزیو چ کردیگوش م ریلرزان ماجرارو گفتم . فقط متح یدل با
. بعداز تموم شدنم که ومدیم رونی. چون نفسهاش پرصدا و لرزان بستیمطمئن بودم حالش خوب ن یمشخص نبود ول

  ؟یگیاالن بهم م نارویا يگفت: همه  فیپراز بعض و ضع ییتمام مدت سکوت کرده بود با صدا
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 نیاسممو کنار اسمت بزارم. آفر تونمیهستم و م کنارت ينجوریا کنمی... اصال بخودم افتخار منی... آفـــررررنیآفر
قبام بربخوره  شیبه تر ایناراحت بشم  يدیترس یبشه. م یکه چ يکرد یرو ازم مخف ی. همچيپارال... تو حرف ندار

  کنم. ستتیسربه ن نجایهم خوادی... که دلم ماریتمام ع ي وونهید هیپارال...  يا ووونهیکه برات خواستگار اومده. تو د

بهت نگفتم تو آروم  يزیمنم چ وونهی. ديواال حق دار یگیحرف نزن. راست م ينجوریباهام ا اریگفتم: ماه یکشا
دعوا  نهمهی. حاال عوضش ایناراحت نباش ینگفتم تو نوك سوزن يزیچ زه،یبهم نر تینگفتم تو زندگ يزیچ ،یباش

........  

تمام صورتمو گشت و بعد آروم  زیبه ر زیلباش ر .دیشدم که نفسم بر دهیآغوشش کش يمحکم و در هوا تو چنان
 نیهردو با هم ا میتونست یدعواها بخاطر خودت بود که م نیمشنگ... تمام ا ي وونهیخل و چل... د ي وونهیگفت: د

که همه مونو درجا  یبش مارستانیب یو راه يبندازاز کار  يخودتو اونجور ییتو تنها نکهی. نه امیمشکل رو حلش کن
  !!يسکته بد

مثل بچه آدم  يذاریکه نم طونیهــان... لعنت بر ش یبکن یچه غلط یخواستیم ومدینکرده قلبت باهات راه نم يخدا
  .گفتمیم ياونجور دینبا خوامیحرف بزنم!!! معذرت م

آخرت باشه ها! االنم توروخدا  يدفعه  یول دمتیگفتم: خب بخش دهیکش رونیبازوهاش ب نیخودمو از ب خندان
اوضاع  یدونیمن کل ماجرارو بهت گفتم و تو االن م میبزار نیتو سپر نکن. خب بنا رو برا نهیمن س يبرا هم نهمهیا

  !یستیبا لمیمقابل فام یتونستیم ؟یکن کاریچ یخواستی!! خب مهیچطور

ج کردن آماده ازدوا قهیبهت بگم پارالبانو که اوال من هر دق نویکرد و گفت: ا ينگاهشو به چشمام دوخته فکر اریماه
 یراض خوردمیو مغزشو م کردمیم کی. آنقده هم خودمو به بابات نزدومدمیهستم و قشنگ با خونواده ام خواستگار م

 هیکه بازومو ضامن و مهر کردمیازدواج م نیآدم رو واسطه ا وعالم  کردیدامادش بشم. دوما اگه بابات قبول نم شدیم
محسن خان رو  يجلو کردینم ياثر نکارای.سوما اگه اکردیاقه مکه حتما اف دادمیخوشبخت کردنت قرار م يتو برا

 هو خودمونو ب گرفتمیراهم دستتو م نیآخر کرد،یاثر نم نایا چکدومی. هزدمیبا زبون خوش کنارش م دیو شا گرفتمیم
 که خودشون قبولمون کنن و با زبون خودشون ازمون بخوان میگشتیبرم ی.فقط وقتمیرسوندیدور از همه م يجا هی

  .میبرگرد

بهت نگفتم. چون امکان نداشت بابام قبول کنه  يزیچ شهیختم م نایآخرش فقط به ا دونستمی. گفتم منم مدمیخند
  شناسمش. یم
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که بابام خونه مون رو  شدیبه پا م ییمحسن، چنان بلبشو يخواستگار نیبا جلو اومدن تو اونم در ح یکنیم باور
  .فتادیم ییو چه اتفاقا کنمیم یزندگ يچه خونه ا يتو دونمی. من مرفتیم نجایو از ا فروختیم

بجا موند  يپشت بام واقعا خوش گذشت و برامون خاطره ا ي. در خنکامیکنار هم بود اریرو ساعتها با ماه اونشب
  .نیریتر از ش نیریش

آخر  يزها. روکردمیپاسشون م ی. خداروشکر در صحت و سالمت کامل بودم و به راحتگذشتیبا امتحانا م روزهام
دانشگاه  یورزش ئتیبود که از طرف ه دهیچیدوستان پ نیب ییدانشجو يو اردو يکوهنورد هیامتحانات بود و زمزمه 

هم در  اریماه خواستیچقدر دلم م یخوشحال نی. من در عمیشرکت کن میخواستیبا شوق م ی. همگشدیم یبانیپشت
  ...وونتوسیدر حد  گذشتیاردو کنارم باشه که حتما به هردومون خوش م نیا

بسته و  لشویجلوتر از همه بارو بند ارخانیمتوجه شدم ماه هاشیخنده و شوخ نیتا ماجرا رو بهش گفتم در ب اونشب
بشه. از شدت خنده شکم درد گرفته بودم  یدر دانشگاه منتظر دانشجوهاست که همراهمون راه يکوله به پشت جلو

  . دمکریم فیکه داشت واقعا ک یذوق نهمهیو از ا

  . رمیرو اطالع بدم و از بابام اجازه بگ يکوهنورد يرسوندم ماجرا نییپا خودمو

 کهی. درحالزدینم یدوخته اصال حرف شیفکر بود. چشم به فنجان چا يبابا نشست. بشدت تو يوارد شدم نگاهم رو تا
الع دادم. آخرشم اضافه کردم رو اط انیدانشجو شتریدانشگاه و حضور ب يبرنامه کوهنورد یدلم نبود به آرام يدل تو

شدن و قلبم،  ضی. فقط نگران بودم مبادا بابام بخاطر مرکنمیحتما شرکت م دخدایمنم با دوستام اسم نوشتم و به ام
  با رفتنم مخالفت کنه.

کار  نیو ذائقه ام ا هیروح رییتغ يبرا کنمیصورتم نشسته بود و در فکر بود. آهسته اضافه کردم: فکر م يبابا رو نگاه
  خوب باشه.

مواظب  دیبا یلی. خيخودتو از پا بنداز خوامیفقط مواظب خودت باش. نم یتکون داده گفت: آره خوبه. ول يسر بابام
. رمیمن حوصله شو ندارم و نم ی. ولمیشرکت کن ییمایکوهپ نی. از طرف اداره از ما هم خواستن در ایخودت باش

  .میرفتیبا هم م دیشا ودباشه. اگه ب یکیالبته فکر نکنم کوه مدنظرشون با مال شما 

 يبود. وا یکی میرفتیکه م یکوه ایو...  ومدیم گرفتیم می. نکنه بابام هم تصمدیکوب یداشت گرومب گرومب م قلبم
فکر  یچیبابام شدم و به ه الیخیب گهید اریبرباد بره؟ بقول ماه خواستیتمام نقشه هامون م یعنیمـــن...  يخــدا
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 يمن و بابام تو یو درندشت یبزرگ نیدر شهر به ا ستینگفت: ممکن  نانیبا اطم دیماجرارو شن یتنکردم. چون وق
  .میروبرو بش گهیکوه با همد

  ؟؟یشد چ ی: ولگفتم

 یچیگلومونو بچسبه، ه خیکه ب ینفرست یمنف ياتفاق انرژ نیبطرف ا نهمهیو ا يننداز ادشیگفت: واال تو  اریماه
  .يهچل بنداز يمارو تو يبخوا یتدس یدست نکهی. مگه اشهینم

  .رفتیبازم ته دلم از ترس ضعف م ی. ولنمیدر هزار هم امکان نداشت بابامو بب کی. گفتی. راست مدمیخند

  . میدر ارتباط بود اریهرلحظه با ماه کهیدرحال میکردیجمع م لمونوی. اونشب وسامیبود یراه گهیصبح د فردا

  تخمه هم بزارم؟ اری: ماهنوشتم

  آره بزار.  :نوشت

 ونیمدتها چشم به تلوز نیزدم که بابام طبق معمول ا نییبه پا ي. سرفتادمیآماده بود و صبح اول وقت راه م یهمچ
  دوخته به فکر رفته بود.

! نگو يبه اطرافت ندار یو اصال توجه يفکر يشده؟ مدتهاست فقط تو يزیچ یینشستم و آروم گفتم: بابا کنارش
بهم  یچیه دونمیپرسم چون م ینم یکی. فقط من ستینگو حواسمون بهتون ن م،یستیننگو متوجه  م،ینیب ینم
 يواقعا دوست دارم اگه از دستم کار ی. ولدونمیبشم رو نم رشیدرگ نیخواینم ای نیگینم یلی. حاال به هر دلنیگینم

  کمکتون کنم. ادیبرم

دارم از درون ذره ذره  نمیب یم تیوضع نیا يو که توشمار دی. ادامه دادم: باور کنکردیو نگام م کردیفقط نگام م بابام
  .میراحت بش یبلکه کم نی. فقط حرف بزنشمیآب م

گذاشت و نشست. بعد چشم به بابا دوخته گفت:  ییبرامون چا ومد،یم رونیاز آشپزخونه ب يچا ینیکه با س مامانم
مشخصه تا حل بشه کار  کهینجوریا یل. ونینگران نباش شهیحل م یگی. فقط میزنیکه نم یحرف کنمیم يمنم هرکار

که حرف  میتونیم اد،یکه نم ادیدستمون برنم زا يشده. خب کار یچ مینیتو ساخته ست مرد... آخه دهن باز کن بب
  شده که ..... یاگه بشنوم چ یول ارم،یتو کم م الی. باور کن دارم از فکر و خمیدلت رو بشنو
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نگران  نهمهیشما ا ستین يزیچ گمیخورد. بعد گفت: بازم م یشته قلپتکون داد و فنجانشو بردا يآهسته سر بابا
 یکه شده... سع هیخب کار یکارو اشتباه کردم. ول يکجا دونمینم خته،یحساب کتابام بهم ر ی. ففط... فقط کمنیشد

  تر کرده. جیمنو گ نیهم ارم،یسر درنم اصال یکنم هرچه زودتر راهش بندازم و خودمو خالص کنم. ول یم

شناسم  ی. من تورو مستیممکن ن یقیتو که اونهمه دق خته،یحساب کتابات بهم ر یچ یعنیمتعجب گفت:  امانم
  .یامکان نداره اشتباه کرده باش یکنینادر! تو که اونهمه به حالل حرامت دقت م

م شما اصال در کن کاریچ دونمیحرف زدنم اشتباه بود. خودم م نیدی. ددیکه نگران نش گفتمینم نیا يگفت: برا بابا
  شنوم. ینم يزیچ گهیو د نیکن یهم تمومش م نجایو هم نیموردش فکر هم نکن

. بابا اعصابش آروم نبود. منکه فقط چشم به بابام دوخته بودم مینگفت يزیچ گهیو د میدیو مامان زبون به کام کش من
  ..... ...زیچ هیفقط  یدارم. ول نانیچون به شما اطم گمینم يزیگفتم: باشه منکه چ

 یحت نی. باور کندیطالم حساب کن کهیو چندت نیماش يرو نیتونیباشه م ازیاگه ن یول اد،یاز دستم برنم يکار درسته
  ازتون ندارم.  يو انتظار کنمیچشمم هم نگاه نم يبا گوشه 

 شیکار هیخودم  دینگام کرد و زمزمه کرد: باشه. فقط گفتم نگران نباش یمات نگاهشو به چشمام دوخت. کم بابا
  .کنمیم

کرد و اوضاع  شهیچه کار م دونستمیبودم و اصال نم دهیبابا رو به چشمم د يهایاوضاعم داغون بود. نگران اونشب
هرچند خوشحال بودم صبح با  گهی. از طرف دشدمیناراحت م شتریب ومدیاز دستم برنم يچکاری. کال چون ههیچطور

 یکه با ساز و دهل م یآهنگ يبگذره و صدا ریخدعا باز بود به دستام به  یول میگذرونیکوه خوش م يتو اریماه
  به دنبال داره. یچ دونستمیکه م ادیبعدا درن مینواخت

بخودم  ی. کمشدیم کیکه وقت رفتن کم کم نزد شدمیآماده م دیشدم. با داریب میزنگ گوش يزود با صدا صبح
  بود. زدم. صبحانه مامان طبق معمول آماده  نییبه پا يو سر دمیرس

 اریخودم و ماه يدو لقمه خوردم و دو لقمه قشنگ و پرمالط جانانه و بزرگ هم برا یکی یول دیکش ینم میلیم هرچند
رو  ییمایکوهپ يالزم برا يو انرژ نداختیکارمونو راه م ختمیر ریپن يلقمه رو يکه تو ییدرست کردم.گردو و خرماها

  .شدمیخودم دست به کار م دیباشه. پس با زایچ نیبه فکر ا اریعمرا ماه دونستمی. مدادیبهمون م
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و گفتم: هماهنگ کردم با  دمیمن داشت. خند يبا شوق چشم به لقمه ها یفکر ول يمامان نشست که تو يرو نگاهم
  اونه. ياز لقمه ها هم برا یکیبرم دانشگاه.  گذرهیما م ابونیاز دوستام که از خ یکی

کوه مزه  يگذاشتم. با خودت ببر. تو وهیبرات چندتام م خچالی ياشه. توزده گفت: نوش جوونتون ب يلبخند مامان
  . دهیم

 يکنم اونم با دوستاش به کوه بره. حتما تو یتونستم باباتو راض دیراه افتادم که از پشت سر گفت: شا تشکرکنان
  .امیب تونستمیاش اثر داره. کاش منم م هیروح

  !شهی. برن که  صددرصد براشون خوب مدیکنیم کاریچ دینیبببجوونم افتاده بود گفتم:  یهراس کهیحال در

فقط حوصله شو ندارم وگرنه کوه رفتن رو  دیداده گفت: باور کن یکه بابا وارد آشپزخونه شد. سالم شدمیخارج م من
  دوست دارم. یلیخ

داده بود در  امیپ اریزدم که ماه رونیبعد کوله به پشت از خونه ب قهیدق 10کرده خودمو باال رسوندم.  یخداحافظ
  منتظرمه. ابونیاز خ یقسمت

از داخل برام باز شد که تند  نیماش يبه چشمم نخورد. در جلو یکس یبه دور و اطراف انداختم. اول صبح ینگاه
به لب داشت و نگام  ییبایلبخند ز کردیم یپف دار و قشنگش که اول صبح رو تداع یبا چشمان کم ارینشستم. ماه

جانانه  یکی. سالمم رو با علاوردیبه پرواز درم وحموبودم که ر باشیلبخند ز نیعاشق... عاشق... عاشق ا. و من کردیم
  و پراز مهر جواب داد و راه افتاد.

 يدستم نشست و گرفته رو يخاص داشتم. آروم دستش رو یکنارش نشسته بودم و ذوق نشیبود در ماش يبار نیاول
  دنده گذاشت. هردو رو با هم داشت.

االن با آرامش محض... بدون  شدیم یپراز آه تمام دلمو پر کرد. چ یبراش زدم. فقط حسرت يکردم و لبخند نگاهش
  نشستم. یترس... بدون دلهره کنارش م

که  هیزیمطمئن بودم چ یگفت. ول یچ دمیبرام حواله کرد که راستش نفهم رلبشیز يزیلبخندم چ دنیبا د اریماه
حرفتو  دونمیو گفتم: م اوردمیشناختم. منم کم ن یتخسش رو م يالیخود نسناس و گودز نتونسته بلندتر بگه وگرنه

 شتازیبا پست اکسپرس پ می. ارسال مستقیدتو بازم خو یخودت اطی... فقط محض احتیاز بس تخس یکنیتکرار نم
  .......شاالیبطرف خودتون.... بچسبه ورِ دلتون ا
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قشنگتو  يقهقهه گفت: باور کن فقط گفته بودم بخورمت اون خنده هابرداشت. با  نویماش اریماه يخنده  يصدا
 دیی. بفرمادیکه از من عقب نمون دییاالن شما بفرما دیاصرار دار نهمهیرژ زده ات...... حاال که ا يبا لب و لوچه  یدولپ

  .دیخوردنتون رو شروع کن

د کهکشانها و با خجالت صورتمو داده بودم در ح یمن بلند شده بود که عجب سوت يخنده  يصدا نباریا
کاشتم  یم طیکه خودم خ دادمیو جواب م شدمیهاش م هیحرفا و کنا یقاط دیپسره زبل رو اصال نبا نیبرگردوندم.ا

  ........گهینه کس د

  . شدیفشرده م اریافکارم غرق بودم و دستم همچنان در دست ماه يلبخندام تو با

 دایتالش نکن ، جوابشو پ نهمهیخب ا کنه؟؟یفکر م یمن داره به چ اهیبلند شد که مهربانانه گفت: چشم س صداش
که  یتو فکرته االن؟؟ نکنه مشغول خوردنم هست ی. خب چکنمیم فشیبرات رد هیثان یکیا يبخودم بگو تو یکنینم

  !ادیصداتم درنم یساکت ينجوریا

اعتماد به نفست رو من  نیداره؟؟ واال ازهر هالهل کجات خوردن  يخجالتزده گفتم: واه واه ... تو یکرده کم نگاش
من کجام  نمیبگو بب نوینقاط جهان. حاال اول ا یبه اقص شدنیپرتقالهام صادر م ابون،یچنار کنار خ يداشتم االن بجا

  ؟یکنیم ریباهاش س االتتیخ يو تو يریگیاشتباه م گهید یکیمنو با  ي!!! نکنه دارهیمنکه چشام عسل اهه؟یچشم س

فکر کنم. هنوزم در شما  يا گهیبکنم بجز شما به کس د يادیش بلند شد که گفت: واال من غلط زخنده ها يصدا
  .....ـــرمیگ رِ ینقاط توش گ ی. همونجا اقصمیایب رونمیب میتون یکه نم میاونم توش موند ،یکی

ررد و ورررررم رو دررر ی. الهارنیخبرت رو ب یــــیریهمونجا بم يهمون توش موند یگفتم: کووووفت که اله بلند
  .بتیبده یمارمولکِ کرم خاک يپسره  يریبا هم بگ

که تو قلبمو  ي. واال اونجوریگیم ينجوریگفتم ا يبد زی... مگه چاررررریماه نـــوایباز شد و خندان گفت: ب چشاش
 یحت منیب یم اهیرو فقط و فقط س یهمچ شهیباعث م نمیخب. ا رمیسوزه همونجا گ یو داره م یبه تپش انداخت

  چشات...... 

 یتونیم یرو خواست یو هرکس یتوووو هرچ یول رمیگیم دهیتخس، حرفاتو نشن ي وووونهید نیگفتم: بب يو جد تند
  تمامممم... یو عسل یی. فقط خرماینیبب گهیرنگ د هیمنو  يحق ندار یول ن،یبب دیو سف اهیس
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که بالخره  دونمیگرفتن چشممم. م دیعا و دستور و نداد نهمهیگفت: چشممم بابا. با ا دیخندیبا قاه قاه م کهیدرحال
  . میراض یمونم... ول یاونجام توش م یکنیم مارستانیت یمنو راه

  که اصال ول کن نبود.  دمیخند یداشتم م گهید

من ... که منم که دربست  زیمن... تو تاج سر من... تو همه چ پیبگم تو عروسک من... تو خوش ت نمیداد: ا ادامه
  م ننه جوووون خودمممم.....نوکرت

ببره از دستش  نویا ادیلطف کنه ب یکی ای ــایکه با حسرت تمام گفتم: خــدااا کردمیچشمان باز و خندان نگاش م با
 يو راهش ننداز ینکن يکنه. خدا جووونم براش کار دایهات قرار بده بلکه زودتر شفا پ تیالو يتو نویا ایخالص بشم 

صددرصد توش بمونه بدون  نباریا گهیبزنه د مارستانیبه ت يحتما سر دیو با راههیزده به ب چون کال الست،یکه واو
  از آب در اومد.  وونهیخودش دست و پا کرده بود اونم د يخواستگار برا هی... چارهیب ياومدن!!! پارال رونیب

که باور  یزون. خودت بدتر از منبرا من دل نسو نهمهی. گفت: ادیخند یگذشت و بلند هم م یاز چراغ قرمز م اریماه
  نگه دار خانوم گلم. ادتیقشنک  نوی. ايبه شفا دار ازیاز من ن شتری. خودتم بمیکن در و تخته خوب با هم جور شد

 اهیزده به سرم و تورو هم زشت و س گهیاجق وجقت د يحرفا نیبا شما جور شدم و با ا کهیگفتم: واال اونجور خندان
  . میستیبا هم سازگار ن يجور چیشناختمت و اصال ه گهیشم لطفا... فکر کنم د ادهی. بزن کنار پنمیب یم

. میمون یرو توش نم یکی. گفت: باشه بابا معذرت... تو ادیدرب غمیدستش فشرد کم موند ج يچنان محکم تو دستمو
و خوب  میدار حیو تفر گردش ی.  فعال قهر نکن که امروز کلمیرسیم هیبق يدنبال کارت. به ته و تو يبر کنمیردت م

  نجاتت بدم. لیتونستم از اون زندان باست

منحرف  يو بحد اوردیاصال کم نم يریکبیا يپسره پررو نیبزنم. ا کردمینم دایپ یو حرف کردمیمبهوت نگاش م فقط
  .اوردمیبود منکه جلوش رسما کم م

 يسهایشگاه و از اونجا با دوستان و سرودان میقراره بر اری. گفتم: ماهرهیمتوجه شدم اصال بطرف دانشگاه نم هوی
  ؟يریکجا م يها... دار میدانشگاه به کوه بر

و  میکن یگشت و گزارمونو م م،یخوریکوه، صبونه مونو م میریبابا. خودمون جلوتر از همه م الیخیگفت: ب اریماه
نتونم  یو حت میکن تیرعا دیااونام ب نیحوصله داره منتظر جمع شدن اونهمه دانشجو باشه که حاال ب ی. کمیگردیبرم

  .خودمونرمیدستتو بگ
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  . ارمیداداشت رو درب يادا دیو منم که با میشیم شونیقاط یبا دوستات باش یو آخراش اگه خواست میریم

بودم. تعداد ثبت نام کننده  دهینقشه کش اریبودن با دوستان و کنارشون اونم با ماه يمن تماما برا ی. ولگفتیم راست
نگفتم. دوست  يزیتکون دادم و چ ي. سرشدیو ناشناس بودنش نم اریمتوجه ماه یبود که کس ادیز يها هم بحد
اصال نگران  دیو شا میبود یحد همون همکالس رهام د یبشن. با همکالس يزیهم نداشتم متوجه چ یمیچندان صم

  شدند.  یهم نم ومدنمین ایاومدن 

به  یو دست میشد ادهی. پمیکوه رسوند يهامون خودمونو پا یشوخو با خنده و  خوندیکه م ییبایز يآهنگها نیب در
رنگ  یتونیز يزدم. مانتو یپیچه ت دونستمیکه بطرفم اومده بود نگاهش سراپامو گشت.م اری. ماهدمیمانتوم کش

  . یورزش دیسف يبا کفشها هو ساد دیسف ی. شالاهمیبودم با شلوار تنگ و س دهیکوتاهمو پوش

  اونوقت! شدیم ی. اوووه چکردمیمنم باهات ست م یپوش یم یو چه رنگ یچ یگفتیمگفت: اگه بهم  خندان

باهات راه افتادم اومدم کوه. االنم داره از  یپشتم انداخته گفتم: آررره جووون خودت. با اصرار و زور جنابعال کولمو
به فکر ست کردنه. واال راستش . حاال آقامون نهیمنو بب ییآشنا هی دیو کم مونده سکته کنم که شا لرزهیترس دلم م

  بعد..... ي هدفع شاالیفقط ست کردنمون مونده بود که اونم ا

  ؟ياریزبون کم ب نیاز ا شهیم يروز هی یعنیخندان کوله شو برداشت و پشتش انداخته گفت:  اریماه

بگذرونم که بتونم هم  یدوره آموزش هیدیپشت بهش کرده گفتم: نووووچ در کنار شما امکان نداره. حاال با خندان
  درجا ناك اوتت کنم!

خودشو کنارم رسونده دستمو به دستش گرفته بود و باهام قدم به قدم  اری. ماهمیبه باال رفتن از کوه کرد شروع
و جمع  عتینگه داشتن طب زیتم يزباله بدست داشت. حتما برا سهیک يبود و بسته ا ستادهیکنار راه ا یی. آقاومدیم

  زباله بود. يآور

. حاال در برابر تعجبم دیکش نییکوله مو پا پیگرفت و دست برد ز شویکیگذرا  اریبطرفمون گرفته شد. ماه يا سهیک
 یکیبه مردم هم برسه. از من  رمونیو خ میکن زیرو تم عتیطب میهوس کرد دیمن جاش داد و گفت: شا يکوله  يتو

  .ستین دیبع یچیکه ه
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 يو به عقب برگشتم. هنوز از دانشجوهامون خبر ستادمیبعد نفس زنان  ا ی. کممیدستمو گرفت و راه افتاد دوباره
 نیگفت: االن وقت خوردن صبونه ست. منکه واقعا گرسنم شده... بش اریکه ماه میدیرس ینبود.کنار تخته سنگ صاف

  .میبخور يزیسنگ چ يرو

تا  ششین کهیدرحال اریروبخورم.ماهدرسته و بزرگ  ي: باور کن منم گرسنم شده. االن حاضرم دو سه تا لقمه گفتم
بلکه  دیاز خوردن من شروع کن دیی. شما بسم ا... االن بفرمايگرسنه ا یبناگوش باز بود گفت: اووووه عحب دخمل

  کمه. مونییرایپذ لیخودم وسا نخاتون جا یگرسنگ نهمهیدر برابر ا گه،ی. شرمنده ددیبش ریس

 یبود و پراز مووووو... بعد نگاه رونیب راهنشیپ نیاش نشست که از آستبازوه يرو بود نگاهم رو رویدلم ز کهیدرحال
.کج و کوله گفتم: واه دادنینشون م يبود و قشنگ خود رونیبازش ب ي قهی ياش انداختم که موهاش از ال نهیبه س

گاز از  هی هیکاف نفرو درجا بهتون حواله کرده فقط ستیو خدا مال ب نیکه شما دار یلیپشم و پ نیوآآآآه... واال با ا
مردن بهتر از  یبکشم. همون از گرسنگ رونیدندونام مو ب ياز ال دیسال با هیتا  اریشما خورده بشه. باور کن ماه

  عق زدن درآوردم. يصدا یحالممم بهم خورررد. و دروغک ییییکه وووآآآآ نکارهیا

 نیبا حرص باال رفت که خودم غش غش به ا ينگام کرد و ابروهاش لحظه ا يا افهیدر سکوت کامل با چنان ق اریماه
از  تونستمیگذشتند وگرنه کارم زارررر بود و عمرا اگه م یبودند که م ي. خداروشکر دور و برمون افراددمیحالش خند

  دستش سالم در برم.

کنم باور  یعنیآوردم و گفتم:  کشیخندان صورتمو نزد دمیرو د ضشیبا نگاه پراز غ اریماه دنیاونجور ماس یوقت
  خشم رو نسبت به پارال!؟؟ نهمهیا

پاره شده بده برات عوصش کنن.  مرشیگفت: فکر کنم باورت اشکال داره پارال... حتما تسمه تا دهیلباشو ورچ اریماه
  !یجفت پا قلب پسر مردمو نشکن ينجوریکنن که ا میآب و روغنتم تنظ دیسروقت با

  !خب! ریگفتم: به دلت نگ دمیخند یبلند م کهیدرحال

  چشمم کور است .... کی

  ارزان... تیپا شیپ مینایب چشم

کار من  دنتیباور کن جو ینشم. ول تیقرص قورتت بدم که اذ هیمثل  ییهویو پشمات  لیپ نیبا هم دمیقول م باشه
  نه مــنِ زردنبووووو.... لهیف هینداشته باش. خوردن تو کار  يادیمـاه... لطفا ازم انتظار ز يپسرو ستین
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گاز ازم  هیدلت بخواد اجازه بدم فقط  میلیتکون داده گفت: زردنبو جان خ يبه خنده باز شد و سر اریماه يلبها نباریا
پسغام... شما که  غامیپ یو ه دنیداشتن من صف کش يبهترن که ادعا هم ندارن. واال همه برا لهای. همون فيبردار
  .دیکن یناز م نهمهیا دیشد لومتریپسر خوب و خوشگل صفرک هیصاحب  یمفتک

گرسنه بشم جوون سالم در  نیاز ا شتریب دمینم یکه من قول میسنگ کنارم صبونه مونو بخور يرو نیبش ایب حاال
  ها...... يببر

نکن که  فیهم از خودت تعر نهمهی. ازنهیوجودت پر م يکنارش نشستم و گفتم: اعتماد به کهکشان داره تو خندان
 یکیو  دیکش رونیب ییچهایهم از کوله اش ساندو اریآوردم. ماه رونیلقمه هامو ب هستن. بعد يهمه ازت فرار دونمیم

 يو برا میدرست کرد که بخور چیبرامون ساندو ندتامدرست کرده بود چ هیالو شبیرو بطرفم گرفته گفت: مامانم د
  !!میداشته باش يانرژ ییمایکوهپ

  تو هستم که...... شیمنم پ دوننیگفتم: مگه م تیچشمان باز شده و پراز شکا با

راحت  الیبهشون نگفتم. شما با خ یچیه ریمن. نه خ يبانو یو خل و مشنگ خودت جیگفت: گ دهیلباشو ورچ اریماه
که  فتنیجا خوردم بهشون بگم، اونام همرام راه ب هی. مگه مغز خر و گوساله  و بز و گوسفند رو دیبه کارتون برس

فکر  گهیمبادا از راه راست منحرف بشم. د فرستادنیباهام م ارویمئنا کاممط کردنینم میچکاریتنهامون نذارن. ه
  .رسمیهم منحرف بشم به راه راست م گهیدرجه د هی دمیاز انحراف رس يمن به درجه ا کننینم

 مونیپش ممیمنو از تصم یبکن یتونیم يکار نیپسرخوووب... بب ـــنیگفتم: آفررر دمیخند یبلند م کهیدرحال
 یگیدر مورد خودت م هیحرفا چ نیا ارم؟یعمرا به زبونم ب ارویبرم پشت سرمم نگاه نکنم و اسم ماهبزارم  یبکن

  !ووونهید

که تو مال من  ییخــاك بر سر لحظه ها یعنیانصاف!!!  یب یترکم کن یتونیواقعا م یعنیشو فرو داده گفت:  لقمه
  .یستین

  . خوند:دادیخودشو نشون م شتریب دنیکه با خندبرجسته ام نشسته بود  يلپها يرو اری. نگاه ماهدمیخند

  خوبه که لُپ داشته باشه يدختر

  !يفرو بر ،یبوسش میکن یوقت

  که داره آب میشه یحس مثل
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  ....يبلوبر یلبات بستن رو

 ادمیو خوردنم   دیاشتهام پر گهید خونهیلقمه داده دستمون از بس شعرو غزل م هی! یاله يریگفتم: حنــاق بگ فقط
  چشت درآد.  خورمیبزور همکه شده م یلرفت. و

با اون موهاش افتادم. گفتم:  اریماه يقورت دادن و خوردن درسته  ادیزدم و بازم  چمیبه ساندو يگاز دوباره
بهمون بده اونم اول  خواستیم چیساندو هی... یآآآخخخخ از کدوم کارت بگم من آخه.... کووووفتتت بشه الهههه

  .شهیدهنم بزرگ م يلقمه تو ،داره یخوردنت چه وضع اوضاع فتهیم ادمیکرد و تا  شکشیخودشو پ

 ينکن. مطمئنم االن دلت برا ونیخودت ش يشاد نهمهیبه ا يادیپارال... جوووِن من ز یو گفت: ول دیبلند خند اریماه
  .یکن تیبچرخه و منو اذ دیذره ست. فقط اون زبونت با هیخوردن من 

  . خوردمیتخته سنگ نگاهم به مردم در حال رفت و آمد بود م ياز باال هکیبراش درآوردم و درحال یزبون

بابام باشه که ...  يشدند. دانشجوهامون نبودند. از فکرم گذشت نکنه اداره  یم ادهیازش پ ي. افرادستادیا یاتوبوس
بابام  یعنیها...  ینکن ارونکیکه تند دعا کردم: خدا جووونم باهام ا ومدیاگه بابام هم م يکرد. وا زشیر یته دلم گرومب

 گهیکه د فتهی. حاال چشمش هم بمن بمیو برگرد میمونو جمع کن کوزهکاسه  دیو با شمیبدبخت م گهیباشه د نجایا
  !!!الااایواو

  .ستنیدانشگاه ن يبچه ها یحواست کال اونجاست. ول ؟یکنینگاه م نییاون پا يدار یگفت: چته پارال به چ اریماه

باشه.  نشونیباشن و حاال بابام هم ب ییترسم از دارا ی. گفتم: مختیریم يچا یاز فالسک کوچکبرگشتم که  بطرفش
  دارم. یهراس هیراستش 

 یبابات حالشو نداشت. انشاا... که حالش خوبه ول یرو بطرفم گرفته گفت: نترس. مگه خودت نگفت وانیل اریماه
  .ادینم نجاهایا

صداشو  ی. ولدمیداغ رو خوردم که زبونمم سوخت و تند کنار کش يچااز  يتکون دادم و بدون فکر جرعه ا يسر
  .اوردمیدرن

! پاشو یبسوزون یاون زبون سرخت رو با حواس پرت یتونیم نیخودم. بب جیگ يدخترو نیخندان گفت: آفر اریماه
  که نفهمن. میبشاونا  یقاط يجور دی. دانشجوهاتون هم اومدن بامیو کنار هم باش میباال بر یبدست کم وانیپاشو ل
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  نگفتم. چون کامال حق داشت. يزیچ یبراش رفتم. ول يجد يغره ا چشم

ندارن  نمیهم امیلیباور کن خ ی! واقعا خوش بحالتتتت. وليدار ینگاه چپ اندازت با من مشکل نیگفت: نکنه با ا تند
  ها پس قدر منو بدون.

کم کم دارم از انتخابم  يریگیم لیانقده خودتو تحو و به بازوش گرفت. گفتم: دیکش يحواله اش کردم که کنار یمشت
  خفش کنم تموم بشه بره . ییهوی رهینم يجو هی يحاال که آبمون تو گهیم طونهیها. ش شمیم مونیپش

  نگاهش به چشمام بود گفت:  کهیدرحال یو شاک برگشت

  ندیایروانشناسان دن نیبزرگتر

  چشم و زبان سرخت دو

  کنند یم دوارمیام نقدریا که

  .....یزندگ به

  شناختم. ینگفتم. کل کلمون ممکن نبود تموم بشه چون هردومونو م يزیچ گهیو د دمیخند

هم که جون به  اری. ماهمیخوردیم يمون چا گهیو با دست د میدستمونو بهم گرفته بود هی. میو راه افتاد میشد بلند
  دادن به من بود. ریکارش گ کردمیجونش م

شناخت. گفتم:  یقشنگ همه جارو م اری. ماهارمیکم ن اریماه شیپ دادمینفس زنان ادامه م و من میکوه زد يتو يدور
  !يدیم حیو توض یشناس یکه همه جا رو خوب م نجاهایا ياومد یلیحتما خ

و  میچوسان قد يتک تک کوچه ها ده،یجومونگ رو د الیمورد رو به بابام رفتم. بابام انقده سر نیگفت: آخه ا خندان
  .شناسهیمثه کفه دستش مهان رو 

موند!نگاهم  یدر نم چوقتیداشت جواب بده و ه يزیچ یهر حرف يتخس برا نیخنده ام به آسمون بلند شد. ا يصدا
مطمئن بودم  گهیکه د میهم نگاه کرد. از اون باال شاهد اومدن چند اتوبوس بود اری. ماهدیچرخ نییبطرف پا

  دانشجوهامون هستند. 
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به  ینفهمه چ یبشم و کس شونیتونستم قاط یم گهی. االن ددمیکش یبه آسودگ یودم و نفسخوشحال ب دنشونید با
خسته مو دراز  يو من پاها میزده بودند که روشون نشست یسنت يقهایقسمت کوه آالچ نیهستش. در باالتر یچ

  کردم. 

و  ي. امروزم که کنارم بود..اری دنیمگر د ستین یسفارش داد و کنارم نشست. گفت: زندگ رقهوهیبرامون ش اریماه
  .خوادیآقاتونو بغل کن... زود باش که دلم فقط بغل م ای. پس االن بيدیمنو د

  پرروووو.... گهی... چه از ته دل هم میاله يو کوفت بخور يمردم کووووفت بخوا نهمهیا نیگفتم: ب آروم

 يخندان جواب داد: باور کن بحد اریاهمقابلمون گذاشته شد. م یدست شیقهوه هامون بود که درون پ ریبه ش نگاهم
  مگه!! رهیم نییاز گلوم پا ییتنها یکنیاون کوفت رو هم با تو بخورم. فکر م خوادیدلم م خوامتیم

 یلبم نشسته بود.با دلخوش يرو يلبخند اریماه يخوردم. حالم خوب بود و از حرفها یمو برداشتم و کم رقهوهیش
نشست که  ییشخص آشنا ي.چشمم روومدندیانداختم که داشتند باال م یپیبه اک یصورتمو برگردوندم و نگاه

گوشتش فرو کردم و  يگرفته ناخنهامو تو ارویمردم. دست ماه یداشتم م یدر آن دونمیقلبم کپ کرد. فقط م کدفعهی
  رفت. نکمیدستم بطرف ع

  شده آخه..... یچ پارال يشده... چه خبره... گوشتمو کند یتند نگاهشو بصورتم دوخته گفت: چ اریماه

چشم به بابام دوخته بودم که با دوستش مشغول   کهی. درحالومدیدستم واقعا بزور باال م یبه چشمم زدم. ول نکمویع
گفتم: با........ با........م  دیچرخ یالکن که حرف توش نم یبا زبون ومدند،یم قهایحرف زدن بود و راست هم بطرف آالچ

  ......میکن کاری........ چمیخوای...... طرفمون...... مادی......... داره ...... م

به چشمش  نکشویها .خودشم ع ياریدرن نکتویخفه گفت: ع دهیبطرفم چرخ یدرجا به عقب برگشت و در آن اریماه
  . میبرسون بر نییاز اونور خودتو پا یمعمول یلیزده کالهشو سرش گذاشت و گفت: خ

  . میاز کنار بابام بگذر دیبا میبر میاگه بخوا م؟یاونور بن بسته کجا بر اری: ماهگفتم

 نوریبرم، از ا نیی. تا من بچرخم و پانیی. برو پاگمیم یدارم چ دونمیگفت: بحث نکن... جووون من بحث نکن. م تند
  ها! یکنی. جلب توجه نمنیهم يریم نییکفشهامونو برداشته به دستم داد و گفت: با آرامش پا

  کفشامو پام کنم. تونستمیزده ام اصال نم خی. با دستان خوردیام گره م نهیس يت تونفسهام داش دونمیم فقط
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تونم و کال دست و پامو گم کردم،  ینم دید یگفت: بخودت مسلط باش و زود بپوش. وقت دیکه اوضاعمو د اریماه
بطرف خودش  رهیو بگخودش خم شد و کفشامو پام کرد.  کال در هوا معلق بودم و هرآن انتظار داشتم بابام بازوم

  برگردونه. 

مزمــن  بوستی ی: الههههگفتیم کردیغرغر م کهیرفتم. درحال نییدست در بازوم انداخت و کمکم کرد پا اریماه
  مـــررررد.....  يریبگ یتهرانه بخوردت بدن که اسهال خون يبادمجون تو یهرچ یمــرررد... الهههه يریبگ

. ادیکه حالت جا ب يزیبر نییگشت و گزارم ذره ذره از دماغمون پا هی نیو ا یمونده بود خودتو برسون نجایهم فقط
حالت  یشاه نادر برام رو شده و به پستم خورده! الهههه نیکردم تاس انداختم ا یآخهههه خـــداااااا چه گناه

هــوار از دستش  ياِمــرد!  يایب رونیاز توالت ب ینتون يریبا اشد مجازات بگ چیو روده پ چهیبد بشه و دل پ يبحد
  به دادمون برسه........ یکیگرفتم مــن،  جهیگور گ

زوم بود و حاال  اریصورت ماه يرو اریاخت یبخندم، نگاهم ب خواستیدلم م یافکارم بشدت مغشوش بود ول درسته
  چشم نباشه.  يچهره اش تو ادیز ستادیا یم يخودشم جور

  بروبرگرد! یب یکن یگفتم م می. هرکاريگردیکه گفت: فقط بطرف عقب برنم میافتاد راه

 يزباله افتاد. گفت: دور و برتو نگاه کن. دارن آشغالها سهیبرداشت. چشمم به ک يزیکردم کوله مو باز کرد و چ حس
 يبردار بنداز تو يزیچ یآروم و بدون برگشتن گاه یلی. خمیکنیجمع م می. ما هم مثال دارکننیرو جمع م عتیطب
  .میشیازشون دور م . آروم آروملونینا

  .میبر میخوای. کجا ممیبر ستین ییجا نوریدهنمو قورت داده گفتم: آخه ا آب

  .ایجمع کن همراه من ب ییزایخم شو چ ی: تو فقط گاهگفت

داشتن ترك  ادمیکنم که از ترس و وحشت ز سیگشتم لبامو خ یدهنم م يتو ینگفتم. فقط دنبال آب يزیچ گهید
  .کردیبابام بگوشم برسه که منو صدا م ير بودم صدا. هرلحظه هم منتظخوردنیم

کن صورتت  ی. فقط سعمیش یو دور م میچیپ یگفت: االن از پشت کلبه بزرگ بوفه م اریماه میکه دور شد ییقدمها
  .یرو بطرفت بابات برنگردون

  م؟یش ینم کتریبه بابام نزد ينجوریبه اطراف انداخته گفتم: مگه ا یگوشه چشمم نگاه از
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و  میدرست از کنار بابات بگذر دیوگرنه با میاز اونجا بگذر می. مجبورشهیروبراه م یهمچ یگفت: تو فقط نترس آروم
  اونوقت...... شهیم ی. اووووه چمیفتیبعد راه ب میبگ يدیبهش سالم خسته نباش

. با چه میختندایم سهیک يرو جمع کرده تو خوردیبه چشممون م یو هرچ میدیرس یبه پشت بوفه م میکم داشت کم
و شکمم از هولم درد  دمیفکر کنم در اون لحظات از بس استرس کش ی. ولدونمیو نم میاز منطقه دور شد يتب و لرز

  آوردم. ایپنج قلو رو حتما و صددرصد بدن هیگرفته بود 

. رو به دمید یو بابامو نم میدادم  آروم به عقب برگشتم. خداروشکر جسته بود یو بخودم جرات میدور شده بود گهید
صورتمو خشک کرده گفتم: باور کن منکه مردم و زنده شدم. اصال... با عرض  يکردم و با دستم عرقها اریماه

از مهلکه  ایدرس دارم و گرفتارم. االنم ب یمن کل نقلو پس انداختم. لطفا بچه هاتم ببر بزرگشون ک 5 هی یشرمندگ
  . میفرار کن

بگم  نمیا یکه من قربوووون اون پنج قلوهام برمممم به همراه مامانشون! ول يخندان دستمو گرفته گفت: اِ اریماه
 مونیو پروپ یدرست حساب يده قلو هیو  لرزهی! بازم اوضاع تو خوبه ها، چون من هنوزم دلم داره مادیحالت جا ب

  . دمییزا

  ؟ياریادا درم ای اریماه يدیو متعجب گفتم: توووو و تررررس! واقعا ترس میافتاد راه

چشمم به بابات بود بفهمم  ی. گاهومدیم نییبهت نگفتم که درجا فشارت پا یچی! ههیکرده گفت: دروغم چ يا خنده
 ی. حتما ما رو شناخته بوده، ولدیلرز یکه من پاهام م کردی. بابات از پشت سر چنان نگامون مهیاوضاعمون در چه حد

  . ومدیچون مطمئن نبود جلو ن

  !میپانزده قلوهامونو بزرگ کن میگذشت که بر ریفعال هم به خ خداروشکر

  مگه نه؟ یکنیم یشوخ ؟یگیم ییییدار ییییو گفتم: چ ستادمیا فقط

 يو ... وا ومدینه. چون اونموقع جلو م ای یینداشته که تو نانیمطمئنم اطم یتکون داده گفت: باور کن نه! ول يسر
 یبه خوش ینفس ذارهینم یحت ادیوقاص ابن آل ز یاب نیا باره. یو آسمون برامون م نیمن، فقط داره از زم يخدا
  .....یچه برسه به زندگ میبکش

  دارم بهش بگم. یزده باشه چ ینکرده بابام حدس يخدا کردمیمونده بودم و فقط داشتم فکر م مات
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 نیقیحدسش به  کردیبود حس م یتورو نشناخته پس قبول کن. کاف گمیهم دستمو فشرده گفت: من م اریماه
  نکرد بجز نگاه کردن. یاصال حرکت ی. ولکردیازمون م یکنارمون و الاقل سوال ومدیحتما م کتره،ینزد

تمام  گهی. دفتمیراه ب اریدست ماه دنیبدم و با کش رونیگلومو ب يآه حبس شده تو یقیتونستم با نفس عم فقط
در  یمو نگاه کردم و هراسان چشمدلم جا خوش کرده بود عذاب آور. بازم پشت سر يتو یبود و ترس دهیذوقم پر

  اطراف گردوندم. 

 يریافتاد که از مس انی. چشمم به گروه دانشجورمیآروم بگ یباعث شد کم نیاز بابام نبود و هم يخبر خداروشکر
  . ومدندیدورتر داشتند به سمتمون م یکم

و به قول  فتهیم یامروز چه اتفاق نمیبرم خونه بب خوامی. ممیرو ندارم. بهتره برگرد یچیحوصله ه گهید اری: ماهگفتم
  کارمون زاره! گـــهید دهی! فقط بابام مطمئن باشه ما رو دشهیبه سرم م یچه خاک الیل

  . میرفت نیدادن به دانشجوها بطرف ماش ییو بدون آشنا میکج کرد راهمونو

از شاه نادر خوردم،  یقشنگ یاتفاق ضربه فن نیگفت: درسته من از ا اریبزنم. که ماه یحوصله هم نداشتم حرف اصال
 يتو میخودم!!! اصال آب قند دار ایبه تو آب قند بدم حالت خوب بشه  انیم نیدر ا دونمیحال تو بدتره، نم یول

  :یبگ دیبا یتو االن عوض ناراحت یول ال؟یواو نیماش

  به جهانم یتو هست تا

  جهنم  به

  .....ستیجهان ن که

  رها_دیحم#

بابا  يها یضربه فن نیباور کن درسته منم به ا اری! ماهیبا نمک یکیاونم تو  ،یکی ایتم: تو دنلبامو جمع کرده گف حالیب
اونمممم  یییییدارم بگم! وووآآآ یاگه بابا منو شناخته باشه چ نمیبب خوامیبده! م یلیاالن حالم خ یعادت دارم ول

  کنار توووو!!

قربون صدقه پانزده قلوهامون  یبده و ه دیبا حرفاش بهم ام تونهیکه م ییتا جا کردیم یتا خونمون سع گهید اریماه
  . رفتیم
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خواهد افتاد جا مونده بود. وارد  یخونه و چه اتفاق يمن تماما فکرم تو یول میدور زد یگذشتن وقت هم کم يبرا حاال
  و گرفت. خوردم که ازم گزارش کوه ر یدادم و آب یآشپزخونه مشغول کاره. سالم يمامان تو دمیخونه شدم و د

رو بهونه  یبدم خستگ یسوت ییهوی نکهیکردم. از ترس ا فیرد ییزایدانشجوها کردم و چ یمثال خودمو قاط منم
 يچرا هرلحظه چشمم به ساعت و گوشم به باز و بسته شدن در و صدا دونمینم یکردم و خودمو به اتاقم رسوندم.ول

 نیو قال ا ادیحاضر بودم بابام هرچه زودتر ب تم،رامو نداشکا اریو اخت شدمیداشتم زجرکش م يبابام بود.بحد نیماش
  کنده بشه!! هیقض

راحت کنم.  المویو خ فتهینم یمطمئنه اتفاق دادیم دیو بهم ام امیپشت پ امیو هرلحظه پ ذاشتیهم تنهام نم اریماه
  !دهیم ریو بهشون ش رسهیو روشون م ریکه فقط داره به ز دادیگزارش بچه هاشو م یحاال ه

موقع  گهیبود گذشت و االن د یبه هر جان کندن 3. تا ساعت شدمیم وونهیشتم دکجا که رسما دا الیخ یراحت یلو
حدس بزنم  افشیق دنیرسوندم که با ورود بابام و د نییتونستم تحمل کنم. خودمو پا ینم گهیاومدن بابام بود. د
  . کردیحالمو بد م چشیدر پ چیپ يراستش قلبم با کوبش ها یباشه! ول تونهیم ياوضاع در چه حد

. قشنگ کل ستادیصورتم ا يبابام نگاهش رو یصورتش بود و جوابشو دادم. ول يوارد شد و سالم داد. نگاهم رو بابام
.  مامان که از فتادمیصورتمو نگاه کرد. لباش با ابروهاش جمع شد. به فکر فرو رفته بود که منم رسما داشتم پس م

  ؟يستادیدر ا يافتاده؟ چرا جلو یاتفاق ربود گفت: ناد دهیحال بابامو د اومده رونیآشپزخونه ب

هرجور شده سرپا  دیاالن با ی. ولفتمیاومده دارم م نییفشارم پا کردمیبابام زوم شده بود و کامال حس م يرو نگام
  رو بفهمه. دیحالم بد بشه و بابا اونچه که نبا یبود کم ی. فقط کافگرفتمیموندم و اوضاع رو بدست م یم

  ؟یکنینگاه م ينجوریبابارو از دستش گرفته گفت: حالت خوبه نادر؟ چرا ا فیک مامان

  نشده. فقط ناهارو زودتر بکش که گرسنمه. يزیبطرف اتاق راه افتاده گفت: نه چ بابا

  بخودم دادم و پاهامو بزور دنبال خودم بطرف آشپزخونه کشوندم.  یجرات

شون کم  یاز کرخت دیدستهامو بهم گرفتم شا زیم رینشستم و ز زیک کنم. پشت محالشو نداشتم به مامان کم یحت
  .رمیبشه و بتونم قاشق رو دستم بگ

غذا دهنم  یگذاشته بود. نوك قاشق زیم يرو یبودم مامان غذارو ک دهینشست. اصال نفهم زیاومد و پشت م بابام
داشت  یمدت هیبه فکر فرو رفتنها رو  نیبود. البته ادر فکر  دایشد یول خوردیبابام نشست. م يگذاشتم و نگاهم رو
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به پا  يبگه و الم شنگه ا يزیبشدت منتظر بودم چ اچر دونمیو نم گرفتمیرو به خودم م یامروز من فقط همچ یول
  !دایبشه اونورش ناپ

ن غذا بابا . بعداز تموم شدگفتینم يزیو چ نداختیبه بابا م ینگاه ی. مامان هم گاهمیسکوت غذامونو خورد در
  د؟یگذاشت رو بمن گفت: کوه رفت زیم يرو رو وانیدوغ خورد. تا ل یوانیل

تکون دادم. هرچند  دییلحن صداش حدودا آروم بود.سرمو به عالمت تا یول شدی. بحث داشت شروع مدیلرزیم پاهام
ت. هوام خوب بود فقط و واقعا خوش گذش میدادم و گفتم: بله چند اتوبوس بود یقورت یدهنم نداشتم ول یقطره آب

  . میو برگشت میجمع کرد گهیبعدا که کم کم گرمتر شد د

چون با دوستان  یاومده بودند و خانمها هم با ما همراه بودند. فقط جاتون خال یدانشگاه هم کل نیمسوول از
  حرفارو سرهم بزارم و بگم. نیخرج کرده بودم تا ا رومویواقعا خوش گذشت. تمام توان و ن یهمکالس

  ؟يبود دهیپوش یبود؟ چ ی: مانتوت چه رنگدیپرس بابا

  .  کردمیماجرارو جمع و جورش م نیا يجور دی. بادادمیخودمو وا م دیبود. نبا دهیکردم. پس واقعا منو د کپ

  خوره؟یهم م ياز اون حرفا بودها... حاال چرا رنگ مانتوم؟ به درد نمیلبام نشوندم و گفتم: ا يرو يلبخند بزور

  صورتم بود گفت: آره تو بگو! ياهش زوم رونگ بابا

بودم چون خنک بود و  دهیپوش مویتابستون اهیچرا گفتم: مانتو خالدار س دونمیزدم و نم یمغزم چرخ يتو درمونده
  لباسهامو هم بگم؟ هیراحت. حاال چرا؟ بق

مانتو رو  نیصبح ا کردیمداشت فکر  نکهینگه. مثل ا يزی. فقط دعا کردم چکنهینگام م يکردم مامان داره جور حس
  نگفت. يزیخداروشکر مامان اصال چ ی. ولشدیم يکبر امتیق یییییکه اونوقت ... وووآآا دهیبه تنم ند

البته از پشت...  دم،یرو د يشباهتم. دختر نیبگم آخه که خودمم مات ا یگفت: واال چ کردیهمچنانکه فکر م بابام
 ییزایو چ یشیکه خم و راست م یچشمم يجلو يتو کردمیحظه فکر متو بود. هرل هیشب یلیخ دم،یاصال صورتشو ند

  مثل تو بود. نای. حرکتها و شکل و اندامش عرفتیمثل تو راه م نای. عیکنیجمع م نیزم يرو از رو

  شدم. الیخیو ب دمیاز دوستام خجالت کش یاشتباه نکرده باشم، ول نمیخواستم بطرفشون برم و بب چندبار

  بود؟ انیهست، با گروه دانشجو یره هر کدخت نیگفت: ا مامان
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 انیزباله بدست داشت. من گروه دانشجو سهیو ک کردیجمع م زیم زیبودن که اونم کنارش چ يپسر هیگفت: نه با  بابا
  تونستم خودمو بهشون برسونم. یشون باهامون فرق داشت. نم ییمایکوهپ ری. مسدمیرو بعدا از دور د

. دیشما اونجا باش دادمیدرصد هم احتمال نم هیبچه ها بودم و اصال  یگفتم: منکه قاطته دلم آروم گرفته بود.  یکم
  . رسوندمیو خودمو بهتون م کردمیم داتونیوگرنه هرطور شده پ

  نداشتم.  دنتونویانتظار د گهیمنم د ن،یکوه بر نیحوصله شو ندار نیصبح گفت آخه

که  ییکردند. حاال اونا یتام اصرار کردن و با زور منم راهدوس دمیحوصله گفت: صبح که به اداره رس یب یکم بابا
 هیروح يرفتن به کوه، برا نیکال ا ینبرده بودم. ول یچیکردند وگرنه خودم ه فیداشتند برام رد یاضاف یلباس ورزش

   اشتباه کرده بودم. یگی. اونم که مختیبه همم ر یتو بود کم هیشب یلیاون دختر که خ دنیام خوب بود. فقط د

 یکس م،یندار یبا مدرك روانشناس شیچون ر ی. ولگذرهیخوش م نیگفت: منکه گفتم با دوستات دور هم باش مامان
  شکرت... ایو قبولمون نداره. خدا کنهیبه حرفمون گوش نم

ه کرد یعجب خبط اریکوه رفتنم اونم کنار ماه نیساالد گرم کرده بودم. با ا ینگفتم و سرمو با قاشق يزیاصال چ منکه
  خداروشکر خوب جسته بودم.  یبودم. کم مونده بود لو برم ها!!! ول

کردم  فیبابا  رو که کم مونده بود به مرگ ناکامم منجر بشه تعر يسکته کردنها و حرفها ار،یماه يبرا یوقت غروب
ه که نش يزیمتوجه چ چوقتیملخک. خدا کنه ه یملخک... آخر تو دست یملخک... دوبار جست یبار جست هیگفت: 
کنم  کاریچ دونمیباور کن اصال نم یارم. ولیالجوشن رو بدست ب يشمر ذ نیدل ا تونمیم یاز چه راه نمیمن بب

  .رمیبدش رو در مورد خودم عوض کنم! خودم که مات و متح يتهایذهن

  ترسم. یم یلیکنه. فعال من خ ریکارامون خدا آخر عاقبتمونو بخ نی: فقط دعا کن با اگفتم

منو کشتن  نای! بابا ا؟يبد ریپشت بام به پانزده قلوهات ش يایم ،یو دررفت ین گفت: حاال که خوب جستخندا اریماه
  کن! زیکن اونو تم زیتم نویا یو ه ییاز دستشون. فقط موندم دسشو شمیآخه. دارم جوونمرگ م

. من هنوزم پاهام هیخپررووو! مگه االن وقته شو يگفتم: خــاك و خل عالــم تو مـــِخ نداشته ات پسره  یعاص
  توووو......  لرزهیداره م

 یاتفاق نکهیمثل ا اریبه دلم نشست. تند گفتم: ماه ییهوی یگفت ترس یمامانم که هراسان و بلند پارال م يصدا با
  افتاده من رفتم. 
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بود و  دهیکشمبل دراز  يرو دهیو رنگ پر حالیشدم، بابام ب ییرایرسوندم. تا وارد پذ نییقطع کرده خودمو پا تند
  .دادیم يزیبهش چ وانیمامان داشت با ل

  شده مامان؟ و تند بطرفشون رفتم. یبلند گفتم: چ فقط

 اهی. چرا همه جا داره سشمیم ينجوریگفت چرا من ا ییهوی. فقط دونمیگفت: واال نم دهیپر ییبا رنگ و رو مامان
  مبل افتاد. تند زنگ بزن اورژانس... ي. بعد روشهیم

  زده ام با اورژانس تماس گرفتم.  خیلرزان و تمام بدن  يرفتم و با صداتلفن  بطرف

  اومده! نییپا یلیفکر کنم فشارم خ ستین يزیچ دیکه چشماشو باز کرده بود زمزمه کرد: نگران نباش بابا

که  زدیماتاقم فقط زنگ  يهم تو می. گوشدیاورژانس رس میتنمون کن ییو خودمون مانتو میبابارو تنش کن يلباسها تا
  بود. آهسته فقط گفتم: بابام حالش بده اورژانس اومده.   اریماه

  اومد. رونیاز خونه شون ب اریکه ماه ارمیدرب نمویماش خواستمیداخل آمبوالنس گذاشتند و من م بابارو

لو! شده خانم سردار یرو باز کنم به مامانم گفت: چ نگیدر پارک خواستمیبمن که م یآمبوالنس و نگاه دنید با
  ؟یچ يآمبوالنس برا

  . مارستانیب میریبدحاله. م یپاك کرده گفت: نادر کم شویمامان چشمان اشک 

کنار نادرخان  دیخوایم ایکوچه ست.  نمی. ماشرسونمی. شما رو من مستین يزیتند گفت: انشاا... که چ اریماه
  آمبوالنس باشم؟

  . میشیممنونتون م دیتند گفت: نه شما مارو برسون مامان

که  نگیپارک ي. من در خدمتم. درهادیاریب رونیرو ب نیماش خوادیجلو اومد و نگران رو بمن گفت: نم عیسر اریماه
و پشت آمبوالنس راه  میاریماه نیبا مامان داخل ماش دمیرو د ینصفه باز شده بود توسط خودش بسته شد. و زمان

  .میافتاد

 ینم یشاهد اوضاعم نباشه. حت اریبرگردونده بودم ماه شهی. صورتمو بطرف ششدنیاشکام جمع نم کردمیم يهرکار
 نکهی.مثل اکردیشناختم که تحمل نم یو رئوفشو م می. دل رحنهیاشکامو بب اریتونستم بطرف مامان برگردم مبادا ماه
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عذاب  يجور بود و ختهیبهم ر یلیبودم. خ دهیند افهیاون ق بابابام افتاده... من تاحاال بابارو  يبرا یاتفاق دونستمیم
  آور رنگش عوض شده بود. 

نبودن  یعنی. مامان هم که... مامان رمیمیاز سر بابا کم بشه درجا م یینکرده مو ياز فکرم گذشت: خدا يا لحظه
 یو فکر کنم هق ختیامکان نداشت زنده بمونه. جونش به جوون بابا بند بود. بدتر اشکام فرو ر کرد؟یبابارو تحمل م

  گونه هام نشست. يتم روبلند هم زدم که دس

. شهیو حال باباتون زودتر خوب م ستین يزیمودبانه گفت: پارال خانم انشاا... چ یلیبگوشم خورد که خ اریماه يصدا
 نیباور کن ی. درسته رنگ و روشون خوب نبود ولدمشونیآمبوالنس د ينداره! تو یخودتونو عذاب دادن معن نهمهیا

  بهتر بودند. 

  . دیباش شونمیبه فکر ا کنهیمامانتونم ناراحت مشما  يها هیگر آخه

برداشت و بدون برگشتن بطرفم گرفت. دستمال رو گرفتم  يداشبرد دستمال کاغذ يدستشو دراز کرده برام از جلو و
. خودت ستین یخاص زیفشارش افتاده بود وگرنه چ یو گفت: نگران نباش. کم دیچیکه دست مامانم دور شونه ام پ

  خودش بود.   يتو هیمدت هی یدونیکه م

 لیو بابامو تحو میدیرس مارستانینبود. به ب یشدن یرو از خودم دور کنم. ول یکردم نگران یپاك کردم و سع صورتمو
  گرفتند. رنگ و روش بازم خوب نبود.

  . کردندیم نهیاز دکترهارو هم به کمک خواست تند بابارو معا ياورژانس که دو نفر دکتر

  .میدید یمن از گوشه پرده م ی. ولمیدید ینم يزیودند و ما چب دهیهارو کش پرده

بهمون انداخته آروم  یجلو اومد و نگاه يپرده ها باز شد دکتر یو برداشتن نوار قلب و .... وقت نهیمعا یکل بعداز
روز دو  یکیدی. فقط باستین ینگران يرد کردند. االن خداروشکر حالشون بهتره و جا یبوده ول فیگفت: سکته خف

  ......ی. ولمیندار یتخت خال CCUتحت نظر باشن که اونم متاسفانه در  دایشد

  .دیمنتقلشون کن گهید مارستانیب هیتحت نظر به  نیگفت: پس لطف کن اریماه میبگ يزیما چ تا
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. میتحت نظر نگهشون دار میتونیحرکت دادنشونم خطرناکه. در بخش هم م ادیچون ز نمیب ینم يازیگفت: ن دکتر
باشه و هرلحظه کنارش تا اگه  ششونینفر همراه پ کیدیبا میکه کرد شونیخطرو رد کردند. فقط بستر گمیم

  . کردروبراه  شهیکارها رو م هیحالشون بهتر نبود بهمون درجا اطالع بده . بق

  مونم. یبشن خودم کنارشون م يبستر نهیگفت: پس اگه صالح ا اریماه

  از همسرم راحت باشه؟ واقعا حالش خوبه؟ المیدکتر خ ينگران گفت: پس آقا مامان

  . فتمین نیزم ریروویه نیا يتو کردمیکه چشم به دهن دکتر دوخته بودم بزور سرپا  بودم و فقط دعا م منم

. االنم گردهیو به همراهتون بخونه برم شهیم شهی. تا دو روز حالشون بهتر از همدیگفت: اصال نگران نباش دکتر
  .کنمیم شونیبستر

به قلبش  مهاشیسرش گذاشته شد و س يباال یکردند. دستگاه يبستر يسه نفر یدر بخش مردان در اتاق اباروب
 دنیکه براه افتاده بود. د یکردند. با اوضاع قیآمپول توش تزر نیبه دستش وصل کردند و چند یوصل شد. سرم

  بد بود.  یلیخ ملحا کردینگاهمونم نم یحال بابا و رنگ و روش،. چشمان بهم نشستش که حت

. کردمیبابا گذاشتم.بغض داشت خفم م یشونیپ يرو يو بوسه ا دمیپرستارها، آروم خم يتموم شدن کارا بعداز
  خودمو به سالن رسوندم و اشکامو ول کردم.

 واقعا نیآفر ؟يبد هیبه بابات روح يخوایم ينجوریاومد. دم گوشم گفت: چه خبرته پارال! ا رونیهم از اتاق ب اریماه
  ! يدیدل بر گهیانگار از بابات د دهیبه آدم م يهات حس بد هیگر نی... اصال انیآفرررر

  خطر رفع شده.  دخدای. به اميدیدکترو که شن ي... حرفهاارینکن قلب ماه هیگر

آورده گفت: االن جاش بود قشنگ بغلت کنم و  کتریتکون دادم. صورتشو نزد يبصورتش انداختم و سر مویاشک نگاه
  بشم.  کتینزد تونمینم یچه کنم دستم بسته ست و حت ی. ولیو دبش آروم بش ياریداغ ماه يبوسه  هیبا 

داشتم تا  ازیو درست حدس زده بود. چقدر به آغوش گرم و مهربونش ن گفتیپراز حسرت زدم. راست م يلبخند
  .ومدیاز دستم برنم يچکاریکه ه فی...حفیح ی. ولرمیو آروم بگ نهیبش میشونیپ يلباش رو

  . کنهیصحبت م یزد.اصال حواسم نبود با ک یآورده زنگ رونیب لشویموبا فشیاومد و از ک رونیب مامان
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بابات  شینفر آقا حق داره پ کیو گفت: پرستار گفت چون بخش مردان هستش، فقط  ستادیکنارمون ا یقیدقا بعداز
 گهیمتاسفانه خونه مادربزرگت بودند و د یه، ولبرسون مارستانیهمراه بمونه. منم زنگ زدم به عموت بگم خودشو به ب

که مادربزرگت ناراحت  دنیفهم یو م ومدیدرم شباالخره صدا کردیم یالپوشون میبگم. هرجور يزینتونستم چ
  .شدیم

در بخش مردان  دندینادر بمونند. به خانمها اجازه نم شیپ شونیکی انیبه داداشم و محسن زنگ بزنم ب خوامیم
  .میبمون

 يازیمونم. ن یم ششونی. من هستم و پدیکن یشب همه رو زابراه م نوقتیا دیکن یآخه م هیتند گفت: چه کار اریماه
  . ستین یهم به کس

  و .... ادیالاقل محسن ب گمی. مدینادر بمون شیپ نیستیکه ن کاری. بدیدار یشما کار و زندگ اریگفت: آخه آقاماه مامان

خونه خودم تا صبح  نی. برنیو که خودم هستم. شما اصال فکرتونو ناراحت نکننذاشت ادامه بده گفت: امشب ر اریماه
  حواسم به آقانادر هست. 

  .....اریآقاماه یگفت: ول مامان

. من تا دیحال آقانادرو بپرس دیبهم زنگ بزن دیو هرزمان خواست دیراحت بر الیبا خ کنمیگفت: خواهش م اریماه
  راحت باشه. التونیو خ دیو حواسم بهشون هست. بر دارمیصبح ب

و مامان هم  دمیو صورت بابارو بوس یشونیکه در خواب بود. پ میبه بابا زد يشد و دوباره سر میباالخره تسل مامان
  .میکرد یخداحافظ اریکرد و با چشمان اشکآلودمون از ماه ییدستشو گرفت. دم گوش بابا زمزمه ها

  بهش ندارم. يازین نجایراحت باشه. منکه ا المیخونه که خ دیبرمن  نیبطرفم گرفته گفت: با ماش چشویسو اریماه

  ...میبر یدربست نیبا ماش میتونیما م یگفتم: ول آهسته

 زنمیزنگ م اری. به کامدیی. بفرماستین گهید نیبه ماش يازیخودتون هست ن نیماش یکرد و گفت: وقت یاخم اریماه
  .دیراحت بر الی. با خنگیبندازه پارک نویماش

شماره تلفنتونم  ی. ولرسونمیگفت: جون شما و جون نادر... صبح خودمو م فتهیراه ب خواستیکرد و م يتشکر نماما
  که بتونم بهتون زنگ بزنم. نیلطف کن
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  .میکرده راه افتاد يمامان تشکر یگفت و با تک زنگش به گوش یچشم اریماه

ادکلن  يحواسم جمع شده بود بازم بو ینکه کمخاص داشتم. اال یذوق یفرمان نشستم. هرچند ناراحت بودم ول پشت
  بود. دهیچیپ مینیب يتو اریماه

هر  يبرا يپسر نیپدر مادرش نگهشون داره. همچ يسالمت باشن و خدا برا ارخانیماه نیا یگفت: اله مامان
 یهرچبچه بود که اونم هزار مرتبه شکر...  هیخب... قسمت ما فقط  یداشته باشن. ول یکی ازهین يخونواده ا

  .میهست یقسمتمون بوده و داده راض

 نیاز هم اریماه دیبله بهم بد هیبله...  هیبزنم فقط  ادیفر دیبگم و شا خواستمی. مدیلرز یمامان م يداشت از حرفا دلم
  ........ادیز زیبله نه چ هیپسر خونواده مون. فقط  شهیفردا م

  در خدمتم.  دیداشته باش يو گفت هرکار دیرو پرسدادم که حال بابا لشیتحو نویمنتظرمون بود. ماش اریکام

  فرستادم: اریماه يبرا اونشب

  زنم تو را    یصدا م باز

  سپارمت      یامشب بازم م 

  که یاون کس به

     یکس یب ارید تو

     یهمه دلواپس نیب  

  مونس و همدمم بوده   

  داده هیتو رو به من هد  

  میبهانه زندگ ـریبخـ شب
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مبل افتاده پاهامو  ينه حال خواب و استراحت. منکه با همون لباسهام رو میبا مامان نه حال حرف زدن داشت اونشب
 یحرف شیبخاطر مامانم و ناراحت یبودم. ول یشاک یمشکالتش همچ م،یزندگ انم،یبغل کرده بودم و از خودم، اطراف

  .زدمیهم نم

  .نداختیدسته مبل م يو کنارش رو اوردیداغون داشت شال و مانتوشو درم ییسته با رنگ و روهم نش مامان

 يزی. درسته بهمون چارمی... اصال سر در نم دونمیاز من داغون و ناراحت بود.آروم و بغ کرد گفت: نم شتریب مامان
که داره  هیزی. چختهیبه همش رکه مدتهاست  يزی. چارهیصداشم درب تونهیکرده نم يکار هیمرد  نیا یول گهینم
  سکته رفته! رزکه بخاطرش امروز تا م هیزیکشه. چ یمرد و م نیا واشی واشی

کرد از  شهیم ي. اگه بدونم کارییییلیپارال خ ترسمیم یلیخ یباشه، بشه از پسش براومد. ول يزیکنه چ خدا
شدن  ریو هرلحظه پ ي... فقط خودخورشده آخه یچ نمیبب کنهیدهنشو که باز نم یکنم. ول ینم قهیمضا يچکاریه

  چشمم. ياونم جلو

  .میبکن دیبا کاریچ میبدون ه،یماجرا چ میدیفهم یکاش م یمامان راست بود. ول يگفتن نداشتم. حرفها يبرا يزیچ

که  دیپرس اریزد و حال بابارو از ماه یپله هارو باال برم خودمو به اتاقم برسونم. مامانم زنگ ینداشتم حت حال
  اعالم کرده بود. تشویبهش زده رضا يروشکر بهتر بود و خواب. دکترشم اومده سرخدا

خودم انداختم و روش ولو  ریز ییراحت شد و منکه همونجا لباسهامو کنده پتو المونیحدودا خ اریماه حیتوض نیا با
  .کردیم و چشم به سقف دوخته فکر دیمامانو تنها بزارم. مامان هم کنارم دراز کش خواستمیشدم. نم

 مارستانیب یصندل ياز خودش رو یعکس اریکنج دلم کردم. ماه ياحساس شاد اریماه يامهایپ دنیشدم. با د نیآنال
 خواستیبابام خوب بود. دلم م يرنگ و رو گفتی. راست مدمیهم از بابام رو برام فرستاده بود. خند یو عکس

  نزدم. یو حرف دمیاز عواقبش ترس یعکسشو به مامان نشون بدم ول

  . دوباره لبخند زدم. کردندیم ي. فکر کنم منم کنار بابام بسترفرستمیم امیبرام پ اریبود بفهمه ماه یکاف
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 تیزیو و نهیکه وقت معا میمعطل شد مارستانیب يپشت درها ی. البته کممیرسوند مارستانیخودمونو به ب صبح
  که راهمون دادند.  دیطول کش یپزشکان بود. ساعت

لبام نشست. با بلند  يرو ي. حالش بهتر بود. لبخندزدیبابام نشست که داشت حرف م ياول نگاهم رو میوارد شد تا
تر شد.  قینگاهش افتاد. سالم دادم و لبخندم عم ي. نگام تودیچشمام بطرفش پر کش یصندل ياز رو اریشدن ماه

  بود. وبحالش خ یول کردیم زیداشت از چهره اش سرر یو خوابآلودگ یخستگ

و منکه گردنشو بغل کردم و صورتشو  میبطرف بابا رفت کردیو ازش تشکر م دیپرس یم ارویهمچنانکه حال ماه انمام
اشک  ینکنم. درسته دلم پر بود و کم هیگر زدمیخسته نشدم. تمام زورمو م یول دمیو بوس دمیبوسه بارون... بوس

به حال خوبمون داشت که  ازینداشت. بابا ن یو دلتنگ يرزا هیبه گر يازیبابام فعال ن یول کرد،یحالمو بهتر م ختنیر
  .میکردیم نشی. ما هم تاممیو بخند میکنارش بگ

حسابمونو  يو دار يوروجک شد یلیخ ییبابا يزمخت شده ام گفتم: خبر دار یکم يباال آوردم و با صدا یکم سرمو
 نی. عکردینگهش داشتم. فقط نادر نادر م زنتون رو بزور تا صبح نیگناه داره زن و بچه تون! واال ا یگی. نمیرسیم

  که پستونکشو گم کرده باشه! يبچه ا

  نه؟ ایکنار نوبت به ما هم برسه  یکشیدختر! االن م زیخندان گفت: کم زبون بر مامان

. لبم خندان، دلم خوشحال و شاداب نگاهم دیبوس شویشونی. مامان جلو اومد و بطرف بابا خم شده پدمیکش عقب
  مامان راحت باشه. ستادمیا اریماه کیبرگشت. نزد اریماه سرمست بطرف

... خب منم تا صبح اریماه طونکیاستفاده کرد و آروم گفت: ش دندید یهم از اوضاع مامان و بابا که مارو نم اریماه
ند باش سهم داغ و تبدار دارم رو پا باشم. ت يبه اونهمه ماچ و بوسه  ازیو چشم به نادرشاه دوختم. االنم ن دمینخواب

اوووووف چه بشه آدم با اونهمه بوس بوس ... تند باش دلم  یل. وکنمیو دارم غش م ازمندمین یلیمنم صاف کن خ
  خواست.

  براش رفتم.  يمحکم جمع کردم بلند نخندم و چشم غره ا لبامو

کم نکرده بچه هم اشتهاتو  یخستگ یهست يچه جور موجود گهیکه زمزمه کردم: تو د زدیبا بابام حرف م مامان
ادامه ندادم که  گهیکنن کنار بابا! د يتورو هم بستر يریاسهالم بگ یبا اونهمه بوسه رودل نکن دفعهی گمیپرروووو! م

با بوسه  دهیجمع کنه خندان زمزمه کرد: مدل جد تتونس یکه لباشو اصال نم اریماه ی. ولمیبد یممکن بود سوت
  در راه افتاد. پشت به ما کرد و بطرف رن؟؟؟بعدیاسهال بگ
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همه فن  يخوشگل و زرنگم ، بابا يبرده گفتم: بابا کشیهامو قورت دادم. بطرف بابام رفتم و صورتمو کامال نزد خنده
ها. اصال خوب بلد  نیخوب و هرکول خودم... خوب من و مامانو ترسوند يبابا رکاهم،یتخس و آب ز يبابا فم،یحر
 نی. پاشمیحدش خوبه و خوشحال نیتر یدر عال یچخداروشکر هم یولو پوچ.  چیسر ه نیو سکته مون داد نیبود
 گهیخونه. د میبر دیبا نیجمع و جور کن نی. پاشستین مارستانیب يتو کلیقد و قواره و ه نیشما با ا يکه جا نیپاش

  ها...... نیبزن يجاها سر نجوریفکرا به سرتون نزنه به ا نیهم از ا

با  ينجوریرو ا يزی! واال هر عزیگرفتن لیبود خندان گفت: اووووه عجب تحو ستادهیا يکه کنار اری. ماهدیخند بابام
  . گردهیرقص و آوازکنان بخونه شون برم رند،یبگ لیو محبت تحو ختنیزبون ر

کرد. سهم منم از  شهیم کاریدختر، که جونمون به جون هم بنده. چ نیخب منم و تنها ا اریخندان گفت: آقا ماه بابا
  بود.  طونیش نیفقط ا ایدن

  نه؟ ایداده  یسر دخترت و من... حاال دکتر اجازه مرخص هیو سا یسالم باش شهیخندان گفت: انشاا... هم مامان

. پس با شهیم یامشبم تحت نظر باشن عال هیگفت  یشت. ولدا تیگفت: دکتر کامال از حالشون احساس رضا اریماه
  مونن و فردا مرخص هستن. یاجازه تون م

  کار داشتم. ی. امروز کلامیتونم ب ینم دیو بگ دیفت: کاش به اداره ام زنگ بزنگ بابا

درهارو باز کنن، همکارتون زنگ زده بود که چرا  میمنتظر بود مارستانیمحوطه ب يتو یآوردم. وقت تونوی: گوشگفتم
  .نیمنم ماجرارو گفتم. االن خبر دارن نگران نباش ن،یستین

و با بودنتون چقده  نیچقده لطف کرد نیدونی. واقعا نممیمون ینادر م شیو پ میهست نجایما ا اریگفت: آقاماه مامان
  راحت بود.  المونیخ

و  ادی. امروزم برادرزاده ام مدیکه واقعا خسته ا دیخونه و استراحت کن دیپدر مادرتون حفظ کنه. بر يشمارو برا خدا
  .میزحمتتون داد تیمونه. بقدر کفا ینادر م شیحاال که قرار به موندنه اون امشب رو اون پ

 رمیچشم م دیهست نجایاالن که ا یبانو. ول دیینفرما ينجورینبوده. ا يزیچ فهیکردم جز وظ يگفت: هرکار اریماه
  .گردمیاستراحت کنم که بازم برم یخونه کم

ودشو بخونه و خ رهیگیم یتاکس هی مارستانیب يبرسونمش، گفت جلو میاصرار کرد ی. هرچمیکرد یراه ارویماه
  آورده رفت. نییپا ينگاهشو به چشمام دوخت و سر نی. که اصال قبول نکرد. بعد آخررسونهیم
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  . دندیو عموم سر رس یینگذشته بود که محسن و دا اریاز رفتن ماه یساعت کی

  . دمیبه اتاق بطرف در چرخ یبابا بود که با وارد شدن سبد گل بزرگ یضیدادن مر حیدرحال توض مامان

  مالقات اومده بودند. يبرا هیاز طرف بق ابتیبابا بودند که به ن ينفر از همکارا هدوس

رو نگاه  رونی. بستادمیراحت باشن کنار پنجره ا نکهیا يبکنم، برا یدقت ادیز نکهیجواب دادم و بدون ا سالمشونو
  کردم و فکرم همه جا در گردش بود. 

گذشته بود  یربع کیبابا آورده بودند. فکر کنم  يکه خودشون برابود  وهیو آب م ینیریبا ش ییرایدرحال پذ محسن
 قیسبز نشست که داشت دق یوحش یچشمان يعقب برگشتم. نگاهم رو گفتیم يزیعمو که چ يبا صدا يکه لحظه ا

  . کردیمنو نگاه..... نه برانداز م

تهش جا خوش کرده  یده بود و ترسنگاه به لرزه افتا نینگاهش کردم. بعد چشمامو برگردوندم. قلبم از ا يا لحظه
 ییجذاب، لبها یپراز اخم ول ییگندمگون، چشم و ابرو یمتوسط و جوان، رنگ يا افهیسال، با ق 35 يباال يبود. مرد

بلند  یبا قامت ومدندیبهش م میلیو صوف که خ افو ص کیش يمحکم، لباسها يبهم فشرده شده و کمرنگ، چانه ا
مغزمو تکون داده بود. حتما دوست بابا  يلحظه ا دیدرخش ینگاهش م يکه تو يتبختر. غرور و گرفتینگاهشو ازم نم

  بودمش. دهیبود که من تا حاال ند

  .کردیمحسن نشست که چشم بصورت دوست بابا دوخته بود و قشنگ نگاش م يرو نگاهم

بابا هنوزم چشم  ي کرده کیدوست ش ی. ولکردندیزد که داشتند صحبت م یهمه چرخ ينگاهم محجوبانه رو دوباره
  .  کردیصورتم زوم شده داشت فکر م ينگاهش کامال رو نکهیمثل ا نباریبمن داشت و ا

نوع اضطراب از  هیبهم فشرده ش...  ينوع دلهره از لبها هی... شینوع ترس از نگاه وحش هی. دیکوب یداشت م قلبم
پشت  دمیعقب کش ي. خودمو جورندیبنش به تمام بدنم يو پراز اخمش، که باعث شده بود لرز يصورت بشدت جد

 اطیو پشت بهشون کرده چشم به ح گشتمگم و گور بشم. بعد کال بر یتخت بغل يدو سه نفر مالقات کننده ها
  دوختم.  مارستانیب

بشم. از فکرم  الیخیتونستم حواسمو جمع کنم و ب ی. اصال نمشهیپشتم داره سوراخ م گفتیبهم م یحس یول
آورده! فقط  ریمنو گ زنهیتوش موج م يگریوحش يخو هیو  یکه زرنگ یبا اون چشمان ينجوریا هیک گهید نیگذشت: ا

  .شندیآدما کم بودند که خداروشکر دارن نازل م نجوریبلبشو ا نهمهیا يتو
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و حاال تمام  شدیناراحت م یشب طوالن هی. وگرنه خسته از دیصحنه ها رو ند نینبود و ا اریخداروشکر کردم ماه بعد
  من بود. يهاشم برا يه گزارگل

  داره؟ فیتشر زیه نهمهیا هیک کهیآروم گفت: پارال اون مرت دمیمحسن رو کنار گوشم شن يصدا

  منکه....... زیبدون برگشتن گفتم: کدوم ه 

  !! يخودتم متوجه شد دمیگفت: خودتو به اون راه نزن. د تند

. اون دونفرو گهیباباست د يشناسم. حتما از همکارا یبرگشتم. نگاهش غم داشت. آهسته گفتم: باور کن نم بطرفش
  رو اصال.... زهیبه قول تو آقا ه یول دمیعکسشو د

حموم زنونست و  نجایا نکهیکثافت. مثل ا ینشست. گفت: عوض شیشونیپ يرو ینیمحسن در هم رفت و چ يابروها
  زمختش!  يبا اون نگاهها گردهیداره دنبال سنگ پا م

 يچشما دنیخوب منم با د ه،یانگار خبر کهیمرت کنهینگاه م يگفت: واالااااا... جور دی. خودشم خنددمیخند
 ینه! خداروشکر تو هم نم ای شیشناس یم نمیبکنم بب ییاش شاخکهام فعال شد و گفتم پرس و جو دهیورقلمب
شامپانزه!  نیسه به اآدمو بخوره چه بر اهنتونسته با نگ یشکیفقط بخند و آروم باش. تا حاال ه الیخی. پس بشیشناس

  . میا کارهیچ نمیکه گورشو کم کنه بره بب يکن بطرفش برنگرد یسع

فقط دل آشوبه  یدوباره از حرفاش بخندم ول خواستیبرگشت. منم هرچند دلم م هیبق شیترکم کرد و پ محسن
  ام. کارهیکال چ دونستمیگرفته بودم و نم

قلبتون  نکهی. همکاراتون گفتند مثل ادیستین دمیداشتم د یکار واجب یی: امروز رفتم داراگفتیمردك م دمیشن
 ی... منکه نمیدوستش بود ول دمی. پس همکار بابا نبود و شاامیحتما به مالقاتتون ب دمیخودم د فهیناراحت شده. وظ

  شناختمش.

 کترینزد یکم کردیادب حکم م گهی. دکنندیم یدوستان بابا دارن خداحافظ دمی. فقط شندمیگذشت رو نفهم چقدر
اومده بودند. برگشتم و  مارستانیراهو به ب نهمهیباشه دوستان بابا بودن و بخاطرش قبول زحمت کرده ا یبرم. هرچ

  شدم.  کتریبه شامپانزه بندازم نزد ینگاه نکهیبدون ا

و محسن  و عمو ییکه راه افتادند. دا دمیباز نگاه مردك رو د يکردند و تنها لحظه ا یبا تک تکمون خداحافظ یهمگ
  بدرقه شون دنبالشون رفتند و از اتاق خارج شدند.  يهم برا
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  . میبود راحت شد نیفضا چقدر سنگ ییییدلم داد زدم: ووووآآآا يتو

ام بشدت  نهیس يفرو داده بودم که نگاهم وسط در نشست و نفسم تو قیعم یانداخته نفس یصندل يخودمو رو تازه
 دهیخودمو جمع و جور کردم که شامپانزه نگاهشو ازم کنار کش يسرفه ا دهنم نشست. با يگره خورد.  دستم جلو

  بطرف بابام اومد.

 يرو کهی. بقول محسن مرتومدیجلو ن ی. ولکردیبود و نگاه م ستادهیدر ا يبلند شدم. محسن هم جلو یصندل يرو از
  سر حرفم هستم.  نمکینگفتم. بهتون قول دادم کمکتون م يزیهمکاراتون چ هیبق شیبابا خم شد و گفت: پ

کنم. خودمم که همه رقمه در  داشیپ تونمیم دونمیدستاش باشه و م يتو نکاریچاره ا گردمیم یدنبال کس هنوزم
  االن تنهاتون بزارم. نیدارم. کم بهم نظر لطف نداشت نکارایا يتو یخدمتم و بازم دست

 چیپ یبود موضوع کم یهرچ ی. ولاوردمیبود رو سر درنم ی. چدیجنب یمثل محسن شاخکهام داشت م راستش
دارند. ما  ازیراحت کن و به خودت فکر کن که خونواده ات هنوزم بهت ن التویخورده بود. ادامه داد: پس نادرجان خ

  .میکن یتمام تالشمونو م دخدایهم به ام

  آورده راه افتاد. نییبرامون پا يرو راست کرد و سر قدش

ازش ترس داشتم  يجور هیز اتاق خارج شد. پشت سرش محسن هم رفت. که ا کردمیاز پشت بهش نگاه م همچنان
  . کردیبهش نگاه م يریبودم که ش ییانگار آهو

شناختم از همکاراتون  یآقارو من نم نی: نادر ادیرفتنش منکه هنوز نتونسته بودم خودمو جمع کنم. مامان پرس بعداز
  بود؟ 

شو ما  ییدارا يهستش که کارها یخصوص ياز بانکها یکی سییر ینصوح زی. پروستیآروم گفت: نه همکار ن بابا
مشکلمو حل  کنهیو االنم داره کمکم م ادیم شمونیپ یلیخ هی. مرد خوبمیکن یم فیو برنامه هاشو رد میدیانجام م

  . میکن

 که ییبازم هستن کسا یشده ... ول یچ یگی. به ما که نميو ناراحت گفت: خوبه دوستاتو دار دیکش یآه مامان
  بگو. ادیهم از دستمون برم يکمکت کنن. اگه کار

 گفت؟یداشت م ی: اون دوست عمونادر چرا برگشت تو؟ چدیو محسن و عمو وارد اتاق شدند که محسن پرس ییدا
  . فتمیبد باشه دنبالش راه ب دیگفتم شا یول امیجلو ب خواستمیم
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  گفت: نگران نباش با من کار داشت.  بابا

  ادامه نداد. گهیداده د یت و سرشو تکونبهم انداخ ینگاه محسن

خودشو آروم کنارم رسوند.  کردند،یهم گوش م هیبق زد،یعمو اوضاع رو بدست گرفته بود و داشت حرف م یوقت یول
 نی. تا آخريتو اون کوسه رو شکار کرد يبود یک ریگیماه ده،یورپر گفتیبود م نجایا الیگفت: االن ل نیغمگ یبا لحن

  که مبارکه! يخواستگارو افتاد هیکر کنم لحظه نگات کرد ف

براش رفته گفتم: اوال مبارك صاحبش باشه که صددرصد با اون سنش چندتا هم  يبرگشتم و چشم غره ا بطرفش
 يدیمحسن، د گهید الیخیبنظرش اومده نگام کرده. تو هم ب يزیبچه پس انداخته. دوما دوست باباست حتما چ

  گورشو گم کرد.

به پشتم نشست.  يلحظه لرز هینگاهش به تو  دنیچرا با د دونمیز حسرت به روم زده گفت: نمپرا يلبخند محسن
تف هم به  چ،یه ياریرو اصال به حساب که نم ییکسا نیهمچ دونمیم یمواظب خودت و انتخابت باش. ول یلیخ

  .يندازیصورتشون نم

در کار باشه با تو هم مشورت  یکن انتخاب هست. باور یو حواستم به همچ یتکون دادم و گفتم: ممنون که هست يسر
  کنم.  یم

  راستش دلم بحالش سوخت. یزد و صورتشو برگردوند. ول يلبخند

  .کردمیبود و اونوقت محسن رو انتخاب م ی... کاش ... کاش دلم خال کاش
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رفتند و من و  یقرار شد مامان تا شب کنار بابا بمونه و شب با محسن جاشونو عوض کنند. همه بعداز مدت اونروز
  . میو کنارش بود میکنارش بمونه، قبول نکرد یکس ستین يازیکرد ن ي. بابا هر اصرارمیمامان موند

چشم به عکس پروف  ییهویگشتم.  یم یامیال پتلگرامش داشتم دنب يبابا دستم بود و بنا به خواهشش تو یگوش
! شدیداشت. رسما زهره آدم آب م يمرد چه نگاه درنده ا نیمن ا يخــدا ي. واستادیافتاد. قلبم ا زیه ینصوح زیپرو

  شدم.  هیبق الیخیو ب گرفتمشدم. تند چشم از عکسش  مونیدوتا از عکساشو نگاه کردم که پش

اتاق باشه و  يتو تونهینفر همراه م کیبه اتاقها زده به ما اخطار داد فقط  يسر مارستانیبود که نگهبان ب 1 ساعت
  .میاتاق رو ترك کن دیبا مونیکی

  مونم تو بخونه برگرد.  یبابات م شیپ ادیکه محسن ب یرو بمن گفت: تا شب موقع مامان

  شمام. شیپ نجایکنم؟ بازم ا کاریچ یی: آخه برم خونه اونم تنهاگفتم

  . منکه عمرا باباتو تنها بزارم.یاز مادربزرگهات تنها نباش یکی شی. پس برو پدنیاجازه نم ینیب یخب م گفت: مامان

 امیهم م ي. عصرخوابمیم یخونه کم رمیم ادی. خوابم ممیدینخواب یکه درست حساب شبیکرده گفتم: نه د يفکر
  . میگردی. بعد با هم بخونه برمنمیب یو بابارو هم م شتونیپ

بازم  کردمیم یسع یول فتاد،یم ادمیخشن دوست بابا  ينگاهها یراه گاه يو راه افتادم. تو دمیارو بوسباب صورت
  نکنه! يتنابنده ا چیه بینص شونویخدا ا کردمیازش بگذرم. حاال دعا هم م الیخیب

ازه گرسنه شده گذشته بود. راستش االن فکرم از بابا و حال خوبش راحت شده بود و ت 2خونه که شدم ساعت از  وارد
  رسوندم. نییو خودمو پا دمیپوش یخردل يشرت با دامن شلوار یبودم. لباسهامو عوض کردم. ت

  .کردیم زیاز چهره اش سرر یو خستگ یخوابیبود. صبح که ب دهینداشتم. حتما االن با خُرُخر خواب يخبر اریماه از

خوردن باشه که مجبور به پخت و پز  يبرا يزیچ کردمیبهش انداختم. فقط دعا م یرفتم. نگاه خچالی سروقت
  بود.  خچالینصف ساالد هم دست نخورده در  ی. حتمیداشت مهیبرنج با ق یناهار، کل روزیزدم. از د ينباشم. لبخند

بود. حال  اریانداختم. ماه امهامیبه پ ی. نگاهدیلرز زیم يرو میآورده بودم که گوش رونیب خچالیغذاها رو از  تازه
  خونه!  دمیاومدم حالش خوب بود شکر. االنم تازه رس ششیبود که نوشتم تازه از پ دهیبابارو پرس
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خونه تنهام، فقط  دیفهم یوقت یبلند شد. بعداز سالم احوالپرس زنگ يزنگ زدن اجازه گرفت که درجا صدا يبرا
  ؟ییییییگفت: جووووون بــــاااابـــاااا..... واقعا تنها

ناهارمو گرم کنم  خوامیمگه قراره آقا گرگه منو بخوره که تنهام. خب تنها باشم. االنم م ـــه؟؟یو گفتم: چ دمیخند 
  ؟یکنیم کاریبخوابم. تو چ رمیبخورم بعد قشنگ بگ

مامان خونه  دمیشدم د داری. االنم بدمیخواب لیف هی نیخندان گفت: واال من از صبح که برگشتم خونه ع اریماه 
  کنم؟  کاریچ امخویم یدونی. منم تنهام. مستین

  ناهار بخوره! رونیبره ب خوادیم لهیلبخند گفتم: حتما آقا ف با

خونه عشقش، آخه  یآماده بشه بره مهمون خوادیم لهیاشتباه به عرضتون رسوندند. آقا ف ــریگفت: نه خ یکجک
  خاتون جانش تنهاست!

 دهیم یچه معن نمیبب کردمیم زینگفتم چون داشتم حرفشو آنال یچی. مغزم هنگ کرد. هدیدرجا خشک لبخندم
  درست کرده بود! نیکه کنار هم گذاشته جورچ یکلمات

خدا  ووونهیمگه! خب دختر د هیکامال ماتت برده! چ نمیب یگفت: م خوردیخنده بلندش به گوشم م يصدا کهیدرحال 
  !نیهم شتیپ امیم گهید قهیرسونده و منم تا ده دق

 ؟يدار کاریچ نجایامکان نداره. تو ا نکاری! ايدوز یو م يبر یخودت م يبرا يدار یدهنمو قورت داده گفتم: چ آب
  م؟یکن کاریچ میخوایسر برسه م یکینکرده  يخدا

خونه تون،  ادیهم ب یمشخصه. هر ک فشونیسر برسه. مامان و بابات که تکل خوادیم یک وونهیگفت: آخه د شادمان
  !شتیپ امیب خوامیخونمون. چون از اونجا م رسونمیمکه من خودمو زود از پشت بام  زنهیاجبارا اول زنگ م

 يایمن عمرا بزارم تو ب ی! وليکرد فشینقشه رو چطور رد نهمهیپسر... تو ا یالههه يریدرد بگ یییییگفتم: اِ بلند
  خونمون!!

  !يزیرینقشه هامو بهم م ينجوریاحساس ا یب يِ بلند گفت: وااااا چرا؟ مگه من چمه که تو اریماه

  خونمون؟ يایب يخوایحاال م ،يمونه آدمو قورت بد ی. همونجا پشت بام کم مستیبگو چِت ن ووونهوی: دگفتم
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شد قورت دادن!  تیشونیپ يرو یدوتا بوس الک یکیتورو قورت دادم.  یتهمت نزن. من ک نهمهیگفت: پارال ا یشاک
مال  یراستک گهیو د دخدایه به ام! اگه قورتت بدم که کار تموميدیپزش رو م يدار نهمهیا يدیدختر قورت دادن ند

  !یشیخودم م

بعدا بوش همه جا بلند بشه. منم  خوامیسودا شو که نم نیا الیخیگفتم: ب يکنم. جد هیگر ایبخندم  دونستمینم گهید
 هیصد من  ينقشه ها يزده به سرت و دار نمیب یم ي. تو هم استراحت کن. از بس خسته اخوابمیم خورمیناهارو م

  .ستین یکه اصال و ابدا و عمرا شدن یکش یغاز م

و  یکنیپشت بام. فقط درو باز م امیم گهید قهیو تا ده دق شمیمن االن آماده م طونک،یش نیگفت: بب يهم جد اریماه
چقده چشم و  یشناس یبوس ساده جلوتر نرم. دختر تو که منو م هیاز حد  دمیناهار مهمونتم. باور کن قول مردونه م

و دست از پا خطا  زارمیو آرزوهام راست قدم م دهایام عبدترس. به هرکجا هم کج وارد بشم به مدلم پاکه. اصال ن
  بهت. دمی. قول مکنمینم

  ....اری... ماه... یگفتم: ول کردیکه بزور کلمات رو تکرار م یته دلم افتاده بود با زبون یهراس همچنانکه

باال  ایبعد ب قهی. ده دقنیپشت بام فقط کنارتم هم نینترس. ع: جوووون دلممممم .... گفتم بهت قول دادم. اصال گفت
  منتظرتم.

.کاش دونستمیرو بکنم نم خواستمیم ی. االن چه غلطرانیخاموش شد. نگاهم به صفحه مونده بود و خودم ح یگوش
  . دونستیرو فقط خدا م فتهیب یچه اتفاق خواستیخونه تنهام. االن م گفتمیو بهش نم گرفتمیخفه خون م

به مغزم هجوم  يبودم و افکار جورواجور دهیدوباره زنگ خورد من همونطور وسط آشپزخونه ماس میگوش یقتو
  . اوردیم

  گفت: بدو در پشت بام رو باز کن اومدم. اریحس جواب دادم که ماه یب

  ......اریماه یگفتم: ول آروم

. بدو که ستمیا ی. بهت قول دادم سرمم بره پاش م..ووووونهید یشناس یو اما نداره ها... تو مگه منو نم یگفت: ول تند
  .امیدارم م

داشتم و  نانیاطم اری. امـا....اما من به ماهشدیواقعا برام بد م رفتمیاگه نم یدهنم. ول ومدیقلبم داشت م گهید
  .ستادیا یحرفش م يبود و پا یمرد واقع هیاریهوامو داره. ماه یلیخ دونستمیم
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من روز بود و پشت بام از همه جا  يبرداشتم و سرم انداخته از پله ها باال رفتم. خدا یشالباال رفتم. از اتاقم  آروم
 اریباز شدن در ماه ينبود. با صدا چکسیبه اطراف انداختم. خداروشکر ه ی.درو آروم باز کردم. نگاهشدیم دهید

  وارد پاگرد شد و درو پشت سرش بست. نداختیم یهمچنانکه به اطراف نگاه

  بست. بطرفم برگشت. نگاهم بصورتش نشست و لبخند زد.  صدایکه درو تند و ب دمیعقب کش یشدنش کم وارد با

 يقشنگ تو ششی. ته ردیدرخش یتوش م یبرق یاز خوشحال یپف داشت ول یبه صورتش بود. چشماش کم نگاهم
  اش بوجود آورده بود. افهیخاص در ق یتیجذاب یبه نوع یبودمش. ول دهیند شیبا ته ر ادیچشم بود. تا حاال ز

! مگه چند رهیم یلیو یلیو ق کنهینگام نکن دلم رسما ضعف م ينجوریتر زد. گفت: توروخدا پارال ا قیعم يلبخند
دلت خواست  هویپارالجان  گمیخوشگل، همش چندساعته! م يدخترو یکنینگام م ينجوریا يدیروزه منو ند

  منو بخوره. یکیخدامه  ازها... بلکه  زنمینم کیبفرما منو بخور. باور کن ج یرودرواس یتوروخدا ب

 ؟يتو اصال عقل دار ،یشیگرفتن خودتم خسته نم لیلبام نشست و گفتم: پرروخان که ماشاا... از تحو يرو يلبخند
  قسمت حتما فراموش شده! هینه؟ باور کن اون  ایاون مخت انداخته  يتو ياصال خدا عقل و فکر

رفته منو ناقص الخلقه با مشت و لگد  ادشیرو  ییزایچ نیخدا کال همچ کنمیم فکر مخودم یگفت: آره واال! گاه تند
  و گوش به فرمان! ستادهیپس انداخته! االنم خل و چل محل جلوتون ا ایبه دن

  ؟یچ یعنیترس  یفهم یگفتم: جناب خل و چل و کله پوك محل، تو اصال م یشاک

نازه و از  یکله پوك فقط به زور بازوش م نی! اهیبفهمه ترس چ يدار يخل و چل چه انتظار هیگفت: خب از  خندان
  .نیترسه هم ینم یچیه

بفهمه  ینکرده کس يخونمون! خدا يایتو ب نکهیهراس دارم از ا یلیترسم. من خ یم یلیمن خ یگفتم: ول اخمآلود
رو  هین پسر همسام کنهیبمب صدا م هیاصال همه جا مثل  ره؟؟یازمون م ییچه آبرو یدونیم شه؟یم یچ یدونیم

  که نداشتم! ییخونمون و باهاش چه برنامه ها يآوردم تو

چون  کنهینم یغلط نیهمچ یاومد. دستشو دورم حلقه کرد و نگاهشو بصورتم دوخته گفت: کس کترینزد اریماه
خونه  مریم زارمیپشت بام م نیمن از هم ادیهم بخونه تون ب ی. کسکنمیم کاریدارم چ دونمیو من م ننیب ینم يزیچ

اون  یرو نداشته باش اریبه ماه دنیو رس يوندارو واقعا حال مهم یکن يمهمون نواز ياگه نخوا یتخت. ول التیمون خ
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و بهم  يحال و حوصله شو ندار دونمیباور کن. چون م شمی. اصال هم ناراحت نمرمیم زارمیکه م گستید زیچ هی
  !يا ختهیر

  که..... ستین ي. حرف سر مهمون نوازهیچ میاصل و منظور گمیم یدارم چ یدونی: خودت مگفتم

 ینم یشکینترس. ه گمیپس من م يدار نانی. گفت: اگه بمن اطمومدیبهش م میلیگل و گشاد زد که خ يلبخند
خوب کنار هم  يامروز مثل دوتا بچه  هیبناگوشم نشست و ادامه داد:  يراحت.بعد لباش آروم رو التیفهمه. خ

  ......نی! فقط آروم باش همهیدست ک ایدن میفهمب میخوایو تازه م میهست

بحرفش عمل کنم و آروم  کردمیم یداشتم. پس سع نانیو حرفهاش اطم ارینگفتم. من ناخواسته به ماه يزیچ گهید
  عشقمون رو داشت. يمن هوا ي. خدامیباشم که از امروزمون لذت ببر

. دییمن بفرما ریو بچه سربه ز یو گرام زیمون عزاومدم. گفتم پس مه رونیو از آغوشش ب دمیعقب کش یکم خودمو
  .دیقدم رنجه فرمود

مبلهارو نشون داده گفتم:  میدیرس ییرایبه پذ ی. وقتمیرفت نییخندان دستمو گرفت و با هم از پله ها پا اریماه
  دم کنم. ییبرات چا نی. االن بشستیراستشو بگم دل تو دلم ن ی. ولدیخوش اومد دییبفرما

شو مجلس  يچا الیخی. دوما پارال، جووون من بفتهینم یاتفاق چیه دخدایاوال گفتم آروم باش به ام گفت: اریماه
 ادمیها،  یداشت نکهیمثل ا ینه؟ ول ایناهار  يبرا يدار يزی. چرمیمیم ی. من دارم از گرسنگسیکه ن يخواستگار

  نه؟ یگفت ییزایچ هیادیم

االن من ناهار  دیشا نجا؟یرو ا تییچا يخوردیهارتو خونه تون منا شدیبود. گفتم: نم یی. عحب پسر پررودمیخند
  ؟ينداشته باشم تو هم تلپ شد

اش فشرد گفت: خوشگل خانم  نهیشدم که دستاش دورم حلقه شده منو به س دهیمحکم در آغوشش کش يلحظه ا 
حرفها  نی. پس عوض تمام ابخورم یو منم تورو هلپ یزبون دراز و تنبل خودم، منکه از خدامه تو ناهار نداشته باش

باشه  یکه دوست دارم ناهارمو هرچ ونتم. مثال من امروز مهممیدرست کن بخور يزیلطف کن از جوونت بترس و چ
از گونه ام ربود که بلندگفتم:  یآشپزخونه. و بوسه صدادار و محکم می. زود باش بررمیبگ رویکنار تو بخورم و ن
  برام لپ بشه! گهیلپ د نیَکنده شد آخه! فکر نکنم ا لبات تاول بزنه، یکووووفت... الههه
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 يهرجور خوامتیم يات هم قبولمه باور کن! بحد مهیکه گفت: خب برات لپ نشه. همون نصفه ن میراه افتاد خندان
  !رمتیگیم يهمونجور یباش

  ود!و حاضر آماده ب یخدا هم جوابهاش ح ي شهیکارش نبود که. هم يتو ینگفتم. کم آوردن يزیچ گهید

 يدرحال گشت و گزار تو شهیانگار خونه خودشون بود و هم کردیراحت رفتار م يبحد اری. ماهمیآشپزخونه شد وارد
  من ناهارو گرم کنم.  زیپشت م نیخونه بوده! لبخندمو فرو خوردم و گفتم: تو بش نیا

  .دییباشه در خدمتم. فقط امر بفرما يگفت: کار دیکشیرو عقب م یصندل کهیدرحال

. تک به تک داشتیهم سکوت کرده بود و چشم از من برنم اری. ماهدمیچ زویاجاق گذاشتم و م يرو هاروغذا
  ؟يدیچه خبرته تووووو! مگه منو ند اریو گفتم: ماه دمی. خندکردیم ویحرکاتمو س

ونه ام، خانوم خونه ام، چشم و چراغ خ نمیبب خواستمیبودمت. م دهیو گفت: آخه در حال کار کردن اصال ند دیخند
مقابلت کار کنه و تو هم  ادیبفکر زن دوم باشم ب دیبا ینه؟ آخه اگه بلد نباش ایناهار بمن بده  هیستون خونه ام بلده 

  !یخونه ام باش یخانوم

! عمرا يکرد یاول معرف نیتو!!! خوبه ذات خرابت رو هم یبا دوتا زن خفه نش هویبراش رفته گفتم:  يغره ا چشم
  !هیجوابت منف گهیو برو خونه تون دزنت بشم. پاش گهید

 ریز ياومد. دست دور کمرم انداخت و گفت: خاله سوسکه چه زود زد کمیبلند شده نزد یاز پشت صندل اریماه
  بکنم؟ نکارویتنم ا يعمرم، وصله  زیبا عز تونمیحرفت! مگه من م

آروم و لبخند زنان گفتم: اگه من زنت  کرده بود. فیهزاربار برام تعر زجوونمیافتاد که عز ادمیخاله سوسکه  ي قصه
  ؟یزنیم یتنت بشم... اگه دعوامون بشه بگو منو با چ يبشم... وصله 

. تیزرنگ نیقربونت برم با ا یُدم نرم و نازکم! ول نیو گفت: اگه منم آقا موشه باشم حتما با ا دیقاه قاه خند اریماه 
 رابیدل خودم س دینازت رو کش يبحد دیگذاشت. تورو باتخم چشم  يو رو دیبوس دیتورو زد، تورو با شهیمگه م

  .دمداغش گم بو يآغوش و بوسه ها يبعد تو يبشه. و لحظه ا

 زدیم رونیب شیاز گونه هام آت کهی. درحالدمیچرت چرت گرم شدن برنج بخودم اومدم و تند عقب کش يصدا با
  د.بو ستادهیهم کنارم ا اریماه ی. ولدمیکش یبدون برگشتن غذا رو م
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درست وسط قلبم.  يشاالپ شلوپ افتاد گهید قهیسل نهمهیآماده شد از دستم گرفت و گفت: با ا سیبرنج در د یوقت
 یی. عجب پرروایهم ن ي... دلت خواست اصال خواستگاریاله يری. گفتم: درد بگامیم يخواستگار گهیباور کن د
  پسر واالاااااا..... نیهستش ا

زنگ خونه تمام  دنیزنگ خونه بلند شد. با شن يخورشت رو بکشم صدا خواستمیه متاز اریبلند ماه يخنده ها با
بخاطر ترس و هراسم  دمیبرگشتم. د اری! تند بطرف ماهفتهیبدنم به لرزه در اومد. کم موند ظرف خورشت از دستم ب

 يخواینباش. اصال منگران  رمیمن از پشت بام م ه. الزم باشستین يزیتند دستاشو باال آورده گفت: اصال نترس چ
  ؟یستیانگار خونه ن ؟يجواب ند

باشه  یدم خونست. هر ک نمی. گفتم: نه بابا ماشکردمیبود. چون گز گز صورتمو حس م دهیکنم رنگم بشدت پر فکر
  !هیک نمیبندازم بب یفهمه خونه ام. بزار نگاه یم

  بود حتما عجله داشت.  یدوباره بصدا دراومد. هرک فونیآ

  هم پشت سرم اومد.  اریرفتم. ماه فونیانداختم و بطرف آ زیم يظرف رو رو تند

  ه؟یتند گفت: ک اریناشناس بود. ماه ییانداختم. آقا توریبه صفحه مان ینگاه

  .خوادیم یچ نمیشناسم بزار بب یتکون داده گفتم: نم يسر

  نجاست؟یا یاسیال يدادم که آقاهه گفت: منزل آقا جواب

  .دیرو بزن یتر هستن. زنگ دِر آب نییهردومون در اومد. گفتم: دو در پا اریمن و ماهآآآآاخخخخ که فکر کنم نفس  

گفتم: کم مونده  اری. رو به ماهدمیبلند از ته دل کش یرو روش گذاشتم و آب دهنمو قورت دادم. نفس فونیآ یگوش
  بودهـــا! زهره ترك شدم.

  خب خداروشکر. یودمو از پله ها باال برسونم. ول. فقط آماده بودم تند خدمیترس یخندان گفت: من نم اریماه

شل کن  نهمهیشوخ گفت: واال بابات ا اریکه ماه ختمیظرفش ر يخورشت رو تو هی. تند بقمیآشپزخونه برگشت به
 دیطرف با یول ادهیکنن و دخترشونو بدن! پسر ز دایدوره زمونه مررررد پ نیا يتو توننیمگه م اره،یسفت کن درم

کنه و خوب فکر کنه! گذشت  یکالهشو قاض هلحظ هی! بابات يجگرگوشه تو بدستش بد یه که بتونباش یمرد زندگ
ندم؟ االن  ایبدم آ ایآ کترشیگفتن شاه اومد با لشکرش، شاهزاده ها دور و وَرش، واسه پسر کوچ یکه م یاون موقع
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وفق بده واالاااااااااا! و  طمیشراخودش دست به کار بشه و خودشو با  دیبا هیمثل من مرد زندگ یتا حس کرد جوون
  کرد. لوچچشماشو برام 

خواسته  یشیفرما يجناب شازده! توروخدا امر یییییچ گهیگفتم: د دهیروبروش نشستم و لبامو براش ورچ زیم پشت
من  ينوایب ي. خب بابانیها. اصال خودتونو از تک و تا ننداز میدر خدمت یدلتون خواست خونوادگ یخالصه هرچ ،يا
من دررفتم. فکر کنم  یمحسن ازدواج کنم، ول مییبا پسر دا کردیم یگوش داده بود سع یجنابعال يحتهاینص نیه همب

  ماجرا فقط من بودم نه بابام! نیا جیدختر خنگ و گ

 ریمثل شمش رویتند سرشو جلو آورده کفگ دیکش یبشقاب من برام برنج م يبدست داشت تو ریکه کفگ اریماه
 ییخودت نقشه ها يو برا یفکر کن هی... به بقگهیپارال، مـــرد فقط مـــن نه کس د نیت: بببطرفم گرفت و گف

  !یباش مبکنم اجبارا همکه شده مال خود يباهات چه معامله ا دونمیخودم م یبکش

 مرد من. چشم فقط ریبگ لیکاهو دهنم گذاشته گفتم: فقط خودتو تحو ي. با نوك چنگال تکه ادمی. بلند خنددمیخند
  !خورهیهم م یخشک نشه. چه حرص و جوش رتی. االنم آروم غذاتو بخور ششهیمثل هم کنمیبه شما فکر م

. تک دختر گهید خورمی. حرص و جوش هم مووونهید یییییگفت: پس چ ذاشتیبرنجم خورشت م يرو کهیدرحال
  مال خودمه فقط خودم.  هیهمسا

و لبخند بشقاب رو از دستش گرفتم و  یاشه. با خوشحالبشقاب رو بطرفم گرفت و گفت: بخور که نوش جوونت ب و
  .دیبار واقعا برام مزه داشت و چسب نیاول يغذا خوردن اونم برا اریبه دهنم گذاشتم. از دست ماه یقاشق

نگاهم بصورت شاد  یو گاه خوردمیکه امروز داشتم وفق داده بودم، در آرامش غذامو م ییخودمو با ماجرا یکم منکه
داشتم. فکر  ی. حس خوبذاشتیکه در سکوت و نگاهش به بشقاب قاشق رو به دهنش م فتادیم اریاهو خوشحال م

باشن و از وجود  زیم هیخونه کنار هم سر  وتو سک ییبا عشقش در تنها فتادیم یاتفاق نیهمچ یکمتر کس يکنم برا
  هم کمال استفاده رو ببرند. 

و کنار  میخودمون باش یسر خونه زندگ اریبا ماه میتونیبعدا م نستمدویخبر نداشتم. نم ندهیدلم گرفت. از آ يا لحظه
 گهید نیاز ا ریسر کنم و غ اریکنار ماه مویزندگ کردمیفقط دعا م یخبر نداشتم. ول یچینه! از ه ای میهم سر کن

  نداشتم. ییآرزو

  دمیشبها را انتظار کش تمام
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  ها منتظر بودمشب نیا تمامِ 

  دیایب تا

  میبهم برس تا

  میکنار هم سر کن تا

  یچقدر دردناك است اگر بدان و

  نفر کی يبرا

  من يبرا

  میها ییتنها يبرا

  خالصه شده ایدن

  شب کی در

  زن کی و

  ..دیایکه قرار است ب يمرد و

  و خدا قسمت کند که بماند... دیایب

  يسود_فاطمه#

بشقاب  يتموم شده بود و من سرم روبخودم اومدم. ناهارمون  اریماه يدر افکار خودم غرق بودم که با صدا همچنان
  از ساالد سرگرم بودم. یبا قسمت

  شده؟ يزیچ ؟یگفت: چرا به فکر رفت اریماه

 شهیکشه! انشاا... هم ینکرده نبودنش منو م يبابام رفت خدا شیفکرم پ يجمع کردم و گفتم: نه لحظه ا افکارمو
که  ستادمیا ییو کنار ظرفشو میجمع کرد زویکرد م هم بلند شد. کمکم اریبلند شدم. ماه زیسالمت باشه!از پشت م

  !يتو هم خسته ا نمیب ی. ممیبخواب یکم میزود تموم بشه بر کنمیگفت: منم کمکت م
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  د؟؟یدار يچه امر گهید هیهمسا يپُـــررو يپسرو دیدلم آشوب بود. گفتم: ببخش يبه صورتش دوختم. تو نگاهمو

 یکم خوامی. منم هنوز مستی. تو هم که رنگ و روت اصال خوب نازهیناستراحت  ی. خب کمیچیخندان گفت: واال ه 
  بابات! شیشب موندم پ دیهام برطرف بشه شا يبخوابم کسر

و راست  يشور یظرفارم م ،يجمعش کرد ،ياش گذاشته گفتم: پررو خان ناهارتو خورد نهیس يانگشتمو رو آروم
شاه  زنمیزنگ م یکن یطونیش میادیخواب ندارم. ز يانه جاشتم متاسفبرات ناهار دا نجایخودتون! ا يخونه  يریم

  ببره خونه تون!  رهیگوشتو بگ ادیب لیاسماع

من  ی! ولیظالم یلیگفت: باور کن خ دهیآشپزخونه رو برداشته بود که دماغشو به گونه ام کش اریماه يخنده  يصدا
تو ازش به  يکه بو یرختخواب يتو دنیخوابداره  يچه مزه ا نمیبخوابم. بب یتخت تو کم يتو نجایدوست دارم هم

  .رسهیمشام م

 یخوابیباال اتاق من م يریآرزوت هم برآورده بشه تو م نیا نکهیا يفکر کردم و گفتم: خب پس برا ی. کمدمیخند
  خونه تون! يریم ی. قبول نکنکنمیاستراحت م نییپا نجایمنم هم

 دییبفرما ياجبارا چشم. هر دستور ی. ولستیرف توش نکه ح یلبشو برام باال برده گفت: ظالم يگوشه  اریماه
  . پس اول شستن ظرفها....شهیاطاعت م

 یسرم م يلباش رو اوردیم ریگ یتا فرصت یو گاه کردیم یبمن داشت ظرفهارو آبکش دهیچسب ستادهیکنارم ا اریماه
 یو حال ینیریش نیم به اشست که من لبام پراز خنده بود و در تمام عمر یظرف م یبا چنان ذوق اینشست. خدا

  خوش ظرف نشسته بودم.

بود گفت از  لونیبودم که زنگ تلفن خونه بلند شد. ل يو در حال آماده کردن چا میاز ظرفها تموم شده بود تازه
  . شمیپ ادیخونه تنها هستم و داره م دهیمامانم شن

  بام برگردم.با شیپ مارستانیب خواستمیم لونینشست. آروم گفتم: ل اریماه يرو نگاهم

  خونه تونم. گهید قهی. تا ده دقمیبا هم بر امی: منم مگفت

 نکهیسرت! هم ي. بطرفم اومد و گفت: فدامیبود زونیتکون دادم. هردومون آو اریماه يبرا يرو گذاشتم و سر یگوش
  . گردمیمون برمارزش داره. مواظب خودت باش منم به خون ایدن ایدن میکنار هم بود ییدور از همه و به تنها یساعت
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انداختم، آروم و با  باشینگاهمو به چشمان ز نیآخر یو وقت میبوس و بغل داغ و سوزانش باالخره از هم جدا شد با
  حسرت در پشت بام پشت سرش بسته شد.

  

                                           19           

  

گذشت. فقط  ریکوه به خ يبارم مثل ماجرا نینکرد و ا دایپ یاطالع یبه خونمون کس اریاز اومدن ماه خداروشکر
شده با دعوا وارد  یحت اریاجازه ندادم ماه گهیو به خودم قول دادم د کردمیدهها بار خداروشکر م يروز دونمیم

مرخص شد. حالش خوب بود و بعداز دوسه  مارستانیبهفت پشتمون بس بود. بابا از  يبار برا هی نیخونمون بشه. هم
  خونه به اداره اش برگشت. ياستراحت تو روز

اومده  ادتشیاز دوستان بابا دوباره به ع يبه دانشگاه رفته بودم و خونه نبودم، چندنفر يکار يمن برا کهیروز فقط
هم  مارستانیب يتو زچشمیه يپررو يهمون آقا ینصوح زیبانک، پرو سیمامان دوست بابا رئ يبودند و طبق گفته 

  باهاشون بود.

 نداختیکه لرزه به تمام تنم م ییخونه نبودم و دوباره شاهد اون نگاهها يدادم که تو رونیب یپراز آسودگ ینفس
 ییو راه دررو کردمیبهش کمک م دینداشت، حتما با ينشدم. چون اگه خونه بودم و مامانم هم که از ماجرا خبر

  نداشتم.

درشون  يکه جلو اریماه يمامان و لبخندها يه برگشت. دانشگاهها شروع شد و با بدرق يبه روال عاد یهمچ
راهم شد که لبخند  يبدرقه  اریآب هم از طرف ماه يدانشگاه شدم. چون کوچه خلوت بود کاسه ا یبود راه ستادهیا
  لبهامون نشست. يپراز عشق و خواهش رو ییبایز

 يتمام عزمش رو جزم کنه  و هرکار خوادیاقدام کنه! م يخواستگار يبرا خوادیاعالم کرد م اریبود که ماه همونشب
  ازدواج باشه. نیبه ا یبلد باشه بکنه که بابام راض

 یبعد. من االن آمادگ يتوروخدا بزار برا ار،یماه یو نفس کشان گفتم: ول دهی. بردیلرز یو دلم داشت م دست
. بزار کباریهم  ونیش کباریپارال مرگ  نیگفت: بب يجد اریماه شه؟یبه پا م ییچه بلوا یدونیرو ندارم. م يچکاریه
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 دارمیبرم ابونیروز تورو از خ هیو  میوونگیرگ د اون زنمیبخدا اگه قبول نکنن م شه؟یم یآخر عاقبتمون چ مینیبب
  !مونیدنبال زندگ میریم

 نیمردم. با ا نیاسم در کردن ب نیبکنن با ا خوانیم کاریچ نمیبب خوامیبرم. م یزد: من توووررروووو با خودم م داد
  نه.  ایآبروشونو بخرن  توننینه. م ایخودشونو جمع کنن  توننیم ،يزیآبرور

آرومتر. چه  یکم اریماه کردمیداد و هوارش بلند بود. التماس م يشده بود و صدا یعصبان اریمن ماه يخدا يوا
  ن رفت آخهههه..... آبرومویسروصدا راه انداخت ينجورینگفته تو ا يزیچ ی.کسفتادهین یخبرته آخه. بابا هنوز اتفاق

رو آروم باشم. باور کن خسته شدم از  یگفت: پارال چ شهیکامال مشخص بود داره خفه م کهیو بغ کرده درحال بلندتر
  !نکارویا کنمیزنگ. من آخرش تموم م یزنگ ایروم،  یروم ای. بـــابـــا دمتید یبس دزدک

دلت خواست بکن. فقط داد نزن. تمام تن و بدنم  ي. گفتم: باشه هرکاررفتیداشت صداش رفته رفته باالتر م گهید
داشتم خودمو آروم کنه. حالم  ازیرو هم ن یواقعا کس یآروم کردم. ول ارویماه ختنی. به زور و هزار زبون رلرزهیداره م

  ...... ختهیبشدت بد بود و اعصابم کامال بهم ر

و در مورد  نمتیاز خونه بب رونیفردا ب خوامیت: مدوباره زنگ زد. حدودا آرومتر بود. گف اریموقع خواب ماه اونشب
 فیکه نقشه هامونو رد میبزن یچرخ رونیمن ب نیو با ماش يارین نتویماش یکن يباهات حرف بزنم. بهتره کار ییزایچ
  .میا کارهیچ مینیبب میکن

. نتونستم میحرف یام مپشت ب امیباشم. بمونه بعدا م دی: متاسفانه فردا صبح دوتا کالس مهم دارم که حتما باگفتم
 نانی! درسته تا خود خدا بهش اطمـــدایبه جانم انداخته اونورش ناپ ییبگم با حرفاش و منو بزور بردن، هول و وال

  .ومدیاز دستم برنم يواقعا کار رفتیرو گرفته م نیو گاز ماش شدیم یعصبان ينکرده لحظه ا ياگه خدا یداشتم، ول

آروم باشم و خواسته شو به هرنحو شده  کردمیم موینم و همراهش باشم، اما تمام سعاصرار کرد که از کالسم بز یکم
  کرد. یگفته خداحافظ يریبرام شب بخ نینشد و سرسنگ فمی. خالصه حررهیآروم بگ یرد کنم تا کم

 میو کار شده بود کی. اعصابم بشدت تحرکردی. تمام بدنم از درون لرز داشت و واقعا زق زق مدمیرو بزور خواب اونشب
خورده نخورده بلند شدم. مامانم که متوجه بود  ينشستم و لقمه ا زیتمام سر م یحالی.صبح با بومدیاز دستم برنم

  تا ظهر. یکنی. ضعف مفتیبزار تو ک ایآماده شدن ب ز. بعدارمیگیگردو با خرما م ریگفت: برات لقمه نون پن
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تمام  خواستیتکون خوردن نداشتم. دلم م ي. ناشدیم دهیکشچرا پاهام دنبالم  دونمیبه اتاقم رسوندم. نم خودمو
  شده فقط بخوابم. یهمچ الیخیول کنم و ب ارویدن

. امروز دادیشوم م يداشتم. ته دلم خبر از واقعه ا یبصورتم رنگ و رو رفته ام نشست. ته دلم ترس نهیآ يتو نگاهم
 ینرم. ول رونیامروز رو از خونه ب هی تونستمیکاش م. اوردمی! فقط داشتم کم مهیچ دونستمیو من نم فتادیم یاتفاق

  .رفتمیم دیدارم با یمهم يکه گفته بودم کالسها اریشده بخاطر حرفم به ماه یمجبور بودم. حت

الحال بودم  ضیرو بهونه کنم و نروم. واقعا هم حال رفتن نداشتم و مر یضیو مر یحالیب تونستمیتخت نشستم. م يرو
 هامیو سرمو با درس و کالس و همکالس رفتمی. همون بهتر مشدمیم وونهید الیاز فکر و خ موندم یخونه هم م یول

  .کردمیگرم م

راه افتادم.  نگیانداختم و بطرف پارک فمیک يکه کنارش گذاشته بود رو تو ي. لقمه مامان با کلوچه ادمیپوش لباسهامو
اومد. نگاهم به  رونیاز درشون ب اریکردم ماهبستم که حس  یرو م نگیپارک يآوردم. داشتم درها رونیب نویماش

  بود.  دهیهم خوب نخواب اریچشمان خسته اش افتاد. ماه

  بلند شد.  نمیاز پشت ماش دمیگفتم. تا درو ببندم و برگردم، د ریدادم و سالم صبح بخ یسرمو تکون آروم

دستشو نشونم  يتو يدستمال کاغذ دی. نگاه متعجبمو که دداشتیافتاده بود اونو برم نیزم يرو يزیچ نکهیا مثل
  افتاد که برداشتم. نیداده گفت: زم

  .گذرهی. گفتم: شکر مدیباز کردم که آهسته حالمو پرس نویدلتنگ درماش یحس ول یب يلبخند با

  مهمه.  یلیچطور گذشتن خ یگفت: ول آهسته

  . الیخی. بگذرهیکشه و م ینشستم و گفتم: اونم مارو حتما م نیماش يتو

  عوض نشده؟ متیصم: تگفت

شده بودم که  ابونیتونم. مواظب خودت باش. و راه افتادم. تازه وارد خ یش تکون داده گفتم: نه متاسفانه نمبرا يسر
  .رسهیبه مشامم م نیحس کردم دود اگزوز ماش

وض هم کم کم ع نیکار کردن ماش ي. حاال صداشدیرفته رفته بدتر م ی. ولدمیکش یدادم و نفس نییرو پا شهیش
  که حس کردم االنه خاموش بشه! شدیم
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پارك کردم. چون  يرو کنار نیآخه! ماش یچ یعنیکم داشتم ها!  نویحال بدم فقط ا نیبا ا ایبلند گفتم: خدا هراسان
. تا نگاهم بهش دمید نمیکنار ماش ارویماه نیماش ستادنیسرمو برگردوندم و ا ی. عصبشدیواقعا داشت خاموش م

  .دیدرخش یم سشتخ ياون چشمان قهوه ا یبود ول حالین بافتاد، درسته مثل م

فقط  اریماه دنیسربزنگاه رس نیبزنم، مبهوت از ا ششیکه کم مونده بود آت نیاز خاموش شدن ماش یو عصب خسته
 نجایا یبود، ول دهیسررس ی. درسته خوب موقعکردیم کاریچ نجایاالن ا نی. آخه ادمیفهم ینم يزیو چ کردمینگاه م

  برام مساله بود.بودنش 

بودم و هنوز فکرم به  دهیچسب یشد بطرفم اومد. منم که فقط به صندل ادهیپارك کرد و پ نمیماش يجلو نشویماش
  .زدیم رونیب شیبود. از گونه هامم آت دهینرس ییجا

 شیزیچکه  نتیماش ؟يشده پارال... چرا توقف کرد يزیو از پنجره باز بطرفم خم شده گفت: چ دیرس نمیماش کینزد
  !زنهینشده! چشمات فقط داره برق م

لکنته خاموش شد. مگه مرض  نیحرص خوردن برق بزنه. خب ماش نهمهیاز ا دمیگفتم: چشمام با یکرده و عصب بغض
  !ستمیبا ابونیشتم کنار خدا

  چه مرگشه باز....... نمیشو بب ادهی! پینیگفت: اووووه چقده هم خشمگ اریماه

پشت فرمان نشست و  اری. ماهدمیکش يکنار دمیکوب یم نیپامو به زم کهیدم و درحالباز کر نویحرص در ماش با
  روشن نشد. گفت: نیماش یزد. ول یدوسه بار استارت

  بکنم.  تونمیم کاریچ نمیبب نتیدنبال ماش امیدانشگاه و خودم م رسونمیقبل شده. تورو م يدفعه  نیع

بشم آخرشم  نتیسوار ماش يکرد وونهیمنو د شبی! تو از دمی: بربود گفتم دهیدلشوره امانمو بر کهیدرحال مستاصل
  .نهیمارو با هم نب یشد. فقط دعا کن کس ينجوریا

از همه. اصال...  شتری. پارال بانو رو بکنمی. کلهم همه رو دعا میحظ کن کنمیخندان گفت: چشممم. آنقده دعا م اریماه
  ....ازینذر و ن یکنم با کل یدعا م یپارال بانو رو سفارش

. خواستم عقب میرفت نشیو کم مونده بود گوششو با دندونم بکنم. بطرف ماش دادمیگوش م ختنهاشیبه زبون ر فقط
  .ینیبش گهید يجا يکه گفت: بانو فقط جلو... حق ندار نمیبنش
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  و راحت باشم. نمیکشه. اجازه بده عقب بش یچرا دلشوره داره منو م دونمینم اریگفتم: ماه آهسته

 ایپاد! ب یاز بقال و چقال و نقال و نقاش مارو نم چکسیگفت: نترس.  ه کردیدر جلو رو برام باز م کهیدرحال رایماه
  جلو کارت دارم.  نیبش

به  نکتمیع خوادی! دلت مینگران نهمهیگفت: آخه تو چرا امروز ا اریدلم نبود. ماه يبازم دل تو ینشستم. ول جلو
به چشمم زدم و در سکوت  نکموی. عگهیراست م دمیکامال راحت باشه.د التینشناستت و خ یچشمت بزن تا کس

  تمام نگاهمو به جلو دوختم. 

  ؟يبطرفم انداخته گفت: بازم دلشوره دار ینگاه اریماه

  ......ـــدیتکون داده گفتم: شد يسر

 یکنیم ينجوریاجنبه؟ چرا تو  یخوشگلت م يفعال شده و شاخکها ينجوریا گنالهاتیافتاده س یگفت: اتفاق یشاک
  !تتیوضع نهیا میباهات بحرف یو کم مینیکنارت بش میروز خواست هیامروز؟ 

  نبود.  یدادن حیو توض یداشتم بهش بگم. حالم اصال گفتن یچ دیفهم یحالمو نم ینگفتم. وقت يزیچ بازم

. یتا کامال روبراه بش يردا یماساژ و مشت و مال حساب هیبه  ازیحالت ن نیبا ا کنمیخندان گفت: پارال حس م اریماه
  شروع کنم؟ يدیبعدش من بتونم راحت باهات حرف بزنم. اجازه م

 یدانشگاه حرفتو بزن و تمومش کن. سرم داره از درد م میندارم ها! تا برس یاصال حوصله شوخ اریگفتم: ماه يجد
  . رمیم یترکه که واقعا دارم م

... ی... خوردنيگاز ییهویتره. ممکنه  نیحرف نزنم بهتر و سرسنگ همون يکه تو دار یتیوضع نیگفت: واال با ا اریماه
  .ستیباهات کردم. اوضات اصال براه ن يفکر کنه حتما کار نهیبب میکی..... يو داد غی... جیقورت

 هوی میدیکه رس کتریافتاده بود. نزد یاتفاق نکهی. مثل اکردندیآروم حرکت م نهایبه جلو زوم شده بود که ماش چشمم
سرنوشت همه رو قشنگ نوشتند. به ما که  م؟یشانسه ما دار نمیکردن؟ ا ينجوریچرا امروز ا نایا يگفت: وا اریماه
  ه؟و عن نوشتن! آخه انصاف شیجوهرشون تموم شد با ج دیرس

  کنن؟؟یآروم حرکت م نایشده؟ چرا ماش یگفتم: مگه چ تند
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 نامیرد کردن و ا يزیچ یندن. حتما گزارش رین گهستش. خدا کنه بهمو یکنترل و بازرس ستیخفه گفت: ا اریماه
  !گردندیموردنظر م نیدارن دنبال ماش

 یزد. بدنم از درون بلرزه افتاده بود که نم خی ی. دستام در آنادیم رونیحس کردم قلبم داره از دهنم ب يا لحظه
  ؟؟یتونستم کنترلش کنم .آروم گفتم: اگه بهمون مشکوك بشن چ

  .میداشته باشن. دعا کن اجازه بدن رد بش يبا ما کار گفت: فکر نکنم اریماه

شم. اگه  ادهیپ نینگه دار از ماش يخوایبرگشتن هم نبود. بزور و هزار زحمت گفتم: م يبه اطراف انداختم. جا ینگاه
  بهمون مشکوك بشن کارمون زاره!

. خودشونم ستیشدن ن ادهیپ يجا نجامیا ی! ولزارهیگفت: بهمون مشکوك بشن که مرغمون تخم دو زرده م اریماه
  . شهیم یآخرش چ مینی. صبر کن ببشهیبدتر از بد م یبش ادهی. پکننیدارن دونه دونه نگاه م

شدنم چاره درد  ادهیکه پ کردیرو نگاه م نهایبود و قشنگ ماش ستادهیا يبلند يباال نیاز مامور یکی. گفتیم راست
  نبود. 

 يهم تابلو نهایماش یبعض ي. برازدندیم دید نهارویخوب داخل ماش و میرفتیجلو م نهایآروم پشت سر ماش آروم
  .رفتیم یاهیکم کم چشمام س دونمیکه ... فقط م کردندیبلند م ستیا

گفت:  يبلند شد و مامور نمونیماش يجلو ستیا يتابلو يلحظه ا یهم نندازم ول ینگاه نیکردم بطرف مامور یسع
  سمند بزن کنار.....

  !فتهیم یاالن چه اتفاق اری: ماهد همون لحظه زرد کنم. گفتمکم مون الیقول ل به

هم سوال جواب  گهیدارند از چندنفر د نی. خودتو اصال نباز! ببشهیم یچ مینیبب یکن آروم باش یگفت: سع اریماه
  .کنندیم

 اریآورد که ماه نییبود. مامور صورتشو پا نییپا اریاومدند. پنجره ماه نیکه دو مامور بطرف ماش میتوقف کرد يکنار
  قربان! دییمحکم گفت: بفرما

  گفت: مدارك لطفا!  سیپل

  و نقص بود.  بیع یب زیمدارکش رو داد. فکر کنم همه چ اریماه
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باز  نتونویصندوق عقب ماش شهیگفت: م سیحواسم کجا پرواز کرده بود. پل دونمیبه جلو دوخته بودم و نم نگاهمو
  د؟یکن

نشست،  نیکارشون تموم شد و داخل ماش یشد. وقت ادهیو باز کرد. خودشم پدست برد و صندوق عقب ر اریماه
  دارند؟  یجلوتر اومده گفت: جناب... خانم باهاتون چه نسبت یقدم یدوم سیپل

  رسونمشون. یکرد و بعد گفت: نامزدم هستن. دارم به دانشگاه م یمکث اریماه

  !دهیگفت: پس چرا رنگشون پر سیپل

  رنگشون بپره....  دیخوبه. چرا با میلینداخت و گفت: نه نه... حالشون خا یبطرفم نگاه اریماه

  د؟یبا آقا دار یخودشون حرف بزنن. خانم شما چه نسبت نیگفت: اجازه بد سیپل

  دهنمو صدادار قورت دادم و زمزمه کردم: نامزدم هستن. گفتن که! آب

  نم؟یتون رو بب ییمدارك شناسا تونمی: مگفت

مخمصه  نیکه از ا زدمیم ادیدلم خدارو فر ينبود. فقط تو ی. لرزش پاهام جمع شدنمینکرده بود گهید نجاشویا فکر
  .میخالص بش

که نامزد  میبه شما نشون بد ی! االن ما چه مدرکدیدیم ریکرده گفت: جناب شمام چقده گ یتصنع يخنده ا اریماه
 قیو تصد یهمرام نگه دارم. فقط کارت مل شهیتونم هم یسند ازدواجمونو که نم اینه! شناسنامه  ای میهم هست

  !نیدارم هم مویرانندگ

. و بلند گفت: شهیفرستاده م نگیبه پارک نتونی. ماشدیبش ادهیصورتم نشست که گفت: لطفا پ يمامور دوباره رو نگاه
ه در رو ک یمیس ی. و بدیخودمون ببر نیدونفرو به ماش نیو ا نیپارك کن يگوشه ا نویلطفا ماش يسرکار محمود

  گوشم...... هدست داشت بطرف دهنش گرفته گفت: گشت ارشاد... گشت ارشاد ب

  .میبا هم دار یبهتون بگن ما چه نسبت انیپدرم ب زنمیگفت: االن زنگ م اریماه

خودشون  ییبا مدارك شناسا ارنیگفت: لطفا پدر نامزدتونم تشرف ب دهیدهنش کنار کش يرو از جلو میس یب سیپل
  .میر خدمتتون هستو شما! ما هم د
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درحال  دیفهم نکهیبود. مثل ا ینشست که خودشم بشدت قاط اریماه يتونست تحملم کنم. نگاهم رو ینم پاهام
  بازوم انداخت.  ریافتادنم که تند دستشو ز

و هرلحظه  رفتیچشمام قدم رو م ي. بابام در اوج خشمش جلودونستیرو فقط خدا م فتهیب خواستیم یاتفاق چه
خدا از امداد  نکهیبود. مگه ا نحلیجمع کنه هنوزم برام ال خواستیم یرو ک ییآبرو یب نی.اشدیاز قبل م حالم بدتر

تونستم خودمو کنترل کنم. با  یبود اصال نم دب ي.حالم بحدمیشد یمخمصه خالص م نیو از ا کردیکمکمون م بشیغ
بلکه بتونم  دمیچیم شدم و دستامو دور پاهام پ. خمینشست سیپل نیماش يراه افتادم و تو اریلرزانم کنار ماه يپاها

  کنم.  يریاز لرزششون جلوگ

 نیکه نگران چشم به اوضاعم دوخته بود بطرفم خم شد و گفت: پارال بخودت مسلط باش. مِن احمق باعث ا اریماه
  نگران نباش. کنمیاوضاع هستم که خودم جمع و جورش م

! تو هم هیلکنته من خراب شد و حرکت نکرد گناه تو چ نیماش یقتحرف بزنم گفتم: و دیچرخ یزبونم نم کهیدرحال
  !یتوش نداشت يریتقص چیکه ه يافتاد یهچل يتو

مـــِن  ي... آخه خبر نداری. ولیکش یفقط منو م دونمیکردم، م کاریتکون داده پراز افسوس گفت: اگه بگم چ يسر
. گهیروزو کنارت باشم. کارارو من خراب کردم نه کس دفرو کردم ام یدستمال نتیشاگزوز ما يشعور، مِن احمق تو یب

. چه نیهم میا کارهیمون چ ندهیآ يبرا نمیبب محرف بزن کیاز نزد یباهات کم خواستمیباور کن فقط م یول
  .شهیم ينجوریا دونستمیم

داره  یچ دمیفهم یچشماش دوخته بودم و اصال نم يبود. نگاهمو تو دهیو مغزم هنگ کردمیبغ کرده نگاش م فقط
حس رها کردم و  ی. پاهامو بشدمیم ووونهیداشتم د گهیکه حرفش کم کم برام جا افتاد د ی. بعداز لحظاتگهیم

 ياصال لحظه ا وبتویبا اووون مـــخ مع ؟؟ي..... کــــــردکـــاریصورتش برده گفتم: توووو... چ کیصورتمو نزد
ازدواج بود، اگه تا به امروز  نیهم به ا يدیخراب. اگه ام يخرابش کرد اری. ماهفتهیب یممکنه چه اتفاق يفکر کرد

 دونمیکشه، تورو هم  نم ی. چون بابام منو درجا مینیپشت گوشت رو بب دیبا گهید ،يخودتو خوب نشون داده بود
. االنم تنها اریماه یمخمصه انداخت يهردومونو تو یدست یمن..... تو دست يخــدا یییییوووآآآآ. کنهیم کاریچ

  ... آماده باش.....ی... همچیهمچ يشده منمممم، تنها من... پس برا یوسط قربان نیکه ا یکس

 دونمیبگم. خودم م یچ دونمیبزنه. خودم م یبگه و دست يزیبهت چ یکس دمیتند گفت: باور کن اجازه نم اریماه
  .شهیم یچ مینی. تو نگران نباش، فقط خودتو کنترل کن ببرمیچطور جلوشونو بگ
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با تاسف براش تکون دادم. گفتم: هم  يانداختم و فقط سر اریاز پشت اشکام به ماه یکام راه افتادند. نگاهاش تازه
  رو تموم شده حسابش کن. یتوووو.... همچ يخودم متاسفم... هم برا يبرا

مون باها يو لجباز يفکر یب هیبا  دونستینم اری... و ماهیتموم شده بود. همچـــ یهق هام شروع شد. همچ هق
  کرده بود. کاریچ

کنارم نشسته بود که از  یگرفتند. خانم لیو مارو تحو دیکه وَن گشت ارشاد رس میبود نیماش يتو شتریساعت ب کی
  . زدیهم نم یحرف یارشاد بود. ول نیمامور

، بعد گرفتند امونویکردند و گوش یبازرس فمویک ی. اول همه جا حتمیشد ادهیشد و همه مون پ يوارد کالنتر نیماش
 زیپشت م ی. سرهنگمیشد یکه وارد اتاق کردندیم مونیکرد. دو مامور همراه تیهدا یاخالق تیمارو به بخش امن

  به هردومون انداخت.  ینشسته بود که سرشو بلند کرد و نگاه

رند دخترخانوم شما خونواده ات خبر دا یمشخصه، ول فشیندارم که تکل يتکون داده گفت: با آقاپسر کار يسر آروم
  ؟يگردیکجاهارو م يو دار ياومد رونیاز خونه ب یاز صبِح اول وقت به چه اسم

مون  هیدختر همسا شونیجناب، ا نیتند گفت: باور کن اریبگم که ماه يزیراه گرفت. دهنمو باز کردم چ اشکام
اتفاق  نیه امن خواستم برسونمشون ک شدیم ریراه خراب شده بود. دانشگاهشونم داشت د نیب نشونیهستند. ماش

  نشون بدم.  نشونویببرم ماش تونمیم یافتاد. حت

بوده. بعد  نیاز اول عمرمون کارمون ا میکن ما خودمون زغال فروش ياهکاریگفت: پسرجان کم س یعصبان سرهنگ
زنگامو بزنم و بگم با مدرك معتبر خودشونو برسونند.  دیشماره تلفن بد هیجلومون گذاشته گفت: تنــــد  يکاغذ

تا پدر مادرهاتون  نیسالن منتظر باش يو تو نی! زود شماره هارو بددیکن یبفهمن چه کارا که نم دینواده تون باخو
  .ریبگ لشونی... تحويخودشونو برسونن. سرکارررر محمووود

 یرو خواست یدلت خواست بکن. شماره هرک يانداخته گفتم: االن هرکار اریبه ماه یجلو اومده گفت که نگاه يمامور
  بکنم.  يبده. منکه جراتشو ندارم کار

 شدیتموم م  کردمیسکته م نجای. کاش همــــرمیم یخونواده ات بگو به مامان منم خبر بدند. منکه دارم سرپا م به
  . فتادیچشمم به بابام نم یو با شرمندگ
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 يمون، مامان بابا هیبگم به خونواده همسا خوامیخودم زنگ بزنم؟ م دید یداد و گفت: اجازه م يشماره ا اریماه
  خبر بدن. ( با دستش منو نشون داد) شونمیا

  .زنمیخودم زنگ م دیباش رونیو ب دیگفت: اسم دخترخانم رو هم بگ سرهنگ

امروز چقده به خودم  یدونیگفت: م اری. ماهختیری. تمام بدنم کرخ بود و اشکامم رابراه فرو ممیراهرو نشست يتو
تو هم که  ي. اشکها و رنگ و روادیاز دستم برنم يکار یول مونمیه کردم! بخدا پشک یغلط نیلعنت فرستادم بخاطر ا

  کشه! یداره ذره ذره منو م

فکر نکن. فقط تمام....  یچیپنبه شد. به ه میبافته بود ی. هرچمیتموم شد گهیو بغ کرده گفتم: د دمیمو باال کش ینیب
  فکر خودت باش.خدا بزرگه. تو به  فتهیم یاتفاق هیمنم باالخره  يبرا

حرفت از  نیا یبهت بگم. ول کنمینم دایپ یآرنجهاشو به زانوش گذاشته گفت: شرمنده تم به موال. اصال حرف اریماه
  تر بود. يگلوله هم کار

چشمام دور  يبابام از جلو نیخشمگ ي افهیو ق کردینگفتم. سرم بشدت درد م يزیچ گهیپاك کردم و د اشکامو
. گردوندی. بعد صورتشو با افسوس برمدوختیچشم بصورتم م یگفت و فقط گاه ینم يزیچ گهیهم د اری.ماهشدینم

و بعد مامانم وارد  دخانمیو ناه اری. پشت بندش کامدمیرو به سالن د لینگذشته بود که وارد شدن آقااسماع یساعت
  شد.

هام  هیهق هق گر ي. صدادیاول منو در آغوش کش دخانمیبطرفمون اومدند که ناه یچشمشون به ما افتاد همگ تا
آروم گفت:  زدیم یاهیسرخش که به س ي افهیجدا کرد و با ق دخانمیبلند شد. مامان بازومو گرفته محکم منو از ناه

دَدَرررر... تو  رهیم فتهیمردم راه م يجوونا بادختر مـــن انقده سرخود شده  یعنی ؟يکـــرد کاریپارال تو چ
  ؟يبد يخوایم ی. فقط بگو جواب باباتو چيردک نکارویباهامون ا يدیخجالت نکش

بازم  ابونیپارال خانم وسط خ نیاعظم خانم ماش نیجلو اومده گفت: باور کن اری. ماهکردندیداشتن نگامون م همه
 رگاهیبه تعم نشونوینشه. بعد ماش رشونیبه دانشگاه برسونمشون د شونویاول ا خواستمیخراب شده بود که من م

  بود. نیشد. کل ماجرا هم ينجوریببرم. اونم ا

شد. تا چشمش به ما افتاد بطرفمون قدم برداشت و  يوارد کالنتر نیخشمگ يریش نیبه بابام افتاد که ع چشمم
 یاومد. ب نییسختش پا یلیزده خودشو بمن رسوند. دستش بشدت باال رفت و س يکه سرراهش بود رو کنار اریکام
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 يزیچ یهمه بگوشم خورد که هرکس ينشد. صدا يخبر یلیاز س یدم. ولچشمامو بستم و دندونامو بهم فشر اریاخت
  . گفتیم

  .من، پشتشو بهم کرده دست بابارو در هوا گرفته بود...... يجلو اریبا ترس تمام باز کردم. ماه چشمامو

هوا مچ محکم در  اریدوخته بودم که ماه اریبابا و ماه يکنم. فقط چشم به دستها فیحالمو توص ستمیبلد ن اصال
مقاومت  اریکه ماه ارهیب رونیب اریدستشو از دست ماه کردیم ی. بابا هم سعکردیدست بابا رو گرفته بود و ول هم نم

  .کردیم

افتاده  یو چه اتفاق هیماجرا چ دیاول بپرس نکهیچرا عوض ا ه؟یچه کار نیخفه گفت: آقانادر ا یآهسته ول اریماه
انتظارمون از  دیماجرا براه افتاده! باور کن نیشده ا یچ دیگی. چرا نمدیکن یو حکم صادر م دیکن یخودتون قضاوت م

  .ناستیاز ا شیشما ب

 یپخمه حرف يو پرسش است! تو پسره  انیاست چه حاجت به ب انیکه ع يزیآورده گفت: چ کتریصورتشو نزد بابا
  !خورهیبهم م دنتینزن و راه نشونم نده که حالم از د

چشمم هستش و  يجلو یهمچ یپرس و جو کنم وقت دیرو با ی. چارمیکم مونده باال بکه  خورهیبهَم م يبحــد
! االن با چه دیرو راه انداخت ییآبرو یب نیا يکرد نتیدختر منو سوار ماش يدی! تو خجالت نکشداستیها پ یناگفتن

  !کنهیب همه جا صدا مکه صددرصد مثل بم دینیبشاهکارمونو ب میو بگ میمردم سرمونو بلند کن يجلو میخوایم ییرو

 یشتندا نکارویدست نادر رو ول کن و احترام خودتو حفظ کن. تو حق ا اریجلو اومده گفت: ماه یقدم لیآقااسماع
  !يریدست بزرگترت رو بگ

 هیبکنند. به قول خودتون دو خونواده فقط  نکارویا دیچرا با میگناهیدخترشون و من ب یبابا... وقت یگفت: ول اریماه
  نــــه!؟؟   ای میمواظبشون باش دیبا میاردختر د

. میو به محکمه بر میبش یقاض میتون ینم دهیبچه هم حق داره. نشن نیرو به بابام کرد و گفت: خب نادر ا لیآقااسماع
داشته باشه و  يخبر يزیاز چ ستین یکس میدوتا بچه هست نیا کیبگم بجز ما چند نفر که خونواده درجه  نمیا یول

از ماجرا خبردار  یاحدالناس چیخودمون قرص باشه ه دهن کهیدهن ها بچرخه. تو مطمئن باش تا زمان يحرفشون تو
  . میبکن دیبا کاریچ مینیبب هیبذار بگن ماجرا چ تیعصبان نهمهی. االنم عوض اشهینم
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ن!؟؟ واضح بنظرتو یچ یعنی رنیبگ نیماش هی يرو تو يدختر و پسر یو محکم گفت: خب وقت یعصبان یآروم ول بابا
 شسهایخودم گ يخونه  يدخترم تو نیبدم. بزار تیرضا نکاریمن عمرا به ا ی! ولدینیب یم يزیشما چ نکاریتر از ا

  ! ذارمینم یدوش هر کس يبشه که مرده شو هم رو دیدندوناش سف نیع

با  یستیهم ظالم ن . وگرنه اونهمهیزنیحرفارو م نیا یهست یاالن عصبان دونمیتکون داده گفت: م يسر لیآقااسماع
  .یبکن نکارویدخترت ا

پارال  نیماش میلحظه بر هی نیای! بابا بدیزنیحرف خودتونو م دیگفت: آخه جناب نادرخان ... شما که باز هم دار اریماه
چشمم بهشون افتاد.  ییهوی گذشتمیخاموش شده بود. از شانس هم منکه از اونجا م ابونیخانم رو نشون بدم کنار خ

سروقت  امیشده بود خواستم برسونمشون دانشگاه، بعد ب رشونیم کردم روشن نشد که نشد. پارالخانم ده يهرکار
  اتفاق افتاد. نیکه وسط راه ا نشون،یماش

شرمنده با  دیمونده بگ ابونیتون که وسط خ هیبه تنها دختر همسا دیتونست یم دینیمن بب يجا دیخودتونو بزار شما
 رتتیحاشا به غ نیگفت ینم نیدید یکنم! اونوقت اگه منو م نیششمارو سوار ما تونمینشگاه من نمدا دیبر یتاکس

. من دیرو مختار دیو حکم بد دیخودتون قضاوت کن ادگاهبود که گفتم. االن شما چطور در د نیجوان!! کل ماجرا ا
  !دادیکار م نیکامال درسته. ادب و اخالق هم حکم به ا کردمیرو کردم که فکر م يکار

بچه هارو ول کنند. بقبه  دیبهشون بگ یچ دیخوایم دینیبودن، بب یشاک نهمهیدعوا و ا يگفت: االن بجا دخانمیاهن
  رها بشن بعد. نجای. فقط از امیکن یمشکالت رو خودمون حل م

رو  شیهم پ يریو انشاا... کار خ میدوتا خبر دار نیخودمون از ارتباط ا میبهشون بگ میگفت: خب مجبور لیآقااسماع
  نکشه.  یو قاض يدست بردارن. خدا کنه کارمون به دادگستر ينجوریا دی. شامیدار

پسر  گمیشناسم. فقط م یم تیپسر شمارو هم بقدر کفا کنمیبدم. فکر م لشونیحرفو تحو نیگفت: من عمرا ا بابا
  .نیمجازات بشه هم دیشما دخترمو گول زده و با

  گفت: نـــادررررر......... دهیکش مامان

و در  کشهیم یآقانادر، کار به قاض تیشکا نی. با اشهیو کم خرجم تموم م نهیراه هم نیگفت: بنظرم بهتر يجد اریکام
. همه نی. کم خرِج باال نشگهیبهتره د ينجوریبشه. ا هیتنب اریتا ماه ارندیدوتا رو به عقد هم درم نیعرض دوسه روز ا

حل  يمشکالتمون به دست دادگستر م،یوصلت هست نیخواهان ا اقیو ما هم که عم شمیم لیبا هم فام ییهویمونم 
  .شهیم
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 دیانجام بد دیکه شما درنظر گرفت یتیراه و شکا نیگفت: واال آقانادر ا اریکه کام کردینگاه م اریمبهوت به کام بابام
  دتون!!!راه خو ای دهیم شنهادیکه بابام پ یراه ای. دیریبگ میکه من گفتم. االن خودتون تصم نهیآخرش ا

 یبابام بزور راض نکهیبهم گفتند. بعد مثل ا ییزایو چ شدیکش يبابام انداخته به کنار يبازو ریدست ز لیآقااسماع
  بطرف ما، به سمت اتاق سرهنگ راه افتاد. یشده بود چون بدون نگاه

جلو  لیآقااسماع نشست. یصندل يداد و رو یو از سرهنگ اجازه ورود خواستند. بابام سالم میدنبالش رفت یهمگ
گذاشت. بابا هم شناسنامه  زیم ي. و شناسنامه خودشو رومیدو جوان هست نیرفته گفت: جناب سرهنگ ما پدر مادر ا

  نگفت. يزیشو داد بازم چ

درسته امروز اتفاق  میبه اطالعتون برسون میگفت: خواست لیکه نگاهش به مشخصات بود آقااسماع سرهنگ
 یدو خونواده انجام گرفته و بچه ها با اطالع ما کنار هم بودند تا کم نیب یرسم ياستگارخو یافتاده، ول يندیناخوشآ

  . میبا بچه ها رفع زحمت کن نیهم آشنا بشند. االنم اگه اجازه بد يبا اخالق، رفتار و خواسته ها

ماه مراسم  هیتا  نیبد یو بعد هم تعهد کتب نیرو گرو بزار يرفتن پسرتون سند رونیب يبرا دیگفت: اول با سرهنگ
 یهستش، نم ضیشما با آقاپسرتون ضد و نق ي. وگرنه چون حرفهادیکه اجازه بدم ببر دیدوتا رو راه بنداز نیعقد ا
  اجازه رو بدم. نیتونم ا

به مامورتون گفتم در حال  نمونیماش يجناب! منکه همونجا تو ضیشته گفت: کدوم ضد و نقجلو گذا یقدم اریماه
  حرفمو عوض کردم. میافتاد ریبدتر گ دمید یوقت. میازدواج هست

. شما فقط لطف رهیازدواج سر بگ نینکنم امکان نداره بزارم ا دایپ یمحکم گفت: جناب سرهنگ تا شناخت کامل بابام
  ازدواج بچه هامون با خودمون باشه.  تیمسئول دیاجازه بد نیکن

باشه وگرنه  لیمو به مو انجام بشن و پرونده مو تکم دیکه با میدار ییتهایمسئول نجایما هم ا یگفت: ول سرهنگ
برامون دردسر داشته باشه. مخصوصا آقا پسر  یکل دمیو شا میباال باش يرده ها يجوابگو دیبا نیدونیخودتون که م

  .ستمین يکه کردن حکم صادر بشه! بنده کاره ا يکار يبشن و اونجا برا یبه دادسرا معرف دیکه حتما با

رو گرفت. با  يدرآورد. شماره ا بشیاز ج شویبصورتم انداخته، دندوناشو بهم فشرد و گوش نیخشمگ ینگاه بابام
بابا  یگوش دادن با احترام ازشون تشکر کرد. گوش یمحترمانه حرف زد. مشکل رو گفت و بعداز کم یلیخ یکس

بود  نینچنی. و ازنهیف ممافوقش حر باکه سرهنگ گذاشت کامال مشخص بود  یبطرف سرهنگ گرفته شد. از احترام
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 يبطرف خارج کالنتر نیوالد تیامضا و دادن رضا نیاز دوستان بابا مشکل ما حل شد و بعداز چند یکیکه با سفارش 
  .میراه افتاد

بدم  دیام یبخودم کم کردمیم ی! سعدایداشتم اونورش ناپ يدل آشوبه ا یول رفتمیمامان و پشت سر بابام م کنار
چشمم به نگاه  يداشتم. نگاهمو برگردوندم. لحظه ا یکم دیام یانمو سالم بخونه برسونم. ولبلکه بتونم قلب لرز

  .داشتیافتاد که نگران چشم بمن داشت و کنار باباش قدم برم اریماه

 یو نوك زبون یالک ی..... و چشمامو بستم. با خداحافظیلیخرابه... خ یلیاوضاع خ یعنیبراش تکون دادم  يسر آروم
جلو گذاشته گفت: نادرخان لطفا همراه  یقدم اریکه ماه مینیبش نیماش يتو میخواستیم ار،یماه يخونواده بابا با 

نه!  ای شهیاصال روشن م نینیبب دیامتحان کن دیتونیهم م ون. خودتدینیپارال خانم رو بب نیکه ماش دیایما ب نیماش
  .نیایما ب نیدنبال ماش دی. لطف کندیکن یاونموقعست که حرفامونو قبول م

 یباشه. هرچ یما کدورت نیب خوامیفرصت رو به بچه ها بده. نم هی نیتکون داده گفت: نادر ا يهم سر لیاسماع آقا
  . میداشته باش یهمو در هر حال يهوا دیو با میهست واریبه د وارید هیباشه همسا

که داشتم لحظه به لحظه  یشستنچه ن یتکون داد و همه سوار شدند. منم نشستم. ول ينگفت. فقط سر يزیچ بابا
  عذاب بود. نیخودش بدتر نیمردم. و ا یم

مونده بود که کنار مامانش نشسته بود  رهیخ اریجلو افتاد و بابام پشت سرش حرکت کرد. نگاهم به ماه اریکام نیماش
. فقط ارین ماهباهامو يکرد کاری. اروم سرمو با حسرت و تاسف تکون دادم. فکر کردم چدمید یو فقط پشت سرشو م

 نمویکه ماش میبرس ییجا میخواستیداخل شهر، کم کم م دنیچرخ قهیدق 45!  بعداز نکاراتیبا ا يدار زادیدست مر
  نگه داشته بودم.

  .کنمیرو درستش م یخودم همچ دخدایداشتم. نوشته بود: نترس به ام اریاز ماه یامکیپ

  ؟یکار کنه و استارت بخوره چ ییهوی: اگه نوشتم

اگزوزش فرو کردم محاله عالمه روشن بشه! دختر من کارمو بلدم  يکه من تو يامکان نداره! اون پارچه ا :نوشت
  جرز خوبم. يال ياونم بلد نباشم برا گهینگران نباش. د

ردخور  يخرابکار يهمکه تو اریاز حجم گناهم کم بشه. ماه یو کم میاریدعا کردم الاقل از اونجا شانس ب فقط
  .ختیفرو ر يافتاد و راستش دلم هر نمیکاشت. چشمم به ماش ی.. اونجام گل منداشت. انشاا.
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 يدهایکه بازم تمام ام دیباز کرد و کوب نویدر ماش یشدند. بابام چنان عصب ادهیپ ونیتوقف کردن و آقا نمیماش پشت
برگشت.  نیبطرف ماشبابام  دمید هویشدند که  ادهیهم پ ونیکردم. آقا سهیشد و ماستهامو کامال ک یته دلم خال

  بده . چشویگفت: سو یعصبان

کنار  ابونیخ يتو نجاینمونده بود که هم اریکردم و بطرفش گرفتم. خداروشکر دست ماه دایپ فمیاز ک چویلرز سو با
  .دیبر یجوب آب سرمو م

نرفتم.  جلوتر یشدم. ول ادهیپ نیجلودار خودم نبودم و از ماش گهیخودش پشت فرمان نشست. از ترسم د بابام
دادم و تا بابام از  رونیروشن نشد که نشد. نفس خفقان گرفته مو ب یکرد ول یسع يروشن نشد. بابا چندبار نیماش
  نشستم.  نیبشه داخل ماش ادهیپ نمیماش

 چارهیشدند. ب نهایسوار ماش اریداده شد. همه بجز کام اریبه کام چیحرف زدند و سو يا قهیدق 5 نیکنار ماش ونیآقا
بابا پشت فرمان نشست. نگاه  یرسوند! وقت یم ییجا هیمنو تا  نیماش دیدردسر افتاده بود و با يکه بازم تو رایکام

  صورتش بود که گفت: روشن نشد.  يمامان رو

  گفت: خداروشکر.  مامان

ه روبرو پسر نی. تحمل ندارم هرلحظه با ارمیفروشم و از اونجا م یو بلند گفت: من اون خراب شده رو م یعصب بابا
 ییچه غلطها نایا دونمیمغز خر که نخوردم. م یبا مدرك حرفشونو ثابت کردند، ول نایبشم. اصال تحمل ندارم. درسته ا

  کنن! یکه نم

داد و هوار راه بندازه بلکه از  یبابام بازم کم کردمیبلند نشد. فقط دعا م چکسیاز ه ییصدا گهید میبه خونه برس تا
هم کنار  اریکام نیماش م،یدیخونمون رس يخونه سرمو گوش تا گوش نبره! تا جلو يتو کم بشه و تشیخشم و عصبان

 يزیبه باباش کرد. چ ينگران نگام کرد و آروم اشاره ا اریه. بازم ماکردیم شویرانندگ اریکه ماه ستادیا نمونیماش
خونه دخترم.  دیو به من گفت: شما برجلو اومد. ر لیدر خونه مونو باز کرد آقااسماع دشیبابا با کل یوقت ی. ولدمینفهم

  کار دارم. یمن با بابات دو کلمه خصوص

 یبشنوم چ دیشا داشتمیکوچک برم يقدمها یآوردم و وارد خونه شدم. ول نییپا يبگم. سر يزینداشتم چ حال
 يتو يزد و بند چیحرفشون درست بود و ه يدیبگوشم نشست که گفت: نادر... خودتم د  لیآقااسماع ي. صداگنیم

و  یبه دخترت بزن ی!  بخدا اگه حرفهینگمردو نیکه ع يکردیم نکارویهم يبود اریماه يکار نبوده! تو هم اگه بجا
فعال به  یباهاشون چطور تا کنم، ول دونستمینه من نه تو! اگه گناهکار بودند خودم م یبکن یتیاذ نیکوچکتر
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 نکهینه ا میراهگشاشون باش دیافتاده و ما بزرگترها با هینداشته باش. اتفاق ي. با دخترم کاردمیهردوشون حق م
به دخترت  يزیو قول بده چ میکنیتمومش م نجایاتفاق به گوش همه برسه. هم نیو ا میکارها بنداز يگره تو شتریب

  ! ینگ

صدام  یتخت افتادم و اشکام تمام صورتمو گرفت. نه کس يرو دونمی. فقط مدندیشن یگفتن و چ یچ دمینشن گهید
چه  نییبفهمم اون پا دادمی... فقط داشتم جوون مچی... هچیبه اتاقم اومد، ه یاومد. نه کس يادیرد. نه داد و فرک

  ها نشستم و گوش سپردم. هپل ي.آروم باالستین یاز کس يخبر چیکه ه فتهیداره م یاتفاق

هم قوز باال قوز شده  دختر نیا ست،ی: مشکل خودم بس نگفتیم نیبابام بگوشم نشست که ناراحت و غمگ يصدا
نخوره.  يلطمه ا مونیرفع و رجوع کنم به زندگ يکه توش افتادم رو جور يمخمصه ا زنمیبرام. بخدا دارم دست و پا م

 مویو زن و بچه ام راحت باشه بتونم مشکل کار یگاز خونه زند دیمن با الی. آخه خستیجا بند ن چیدستم به ه یول
بلبشو  نیا يکنم. االنم تو کاریبگم، چ ی. آخه حرفمو به کزهیر یبهم م ينجوریمو ادختر اعصاب نیحل کنم که اونم ا

 ایخونه رو بفروشم و خودمو آالخون واالخون کنم که بتونم دخترمو از دست بعض نیا دیو اعصاب داغون و خرابم با
  خالص بشم. رمیمیچرا نم دونمیکشم. نم یکشم، اصال نم ینم گهید نی. باور کنکنمحفظ 

شده  یگرفته گفت: آخه چ ییبا صدا زهیریبابا اشکام راه افتاده بودند.مامان که مشخص بود داره اشک م يحرفا زا
و  شمیم رتریو پ ریکشه! بخدا دارم هرروز پ یتو داره منو م يهایسکوت و خودخور نی! ایگینم يزیمرد! چرا چ

  .یمبادا ناراحت بش ارمیتونم درب یصدامم نم

هم  یتیشده، سا ياداره کاله بردار يباوره! از حسابها رقابلیشده! اصال غ یکردم و چ کاریآخه چ بگم یگفت: چ بابا
که نشدم و  شدمیزودتر متوجه م دیخارج شده! من با ییپول از حساب دارا یکه دست منه قشنگ هک شده و کل

بند  ییدستم بجا ست،یمن ن شیپ یپول چیه ده،ثابت کنم کار من نبو کنمیهم م يبا منه. هرکار تشیاالن مسئول
کردن بلکه  نکارویا ییچه کسا ای یبفهمم ک نمی. تمام کاسه کوزه ها سر من شکسته. االن فقط دربدر دنبال اشهینم

  بتونم خالص بشم.

از خدمت بشم و اگه زودتر نجنبم کارم به  قیالمال تعل تیو برداشتن پول ب يکم مونده به عنوان مفسد اقتصاد گهید
  کنم و سرمو به کجا بکوبم. کاری....فقط موندم چاردهیلیبکشه عالوه بر برگردوندن کل پولها که چند م زندان هم

 یخوب نم یول دیکش ی. سرم سوت مگهیداره م یتونستم بفهمم بابام چ یو اصال نم زدیداشت زنگ م گوشام
  ......چیبه ه چیبفهمم ه يزیچ اوردمیبه مغزم فشار م یکرده! هرچ کاریبابام چ دمیفهم
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بود. اوضاع بابا خوب نبود، اصال  نیکه درك کردم ا يزیچ نی. آخردمیصورتم کش يخشک شده رو يبه اشکا یدست
  بودم.  ختهیبه همش ر شتریخوب نبود... و منهم عوض کمک ب

  پولو گرفته خورده اونوقت تو....... گهید یکیفهممم،  یگفت: آخه من نم مامان

 اردیلیم هیمن  ییکل دارا کهیبرگردونم درحال دیبرده و خورده، االن من با گهید یکی. نجاستیگفت: مشکل هم بابا
  . شهینم

 ومدیاز دستم برنم يبلند بشم و خودمو به بابام برسونم. درسته کار خواستی. دلم مومدیدرن یاز کس ییصدا یلحظات
 یکار بود. بابا هنوز زخم نینبودنم بهتر اوضاع نیدر ا یاز دلش بردارم. ول يکنارش باشم و درد تونستمیبازم م یول

  .دیکش یطول م کردیم دایپ امیالت یبود و تا کم

  ن؟یبکن دیبا کاری... چي... چاره ایگفت: پس راه مامان

 يکه آبرو برا میاریصداشو درب زارهینم ادیاداره هم ز سی. رئمیکن یموضوع کار م يرو میدار يبابا گفت: فعال چندنفر 
اومده  کهیاز روز زیپرو نوای. بیچیکه اونم تا االن ه میحلش کن میکن یمونه. خودمون تالش م ینم یاداره باق

  هم افتاده. یقه نکرده. از کارو زندکیمضا يکار چیاز ه ده،ید يو حالمو اونجور مارستانیب

 ومدیما برماز دست  میکه هست انشاا... سالمت باشن. کاش کار یهرک یشناسمش. ول یآروم گفت: منکه نم مامان
  .میبکن

. فقط نیبکنم هم تونمیم کاریچ نمیراحت باشه تا بب یفکر من از خونه زندگ نیگفت: شما مادر و دختر اجازه بد بابا
  .خوامیازتون نم يزیچ گهیفکر آروم د

  شدم. از پله ها باال رفتم. اوضاع اصال خوب نبود... اصال خوب نبود. بلند

هنوزم اخم و  یول ومدم،یچشم بابا نم يجلو ادین گذشته بود. درسته زگرفتار شدنمو ياز ماجرا يروز سه
سرم کاله  توننیبدردنخور با تمام نقشه هاشون نم يدو بچه  نیبرام براه بود. به مامان هم گفته بود ا شینیسرسنگ

  بکنن! یبدم غلط ازهاج ننیب یکه پشت گوششون رو م هیکیو پوکشون  کیبزارن. مطمئنم ج

خاص و نگران بصورتم  ینگاه دنمیوارد آشپزخونه شدم. مامان با د یسالم يبودم و برا دهیشگاه رساز دان تازه
  افتاده؟     ی: اتفاقدمی. آروم پرسستیپره و جمع ن یانداخت. کامال مشخص بود فکرش هزارجا م
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بخونه مون  لیاسماعزنگ زده بود، گفت امشب با آقا دخانمیناه شیساعت پ هی یزد و گفت: اتفاق که نه، ول یپلک
  .انیم

  ه؟یخانم همسا دی: ناهدمیگرفتم و پرس اریماه يتمام بدنم گزگز کرد. متعجب انگشتمو بطرف خونه  يا لحظه

  ان؟یب خوانیتکون داد. ادامه دادم: چرا م يسر مامان

بره،  یم شیکیفقط  ادیخواستگار م یدختر کل يخب... برا ینگفت ول يزیترسونه. چ یمنو م نشیگفت: هم مامان
اش  دهینور چشم و د ؟یک ي. اونم خواستگارستیخوب ن زایچ نجوریو ا يخواستگار ياالن اوضاع بابات برا یول

  ....اریماه

خب  ی. ولستین يهم بچه بد اریبگم که مامان ادامه داد: واال ماه دیبا یاالن چ دونستمیخشک خشک بود. نم دهنم
  شده آخه! ينجوریچرا ا ونمدیمار و پونه هستش. نم يبا بابات ماجرا

 يبهم اطالع بده جلو دونستیبهم نگفته بود. حتما م يزیچ اری. پس چرا ماهدیچرخ یدهنم نم يتو زبونم
  بکنه، پس سرخود شروع کرده! یحرکت دمیو اجازه نم رمیگیم شویخواستگار

گرفته بود کال  میبشه. اصال تصم نیدادم. منتظرش شدم، امکان نداشت آنال امیپ اریبه اتاقم رسوندم. به ماه خودمو
کنه دستم بهش نرسه. پس امروز  کاریچ دونستیزبل م يزنگ زدم. خاموش بود. پسرو شی. به گوشادیامروز نت ن

  .کردیکار خودشو م

و اخر  فتهیم یامشب چه اتفاق دونستمی. نمفتادمی. اما داشتم پس... پس... پس ماریماه الیخیخسته شدم و ب گهید
 یتینداشتم. از شانس بد من اونروز بابا چنان با وضع نکاریبه ا يدیاصال چشم ام ی. ولشهیم یعاقبتمون چ

از ذهنم  ی. کاش همون لحظه فقط آندبخونه اومد که من و مامان نگاهمون بصورت هم دوخته ش شیقاراشم
  سرنوشت منو رقم خواهد زد. یبحران تیوضع نیکه ا گذشتیم

صورت  ينگفت. فقط نگاهش رو يزیهمون اومدن رو آروم به بابا اطالع داد، بابا اصال چمامان سر ناهار موضوع م یوقت
. فقط دونمیشب شد رو نم ینگفت.چطور و با چه اضطراب يزیتکون داد و چ يبود. مامان هم آروم سر دهیمامان هنگ

  م.بود ی. بشدت از دستش عصبنبود يکال گم و گور شده بود و اصال ازش خبر اریماه دونمیم

 گریرو فقط خدا عالم بود و د شدینگاهم بصورتم بود. چه م دهیبودم و مبهوت ورنگ پر ستادهیاتاقم ا نهیآ يجلو
با شلوار  یرنگ يمانتو آجر ومدند،یبابا م دنیبه د دمیو شا انیبه خونمون م یچ يمشخص نبود برا قی... چون دقچیه
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 نییبودم رو سرم کردم و پا دهیهمراه با مانتو خر هم کرنگ روشن ه يآجر يتنم کردم تا راحت باشم. روسر نیج
  رفتم.

وارد شدند.  لیو آقااسماع دخانمیبود که زنگ خونمون بصدا دراومد و ناه 9.30نبود. ساعت  يخبر اریاز ماه هنوزم

 ياز خواستگار يکه خبر شدیراحت م المیبود. کم کم داشت خ شهیو صحبتها طبق روال هم يعاد یلیجمعمون خ
  .دیکش شیموضوع رو پ لیکه آقااسماع دمیکش یم یو داشتم تازه نفس ستین

افتادم.دستامو بهم گرفتم. لرزش درون بدنم  یصندل يبند اومد. آهسته خودمو به آشپزخونه رسوندم و رو نفسم
  و کم مونده بود از حال برم. کردیناکارم م

دادند، بابام  صیازدواج رو به صالح ما تشخ نیند و ااز هرطرف وارد موضوع شد دخانمیو ناه لیآقآسماع دونمیم فقط
درصد هم به ازدواج دخترم فکر  کی یکه حت ستمین یتیبود: من فعال در وضع نیحرفش ا نیو آخر ستادیجلوشون ا

 نیا یقاط مونویگیو همسا یدوست کنمیهستند. خواهش م میزندگ تیدارم که حل کردن اونا اولو یکنم. مشکالت
نه در موردش  د،ینه درمورد دخترم فکر کن کنمی. بازم خواهش ممیکنار هم راحت باش دیاجازه بد و دیمسائل نکن

که نسبت به بچه ها دارم  یروزگار هستش و با توجه به شناخت ینشدن ياز کارها یکی. چون دیبد دیبخودتون ام
  .رهیازدواج سر بگ نیره اامکان ندا نکارمیواقف به ا ینخواهد داشت. پس وقت یعاقبت رآخ نکاریا دونمیم

 میتنه تصم کیکه  ينجوری. ادیو بعد به ما جواب  بد دیگفت: آخه آقانادر، لطفا نظر پارالجان رو هم بپرس دخانمیناه
  .ستیگرفتن اصال انصاف ن

حرفم  يو تالشم فقط بخاطر اونه، پس رو یو تمام زندگ خوامیمن چقدر صالحش رو م دونهیگفت: دخترم م بابام
  .زنهینم یحرف

افتاده بود و اصال حال  زیم يسرم رو دونمیکنم. فقط م یخواستگارامو راه ومدمین رونیاز آشپزخونه ب یحت اونشب
 مویگوش ارینشدم. منم مثل ماه نیآنال گهیکرده بود. منم د سینداشتم بلندش کنم. اشکام هم تمام صورتمو خ

  روشن نکردم. ممراغ اتاقچ یشدم و حت ستین گهید اریخاموش کردم . منم مثل ماه

چرا از  دیازم نپرس ی.کسيات دار ندهیآ يبرا یمیچه تصم دیازم نپرس یچه مرگته، کس دیازم نپرس یکس یحت
  ......دی... نپرسدی. نپرسیو به دانشگاه نرفت يومدین رونیتختت ب
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 یشدن نکاریا یدونستیمگفت: خودتم  دیاوضاع خرابمو د یمامان که نگرانم شده بود وارد اتاقم شد و وقت فقط
رو  يمغزت دار يتو یکن هرچ ی. پس سعمیبحثش رو بکن میتون یاوضاع بد بابات که اصال نم نی. االنم در استین
  درنظر داره. یخدا برامون چ مینیتا بب يزیبر رونیب

نم. فقط اشکام صورتمو هم برنگردوندم نگاش ک ینگفتم. نگاهشم نکردم. حت يزیمامان چ يبرابر حرفها و دعواها در
کفش  هیپامو بکنم در  تونستمی. مومدیاز دستم برنم يچکاری.هفتادندیرو بالشم م یو تلپ دندیچشمام چک ياز گوشه 

شناختم. فقط  یبابام... مامانم... بابامو م یموفق هم بشم. ول ییورگوبا ز تونستمی.مکنمیازدواج م اریکه ِاال و ِبال با ماه
 یاگه م کرد،یاسممو از شناسنامه اش حذف م یه شون. اگه بابام به قول محسن با کله شقبچه بودم و تنها داشت هی

چشممون  يکه اونهمه فکرشو مشغول کرده بود و داشت جلو هایگرفتار نهمهیا نیاگه در ب شد،یشکست، اگه خرد م
هم  يو کار کردیتحمل م که ياسترس و فشار نهمهی.اگه مامان در برابر اومدیسرش م یینکرده بال يخدا شد،یم ریپ

  .....چوقتی. هدمیبخش یخودمو نم چوقتی... هفتادیبراش م ینکرده اتفاق يخدا ومد،یاز دستش برنم

  . دارهیدست برنم یراحت نیبه هم اریماه دونستمیم ی. ولدونستی. بعدا رو هم خدا مکردمینم نکارویمن فعال ا نه

تنها فکر  یدونی. خودت میبخور ضعف نکن یشت. گفت: پاشو کمگذا زمیم يکه صبونه مو رو دمیمامان رو شن يصدا
  عمر ازت راحت باشه.  هی يتو هستش که فکرمون برا یو ذکرمون خوشبخت

کردم. پاشو... پاشو  نکارویخودت که چرا با خودم ا يکله  یکوبیم یهفته ست. بعدا دو دست هیفقط  یبخدا عاشق واال
شد  میخواستگار نیکنه که ا کاریمشکل چ نهمهیبا ا دونهیمرد نم چارهی. بنهینب تیوضع نیخونه تورو با ا ادیبابات ب

  باور کن. کنمیهم شک م نیو خراب شدن ماش هکو يکم کم دارم به ماجرا گهیقوزباالقوز. االن د

ساعت  دونمیکه اونم بغض نذاشت و همونجا خفه شدم. نم نیفکر کن خوادیدلتون م يکرده خواستم بگم هرجور بغ
 ی. سعدادیدلشوره عذابم م یاومد. اول توجه نکردم. و چشمامو بستم. ول ییصداها نیید بود. حس کردم از پاچن

جا مونده  نییرو بود و تمام فکرم پا رویز دلم. زدمیم نییبه پا يسر دینبود. با یشدن یکردم بخودم مسلط بشم ول
  بود.

صورتم افتاد. حاال  يرو نهیآ يا دهنم گذاشتم. نگاهم تومرب یقاشق زیم يرو ینی. از سرفتمیم جیشدم. سرم گ بلند
داشتند که بازم  یحساب يبه شونه ا ازیگرفته بودند، ن یشونیبلند و بازم هم که دورمو با پر يشستم. موها یبعدا م

 نرویرنگ شبم بودند رو هنوز به تن داشتم. از تخت ب بنفش يها یتونستند منتظر بمونن. بلوز شلوار که راحت یم
  تونستن منتظر عوض کردن بمونند.  یبازم م یبودم که عوض کنم. ول ومدهین
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 حالی. بهیندادم چ صیبگوشم خورد که تشخ ییرفتم. صدا نییو از پله ها پا دمیموهام کش نیب یدست حالیب فقط
 ینگام م دارن یگشتم حس کردم چشمان یچشمم به آشپزخونه بود و دنبال مامان م کهیشدم. درحال ییرایوارد پذ
  کنند. 

باز و  ی... دهنم مثل دهن ماه یبزنم ول غیمبل نشسته بود کم موند ج يکه رو یکس دنیبه عقب برگشتم. از د آروم
. حس ستادی. نگاهمون در هم گره خورد و قلبم از اونچه که حس کرده بود اومدین رونیازش ب ییبسته شد و صدا

  رو از دست داده.  رکتشحور شده و قدرت حمس یرو داشتم که در برابر نگاه پلنگ ییآهو

بود  یسرش داشت. اوضاع قاط ریز یبود و بالش دهیمبل دراز کش يبابام نشست. بابام رو ي. رودیآروم چرخ چشمام
  .  دمیبابا رو ازش شن يبود! آروم لبم تکون خورد و صدا دهیبابام چرا دراز کش یعنی! هیماجرا چ اوردمیو اصال سر درنم

  ! پـــارالااااا بروووو اتاقــت.....هیچه وضع گهید نیمامان تازه بخودم اومدم که گفت: خاك بر سرم پارال ا يصدا با

اومدم. تا  نییپا یتیافتاد با چه وضع ادمی هویباز شده مامان  يافتاده! از چشمها یاتفاق دمیرو نگاه کردم و فهم مامان
تندتر حرکت کنم و از  تونمیکردم هرچقدر م یاش بمن بود. سعنشست. همچنان چشم زیپرو يبرگردم بازم نگاهم رو

چشمام بودند، و  يجلو زیبابام و پرو کهی. درحالدمیها باال دو لهپرت از پ یو منگ، با حواس جیخارج بشم. گ ییرایپذ
  سرم انداختم. یتنم کردم و شال ییسوخت مانتو یصورتم از شرم و خجالت م

بطرف بابا رفتم و  یاومدم. خجل با تک سالم نییل خودم نبودم. دوباره از پله ها پاعجله داشتم اصال بفکر حا يبحد
  افتاده؟  ی: بابام چش شده؟ چه اتفاقدمیتند پرس گرفتمیدستشو م کهیدرحال

. باباتونم نی. مواظب خودتون باشدیضیخود شما هم مر نکهی. مثل استین يزیپارال خانم چ نیگفت: آروم باش زیپرو
باال رفته بود.  دایاومده فشار خونشون شد شیپ يباز برخورد نکهیمثل ا دمیکار داشتم د یی. داراستین شونیزیچ

آوردم خونه استراحت کنن. حالشون خوبه نگران  گهید نمنم  به درمانگاه رسوندم. بعدا از درمانگاه و معالجه شو
  .دینباش

  .شمیم استراحت کنم بهتر مه یچشماشو باز کرده نگام کرد و گفت: حالم خوبه. کم بابام

و  ی. بخدا سکته کنریهم حرف همه رو به دلت نگ نهمهیبلند شد و گفت: نادرجان خداروشکر که حالت بهتره. ا زیپرو
و چطور  میا کارهیچ نمیکنم بب یرو م میسع نیشتری. منم بستین یشکیه الیخ نیع ،يرو از دست بد تیسالمت

. نیهم یمن حساب کن يرو یتونیقشنگ م يرخودخو نهمهینادرجان عوض ا .میمخمصه خالصت بکن نیاز ا میتونیم
 کاریچ نمیبب زنمیم لهاتیفا تیبه سا يسر هیبرداشت و گفت: طبق قرارمون منم  فشیبعد لپ تاپ اداره رو هم با ک



  ماه مهربان من

 
330 

 

کارن و دهنشون  نیباشه دوتا از دوستامم که وارد به ا ازینه! ن ایهکت کرده  یک ارمیسر در ب تونمیبکنم. م تونمیم
  .زنمیبهت م يسر امی. فعال بااجازه تون. وقت کنم شب مرمیگیقرصه کمک م

 زیبره پرو شیهمراه يبرا خواستیراه افتاد.مامان که م یبا خداحافظ زیکه داده بود تشکر کرد و پرو یاز زحمات بابام
  تر هستن. یبابا بمونن که راض شیاجازه نداد و اصرار کرد پ

راه افتادم و تا دم در کوچه  زیادب، پشت سر پرو تیبخاطر رعا ینبودم ول ی، هرچند اصال راضاشاره مامان با
  بطرفم برگشت.  زیکردم. دم در پرو شونیراه

  شد بهتون زنگ بزنم.  ازیشماره تونو داشته باشم ن تونمیبصورتم دوخت. آهسته گفت: پارالخانم م نگاهشو

  نگاش کردم.  جزدهیو گ مبهوت

 یلیدرحال استراحت هستند مزاحمشون نشم. راستش خ یوقت خوامیحال باباتون. م دنیپرس يبرا: فقط گفت
 دیکرده که کامال آماده سکته هستند و با يدکترش اعالم خطر جد ینگفتم ول يزیچ ششونینگرانشم. درسته پ

 نیاره تونو لطف کن. شمراحتمبا شما  یرو ازشون بپرسم ول یهر حرف تونمیآرامش اعصابشون حفظ بشه. منم نم
  .شمیممنون م

  کرد. ویس شیگوش يتکون دادم  و آهسته شماره مو گفتم که تو يسر

شمارو از گوشه کنار  فی. من توصدیدرکم کن دوارمیبهتون بگم. ام يزیچ خوامیم دیادامه داد: اگه اجازه بد بعد
چقدر کم ازتون  دمیتازه فهم دمتون،ید نمارستایب يکه تو يبار نینداشتم. اول دارتونویسعادت د یبودم، ول دهیشن
. االنم چنان دلم گرو مهر شماست اگه شدمیآشنا م تونکردند!!! کاش زودتر باها یانصاف یکردند و چقدر ب فیتعر

. کنمیو باباتونو خالص م زمیر یو آسمون رو بهم م نیو قدرتم زم رویاز شما داشته باشم، با تمام ن یچشم يگوشه 
  .خوامینم يزیچ گهیبه شما و کنار شما بودن... د دنیو رس دیفقط و تنها خواستم شما هستاما فقط شما... 

رو شما  روین نیرو جمع و جور کنم و باباتونو خالص کنم که ا تیتغلب در سا نیمضاعف الزم دارم ا يروین هی من
 ي. خداگهید زینه چ دیوجه کنو لطفا فقط به عشق و محبتم ت نیفکر کن شنهادمی. در مورد پنیبهم برسون نیتونیم

... بااجازه تون رفع نیدلم هم برسم هم يبه خواسته  خوامیم یول خوام،یبکنم باج نم خوامیکه م يکار ينکرده برا
  .دی. مواظب خودتون باشکنمیزحمت م
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د. در که با حرارت خاص خودش به چشمام دوخته شده بود از صورتم کنار رفت. از خونه خارج ش یو بران زیت نگاه
  بود باز کرده پشت فرمان نشست.  يکه مزدا تر نشویماش

گوشم زنگ  يبودم و تو دهیکه شن ییچشم بهش داشتم. از حرفها ستادهیبودم و ا دهیاز کوچه خارج بشه ماس تا
و حالت تهوع داشتم. درو بزور بستم. دستمو به در گرفتم و  جهی. بشدت احساس سرگخوردیحالم داشت بهم م زدیم

فکر کنم؟ نکنه انتظار داشت بخاطر  شبود به عشق و محبت یمنظورش چ گفت؟یم یمرد داشت چ نیکردم: افکر 
  کمک به بابام........

. چشمامو بستم و دهنمو کردی. از نوك انگشتان پام تا سرم گزگز مدیتپ یضربان گرفته بود و م يبدنم لحظه ا تمام
  فرو دادم. ییباز کردم. بزور هوا

 يا گهیتا حاال مجرد مونده باشه. حتما منظور د ادینم افشی. اون مرده اصال به قکنمیه حتما اشتباه مکردم: ن فکر
 زی. نه حتما منظورش چدیته دلم درخش يدیام نکهیکه از ازدواج نبرد... برد؟ مثل ا ی. اسمدمیداشت که من بد فهم

 ينه رسوندم. مامان که باهام روبرو دراومد گفت: ابه خو خودموبود. حس کردم نفسم در اومد. راه افتادم و  يا گهید
بخور غش و  يهــان؟ برو چند لقمه زهرمــار يشفته شد نیکنم؟ تو چرا ع کاریدختر زردنبو چ نیخدا از دست ا

 گهید توبخودم برسه.  خوامیم ویکیکنم!!! واال... ِبال  کاریبرسم، به تو برسم، چ ضتیمر ي! آخه من به بابایضعف نکن
  قل مواظب خودت باش.الا

شده بازم حالتون بهم  يزیمبل نشستم. گفتم: بابا امروز چ يو کنارش رو دمیرس کشیچشماش بسته بود. نزد بابام
  خورده؟

ما هم  یگینم يزینور به قبرش بباره چرا چ امرزه،یتو ب یب ینگفت. گفتم: آخه خدا ب يزیتکون داد و چ يسر بابا
  .میشیسرپا تلف م میحالتون دار دنیمن! واال ما هم با د يبابا میزیریمکه بدتر بهم  ينجوری. امیبدون

 يهم که رو ي. چند نفرستمین يثابت کنم خودم کاره ا تونستمی! من نمیشگیآروم گفت: بازم همون بحث هم بابا
ه!بازم خدا پدر بودند باعث شد فشارم باال بر دهینرس يا جهیکنن به نت دایهکر رو پ کردندیو برنامه هام کار م تیسا
هم  ادیشده. البته ز یچ نمیبب کنمیم یدارم خودم بررس نکارایاز  هک و ا ي. گفت منم سرشته اامرزهیرو ب زیپرو

چند ساله ام رفت.  يهستش!تمام آبرو یکیتار يتو یبازم انداختن سنگ یانجام بده ول يبتونه کار ستمیمطمئن ن
 ات ی. ولمیحلش کن میندادن به خارج از اداره نفوذ کنه بلکه خودمون بتونو اجازه  اوردنیهم تا حاال صداشو درن ادیز

  ......چیبه ه چیبه امروز که ه
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که از حساب اداره  یپول نهمهی. امروز با اکشهیطول م يبرگرده عمر يآب رفته به جو نیروشن بشه و ا یهمچ ادیب تا
به  خوادی. کم کم کار ممیحل کن میکه نتونست پرونده ام نوشته شد.خودمون يرو يخارج شده اسم مفسد اقتصاد

  و ...... فتهیم گردنمبه  ی... کارم زاره. رسما همچگهیبکشه که د تیو شکا یبازرس

 نهیبابا اشکامو نب نکهیا ي. برامیبکن يکار میتونست ینذاشت بابام ادامه بده. حالم بشدت بد بود. کاش م گهید بغض
  ندم. بلند شدم و خودمو به آشپزخونه رسو

 ختهیبهم ر یباور بود. چنان همچ رقابلی. اوضاع غختیریصورتش اشک م ينشسته بود و به پهنا زیپشت م مامانم
  نه! ایباور کنم  دمیفهم یبود اصال نم

بابات سالمت باشه و آبروش بخاطر  خوامی. فقط از خدا مدونهیخدا م شهیم یزمزمه کرد: آخر عاقبتمون چ مامان
 خبریو االن بخاطر چند نفر از خدا ب میکرد یبا آبرو زندگ ي. عمرشهیدرست م زایچ هیدم نره، بقمر نینکرده ب يکار

  .میلطمه بخور نهمهیا دیبا

ام  نهیمامانم انداختم و به س ي. همونجور دست دور شونه هادمید یرو نم ییجا گهیسوخت و د یم چشمام
مخمصه خالص  نیمارو از ا ایدلم دعا کردم: خدا ي. تودیچرخ یزبونم نم یبدم ول شیدلدار خواستیفشردمش. دلم م

 یجمعش کرد. اونم از نوع اسم هایحترا نیبشه به ا ستین يزیچ ختهیر يآبرو یآگاه متیکن. خوِد رحمان و رح
  ......يمانند مفسد اقتصاد

رص تو رو چه ح دونمی! نميریجوون بگ یبخور کم يزیچ نیخورد و آروم گفت: تو هم بش یدر آغوشم تکون مامانم
  .....ارمیب يزیبرات چ نی. الاقل تو بمن رحم کن ، بشرمیم یخونه بخورم و تحمل کنم. بخدا دارم م نیا يتو يجور

کنه و بابامو خالص کنه. اما حرفاش... دوباره دلم  يکار تونستیم زیدم دستم انداختم. کاش پرو یصندل يرو خودمو
  بودم اشتباه کرده باشم، فقط اشتباه.... دواریدستام گذاشتم.فقط ام يضعف کرد و سرمو رو

 شبیروشن کردم. از د مویکه خوردم و فکرم از حال بابا راحت شد، خودمو به اتاقم رسوندم. گوش يچند لقمه ا بعداز
جواب گذاشته  یرو ب امهاشیهم که پ ارینخونده داشتم. ماه امیپ یشدم کل نیبهش نزده بودم. تا آنال يسر یحت

  شده بود. المیخیب یحساب يدعوا هیبودم با 

اوضاع بابام  گفتمیم داد،یبهم جواب م روزیهم بودم. اگه د یاز دستش عاص ی. ول یلی... خیلیبراش تنگ بود. خ دلم
 نیب یناراحت نهمهیا دینگه داره که حال بابام بهتر باشه. اونموقع شا يروز يرو برا يو خواستگار ستیخوب ن

  بازم دلتنگش بودم. یولهمش گناه خودش بود... همش خودش. .ومدینم شیخونواده ها پ
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. زدیبود. از بس ناراحت بود فکر کنم فقط با بغض حرف م اریتلفنم زنگ خورد. ماه شدیچشمام داشت گرم م حالیب
 نیکردم جواب ندادنش بمن بزرگتر ی. بهش حال می. حرفامونو زدمیبزنم. دعوا کرد یحرف ذاشتیمنم که اشکام نم

و اصال کم  فرستهیبود. بازم خواستگار م نیحرفش ا نیاهش بود چون از اوضاع خونه من خبر داشتم و آخراشتب
  .ارهینم

  هرچند به ضررش و ضررمون بود کردیم خواستیدلش م يهرکار اریکردنش کار من نبود. ماه منصرف

 ستادهیا خیتنم س يتمام موهاکرد  یخودشو معرف یبهم زنگ زد. اول نشناختم. وقت زیبود پرو 11ساعت  همونشب
  حال بابام گفت: دنیو پرس یبود. بعداز احوالپرس

بکنم.  يکردم بتونم کار یگرم کار باباتون شد و سع یلیبزنم. سرم خ ينتونستم دوباره به باباتون سر خوامیم معذرت
  نه؟ ایاز دوتا همکارام استفاده کنم  تونمیم نمی. ببهیواقعا کار سخت یول

 انهیجا کمک نخواسته. منم مخف چیکرده و از ه يکاریکه تونسته مخف ییتا جا ادیدرن نکاریا يصدا نکهیا يبرا اداره
و توانم  روین دیش یچشمم ظاهر م ي. البته... البته هرلحظه که شما جلومیموفق بش دوارمی. فقط امکنمیم نکارویا

  .شهیمه مون برآورده مه ي خواستهکه  شمیموفق م دونمیم دخدایو به ام شهیچند برابر م

و توانم که  رویبا تمام ن کرد،ی. سرم زق زق مکردیدرد م ومد،یم رونیخشک بود. چشمام داشت از کاسه اش ب دهنم
 ي. اگه... اگه رودیبرنامه و خواسته تون خط بزن نیلطفا منو از ا ،یجناب نصوح یآروم گفتم: ول ومدیصدام بزور درم

با بابام  تونیخاطر دوست ياز دستتون ساخته ست، فقط برا ی. اگه کمکدمینم یلبهتون قو ن،یباز کرد یمن حساب
نشستم دلم براتون غش و ضعف بره. دوِر منووووو  نجایا دیام. فکر هم نکن چکارهیوسط ه نیباشه وگرنه من ... من ا

  اونم خط قرمز...... نیخط بکش

 نیا چوقتیه کنهیکار چند برابر م نیا يوانم رو براشما قدرت و ت الیفکر و خ نیاگه بدون یگفت: ول يجد زیپرو
. یام بزن نهیدست رد به س یتون ی. من شمارو دوست دارم پارالجان... و چون دوستت دارم تو هم نمنیزنیحرف رو نم

  بپرسم.  یبزنم و حال یزنگ شیبه گوش خوامیباشه م داریب. االن اگه بابات ــنی. همارمیو بدستت هم م خوامتیمن م

 نی. و من آواره ترکردیموهام گز گز م خیتونستم پلکامو ببندم. تمام صورتم تا ب ینم یسوخت حت یم يبحد شمامچ
  داد بزنم. ششیرو نداشتم پ یکس یاونشب بودم که حت يدختر تنها

داده بود. مگه بخاطر خواستن و عشق من  ریمرد چرا بمن گ نیگشت اما حواسم جمع نبود. ا یدور اتاق م چشمام
زده بود.  خیاز من داشت.دست و پاهام  یاضاف يو خواسته ها دیچیپ یمن م يدوست بابا شده بود که االن به پروپا
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 نیبه من همچ یکس دهی... مگه بابام اجازه میغلط چیتونه بکنه... ه ینم یغلط چیلبم زمزمه کردم: ه ریز
  بده. يزننده ا يشنهادهایپ

دهنم  يقلبمو تو يعضو ثابت خوابهام شده بود و هرلحظه به نحو زیردم. پروسر آو یوحشتناک يرو با خوابها اونشب
نحسش  ي افهیچشمم به ق گهیعرق چشمامو باز کردم. دعا کردم از شرش خالص بشم و د سیخ ی. نصفه شباوردیم
  . فتهین

کمک کنم، که  المحیبه مامان ب یبعداز صبحانه کم خواستمیکه حالش بهتر شده بود به اداره برگشت. تازه م بابا
  . انیب يبه خواستگار لشونیدارن با بزرگان فام میزنگ زده خبر داد امشب هم تصم اریماه

روشن بشه،  یعشق و عاشق نیا فیباالخره تکل خواستمیصبر نداشتم و م گهیدست و بالم سرد شد. هرچند د دوباره
 گمیبهت م کنمیم یخونه زندگ نیا يتو منکه ارجانیتالش کردم فعال منصرفش کنم نشد. گفتم: ماه یهرچ یول

نداره!  یشده که اعصاب درست و حساب یکاراش قاط ی. بابام کمستیخوب ن يخواستگار ياوضاع خونمون فعال برا
صبر کن اوضاعمون آروم بشه و  ی. کمستیانداختن براه ن یکردن و عقد و عروس يخواستگار ياصال جو خونمون برا

  . میکن یم کاریچ مینیه، بببابا کم بش يها یاز ناراحت

عشق رو به سامان برسونه.  نیو ا زهیبر رهیدا يتو روشویهرچه زودتر تمام ن خواستیپا داشت و م هی اریمرغ ماه یول
کار  اریو ماه دیکه نرس دینرس یی. داد و هوارم هم به جاستیکه ن ستین یچشمام بود شدن يجلو نهیمن به ع یول

  خودشو کرد.

داده بود. دوسه نفر دور هم جمع بودند و  یشب ینصف زیافتاد که پرو ییو عکسها امهاینگاهم به پ شدنم نیآنال با
از اونا رو برام فرستاده نوشته بود: پارال  ییهم عکسها زی. پروکردندیبابا تالش م تیکردن هکر سا دایپ يداشتند برا

 نی. همه هم از خواب و خوراکشون زدن امیمون خوشحال همهکرده و  شرفتیخوب پ نجایفقط دعا کن. کارها تا ا
 کنهی. عشـــق چه ها که نممیو دوباره شروع کن میاستراحت کن یدو ساعت میخواهیبرسونن. م انیکارو به پا

  دختررررر...

فقط خدا  فتادیم ییداشت چه اتفاقها د،یاز چشمام سر یداغ بود. همراه با اون اشک دیموهام جوش ازیکه از پ یعرق
 نیمخمصه خالص بشه که داشت رسما روز بروز از ب نیاز ا يبودم بابام به زود یکمکم کنه. هم راض تونستیم
اگه به بابام  یخودش کرده بود و... ول يبرا ییکه چه فکرها زیبزرگ پرو يخواسته  ي. هم مبهوت بودم برارفتیم

  ون بابامو هم کنارش داشت.بود چ زیپرو يبرگ برنده در دستها شد،یمشکل بزرگ حل م نیو ا کردیکمک م
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ازدواج کنم.  اریبا ماه خوامیکنم و به مامان و بابام بگم م کسرهیبار کارو  نیگرفتم ا میاشکام راه افتاد. تصم دوباره
  .کردمیتالشمو م اریرسوندم و مثل ماه یعشق رو به انجام م نیالاقل منهم سهمم از ا

بصورتم انداخت  یچنان نگاه پراز خشم ان،یم يخواستگار لیماعدوباره خونواده آقا اس دیبابام شن یوقت اونشب
  خودم هنگ کردم. 

 يقدمشون رو یثیحرف و حد چیبدون ه انیبه مامان فقط گفت: پاشو زنگ بزن بگو زحمت نکشند. اگه مهمون م رو
  . میاونا مناسب باشه ندار يکه برا يخواستگار هستن ما دختر یچشم، ول

ها  ستیبد ن میاونقدر یزورگو هستش، ول ی... واال پسرشون درسته کمرادهی... ابهیع نکارمونینادر ا یگفت: ول مامان
  رفته؟ ادتی! محبتاش یکنیم ينجوریکه تو ا

بچه برگرده  هیدخترمو بدبخت کنم. واال من حال ندارم دخترم بره با  هیمحبت همسا هیبخاطر  ستیداد زد: قرار ن بابا
نه توسط  یمحبتشونو جبران کنم ول نیبه نحو احسن ا کنمیم یبهمون لطف کردند. منم سعدوبار  اریآقا ماه ؟یکه چ

  دخترم! 

  ! شهیم یچ مینیباال تا بب یمون ی! ميایب رونیاز اتاقت ب يرو بمن بلند گفت: تو هم حق ندار بعد

 اری! مگه ماهستمیه که نخودم نظر بدم! بچ یجراتمو جمع کردم و گفتم: آخه بابا منم حق دارم در مورد زندگ تمام
  ..... کنندیم ی! خب همه جووننیش بد افتادباها ينجوریکرده شما ا کاریچ

احد و واحد  يادامه داد: بخدا ادیگوشام گذاشتم و چشمامو محکم بستم. بابا با فر يزد دستامو رو يادیچنان فر بابا
چنان اسمتو از  یفقط به اون پسره فکر کن . پارالستمیا یقسم خوردم همه جوره پاش م یدونیکه م خورمیقسم م

 ی. دختر بزرگ نکردم به هرکفتهیچشممونم بهت ن گهید میریشهر م نیاز ا دارمیمامانتم برم زنمیشناسنامه ام خط م
 دونمی. خودم منیهم ياینم رونمیاتاقت ب يتو ینیش یبشه. م شمیبدم که بعدا وبال گردنم و مخل آسا دیاز راه رس

  .نمتیبب خوامیازدواجته ... االن برووووو اتاقت که نم وقت یچه زمان

 خی. کار از بختمیبلند اشک ر يتونستم با صدا یکه م ییتخت افتادم. تا جا يکنان خودمو به اتاقم رسوندم و رو هیگر
رو که  یقسم دونستمیو م کردیمحبتش به تمام گفته هاشم عمل م نیشناختم. در ع یو بن خراب بود. بابامو م

  ..کنهیرده در چند روز اجرا مخو
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 یاصال نم ی. ولومدیم نییهم باهاشون همراه بود. صداها از پا دیسف شیبازم خواستگارا اومدند. چندنفر ر اونشب
 دیدیتار م يداشتم. چشام بحد اریاز ماه امیپ یشدم. کل نی. آنالرمیمیدارم م دونستمی. فقط مگنیم یچ دمیفهم

  .ستین! اوضاع خوب يشدیم الیخیرو ب کاش امشب سمیفقط تونستم بنو

  خواست بکنه! ي! بابات هرکاریشیشده از اون خونه بدزدمت مال خودم م ی: حتنوشت

زنگشو بستم و جواب  میاسمش سردردم هزار برابر شد. گوش دنیبود. با د زیزنگ خورد. پرو میهمون حال گوش در
  .  زدیبمن زنگ م میبا هم نداشت يندادم. من و اون کار

  داشته باشه نتونه به بابا بگه! یکار واجب دیدست بردار نبود که نبود زنگ پشت زنگ. فکر کردم شا یول

.  گفت: زدیحرفاش موج م يتو یخالص بشم جواب دادم. تا صداش بگوشم نشست خوشحال نکهیا يبرا اجبارا
عوضش  میدی. دو روزه نخوابمیش یموفق م میدارررر م؟یکرد کاریچ یدونیبرات دارم... م يپارال چه خبر یدونیم

خاموش بود. خودت بهش  شیبهت بدم. بابات گوش یخوب يساعت بتونم خبرا هی. فکر کنم تا شهیبابات داره خالص م
... خوامینم یچیه گهی... توووو... تووووو... توووووو... خودِ خــــودت.دییفقط تو نکارممیا زهیمن جا يبگو. ماهرو

  ....یییییییییچیه

 ز،یپرو يکننده  وونهید يرو به گوشم چسبونده بودم و از حرفها یبد......... گوش یلیبد ... بد... بد بــــود. خ حالم
  روبروم دوخته شده بود. وارینگاهم به د

داد بزنم حرفامو بگم.  ایگوشام بزارم و تا آخر دن يبود که دست رو ادیز ادیحرف و داد و فر یعنینداشتم بگم.  یچیه 
چطور از  یوحش يپسره  نیقصه بودم که ا نی. مات و مبهوت ادیچرخ ی. اصال نمدیچرخ یزبونم نم ی. ول...یول

خونه  ياسمشم تو یکه حت یبودمش.کس دهیبارم ند هیسنم  نیکه تا به ا یسرم خراب شد؟ کس يآسمون رو
  بودم. دهینشن

  ؟؟یهستدوباره بلند شد که گفت: الوووو... الوووووو... پارال  زیپرو يصدا

  شنوم..... یگفتم: بله.... م بزور

 دایراحت نشد بابات داره نجات پ یکم التی! مگه االن خووووونهید يدختره  يگفت: مگه خوشحال نشد تند
آخ و اوخم  نوریا یکنیو منو از اونور چنان بوسه بارونم م يپر یپشت تلفن به هوا م کردمیمثال من فکر م کنه؟؟یم

  . اونوقت تووووو....یکنیربار ازم تشکر مبره آسمون!! بعدش هزا
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خودش که  يتشکر از شما جا ریبهشون دادم و بزور گفتم: تقد ی. دوباره تکونومدیدرن ییاز هم باز کردم. صدا لبامو
شما انتخاب بشم که خودمم اصال به  ي زهیبه عنوان جا دیتونم بفهمم چرا من با ینم ی. ولمیکن یم نکارویحتما ا

  !ستمین یراض نکاریا

و  نکاریدنبال ا یبا چه شور و شوق دمیتورو د کهیاز روز ی. اگه بدونکنمیم تیخودم راض زدلم،ی: نگران نباش عزگفت
خالص بشه.  ينجوری! خواستن تو... به دل نشستن تو باعث شد بابات ایکنیکمک به بابات هستم بخودت افتخار م

 يپنجاه ساعت بدون استراحت رو کینداختم که نزدیهچل نم يتو ينجوریمنم خودمو ا دیشا يراستش اگه تو نبود
  تو... تو ...... ی. ولمیو هکش کار کن تیسا نیا

. اونم قبول خوامیبزرگ ازش م زهیجا هیبه جاش  یمشکل رو حل کنم ول نیگفتم. گفتم من ا دهیبابات هم سرپوش به
. پس کنهیم میمو تقد زهیبخوام و باشه جا یچبزاره. هر ارمیچشمداشت در اخت یبخوام ب یکرده و قول داده هرچ

  ......یشــیکه مال خودم م یکن خودتو آماده کن یسع

 نیب ستمین یدور. من گوشت قربون دیافکار به دردنخورتون رو بنداز نی... لطفا ایبلندتر گفتم: جناب نصوح یکم
 میام تصم ندهیو آ یزندگ يبرا تونمیآدمم که خودمم م هی. من نیکن ممیدلتون خواست تقس يخودتون، هرجور

 یبخاطر من ... من نکهیا ی. ولنیمباهات دار يجا اپس واقع نیکرد يبابام که دوستتون باشه کار ي. اگه شما برارمیبگ
 نجای! پس همنیبه کاهدون زد نیکرده باش نکارویشمارو ندارم ا دنیو اصال چشم د کنمیرقمه بهتون فکر نم چیکه ه

  .نیارتونو ادامه ندو ک نیمن بش الیخیب

  . خدا نگهدارتون.ذارهیروش م شیپ يو راه چاره ا کنهیمنم بزرگه. خودش کمکش م يبابا يخدا

 انیاز م کجایداشتن منو با خواسته هاشون  میمردها تصم نیتخت انداختم. ا يرو با حرص خاموش کردم و رو یگوش
و بلبشو بازار...  دهیپاش ختهیاوضاع ر نیستگار فرستادنش در ابا خودسرانه خوا اریبردارند. اون از بابام... اون از ماه

  خواست خودشو قالب کنه.یخرزهره که بزور همکه شده م چکِیپ نیاز ا نمیا

. از گوشه دیرفتن خواستگارام بگوش رس ي.صدادیبار یکه م دیبار یبرام م نی. از آسمون و زمدندیاشکام دوباره چک
  . شنیتمام دارن از خونه مون خارج م یبود با ناراحتپرده نگاه کردم. کامال مشخص  ي

 دمیشن یم دی. بارفتمیم دیبا یرفتن نداشت ول يصدام زد. هرچند پاهام نا نییگذشته بود که مامانم از پا یربع هی
  .نمیشدم که مامان و بابام نشسته بودند. بابام با دستش اشاره کرد بنش ییرایدارن. وارد پذ کاریباهام چ

  و بدنم کرخت بود. شدیفکر کنم رنگ به صورت نداشتم. صورتم کال مور مور م ینشستم. ول يکنار
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مساله بتونن  نیا يبود اجازه دادم برا يآخر يدفعه  یکردم. ول یرو راه ارخانیماه يخواستگارا نبارمیگفت: ا بابام
 اریماه گمینه..... من نم ياستگارخو يبرا یچشم که احترامشونم دارم. ول يقدمشون رو يهرکار يخونمون. برا انیب

 دونهیدخترم... اونم  يمن برا یباشه. ول ایلیمقبول خ تونهیکه م هخودشم دار يای. اتفاقا اون بچه خوبهیپسر بد میلیخ
دخترمو بهشون بسپارم.  یحساب کنم و زندگ يافراد نیهمچ يرو تونمی. من اصال نمخوامیم يشتریب يزایدخترم چ

 از میکه بتون میمگه ما چقدر زنده ا یول کنم،یم نیدخترتو تضم یخوشبخت گهیو م کنهیپر مشو س نهیس لیاسماع
و با وساطت افراد و پدر مادر پسر و دختر  یسفارش میزندگ شیو آسا ی. خوشبختمیبچه هامون مطمئن باش ندهیآ

  . نمیب یحد نم نیدر ا ارویکه من ماه خوادیم شوی. مرد زندگشهیجور نم

داشته  یخوب یباهاش زندگ تونمیکه م دونمیخوبه. من م یلیخ اریبابا... بخدا ماه یاز کردم و گفتم: ولخشکمو ب دهن
  باشم. فقط اگه شما ......

اگه حرف  ی. ولخورهیپسره به دردت نم نیا گمیم خوامیگفت: پارال... اگه من باباتم و صالحت رو م یعصب یکم بابا
 گهید ی. ولنیو کارو تموم کن يبهش خبر بد یتونیم ،یتمام عمرت گرفت يرارو ب متیو واقعا تصم يمنو قبول ندار

  .فتهیکه چشمم به شماها ن میریو م فروشمیم نجارویداشت. منم ا یبه اسم ما نخواه يپدر مادر

 یاز در م ينجوریاونم ا میدختر دار دونهی ای! در تمام دارو دنیچ یعنیحرفا  نیگفت: نــادر... ا دهیکش مامان
  .یجمع و جورش کن ینتون ستی! خداروشکر ده تا نشینرو

خب  یداره. ول يچند وقت نشون داده چه جربزه ا نیخودشو ا نوای. بهیپسر خوب اریماه گمیبمن ادامه داد: منم م رو
عروس و داماد  یدونی. خودت ممیکن یتمومش م نجای. پس هممیحرفشم بزن دینبا گهید ستین یبابات راض یوقت

بهشون داد و احترام خاصشون رو نگه داشت که  وخاصشون ر گاهیپسند خونواده هم باشن که بشه اون جامورد  دیبا
  .میشیم الشیخیپس ب ستیمورد قبول ن اریماه ی. خب وقتادین شیپ یبعدا مشکل

  .رهیگینم میسرخود تصم چوقتیه یمهم نیرو به بابا گفت: تو هم مطمئن باش پارال هم در مورد مساله به ا و

. اما من شمارو هم رمیبگ میخودم تصم خوامیم نیاگه اجازه بد ی. دستامو بهم گرفتم و گفتم: ولدیلرز یبدنم م تمام
کنار  ينجوریخودتونو ا کنمیرو بدوش بکشم. خواهش م یزندگ نیتونم بار ا ی. بدون شما من نمخوامیکنار خودم م

کار دلخواهمو انجام ندم ، چرا  دیباهاش تا کنم. چرا با خوادیم مهرجور دل نیمنه... اجازه بد یزندگ نی. بابا... ادینکش
  دلخواهمو داشته باشم..... یزندگ دینبا
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....... انتخابت اریماه ایما.......  ایگفت:  ومدیخطرناك بنظر م میلیتکون داد و بلند شد. آروم تر از آروم که خ يسر بابا
  رو بکن....... و بطرف اتاق راه افتاد. 

  .سوختن و ساختن توجه کنه نهمهیبود به ا یکس ایآ ی. ولختمیصورتم گذاشتم و زار زار اشک ر يرو ودستام

پدر مادرم بودم و نتونسته بودم  شیپ نییبارها و بارها زنگ زده بود که پا اریبود. ماه ختهیاوضاع بهم ر همونشب
  شماره! یو برام مر ییزایچه چ دونستمیجواب بدم. راستش دلشم نداشتم بهش زنگ بزنم. م

 ی. ولنمیبب امهاشویپ ذاشتیبر سرم هوار شد. اشکام نم اریماه ادیپراز قهر و داد و فر يامهایشدنم پ نیآنال با
من مقصر  نکهیبه ازدواجمون نبود. مثل ا یوسط من مقصر بودم بابام راض نیا نکهی. مثل اکردیم شیحرفهاش دلمو ر

. فقط مونده بودم دونستمیوسط نم نیداشتم ا ینو ترك کرده بودند. چه گناهخونه مو یبودم خونواده اش با ناراحت
  بدم. خوامیم يجوابشو چه جور

  با بغض تمام جواب دادم.  ومدیصدام درنم نکهیزنگ زد. خودش بود. با ا میگوش دوباره

به بابات نشون بدم  دیبا . منمیریو با من م يایم رونیدست مانتو شلوارت از خونه ب هیبلند گفت: فردا صبح با  یعصب
  کنند.  یتالش م شیخوشبخت يو برا کنندیدخترو خوشبخت م هیو چه جور  سندینو یم یرو با چه حروف یخوشبخت

شماهارو خوشبخت  یلیخودش خ کنهیبهش ثابت کنم! فکر م نویا ستمیداد زد: پسررررررر پدررررررررم ن بلندتر
 نیبب ای. تو فقط فردا صبح با من بدمیپارال... بهش نشون م دمین مبهش نشو کنه؟یرو پسند نم یشکیکرده االن ه

  .....یچی... هیچی. هخوامینم يزیازت چ گهی. دکنمیم کاریچ

. با هزار زحمت نفس زنان کردیبلند بغضمو قورت دادم که خفه ام م ییمحکم... محکم پاك کردم. با صدا اشکامو
... مامان یدونیبسپارم. م ری. من اون جرات رو ندارم خودمو به تقدستمین رهنکای. من اامیب تونمی... من نماریگفتم: ماه

. میبکن گهید يفکرا دی. باکنهیمنو قبول نم گهی... بابام دچون رمیمی. منم مرندیم یم کنندیو بابام درجا سکته م
  .ستیراهش اومدن من با تو ن

. مـــِن خرررررر.... مـــِن االغ.... مــــنِ یزنیم حرفارو نیکه ا یداد زد: پس بگو خودتم با اونا همدست اریماه
. یعاشقم کردمیتو نشستم و فکر م يعرضـــــه... رو بگو که پا به پا یو نفهممممم .... مــــــِن ب شعووووریب

  . یبهم پشت پا بزن ينجوریتو هم ا کردمیفکر نم نجاشویا گهی. دیکنیمن مقاومت م يپابه پا کردمیفکر م
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. یکنیدر موردم فکر م ينجوری. گفتم: تو چرا ادندیچک یدهنم م يلبم پاك کردم که راست تو يجلو از اشکامو
اونا رو  ایاالن بابام گفت  نی. بخاطر تو همدمیاالن بخاطر تو هزارتا حرف شن نیتو بود. هم يدعوا نییاالن پا نیهم

انتظار داشته  یاز ک گهی... دنی... آفــــرنیر! آفيبند یبهم بهتان م ينجوریتووووو. اونوقت تو ا ایانتخاب کنم 
  باشم.

  رند؟یبگ میبرات تصم يدیچرا اجازه م ست؟یمگه سرنوشت تو ن ستتتتتت؟یتو ن یبلند گفت: مگه زندگ اریماه

 تی! تو هم که... هزار بار گفتم االن موقعکنندیقبول نم یکنم وقت کاریچ یگیصدام گفتم: م يتو یبا بغ انیو گر آروم
  ش..... جهینت نمیا يهــــان؟ کار خودتو کرد يگوش کرد ییییییی. کستین يما مناسب خواستگار ي خونه

  بود؟؟ ایدن يبدشانس تر از من تو یعنیشدند.  يرو قطع کرد که بدتر اشکام جار یگوش یبدون خداحافظ اریماه

پدر مادرمو قانع کنم دست  تونستمیش منبود. کا نکارایو ا ستادنیاالن وقت ا یول کردیتخت افتادم. قلبم درد م يرو
  سخت. یییییلیبود خ یکار سخت یاز سر کچلم بردارن و بزارن کار دلخواهمو انجام بدم. ول

. بدون پاك کردن اشکام پشت به در کردم و منتظر موندم. در اتاقم ادیبهم گفت مامانم داره با عجله باال م یحس
  لند گفت: پارالاآآآآ....صدا کرد. مامان ب یبشدت باز شد. دلم تلپ

بابات تغلب  تیکه در سا ییراحت کرد. دادزنان گفت: اونا المویخ یبطرفش برگشتم. صورت خندانش در آن تند
  شکررررت مشکلمون حل شد. ایکردند. خدا داشونیو دوستاش پ زیکردند. دوست بابات پرو دایکردند رو پ

بود  یتند با مامان راه افتادم. االن موقع ینداشتم ول زیو کار پرورفتن  نییاز پا یجام بلند شدم. هرچند دل خوش از
که از ته دل هم با صورت خوشحال و براقش  زدیحرف م یکیمبل نشسته بود و با  يبابا بودم.بابام رو شیپ دیکه با

  .کنهیصحبت م زی. متوجه شدم با پروکردیتشکر م

ختم بشه حل شده  ییآبرو یمشکالت بابا که ممکن بود به بخوشحال بودم  ی. از طرفکردمیبودم و نگاه م ستادهیا
  .فتهیچشمم بهش ن گهید کردمیناراحت بودم و دعا م زیپرو يحرفها يادآوریبا  یبود. از طرف

خالص شده آبروش حفظ شده بود  نکهیاشکآلود از ا یگذاشت و دستاشو باز کرد. با چشمان زیم يرو رو یگوش بابام
 زیکه پرو یکرد و گفت: محبت میکردیبه ما که با چشمان پراز اشک نگاهش م یعد نگاهخدارو قشنگ شکر گفت. ب

نکرده و اسم مفسد  یکرده باشه. اگه به گناه ایبمن بکنه  میدر طول زندگ يا گهید چکسیبمن کرد رو فکر نکنم ه
ندارم.  قهیرو هم بخواد مضاازم جونم  زیبروبرگرد.االن پرو یمردم ب یهمون لحظه م فتادیکارم به زندان م ياقتصاد



  ماه مهربان من

 
341 

 

 يعمر برا هیکه  ییآبرو ينجوریفرشته رو سرراه من قرار داد تا ا نیخدا ا دونمی. فقط مکنمیم مشیچشم بسته تقد
  بار شکرت... هرچقدر بگم کم گفتم. ونهایلیشکرت... شکرت... م ایرو حفظ کنه.خدا دمیزحمت کش نشجمع کرد

 ییچه نقشه ها زیپرو دونستمیمن م یبود ول خبری. بابام بکردمیتم درجا سکته ممن داش نباریبه بابام بود و ا نگام
 ينجوریکه بابام هم ا نباریشد. ا يدوخته که ... اشکام بدتر جار يگشاد ي سهیخودش و من داره و چه ک يبرا

 یلوشون مج يکنم و چه جور یمقابله م باهاشون يچه جور دونستمیبود واقعا نم زیپرو يهمه رقمه  بانیپشت
  .ستمیا

 يبدرقه  ریخ يدعا یو ه کردی. بابا هم چشماشو پاك مهی. مشخص بود اشکاش اشک خوشحالکردیم هیهم گر مامان
غم و اندوه دلم  یهم شده بود. ول یقاط ي. غم و شادمیگریمــــن... اصال مشخص نبود چرا م ی. ولکردیم زیراه پرو

  .دیچرب یزورش م

داده  یامیزده بود، نه پ ینه زنگ گهیرو داده بودم، د زیکه جواب پرو ياقم رسوندم. اونجورخودمو به ات صدایو ب آروم
  . شدیادب م یدختر ب نیا الیخیو ب خوردیبهش برم یلیبود. کاش حرفام خ

 بیبر من گذشت خدا نص ینداشتم. اونشب با چه اوضاع یامیازش پ گهیهم کال قهر کرده بود و د اریماه خداروشکر
درحال خوردن صبحانه  زنشستهیو شادمانه دور م دیدرخش یصبح مامان و بابام چهره شون م یکنه. ولن چکسیه

  نبود.  ياخمآلودش خبر ي افهیاز اخم و تخم و ق ورو فراموش کرده بود  شبید يکال خواستگار نکهیبودند. بابام مثل ا

بشه.  دهیرس نیرامو راه بندازم و حساب متغلبنشستن بهم کرده گفت: امروز برم اداره کا يبرا ياشاره ا دنمید با
شام دعوت کنم.  يبرا یو دوستاش که کمکش کردن و مشکلم حل شد رو خونوادگ زیشام پرو ياحتماال پس فردا برا

  وجه ازشون تشکر کرده باشم. نیکه به بهتر نمک هیهم درحد وسع خودم براشون ته یعال يکادو هیدارم  میتصم

با  خوامیبزرگ حاال م يرنظر، بدون فکر، بدون پلک زدن چشم به بابام دوخته بودم که خداحرف، بدون اظها بدون
نشسته بودم و نگاهم به مامان بود که  زیو رو در رو چشم به چشماش بدوزم؟ پشت م نمیهم بش زیم هیسر  زیپرو

  . کردیبود و داشت پخت و پز م ستادهیپشت اجاق گاز ا

 هیکاف دیخونه شما و بابا باش نمیش ی. آخه منو چه به دوستان بابا... خب من مامیمن نامشب  شهیگفتم: مامان م آروم
  من نه..... یکنارتون باشه و کمکتون ول ادیمحسن هم ب دیزنگ بزن گمیشناسم. م ی. منکه اونارو اصال نمگهید

تو  ستین بی! عیه سر نکندرست یبامبول هیتو هم  میریبگ یمیتصم هیگفت: شــــد ما  یبطرفم برگشته شاک مامان
 یو خل و چل دراومده. هرچ یچپک ينجوریکه اونم از شانسمون ا میدختر دار هی ای! واال در تمام دار و دن؟ینباش
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. منم مثل تو يایخوبم م يایده. امشب میدرست مخالفشو دستور م میبکن ي.  هرکارگهیبرعکسشو م میبگ
 میری. مشهیشب هم هزار شب نم هی. رهینم ادمونیآخر عمرمون خب محبتشون که تا  یشناسم. ول ینم چکدومویه

  به بعد باباته که باهاشون در ارتباطه نه ما...... نی. از امیما تموم هست گهیو د میاریاحترامشونم بجا م

  . سکته رو کردم گهیحرفاش افتادم که د ادی لرزوند،یافتاده بود و دلمو م ادمیزیپرو زیو ه زیت ينگاهها کهیدرحال

  شناسن! یفهمه من نبودم. آخه منو که نم ینم یشکیه نی: کاش من نباشم مامان... باور کنگفتم

 میلی! اتفاقا تک دختر نادر خینش دهیو د یگم و گور بش نشونیب یستیمحکم گفت: خداروشکر ده تا بچه ن مامان
  تمومش کن.  گهیکه د يایچشم هستش. م يتو

بگم و مامان رو هم حساس کنم.  يادیز زیچ خواستمیتونستم حرفمو بزنم. نم ینم یدادم که حت رونیبلند ب یآه
  .دیکش یهم از خواسته هاش دست م زیو پرو شدیم ریختم به خ یانشاا... همچ

باهاش درد و  یکم خواستمیو م میشد یهم کالم م يو دو کلمه ا زدمیحرف م اریتا با ماه شیاوضاع قاراشم نیا در
براه کنه که خوب بلد بود  مونویباهاش همراه بشم و اجازه بدم خودش ازدواج و زندگ خواستیدل کنم، مصرانه ازم م

و پدر مادرمو با  زمیرو بهم بر یکنم که دوتا خونه زندگ ینم نکارویخدا ا چوقتیه گفتمیهم م یکنه. وقت کاریچ
 شدمیلوووس... که م يپسره  نیا دادیبا حالت قهر جوابهامو هم نم گهیو د شدیدست خودم دقشون بدم، ناراحت م

 اریبه حرف ماه چوقتیکردم. ه ینم نکارویا چوقتیمن ه ی. ولدیچک یو اشکام م نیزم يآدم رو نیتر فیبالتکل
 ریخ ي. من هرطور شده با دعاگرفتیگلوم قرار م ریاگه چاقو ز یکنم. حت ینم نکاروی. مطمئن بودم اکردمیگوش نم

  .....گهینه کس د شدیم اریماه میشگیهمراه هم کردیخدا م . وشدمیپدر مادرم از خونه خارج م

  بستم و بغضمو قورت دادم. چشمامو

نور  یکه نور عل ادینتونه ب زیو پرو فتهیب یاتفاق کردمیدلم نبود. دعا م يدل تو میخونه که بطرف رستوران راه افتاد از
  نگفته بود. مدنشویاز ن يزیکه بابا چ نجایتا ا یبکشم. ول ینفس تونستمیمنم م شدیم

باشه. بابا  سیبصورت سلف سرو ییرایبود و قرار بود پذ نهایاز بهتر یکیکه مامان و بابا انتخاب کرده بودند  یرستوران
گفت: پارال فقط تعجب کردم در انتخاب رستوران و غذا خودتو کنار  یبا خوشحال دینگاهمو به همه جا د یوقت
  !یباش نکاریا يت مشتاق براخود کردمی! فکر مينداد يو نظر يدیکش
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شما  ي قهی. خب منم به سلامیفشرده اجازه نداد همراهتون ب يدانشگاه و درسها نیدی: عالقه که داشتم فقط دگفتم
  دارم. مانیا

گذشته بود  يا قهی. چهل و پنج دقمیبابا شد يو منتظر مهمونا میآماده بود. نشست ی. همچمیگرفت لیرو تحو زمونیم
 یکه حتما هرکس داشتیکرده بود و محکم و سربلند قدم برم کیوارد رستوران شد.چنان ش زیپرو که اول از همه

  من .......  ی. ولکردیحظ م دیدیم

 يبدست داشت که پشت سرش دوستاش با خونواده هاشون وارد شدند. از همونجا نگاهشو رو یگل قشنگ دسته
. زدیم رونیب شیاز لپهام رسما آت یانمهاشون نگاه کنم. ولتوجه باشم و به دوستاش و خ یکردم ب ی. سعدمیصورتم د

  سوخت.  یگوشهام هم داغ شده بود و چشمام م

به مامان شد. مامان  میتقد یهمراه با سالم و احوالپرس زی. دسته گل پرودندیرس کتری. نزدمیبرداشت یقدم بطرفشون
  دوخته شده بود!  زیدر دست پرو یگل سرخ چشم من به تک شاخه یبود ول زیپرو يدرحال تشکر از تمام محبتها

هنور...  یعنیمردم.  یمن... داشتم م يخدا يمن آورده بود. وا ي. نکنه... نکنه اون شاخه گل رو برادیکوب یم قلبم
  هنوز... سر حرفش بود؟

!! داشت حالمو مارینگاه سوزانم رو باال ب تونستمیبطرفم برگشت. عمرا اگه م زیبا بابا هم تموم شد و پرو یاحوالپرس
کردم  يلبهام زمزمه کرده تشکر نیراه راهش دوخته بود. آروم ب رهنیپ ي نهیچشم به س جزدهیو من گ دیپرس یم

  که شاخه گل سرخ بطرفم گرفته شد.

گرفتم هم دور از  ینم یبزنم؟ ول غیسرش بکوبم؟ ج يتو رم؟ینگ رم؟یبگ دیگل رو با ایمبهوت فکر کردم: آ يا لحظه
  باشه مهمون ما بودند و احترامشون واجب. یرچادب بود. ه

 رقابلیصورتم عذاب آور بود و غ يرو یباال اومد. گل رو گرفتم و دوباره تشکر کردم. حرارت اون نگاه وحش دستم
  نشستند.  زیکردم که مهمونا پشت م یسالم احوالپرس يهم سرسر هیو با بق دیکش يتحمل....کنار

بهشون بود.  ییخانمها نشسته بود و درحال خوشآمدگو کیمامان نشستم که نزددقت به اطراف آروم کنار  بدون
  روبروم نشسته بود و درحال صحبت با بابا بود.  زیفاصله از من اونور م یبا دو صندل زیکه پرو دینگاهم چرخ

  جناب سردارلو.  دی. شرمنده مون کردمیزحمت نبود نهمهیبه ا ی: راضگفتیم
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هم  یمهمون نیبهش بودم که... کاش ا کیرو نداشتم. حاال چقدر هم نزد زیپرو دنید يه برگردوندم. حوصل صورتمو
  و ....... شدیزود تموم م

که  دمی: پارال خانم رشته تون رو از باباتون پرسدیبخودم اومدم که پرس زیپرو ي. با صدادمیگذشته بود رو نفهم چقدر
  د؟ی. ترم چندم هستدیموفق باش

  بود.آب دهنمو قورت دادم و آهسته گفتم: ترم هفت. دهیاستثنا بطرفم چرخنگاهها بدون  ي همه

بانک دستتون رو بند  يتو می. انشاا... هرچه زودتر درستون تموم بشه و بتوندیلبخندزنان گفت: موفق باش زیپرو
  و دهن پرکن.  یشغل رسم هیو شاغل... اونم  دیکه کنارمون باش میکن

. انشاا... در کنار شهی. فکرمون از پارال هم راحت مشهیم یبشه که عال ينجوریا زجانیخوشحال گفت: پرو بابا
  . میرس یمثل شما به تمام آرزوهامون م یدوستان

مراحلش رو  دی. انشاا... تا پارالخانم مدرکشونو گرفتند بهم اطالع بديغم ندار يگفت: نادرجان گفتم تا منو دار زیپرو
  دست خودمونه. ی. همچمیکن یط

 یبدنم قل قل م يمن تمام خونها یشون مضاعف شده بود. ول یو مامان دوباره تشکر کردند که فکر کنم خوشحال بابا
  بودم.  زاریکه اونهمه ازش ب زینه توسط پرو ی. استخدامم بد نبود ولدیجوش

آوردم و  نییبراش پا يو بمن دوخته شده بود. سر زدینشست که برق م زیدر چشمان پرو يناخواسته لحظه ا نگاهم
  مثال تشکر کردم.

 نیوجه ا نیبه بهتر میما هم بتون دوارمی. امکننیخودشون م ونیخان که با محبتهاشون فقط مارو مد زیگفت: پرو بابا
  .میمحبتهارو جبران کن

که  يزیچون شما! شما هم انشاا... با چ یقیدر برابر دوستان ال فستیوظ ستیبروبرگرد گفت: اوال محبت ن یب زیپرو
  .دیام نزن نهیدست رد به س دوارمیو ام دیکن یخودتون م ونیمنو مد خوامیزتون ما

 چیپس ه يمنو نجات داد یندارم. تو زندگ قهیجان تو فقط جونمو بخواه که اونم مضا زیبابام گفت: پرو دمیشن فقط
  کنم. یرو راض زمیبتونم تو دوست عز دوارمی. امستیخواسته ات ن يرو یحرف
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هوا به دست و پا زدن  یکردن کم دایپ ي. کم مونده بود براومدی. نفسم در نمرفتیم یاهیس چشمام داشت فقط
  . فتمیب

 يبرا دیزودتر بگو شا یدلت رو کم يخواسته  زجانیبابام دوباره به گوشم نشست که خندان گفت: فقط پرو يصدا
 یاش کنم و دو دست هیه زود تهباش یهرچ دمیبه زمان داشته باشم که جورش کنم. قول م ازیبرآورده کردنش ن

  هم زودتر آماده اش کنم.  تونمیکنم.تا م متیتقد

بابام ندونسته و  ایگرفتم. خدا زیم ي. چشمامو بستم و دستمو به لبه دیچرخ یرستوران داشت دور سرم م کل
  .دادیم ییو قولها گفتیم ییزایداشت عجب چ دهینفهم

. فقط دعا شدیاز حالم با خبر م یکس دیلبمو گاز گرفتم. نبا يم. گوشه فرو داد یقیکردم و نفس عم دایپ ییهوا بزور
چه  نهیبود تا بب یبشدت خال اریماه يکنم. جا داینجات پ دیبشه و شا ریخواسته و حرفها هم ختم به خ نیکردم ا
  !شهیزده م ییدر شرف وقوع هستش و چه حرفا یاتفاقات

رو هم آوردم.  هیسروته قض یزورک يصورتم بود که با لبخند يان رومهم ياز خانمها یکیچشم باز کردم. نگاه  آروم
اصال بطرفش  یصورتمه، ول يخاص خودش هم رو يبا گرما زینگاه پرو کردمی. حس مکردندیداشتند صحبت م هیبق

  . کردیم تیکفا یتمام عمرم همچ يبرنگشتم. برا

  ا شروع شد. شام، انتخاب غذ يبرخاستن مامان و بابام و دعوت مهمونا برا با

خوردن نداشتم چه برسه به انتخابش. کال از جام تکون نخوردم. نگاهم به مهمونا بود که بطرف  يحوصله و اشتها اصال
و  دیمنو ند نکهیبه اطراف انداخت. مثل ا ی.مامان نگاهرفتندیو داغ م یبرق يهایپراز شام در سوفله خور يزهایم

! مگه االن وقت گهیپاشو د ؟؟یچرا نشست زنهیدلش داد م يداره تو دمیمدوباره بطرفم برگشت. با نگاه متعجبش فه
  نشستنه!!!

کنار  یکردم و بلند شدم. وقت زیدستمو حائل به م حالیبستم. حوصله نداشتم جواب پس بدم. آهسته و ب چشمامو
نان گفت: لطف کن دستم داد و زمزمه ک یخودش بشقاب ست،یبود اوضاعم براه ن دهیمامان که فهم دمیغذاها رس زیم
 نهمهیشده ا ی. چکنهیرو خدا کمکمون م عداخونه دعوا نشم بخاطرت، ب يکن و بزار تو يامروز رو آبرودار هی

همه  يبرا نهمهیشاهزاده خانم ا ستنیلبخند شادت ن هی قیبهترن، ال یکیاز  یکیمهمون که  نهمهیا یعنی! یزونیآو
  ؟؟يایافه م
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نشست  زیصورت پرو يگفتن نداشتم. تا صورتمو برگردوندم نگاهم رو يهم برا ینگفتم. حرف يزیو چ دمیورچ لبامو
  نگران بمن دوخته شده بود. یچشماش کم زیکه از اونور م

 قمیکه جلوم بود بدون فکر کردن به عال یی. از غذاهاومدیجورواجورش بدم م يانداختم. چقدر از نگاهها نییپا سرمو
  مامان تموم بشه. ثیبشه و حرف و حد دهید يزیچبشقابم  يبرداشتم تو یهرکدوم قاشق

من براتون غذا بکشم، شما  دیو حوصله شو ندار دیاگه دوست دار د؟یناراحت نهمهیا یدم گوشم گفت: از چ ییصدا
  . دینیبش

 یتنم مور مور شده بود. لرزش دستامم کامال مشخص بود. بدون برگشتن بشقابم از دستم گرفته شد.حت تمام
بلند  يها يها خواستی. دلم مرمیبزنم بلکه آروم بگ يادیاز ته دلم چنان فر خواستیدلم م یبگم.. ول يزینتونستم چ

کردم خودمو  ی. سعنهیش یچشمام داره به اشک م ردم... حس کی... ولیبگم.ول ادیکنم، حرفامو با فر هیزار بزنم. گر
  جمع و جور کنم. 

چقدر خوشحال بود. نگاهش داشت  ی... ولیش به ما بود ولصورت بابام نشست. نگاه يباال اومد و رو نگاهم
  .زدیچشماش پر م يتو تیو رضا دیدرخشیم

  انتخاب کنم.....  یکه گفت: از هر کباب براتون گذاشتم فقط ساالد چ دمیرو شن زیپرو يصدا

دستش  به بشقاب ینگاه نکهیصورت و چشماش نداشتم. بدون ا دنیبه د يازیبرگشتم. نگاش نکردم. ن بطرفش
  .دیزحمت نکش خورمیبندازم گفتم: ساالد نم

گرفتم.  زی. بشقاب رو از دست پروشدیو کاسه سرم داشت از جاش کنده م کردیزق زق م میشونیوسط پ درست
نشستم و چشم به بشقابم دوختم. حالم داشت بهم  میصندل يرفتم. رو زمونیو بطرف م  دمیمحکم کش دمیشا

  . ومدیقاب بود بدم مبش يتو يغذا ی. از هرچخوردیم

هم نکردم. همه برگشتند و  يتشکر یبود... چشمامو بستم. حت زیپرو يدسر مقابلم گذاشته شد. دستها یظرف
  . کردمیسرجاهاشون نشستند. خوردن ها شروع شد که من فقط چشم به نوشابه ام دوخته نگاه م

بودم. نگاه خوشحال و  ریبه اندازه تمام عمرم سمن  یچه مرگته بخـــور. ول یعنیبه پام داد.  يمحکم فشار مامانم
  انجام بدم! ومدیاز دستم برم يچه کار یول دمیی. دندونامو بهم ساشدیچشمام دور نم يبراق بابا از جلو
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از  ي. چنگالمو برداشتم و تکه اشدیهم م اهیرانم فرو کرد که فکر کنم جاش س يمامانم چنان انگشتشو تو نباریا
کم کم نگاها بطرفم  کردمیقورتش بدم و حالم بهم نخوره.حس م تونستمیشتم. فقط کاش مجوجه کباب رو بردا

 یفکر کنم تنها کس یشده باشم. ول هیبق یبزور فرو دادم تا مثال قاط ی. اجبارا هرطور بود با کمک نوشابه کمگردهیبرم
  . گهیکه سرش کاله گذاشتم خودم بودم نه کس د

. کاش دور از چشم همه دمییبود. دندونامو به هم سا زیم يهم داده بود و هنوز روب زینشست که پرو یگل يرو نگاهم
  .ومدیاز گل هم خوشم نم گهیبلکه دلم خنک شه. د کردمیپام له م ریگل رو ز

که مهمونا  دمیرو د ی. فقط زماندیرس انیچطور شروع شد و چطور به پا دمیمن اصال نفهم کهیخورده شد درحال شام
  رفع زحمت کنند.  خواستندیر بلند شدند و متشک یبعداز کل

که  ییو لبخندها یدلخوش انیکردند و در م میهاشونو که سکه بود تقد هیتشکر هد یو بابا با هزار زبون و کل مامان
 فتهین زینگاهم به پرو ستمیبا خواستمیهرطور م یکردند. منم مثال  کنارشون بودم. ول شونیلبها نشسته بود راه يرو

  ود. نب یشدن

جلو اومد. از همه مون دوباره تشکر کرد. بعد موقع راه افتادن که بابا هم  زینفر پرو نیبا تشکر گذشتند که آخر همه
  راه افتادند. گهیبطرفش برداشت با همد یقدم

 يزیبابا آورده بود و چ کیسرشو نزد زیفشردم. پرو یاز پشت سر بهشون دوخته شده بود و دندونامو بهم م نگاهم
و  کردیفقط نگاه م ی. ولدمید یو کامل بطرفش برگشت. تعجب رو در صورت بابا م ستادیبابام ا يکه لحظه ا فتگیم
  . تگف يزیخم شد و چ یلبخندزنان دوباره کم زی. پروگفتینم يزیچ

  بابات تعجب کرده؟  گنیم یزمزمه کرد: دارن چ مامان

شد.  یراه زیدست دادند که پرو زیتکون داد و با پرو يبابام سر دمیبدم. فقط د یحالشو نداشتم سرمو حرکت یحت
  به بابام گفته بود که..... يزیچ زیاعصابم پراز تنش بود. فکر کنم پرو ی. ولمیرفت نمونیبطرف ماش

  ؟يو با تعجب نگاش کرد يستادیا هوی يگفت اونجور يزیچ زی: نادر آقا پرودیراه افتادنمون مامان پرس با

دلشو  يبود. آروم گفت: خواسته  ستادهیصورت مامان ا ينگاهش رو يانداخت که لحظه ابه مامان  ینگاه بابام
  گفت......

  بود؟ ینگران گفت: مثال خواسته دلش چ مامان
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  در سکوت فرو رفت.  نیگفتن و پرسش نبود. ماش يبرا يادیز زیتکون داد. با حرکت بابا چ يبدون حرف فقط سر بابا

صورت گرفت و غذاها  یعال ییرایو با پذ یبخوب یمهمون نکهیدر مورد ا ن،یجو سنگ نیعوض کردن ا يمامان برا بعد
فکر بود که  يبراش نداشت. بابا هم کامال تو یحیتوض ای یجواب یصحبت کرد که کس یهم واقعا خوشمزه بودند کم

  گفت. یمامان چ دیفکر کنم اصال نشن

باهاش  زیبابام و حرف زدن پرو شیفکرم فقط پ یکردم ول به اتاقم رفتم. لباسهامو عوض کراستی میدیکه رس بخونه
  .....یییییلینگران بودم خ یلیجا مونده بود. خ

  . ومدیحرف زدن مامان و بابام م ياومدم. صدا نییلرزان از پله ها پا يبا قدمها آروم

  گفت؟ یبهت چ زیپرو یاز آشپزخونه گفت: نادر نگفت مامان

شام براش  زیسر م يپارال شاخه گل داد و اونجور يبرا نکهیو کم کرده گفت: من از ارو باز کرد و صداش ونیتلوز بابا
راه افتادم گفت اگه  زیکه کنار پرو رونیخب ... ب یهم زدم ول ییحدسها هیتعجب کرده بودم. راستش  دیکش یغذا م

و جز  ادیپارال ب يخواستگاربه  خوادی. بعدا گفت ممیکن مادهکه خودمونو آ هیشو بگه چ یدرخواست زهیاجازه بدم جا
خواستش  دنیداره از شن یچه جنم دونمیشناسمش و م ی. خب راستش منم چون مخوادینم يزیجواب مثبت چ

  آدم! يداماد يبرا زیتر از پرو قیبهتر و ال یخوشحال شدم. چه کس

اون آدم  نیمنو ببخشه ع . خداادهایم يجور هیآخه بنظرم...  ه؟ینادر؟ واقعا آدم خوب شیشناس یگفت: چقدر م مامان
  . کنهیم یته دل آدمو خال يمونه. نگاهش جور یهفت خطها م

شناسمش  یکه م یی... واال تا اونجازیپرو نوای. بزنهیشنوم امشب گوشام زنگ م یم ییزایمتعجب گفت: عجب چ بابا
زنش بچه دار  نکهیمثل ا شناسنامه اش داره. يطالق تو هیداره... اونم فکر کنم  رادیا هی. فقط هیخوب یلیآدم خ

از  يادیز یلیوگرنه خودم شناخت خ کردیم فیتعراز دوستان  یکیازدواج نکرده.  گهیطالقش داده و د شدهینم
 یبانکش کردند، وگرنه هرکس سیکه رئ هیهستش. خب کارش عال یاقتیو بال يواقعا مرد کار یندارم. ول شیزندگ

  .نهیش ینم زیپشت اون م

شو سپر کرد منو از مخمصه نجات داد.  نهیس يکرد و چه جور کاریچ يدیاره که خودت دد یمنم محبت خاص به
  نبود بتونه کمکم کنه.  یوگرنه کار هرکس

  ؟يجوابشونو مثبت بد يخوایطالق داده نکنه م میکی نکهیبا ا انیب يگفت: پس خواستگار مامان
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داشته باشه انجام بدم که اونم پارال  يدادم هر خواسته اندارم. اوال قول  يگفت: چاره ا یکرد و بعداز لحظات يفکر بابا
نه بچه  یببنده. خب نه زن رادشیا نیا يهست آدم بتونه چشم رو قیخوب و ال ي. اونقدرهیرو خواسته. دوما مرد خوب

ا خودمو نگه دارم و تنها تونستم سرمو به نرده ه تونستمیخزده نمی یبا بدن دونمیمونه.فقط م یمجردها م نیع يا
  بدم بلکه گردنم بتونه تحملش کنه.  هیتک

  . دمیفهم یحال خودمو نم گهیکننده بود و د وونهیقلبم د يکوبشها

زنم طالق داده باشه! واال  هیداد بزنه سنش بزرگه. حاال  افشیبدم ق ينادر دختر بزرگ نکردم به مرد یگفت: ول مامان
  پارال مناسبتره ها! يبرا زیپرو نیز اا اریماه میکن ی. اگه کالهمونو قاضهیزیانصافم خوب چ

و  یحال خوب امشبو بهم بزن یکنیم یمن نزن. چرا سع شیالدنگ رو پ يدادزنان و محکم گفت: حرف اون پسره  بابا
  شناسم. یچون طرفمو م شهیخوشبختم م دونمیو م کنهیازدواج م زی! پارال با پرویدوباره داغهامو تازه کن

  !یرو گرفت متیتصم ينجوریرو نخواد آخه تو ا زیپارال پرو دی. شامیهم دار يگفت: مگه ازدواج زور مامان

. پارال اگه عقل داشت و اون مخش امیکوتاه ب ستیمحسن ن يماجرا گهید نیبابا بلند گفت: پارال غلط کرده نخواد. ا 
فهمم.  یمنکه م فهمه. ی. اون بچه ست نمشدینم لیو بدردنخور اسماع تیخاص یفعال بود، انتخابش پسر ب یکم

  خوشبختش کنم. شما سرتون به کار خودتون باشه. يو بلدم چه جور کنمیم کاریدارم چ دونمیخودم م

 نیروز ا هی. فقط دعا کن نیدلتون خواست بکن يشما هرکار نییپا میندازیبلند گفت: چشمممم ما سرمونو م مامان
  سرت خُرد نشه. يحرفات تو

خودمو به اتاقم برسونم. دستمو به نرده گرفتم. خودمو بزور  تونستمی. کاش فقط مبسته بودم و حالم بد بود چشمامو
  . ستادمیلرزانم ا يپاها يچشممو گرفته بود رو يکه جلو يپراز دود و بخار يو در راه پله  دمیباال کش

 يدستم روتر کردم و  قی. آروم آروم نفسهامو عمشدمیبکشم. داشتم خفه م یکردم نفس یتخت که افتادم سع يرو
  قلبم نشست.

رو  دمیخبر بدم. خواب اریشد به ماه يقلبم نبود. االن وقت آروم گرفتن بود تا اگه مساله جد ستادنیوقت ا االن
فرار  يبرا یتا صبح با کابوسهام دست و پنجه نرم کردم و راه دونمی... فقط مدونمیشدم رو نم هوشی... بدونمینم

  نداشتم. 
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 دم،ییسا یو دندونامو بهم م کردمیم ي. منهم از بس خودخورکردیم یدگیگشت و بهم رس یدورم م زیخوابم پرو يتو
سر حرف خودش بود و هرلحظه رفتنم رو با  يبا غدباز اری. ماهکنهیو بن درد م خیصبح متوجه شدم تمام دندونام از ب

دستاش بسپارم، سرنوشتمو به  گفتیم تنهاکه  دمیاز حدش رو د شیاصرارش ب ی. وقتدیکش یم شیخودش پ
  حرفمو با دعوا بهش گفتم. نیآخر

. اگه واقعا مرد هستش و جربزه داره بره ندازمینم فهیکنم و خودم از چشم دو طا ینم نکارویخدا ا چوقتتتتتیه گفتم
  دوختم.  میچنان بالکم کرد که مات چشم به گوش اریماه نباریبکنه! ا گهیفکر د هی

کنارم باشه منو پس زده  دیاالن که با اریراه تماس منو بسته بود. ماه اریم کرده بود. ماه...... منووووو....... بالکاریماه
ش بازم باها ار،یماه يزور يبا تمام کارها، دعواها و خواستها ی. ولدیچک یسوخت و اشکام فرو م یبود. دلم م

  .رفتمینم

جمع  ادی. حواسم  زکردمیکمک م تزایپختن پآشپزخونه کنار مامان بودم و به مامان در  ياونروز بود که تو يفردا
. بابام گرفتیسخت نم ادیز هیمشکلم چ دونستیمامان هم م نکهیمثل ا ی. ولاوردمیمامان رو درم يصدا ینبود و گاه

  ؟یآماده بش یتونیها، م میبود وارد آشپزخونه شد و گفت: اعظم فردا شب مهمون دار دهیکه تازه از مسجد محل رس

  م؟یبراش آماده بش دیکه با هیمهمون ک نیهش انداخته آروم گفت: اب یمامان نگاه 

  .نی. آماده باشانیخونمون. گفت فردا شب م انیب خوانیبا خواهر و مادرش م زیپرو نکهیبابا جواب داد: مثل ا 

  نادر....... یگفت: ول مامان

  . دیبود بگ يمنم کار ي. برادیشبشنوم. آماده با یچیه خوامیگفت: نم شدیاز آشپزخونه خارج م کهیدرحال بابا

  !يکردیم کاری! ده تا بودن چیکنیم ينجوریتو ا میبچه دار هیپشت سرش گفت: واال شکرخدا فقط  مامان

  از عالم و آدم راحت تر بود.  المیکرده. وگرنه ده تا بود خ ریگلوم گ خیکه ب دونستیبلند گفت: خب  ییرایبابا از پذ 

راه گرفت.  يعرق رو در تمام بدنم حس کردم که از کنار گوشهام لحظه ا ی. داغدیجوشموهام  نیاز ب یعرق يا لحظه
 يرو به داماد زیبابا عزمش رو جزم کرده بود پرو دونمی. فقط مدونستمیبود رو نم یو چاره ام چ کردمیم دیبا کاریچ

  قبول کنه!
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بدردنخور با اون  یصدگرم زیه يپسره  ارنیخبرت رو ب یدلم دعا کردم: الهههه يدادم. تو رونیداغ رو ب ینفس 
  .يباعث دردسر نهمهیمثل قورباغه ات که ا يچشما

. کردمی. از شدت بغض، از شدت حرص و خشم داشتم سکته مدونستمیاز سرم بازش کنم رو نم خواستمیم يجور چه
 یره مو مسدود کرده، اصال حالتمام نبود و شما يهم از اونور با غدباز اریاعصابم بود، ماه يرو ينجوریا نوریبابام از ا

  خته.یبهم ر يبتونم بهش بگم اوضاع بدجور دیپرس یهم ازم نم

رو کنار بزنه.  زیبکنه و پرو يندادم تا کار یچرا بهش اطالع شدیم یاز من شاک کردیم دایپ خیحتما بعدا هم که کار ب
 یاصال غش و ضعف نباریونده ام هم اصاحب م یقلب ب نیکردنم بود. ا یچشمامو بستم. فعال مردنم بهتر از زندگ

دست به دست بابام داده  نباریو ا کردیم میهمراه لرزشهاشبلکه خالص بشم. همونجا با  فتهیب CCUکارم به  کردینم

 یخاك م ریز کجایو من و خودشو  شدیسرم خرد م يرو اهپوشمیبخت س یبخت بفرسته.که اله يبود تا منو بخونه 
  . دیکش

 شد،یافکارم بند نم يهم تو زیچ چیکه ه شانیپر یدانشگاه چطور گذشت. با حواس يتو دمی نفهماونروز اصال يفردا
  بخونه برگردم. دیکالسهام تمومه و با دمیرو د یزمان

حوصله جمع و جور کرده. آروم  یب یلیامشبم آماده کرده بود. اما مشخص بود خ يخواستگار يخونه رو برا مامان
 یمبل يزد. چقدر دل گرفته بودم. حالشو نداشتم زبونم بچرخه. مامان رو یخونه چرخ يدادم و نگاهم تو یسالم

برام شمرد و  ومدیهم از دهنشم م ی. هرچبودزنگ زده بود و باز داد و هوارش بلند  1نشسته گفت: بابات ساعت 
  . کنهیدرد م ادهاشیسرم زد. هنوزم سرم از حرفها و داد و فر يانگار تو دیتلفن کوب يرو رو یچنان گوش

جواب مثبت بدم و باهاش  زیبه پرو خوامیانگار من م هیشر شده! اوضاع جور نهمهیباعث ا ومدهینگذره ن زیاز پرو خدا
خبرمو بهتون بدن  یشکنه که اله یو تمام کاسه کوزه ها سر من م شهیم یسر من خال هایازدواج کنم که دق دل

  . هردوتون......خالص بشم از دستتون! از هردوتون خسته شدم ..

  اداره؟ يشده بابا صداش بلند شده اونم تو یگفتم: مگه باز چ آروم

خودش تورو  نباریبابات. ا شیامروز رفته اداره پ اریپسره ماه نیا نکهیتکون داده گفت: مثل ا يمامان سر 
کرده اگه اجازه  دیآخرش هم باباتو تهد نکهی. مثل ادونمیرو نم دنیشن یگفتن و چ یکرده. حاال چ يخواستگار

بود.  یتیچه وضع يداشت و تو یکن چه حال بو ..... بابات هم خودت حسا برهیازدواج بهتون نده تورو با خودش م
  فقط هوارش بلند بود. 
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 التیخی. بشهیاصال نم گهیبه بعد هم د نینبوده و از ا یشدن نکاریبهش بگو ا ه،یکیو پوکت  کیج اریکه حتما با ماه تو
  خراب کرده.... یلی. امروزم که واقعا خراب کرده... خشهیبراش گرم نم یخونه آب نیبره که از ا شیزندگ بشه و دنبال

دادم. اشکام راه گرفت. دستامو  هیتک وارینشستم و به د نیزم يتونستن تحملم کنن. رو ینم گهی. ددیلرزیم پاهام
 کاریآخه... چ کردیم يخرابکار نهمهیپسر چرا ا نیا ایسوزوند. خدا یداغم از درونم م يصورتم گذاشتم و نفسها يرو
 اریبه ماه یحوصله شو نداشتم حت گهیاز بابام. د نمیبسته. ا رام. اون از رفتارش با من که تمام راههارو بکردمیم دیبا

رفتن  پدرمادرم و دینداشتم. تنها راهم، زدن ق نکاریبه ا يدیام چیه گهیبود و د ختهیرو بهم ر ایدن يفکر کنم. همه 
  باهاش بود که اونم من نبودم. 

  کــار ...... کـــــار من نبود. ــــنیا

  .دادمی. من خودمو به خواستگارام نشون نمومدمیهم نم رونینشستم و ب یاتاقم بست م يتو ی... ولیول

رفتار  دمیقول نم .ستین زانیو نگام کرد. بعد گفت: بابات امروز اصال م ستادیا یقیآگاه شد دقا ممیکه از تصم مامانم
  آماده کن.  یهر اتفاق يخودتو برا نهیا متیباهات داشته باشه. اگه تصم یخوب

هام هم ته  هیگر یتخت افتاده بودم و حت ي. روخواستینم یچینرفتم. دلم بجز مرگ و مردن ه نییشام هم پا يبرا
  .دیچک یبه نام اشک از چشمم فرو نم يزیچ گهیبود. د دهیکش

داخل گذاشت و خشن و  یحالشو نداشتم از جام تکون بخورم. قدم یشد. حت داریدر اتاقم پد يجلوبابام  يا لحظه
 يخراب شده  ي غولهیب يتو يدیو چپ ياینم نییپا یچ یعنیخونه؟  يتو یراه انداخت هیچه اوضاع نیبلند گفت: ا

  خودت! 

  هــان؟  يایب رونیات ب لهیاز طو يخوایم یزد: ک داد

و احترام داره  تیبا اون شخص ي! مردياریبه حالته اگه ادا درب ي. وايایم نییو پا یپوش یسهاتو ملبا یشیپا م االن
! تند یراه انداخت بمیبرام ننه من غر ،یو خداروشکر کن يکالهتو هوا بنداز نکهیعوض ا ت،یخواستگار ادیم

  پاشوووو....

  با اون دوستت ازدواج کنم. ستمین یون راضچ امینم نییکرده گفتم: بـــاااااابـــاااااا....... من پا بغ
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آورده  کتریتخت کنده شدم. صورتشو نزد يکه از رو دیمحکم بطرفم قدم برداشت و بازومو گرفته چنان باال کش بابا
رو انتخاب  يچه تحفه ا دمیبرمت. نمردم و انتخابتم د یم نییپا امیخودم م ینباش نییپا گهید قهیدق ستیگفت: تا ب

  منتظرتم. نییدبخت کردن خودت! بعد محکم بازومو ول کرده از اتاق خارج شد و داد زد: پاب يبرا يکرد

 نیاز ا شتریپاشو و ب یجووون من... منو کفن کن ؟یخواستیم نوی. مامانم وارد اتاق شد و گفت: همدمیبار لیس نباریا
  نکن. رونکای. باهام ارمیم یمنو دق نده! بخدا وسط شما پدر و دختر موندم و دارم م

با ساپورت  نارویگذاشت و گفت ا رونیداشتم ب یکمدمو باز کرد و برام لباس انتخاب کرد. کت دامن بژ رنگ خودش
  .ستیخودت انتخاب کن. من حالم خوب ن تمییبپوش. شال و دمپا

تعجب  يبرام جا ستادیا یتنش قلبم چطور نم نهمهی. با ادونستیاومدم فقط خدا م نییپا یتیچه وضع با
  کرده و بلندباال با خواهر و مادرش اومده بودند. کیش زیاز در وارد شدند. پرو زیپرو يشت.خونواده دا

. کردیاز صورتش فوران م یخاص یبه خودش بود که زرنگ هیکوتاه اجق وجقش کامال شب يبا اون لباسها خواهرش
صورتم انداخت  يخاص که رو یگاهپسرش بلندقامت و الغر بود و با ن نیکرده که ع کیمسن و ش یمادرش هم خانم

  کرد.  یجادوگر شهر اوز رو برام تداع يبنحو

کرده بودند. اگه خدا هم از  دایبودن که منو پ یک نای. اومدیم رونیام ب نهیاز س یو نفسم به سخت دیلرز یم قلبم
 یو رفتارهاشون اصال نمبازم مورد قبولم نبودند. چون وجنات  کردیم نیو با خونواده شو تضم زیو پرو ومدیآسمون م

  باشن. یخوب يگفت آدمها

 دهیهر سه شون فهم کنمیفکر م یگرفتن مهمون باشه. ول لیرفتارم در حد تحو کردمیم یو سع کردمیم ییرایپذ
 ينشسته به حرفها حالیاز جاش تکون بخوره و همچنان ب تونستیبودن با زور کتک کنارشونم. مامانم هم که اصال نم

  .دادیگوش م هیبق

 شیپسر همراه هی نیگفت که ع یم زیپرو يطرف بود و براش از محبتها زی. بابا با مامان پروزدندیحرف م داشتند
خودش کرده واقعا  ونیکردن هکرها همکه بابا رو مد دایکارش و پ نیتنهاش نذاشته بود.با آخر يلحظه ا چیکرده ه

  خودش کسب کرده بود. يعنوان پسر خونواده رو برا

 ومدهین یصدگرم ينما لیف ی.پسرهیدنیبراه بود د یدلم آشوب يخونه نشسته بودم و گوشم به حرفها و توآشپز يتو
  . دادیعنوان پسر خونواده رو هم بخودش اختصاص داده بود و بابا چه در موردش داِد سخن م دهیو از راه نرس
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 يدردونه  خوادیمون باشن؟ خب دلمون مکنار ارندینم فیکه گفت: چرا پارال جان تشر دمیرو شن زیمامان پرو يصدا
  .مینیبب شتریخودمونو ب

  خدمتتون......  انیگفت: م حالیب مامان

 ینگاه رفتمیهمکه م ییرایپذ يبرا یشون باشم. حت شیپ خواستیبه فرش آشپزخونه فشردم. اصال دلم نم پاهامو
  .نداختمیبصورتشون نم

. االن میهست نجایا یچه خواهش و خواستن بزرگ يبرا نیاطالع دار ادامه داد: جناب سردارلو، زیپرو ياعجوبه  مامان
خب..... خدا رحمتشون کنه. دو ماهه  یرسوند. ول یرو خودش به سرانجام م فهیوظ نیپدر مرحومش هم بود و ا دیبا

 ی.ولمیدازراه بن يمراسم خواستگار زیپرو يبرا مینبود یتیع. االنم واقعا ما در موقستنیکه فوت کردن و کنارمون ن
ازدواج  نی. اگه امیاقدام کرد يخواستگار نیبجنبه و پارالجان رو از دست بده که اجبارا به ا رید دیترس یم زمیپرو

... نشااانجام بشه تا ا یخصوص دیهر مراسممون با م،یگردیخونه برنم نیهم از ا یقسمت باشه که انشاا... دست خال
  .میبکن دیبا کاریچ مینیو بعد بب میریسالگرد همسرم رو بگ

نباشه و خودتون بهتر از همه با اخالق و رفتارش آشنا  زیپرو یبه معرف يازین ادیمورد پسرم هم فکر کنم ز در
از خونه و  یزندگ هی شیآسا لیخودشم تمام وسا ي. پسر من واقعا اخالق و رفتارش حرف نداره. ماشاا... برانیهست
  پارالجان رو در حد خودش روبراه کنه. شیرفاه و آسا تونهیرو داره که م نیماش

شوهرشو در تصادف از  هیکه متاسفانه مدت کنهیم یدختر بزرگ من زندگ نشییاش دوطبقه ست. البته طبقه پا خونه
فکر نکنه با فوت شوهرش استقاللشو از دست داده،  نکهیا يداره. ما هم برا یافسردگ یناراحت یدست داده و کم

  . مینباش خبریروش باشه و ازش ب مونمکه چشم مینیخونه اش رو براش بچ نییپاداد طبقه  شنهادیپ زیپرو

 گهیها. د امیبله برون م يبعد برا يبگم من دفعه  نجایسردارلو هم يگفتن ندارم. فقط آقا يبرا يادیز زیچ گهید
  . میریرو بگ مونیکنار هم تصم نیبگ نیدار ی. لطفا هر حرف و شرطنجایتمومه هم يخواستگار

ازدواج دختر من بوده که واقعا  يبرا زخانیخوشحالم انتخاب پرو یلیخ ،یمکث گفت: خانم نصوح یبعداز کم بامبا
هم بنا به  زجانیمساله ندارم.پرو نیبا ا یمدت شناختم مشکل نیرو در ا زجانیکه پرو يشکرگزارم. من خودم درحد

کنم.  نیدرحد امکان نظرشونو تام کنمیم یسع ،ودکه درحقم کردند و خواسته شون ازدواج با دخترم ب یلطف بزرگ
  بکنم که جوابمونو حتما بهتون در اسرع وقت بگم. یقیتحق هیمن  نیآدرس منزلتون رو بد نیفقط شما لطف کن

  ن؟یاز بانک و همکاراش پرس و جو کن ستیبا مکث گفت: بهتر ن زیپرو مامان
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  سوال کنم.  هیاز درو همسا خوامی. مگنیم یرن و چدا یشون چ سیگفت: خب جواب اونا مشخصه در مورد رئ بابا

  . سمینو یآدرس رو م دیکاغذ بد کهیت هیگفت: چشم. اگه  زیپرو

  .دیسیو خودتون هردوشو بنو يگفت: لطفا آدرس خونه پدر بابا

بودم که قدرت حرکت هم نداشتم. اونشب  دهیماس یپشت صندل خزدهیرد و بدل شد و من تمام بدنم  آدرس
  رو نداشتم. دنشونیرو چشم د زیبا خود پرو زیخواهر و مادر پرو کهیا رفتند درحالخواستگار

.خودمو فتهیب یقراره چه اتفاق دونستمیرو نداشت. نم یچیفکرم کشش ه یحت گهیاتفاق بودم. د نیو مبهوت ا مات
پاهاش خرد و  ریز ای شمینوشت م یشونیپ نیتاج سر ا نمیو سرنوشتم سپرده بودم و منتظر بودم بب ریبه تقد
  سخت. یلیلحظات سخت بود خ نی. تحمل اــــریخاکش

هم نشستند. منم دور از هردوشون نشستم و چشمان پرحرارت و سوزانمو  يرفتن مهمونا مامان و بابام روبرو با
  بستم. 

با  زیسن پرو . نهستیلحاظ به صالح ن چیازدواج از ه نیواال با من باشه ا ؟یکن کاریچ يخوایگفت: خب نادر م مامان
بهم گفت  یبه کنار باور کن حس زینه اصال خونواده مون باهاشون جور هستن. حاال ازدواج دوم پرو خوره،یپارال م

  نبودند. قیبه تحق یآدرس خونه شونو بزور دادن و راض

 زیپرو ی. ولشهیم یچ نمیپرسم بعد بب یم رمی. اول مدمیگفت: خب منم که بدون پرس و جو دختر بهشون نم بابا
  دخترمون روبراه کنه. يبرا یراحت یزندگ تونهیو م هیواقعا مرد خوب

. من نینه خودتونو به زحمت بنداز نیکن قی. لطفا نه تحقستمیازدواج ن نیبه ا یبابا من اصال راض یگفتم: ول آروم
  کنم؟یو قبولش م دمیجواب مثبت م زیمن به پرو نیکنیکنم. چرا فکر م ینم نکارویا

کنم. اگه مورد پسندم بودن  یم قمویتحق رمیبا خشم نگاهشو بهم دوخت که زبونم بند اومد. گفت: من مچنان  بابا
  .يزارینشنوم که واقعا اعصاب برام نم يزیهم چ گهی. دیکنیازدواج م زیو با پرو یزنینم یحرف چیه

  بابا من...... یگفتم: ول بلند

شتم کف دستش. اگه قراره زن اون پسره و امروز جوابشم گذا دمیبا خشم از جاش بلند شد و گفت: انتخابت رو د بابا
! يبه اسم ما دار يپدر مادر ی! اصال فراموش کنيبرنگرد گهیو د رونیب يحاال از خونه بر نیبهتره هم ،یالدنگ بش ي
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 يبرا مینیکه حاال بش یسرمون هوار بش يو رو يه بچه برگردیبا  يندارم بر يریحوصله معرکه گ يریواال من سر پ
 ای. مینیب یبرات تدارك م یخوب یو انشاا... زندگ میریگیم میسرمون درست تصم ي. عقلمون تومیمردم بچه بزرگ کن

و آزاد. فقط خوب  يمختار يریبگ میخودت. هرجور تصم ییانتخاب خودت و تنها ایانتخاب ما با خودِ من و مامانت 
  رهردخور و برگشت به عقب ندا ممیفکراتو بکن. من تصم

 يتا چه حد لجبازه و سرحرفش پافشار دونستمیبود. م دهیگفتن نداشتم. بابا خط و نشونش رو برام کش يبرا یحرف
  . دید یرو نم ییشدم. چشمام جا دهیکش رونیب ییرایو بزور از پذ حالیکنه.ب یم

به  یلی. خاوردیشار مبه گلوم ف یفرو دادم بلکه بتونم بغضمو خفه کنم. به سخت یقی. نفس عمستادمیراهرو ا وسط
  .کردی... خفه ام میسخت

رفت.  اطیهماهنگ شد و از پشت در راه گرفت تا ته ح المیشد. نگاهم با خ دهیکش اطی. نگاه ماتم بطرف حبرگشتم
  درو باز کرد ..........  اریماه یبصدا درآورد. وقت ارویماه يدرو باز کرد و وارد کوچه شد. دِر خونه 

از  دیبا ایکرده بود.  نییتع رموی. بابا راهمو، مسییییی. چه پدر زورگویظالم يای. چه دنییییسخت میچه تصم ایخدا
. و کردمیخونواده ام ازدواج م میموندم و با حرف و تصم یم دیبا ای کردمیو پشت سرمم نگاه نم رفتمیخونه م نیا

سپردم  ی. سرنوشتمو به دستاش مکردمیشروع م اریبا ماه مویرفتم و زندگ یرفتم. م یمـــن به احتمال نوددرصد م
  و .........

. هراسان و پراز دلشوره گرفتمیامشب م نیرو هم ممیتصم نیو آخر کردمیخوب فکر م دیمــــن....با يخـــدا
محکم فشردم. بابام راحت تر از راحت گفته بود برو، و من... من... من  مویصندل يافتادم. دسته ها میصندل يرو
  بعدا چه... بعدا اگه ........ ی... ولی... ولیول خوادیماز ته دلش  اریرفتنم رو ماه نیا دونستمی. مرفتمیم دی.. شادیشا

من  رفتم،یوجود نداشت. من م یشکیه يبرا يمن وجود نداشت. بعد يبرا يصورتم گذاشتم. بعد يرو دستامو
  موندم. یرسوندم. من کنارش م یم اریخودمو به ماه

برام برابر با مرگ بود. من با  زی. ازدواج با پروخواستمیبود که من اونو نم زیازدواج با پرو ي، مساوخونه موندن نیا يتو
  . رفتمیم اریماه

برسونم. بازم  اریموندم مامان و بابا بخوابند و خودمو به ماه یبودم، تمام. منتظر م ی. رفتندمیتخت دراز کش يرو
  .کردیم خواستیدلش م يهرکار ووونهید يدم. خلچه زدم. همچنان بالك و مسدود بو میبه گوش يسر
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  . چراغها خاموش بود. دمیکش نییپا یبود سرک 12.30 ساعت

به اتاقم  یکه مدارکم توش بود برداشتم. نگاه فمویگره زدم. ک مویتنم کردم و روسر ییبه اتاقم برگشتم. مانتو دوباره
. کردمیم دیبا نکارویا یگذشتم؟؟؟ولیداشتم از پدر مادرم م واقعا رفتم؟؟؟یشتم مواقعا دا یعنی. دیکردم و دلم لرز

  بمن بود.  شدیتنها ام اریماه

 یو جز تو کس ییفقط تو اریمن و ماه دیکمک کن که ام یدونیخودت کمکم کن. هرجور صالح م ایکردم: خدا زمزمه
  .میرو ندار

رو گرفته  ممیمن تصم ی. ولادیاشکم درب اشیباز وونهیزنگ زده ام. کم مونده بود از دست د اریبه ماه دمید ناخواسته
  بودم و برگشت امکان نداشت. 

افتادم. شماره  اریشماره کام ادی ییهویکردم و  يفکر یخجالت بشم و به خونه شون زنگ بزنم. ول الیخیب خواستمیم
ور بودم. بهش زنگ مجب یداشتم. درسته وقت خواب بود ول شینیب یجراح يبرا اریشدن ماه ياز زمان بستر ارویکام

نکرده  يخدا ؟يوقت شب زنگ زد نیپارال ا یخودتخواب گفت: واقعا  جیرو برداشت و گ یزدم. با زنگ سوم گوش
  افتاده؟ یاتفاق

 يجلو نی. لطفا بهش بگدهیقهرکرده و بمن جواب نم ارینبود. ماه يچاره ا یکرده گفتم: شرمنده تونم بخدا. ول بغض
  منتظر باشم. تونمینم ادیفقط... ز ادیدارم. زود ب در کوچه مون منتظرشم. کارش

  . فعال خدانگهدارت.گمیگفت: باشه االن بهش م اریکام

باز کردم. و پا به  ی. در راهرو رو به آرامومدینم نییاز پا ییصدا چیرفتم. ه نییکوبان از پله ها پا یلرزان و قلب یدل با
ممکن درو باز کنم که موفق هم بودم.  يصدا نیدم با کمترکر یبالکن گذاشتم. خودمو به در کوچه رسوندم. سع

  نشد.  يبرخ یبا تمام ترس و هراسهام منتظر بودم ول یقیدقا

  بکنم.  یچه غلطــــ دیاالن با دونستمیبودم و نم ستادهیا فینشد. بالتکل يخبر چیبازم ه یمنتظر شدم.... ول بازم

برداشتم و  مویم به بدنم نشسته بود که دستامو بهم گرفتم.گوشربع بود منتظر بودم. سرما هم کم ک هیاز  شتریب
  اد؟یچرا نم اریشد پس! ماه یچ اریگرفتم. در زنگ دوم جواب داد. که گفتم: آقاکام ارویدوباره شماره کام
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 پارال منو آدم حساب نکرد و گهی. مخورهیو از جاش تکون نم رونیزده ب شیوونگیاون رگ د اریآهسته گفت: واال ماه 
 نکهیبجز ا کنهیازمون دوا نم يدرد چیرفتنم ه رونی. االنم بادیاونهمه بهم اعتماد نداشت به حرفم گوش کنه باهام ب

 یشمارو م ادیم دیآخرتون رو گرفت میازدواج شده و شما هر زمان تصم نیا الیخیفعال ب گهیدعوامون بشه. م شتریب
  !نهیب

... ازدواج... الیخی... فعال... باریبودند. ماه دهیبه سرم کوب ارویمام دنچشم به سر کوچه دوخته بودم و انگار ت مبهوت
 دیبود که االن من با دهیبه کجا رس ایخودم تکون بدم. کار دن يحس نداشتم سرمو با تاسف برا یشده... بود. حت

تموم بود.  ید... همچبا من ازدواج کنه. تموم بو ادیب فتمیداشتم به دست و پاش ب فهیو وظ شدمیم ارخانینازکش ماه
گرفتن  لیتحو يادیخودشو ز ار،یماه يسرخود عمل کردنها ار،یماه يهایغدباز ار،یماه يهایبچه باز ار،یماه يادیناز ز
  .... کارو تموم کرده بود.اریماه

  د؟یبخودم اومدم. گفت: پارالخانم هست اریکام يچقدر گذشته بود که با صدا دونمینم

االن... در  دینخواهم بود. بهش بگ گهید دخدایبه بعد به ام نیاز ا یو گفتم: بله هستم، ول دهنمو بلند قورت دادم آب
مــن  ووونهیوقت شب د نیوقت شب... آماده بودم کارو باهاش تموم کنم. آماده بودم به حرفش اعتماد کنم. ا نیا

نبود که  يمرد اریماه ی... ولیول گرفته بودم. مویزندگ میمتص نیبودم که اومده بودم باهاش همراه بشم. من آخر
هنوز به  اریدستش بدم. ماه مویاونهمه روش حساب باز کنم زندگ خواستمینبود که م يمرد اری. ماهکردمیفکرشو م

که  سربچهپ هینازپرورده...  هیبچه ننه...  هیهنوز... هنــــوز...  اریرو اداره کنه. ماه گهینفر د هی دهیاون حد نرس
بشه.  بانیگاه بشه، پشت هیمونده بزرگ بشه، مرد بشه، تک یلی. خرهیو مسدود کردن خالصه ست گ بالك يتو اشیدن

ازم بپرسه. نه  یبزنه، نه حال ینه زنگ گهی. دمیکن یوقت شب تمومش م نیلحظه... هم نیهم نجا،یپس...پس هم
  اش فکر کنه. هیعشقم عشقم بکنه، نه به دختر همسا

از داداشتون  شتریهام ب یپاك کردم. ادامه دادم: خودم... من... پارال با تمام زنانگ محکم... محکم... محکم اشکامو
تمومه. انشاا... آقا داداشتون خوشبخت باشند  یهم ردخور نداشت. همچ ممیمرد... مرد... مـــرررررد بودم که تصم

  . خدانگهدارتون.رهیراهشون قرار بگ يمثل خودشون نازپرورده جلو یکیو 

  لند گفت: پــارالااا......ب اریکام

. از شههههههیهم يلحظه... برا نیخاموشش رو فشردم. تمومش کرده بودم هم يرو قطع کردم و دکمه  یگوش یول
قبول  یمالحظگ یو ب یادب یب نهمهیرو در برابر ا يعذر و بهانه ا چیهم ه گهیامشب به بعد راهمون جدا بود و د
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تا ته دلش بسوزه  اریماه کردمیم ي. من کارکردمیمازدواج ن زیبودم اگه با پرو. مــن دخترررررر پدررررم نکردمینم
  .رهیبگ شیو آت

 یو ب دیافتاد، تا چشمم به پارال افتاد، صورت سف نهیتا چشمم به آ یبودم. ول دهیبه اتاقم رس يچه جور دونمینم
 یچیخودم ه کهیبود درحال سیخ ...سی... خسیبود. خ سیمظلوم و خ یلیو پراز اشکش خ یرنگش ، صورت مهتاب

  ......یچیبودم. ه دهینفهم

 یو چ کردمیفکر م یبه هق هق افتادم. چ گهید نهیآ يحال داغونم تو دنیبودم. با د دهیکرده بودم رو نفهم هیگر یک
که  بسپارم یدست آدم مویزندگ خواستمیم وونهی. و مِن دستیقابل اعتماد ن اریماه گفتیشده بود. بابام حق داشت م

تمام  ش،یبشنوه به قول خودش عشقش، تمام زندگ خواستینم یدور قهر بود و حت يهنوز بزرگ نشده بود. هنوز رو
  در منتظرشه! يزده و جلو رونیاز خونه ب ینصفه شب يچه کار يداروندارش برا

حسرت پارالرو و  کردمیخوب بود باهاش ازدواج م زیپرو قیتخت نشستم. اگه جواب تحق يدر آوردم و رو مانتومو
 یخوشگلش م يمرد که فقط به چشم و ابرو نی... ااریمرد تمام ع نی... ااری. ماهذاشتمیم اریبه دل ماه شهیهم يبرا
تا عمر  تونستی... هم مچکارهیه ي چکارهیه یبود ول ئنبخودش مطم یلیو مرد خونواده که خ یمرد زندگ نی... ادیناز

  نوشت خودش بره.داره در حسرت پارال بسوزه و دنبال سر

از  ارویبودم و حال ماه واریاونور د يهام بلند شد. فقط آرزو داشتم لحظه ا هیگر يو صدا دمیسرم کش يرو رو پتو
ناراحتِ از دست دادنم هم نبود که حاال  اریبودم و اصال ماه وونهیمن د دمی... شادمی. شادمید یحرفهام م دنیشن

........  

رو تمام و کمال برده  يباز زیبود و پرو زیپرو يصورتمو توش فرو بردم. امشب خدا خداو  دمیرو در آغوشم کش بالشم
  .دیرس یکار و رفتارهاش م يهم به سزا اریهمسرم و ماه شدیم زیبود. جوابم بهش مثبت مثبت مثبت بود. پرو

من با  خوندم،یاش شعر مبر اریماه ادیآسمونه و هرشب به  يکه تو یبه ماه خورمیهق هقهام بلند گفتم: قسمممم م با
  .کنمیازدواج م زیپرو

  آرام جان خسته ام  یکنیم ادمی چیه

  ممنوعه ام  يمعشوقه  یکنیم ادمی چیه

  شبها که من سرگشته ام یکنیم ادمی چیه
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  چون موجها گمگشته ام یقرار عاشق در

  توام ادیآن سان که من  یکنیم ادمی چیه

  پژمرده ام  يفراق عشق تو چون الله ا از

  شهدانه ام نیتر نیریش یکنیم ادمی چیه

  ترانه ام نیتر نیریلبت، ش ینیریکه ش يا

  باده جانانه ام يا یکنیم ادمی چیه

  غمخانه ام نیکه عشق تو زده آتش بر ا يا

  در هجر تو جان داده ام یکنیم ادمی چیه

  چون مرده جانان مرده ام... دنتیغم نا د از
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خودشو بهم  نکهیا ي. براومدیمن تموم شده به حساب م يبرا گهید یول دونستیکالسهامو م يتمام ساعتها اریماه
که  يریو به مس ستادمیپله ها ا يباال اطیح ياومدم. تو رونیاز خونه ب رترید یکم فته،ینرسونه و چشمم به چشمش ن

که  دمید یغرورم رو م يشکسته  يتکه ها انگارکرده خودمو بخونه رسونده بودم نگاه کردم.  یبزور ط شبید
  قابل برگشت نبود. گهیبود و د ختهیر اطیح يجابجا

کرده  ریوجودش خرد و خاکش تیکرده بود کارستون و پارال رو با تمام يباهام کار اریقابل بند زدن هم نبود. ماه یحت
  . دندیچک اریاخت یپاهاش له کرده بود. اشکام ب ریز

کار  نیخفقان آور خونه بهتر طیفرار از مح يبرا ی. ولنمیکالس بش يشتم توحالشم ندا یبه دانشگاه رفتم، حت چنان
نداشته باشم. دلم  یتلفن یشکیروشن کنم و از ه خواستیدلم م یروشن نکرده بودم. ول مویگوش شبیبود.از د

 یحت گهیبود که د دهیازش رنج يقلبم بحد ،خون بود اریاز دست ماه يپر بود، دلم بحد اریماه از دست يبحد
  .نمیلحظه بب هی يبرا افشویق خواستمینم

  روشن کردم.  مویکه گوش کردیبحث م يداشت با دانشجوها در مورد مساله ا استاد

زنگ  ی. وقتدیرس اری. بازم رد کردم. نوبت کامدیبود. رد کردم. دوباره زنگ ارینگذشته بود زنگ خورد. ماه یساعت مین
  . کردمیدوخته شده بود و فقط به شماره اش نگاه م یزد نگاهم به گوش

 امیو پ دیزنگ نزن گهیرو تموم کردم. پارال تمام... خدانگهدارتون. د یفرستادم و نوشتم، متاسفانه همچ امکیپ براش
  .دیند

جواب نزارم.  یبخودم ب ارویماه نیتوه نهمهیدلم قسم خوردم ا يتو یولنبودم  ی. هرچند راضدیاشکام سر دوباره
  قرار گرفته بودم. یاحترام یمورد ب نهمهیبرآورده نشده بود و ا چکدومیاز من چقدر انتظار داشت که ه دونمینم

. داشتم فقط دلم آروم و قرار نداشت ی. ولکردیشدم. اونم باالخره عادت م امهاشیو پ اریماه الیخیاصال ب اونروز
  . کردمیتحمل م ی. ولمردمیو ذره ذره م دمیکش یعذاب م

 نیجا و هم نیهمون بهتر که هم نم،یبب یاحترام یمن تاوان پس بدم و ب یهر اتفاق يهر مساله ا يقرار بود برا اگه
  .شدیتموم م یلحظه همچ

 نیا فیبس اعصابم داغون و بالتکل. منم از میخوردن شبانه بود يگذشته بود که درحال چا يروز از خواستگار دو
  لرزشش در فنجان هم مشخص بود. یبه دستام افتاده بود که حت يبودم کم کم لرز یزندگ
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  .دیپرس یرو م قیتحق ي جهیمثل نت یبود. بعداز سالم احوالپرس زیبابام زنگ خورد. مامان پرو یگوش

  !هیله اگذشته چه عج يفقط دو روز از خواستگار آخه د؟یعجله دار یلیخ نکهیمثل ا یخندان گفت: خانم نصوح بابام

سرم  ی. کمدمیرو بهتون اطالع م جهیپرسم و نت یگفت چشم بانو. فردا م دونمی. فقط مدمیرو نفهم دیشن یچ بابا
 ی. نفسمم که بشدت تنگخوردی. حالم بهم مکردیو امکانش اصال نبود.مغزم زق زق م ومدمیبخونه م ریشلوغ بود د

 يهمه برا دادمی... اجازه مچیگفتم ه ینم چی. هکردمیو من فقط نگاه م شدیها گرفته م میمام تصم. فردا تکردیم
. هرچه باداباد. کردمیو براشون سر خم م شدمیهماهنگ م مهایتصم نیو منم با ا رندیبگ میسرنوشت خوشگلم تصم

  دوخته شده بود.  ونینگاهم به تلوز

بودن و کدوم بخت و سرنوشت برام  ایرو میزندگ يها تیاز واقع یو بعض تیواقع اهامیاز رو یکردم کاش بعض آرزو
  .دونستینم یرو جز خدا کس خوردیرقم م

به  یبکنن. منم که خونه بودم گاه ییپرس و جو زیاونشب بابا دنبال مامان اومد و با هم رفتن تا در مورد پرو يفردا
رو با  قی.دقارفتیکه فکرم به هزاران جا م شدمیم رهیخ يمات و مبهوت به گوشه ا یو گاه ختمیریاقبال بدم اشک م

  ساخت. ینه لحظات فقط دلهره ها و اضطرابش کارمو م گذشتی. نه ساعت مدادمیانگشتم به جلو هل م

 ارویحرص ماه خواستیم يبنحو کردیکه ته قلبمو سوراخ م یحس سوزش دونمیدارم. فقط م یچه حس دونستمینم
هاش از خودش  یانصاف یمنو با ب یدو دست يکه چه جور نمیبب ارویو ولز کردن ماه جلز خواستمی. فقط مارهیدرب

 دمیفهم یاصال حسش نبود. باالخره که م ینه! ول ای نییبرم پا دونستمی. نمدمیرونده بود.اومدن مامان و بابارو فهم
  !هیموضوع چ

کردم.  هیبود گر دهیبه چشمام زوم بود. فهمنگفتم. نگاهش  يزیساعت بعد مامانم وارد اتاقم شد. نگاش کردم و چ مین
 دایپ شویپدر يخونه  می. اول رفتمیکرد کارایچ میخودمون بگ دیبا یپرس ینم یچیکنارم نشست که گفت: تو که ه

بودن. سرشون به کار  یخوب هیو تا امروز هم همسا اومدن نجایا شهیم یها گفتن تازه دو سال هیکه درو همسا میکرد
 کنهیها وام و .... جور م هیهمسا يکه بتونه برا یی. تا اونجاادیو م رهیکه م ننیب یم یرو هم گاه گاه زیخودشونه و پرو

  بودند.  یکه ازش راض

که اونام  میدیپرس هیو از دو نفر همسا میکرد دایرو پ زیخود پرو يخونه  مینگفت. از اونجا رفت یخاص زیچ یشکیه
. فقط دونستندیدر موردش نم یخاص زیچ یشکیو ه دهیساله اون خونه رو خر هیتازه  نکهینگفتند. مثل ا يادیز زیچ

 هاستیخونه مثل زندون يتو زیبود گفت خانم پرو زیروپ اطیکه پنجره هاشون مشرف به ح وارشونیبد وارید هیهمسا



  ماه مهربان من

 
363 

 

نمش رو وقتها همراه خودش خا ینره. فقط بعض رونیکه زنش ب کنهیموقع رفتن در کوچه رو قفل م زیپرو دهیکه د
  بره. یم رونیب

  بود. متعجب گفتم: زنش؟ دهیصورت مامان ماس يرو نگام

  زن نداره.  زیداره وگرنه خود پرو یافسردگ یگفت: به خانومه گفتم خواهرشه که کم مامان

 ادمی دمیو اسمشو پرس دمید اطیکه خانمه رو تو ح لیاما اون اوا ستمیمطمئن ن ادیکرد و گفت ز يخانمه فکر یول
اشتباه کرده. چون مادرش گفت  هیحتما خانم همسا یو ادامه داد: ول دیگفت صابخونه ست. مامان لباشو ورچ ادیم

  اون خونست.  يخواهرش تو

  جه؟یگفتم: خب نت آروم

  ! یناراض یگاه میراض یبگم. گاه یچ دونمی. منم که اصال نمهیپسند کرده و کال راض یلیگفت: بابات که خ مامان

  .هیبه چ یچ دونمیو نم زنمیم جی. من واقعا گنیریبگ میداد: خودت با بابات تصمشد وادامه  بلند

  نداره! ی. برام فرقدمیهمونو انجام م نیشما بگ یندارم. هرچ یکه گفتم: من حرف شدیداشت از اتاق خارج م مامان

 یچ دونمیباور کن نم. گفت: شدیم دهیو درد و رنج د ياز غم و شاد ینگاهش همچ ينگام کرد که تو یلحظات مامان
اون بشه  يخوایم یهرچ خواستیدلم م شتریب یکنم. ول کاریمادر چ هیبه عنوان  دونمینه. نم ای میراض دونمیبگم. نم

و از  کنمی. دعا مستین یشدن خوادیکه دلت م یاون یدونیمو  ینیب یبا عقلم سازگار نبود.خودت م ادمیکه انتخابت ز
فکرمون ازت راحت باشه.تمام  میخوایو فقط و فقط م ی. تنها بچه مونادیب شیپ اون برات رهیخ یهرچ خوامیخدا م

  وگرنه ...... نهیعهد و جهد باباتم ا

  شه؟یازم راحت م التونیو خ ادیبراتون م يآرامش فکر نیا زیبا پرو نیگفتم: مطمئن آروم

ال که بابات مطمئن هستش. و اتاق رو فع ی. ولدونمی. اونم نمدونمیچشماشو بست و صورتشو برگردوند. گفت: نم مامان
  ترك کرد.

 رفتیبه دهنم م یقاشق یگاه دونمیبود. فقط م یچ دونمیکه خوردم نم يا مهینشستم. شام نصفه ن زیشام سر م يبرا
انداختم. بابا گفت:  نییصورتم زوم بود. آروم سرمو پا ي.نگاهم که باال اومد چشمم به بابام افتاد. نگاهش روومدیو م

پسر  نیقسم بخورم ا تونمینکردم م دیسف ابیآس يکه تو ییابا موه یعنیکنم  یبا خواستت مخالفت م یم، وقتدختر
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اختالفتون سر باز  نیشته اولقسم بخورم فقط ده روز نگذ ی.به چستین تیاصال به صالح خودت و زندگ لیاسماع
خودشو  يحرف طرف، بزور حرف و خواسته  دنیخون اون پسره هستش. حاال نفهم يتو یی... زورگوایو ِد ب کنهیم

  بودن به کنار.  نیگذاشتن و به عالم و آدم بدب هطاقچ يتو

 میتصم دونمونی یکیتو  ي. پس اجازه بده ما بزرگترهات براهیبه چ یچ میدونیو م میآدم بزرگ شد نهمهیا نیب ما
  کن و به ما اعتماد کن. یخال کنهیم ناراحتت ينجوریکه ا یکه انشاا... صالحت در اونه. فکرتو از هرچ میریبگ

 یسپردم و سع یخودمو به دست سرنوشت م ی. ولکردیسوزنده بود. داشت خاکسترم م یلیته دلم خ سوزش
  اعتماد کنم. هرچه باداباد. رمیبه خونواده و تقد کردمیم

. خدا میراض نیبکن نیخواست ينداره. من قبولش دارم. هرکار یبیع نیریبگ یمیو هر تصم نیبگ یگفتم: هرچ آروم
  کنم.  یاعتماد م متونیتون کم نشه. به تصم هیبرام نگه داره و سا زمویشما بابا و مامان عز

نگفت. فکر کنم مامان  يزیتکون داد و چ يصورت مامان دوخته شد. مامان فقط سر يکه رو دمیبابارو د نگاه
  تر از من بود. فیبالتکل

  شد!!! روزیاش پ دهیورقلمب زیه يشارالتان با اون چشما یمردك صد گرم نیکردم: و باالخره ا فکر

و اگه حرف و  میداشته باش یصحبت گهیبا همد انیو خواهرش بخونه مون م زیاونروز بود که بابا اطالع داد پرو يفردا و
  نگفته نمونده باشه. نمونیب يزیدارم چ یشرط

و زمان  نی. زمکردمینم دایگفتن پ يهم برا یود و حرففقط با بدن لرزانم نگاهم به بابام ب یحرف و حرکت چیه بدون
 اریخسته شده بود. کام ی. فکر کنم اونم از همچزدیزنگ هم نم گهید اریبود که خودم خواسته بودم. ماه رورویبرام ز

داره  یچه اتفاقات دونستنینم یبودند ول دهیازش نداشتم. همه کنار کش یچیه گهیهم که ازم جواب نگرفته بود د
  .کننیو دارن پارال رو کم کم عروس م فتهیم وارید نوریا

 کاریدارم چ دونستمی. نممیو خواهرش بود زیو کسالت و قلب دردم منتظر اومدن پرو یحالیبود که در اوج ب پنجشنبه
بودم و ته دلم غنچ  یخودم راض یمونیراستش به پش ی. ولشمیم مونیکارام پش نیمطمئن بودم بعدا از ا ی. ولکنمیم
  .نمیشده اش بب دمثل خودم شکسته با غرور خور ارویماه نکهیا يبرا رفتیم
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 دهیپوش نیج يرنگ بلند با شلوار دمپا یتونیز کی. با اصرارش توندیلباسهام چرخ يجمع شد. نگاه مامان رو حواسم
و بزك  ستهیبا نهیآ يحوصله داشت جلو یهم نداشتم. ک یشیآرا چیست بود. ه کمیبودم و کفش و شالم با تون

  نداشتم. دنشویچشم د یکه حت یکس يبرا ؟یک يدوزك کنه ، اونم برا

آشپزخونه بلند شد.  زیم يرو لمیزنگ موبا يو خواهرش وارد شدند. صدا زیخونمون بصدا دراومد. پرو زنگ
  .کردندیم یکنم صداش قطع بشه. ازش دور بودم و مهمونا داشتند احوالپرس کاریچ دونستمینم

خودشو از  یابهت ذات یبا تمام صورت و حرکاتش خوشحال و خندان بود. ول دهیو کت و شلوار پوش کرده کیش زیپرو
  دست نداده بود. 

که به دست داشت رو بطرفم گرفت. گفت: با تمام روحم انتخابش  یبا قد و قامت بلندش جلو اومد و دسته گل راست
  ه.باش قتونیو ال ادیخوشتون ب دوارمیشما... ام يکرده ام برا

 يبندازم و کار رونشیاز خونه ب تونستمیکاش م خواستی. دلم هم منیبودم هم حسیداشتم. فقط ب یچه حال دونمینم
  ........ینگهش دارم ول يادگاری يش با دسته گلش خشک بشه که براکنم لبخندها

خاموش کن. خودمو به  ولیلبهاش گفت: اون موبا نیو خواهرش بطرف مبلها رفتند که مامان ب زیتعارف مامان پرو با
 کاریپرت کردم و مبهوت مونده بودم چ زیم ي. دسته گل رو روستادیقلبم ا اریاسم ماه دنیآشپزخونه رسوندم. با د

 نیشده بود بعداز اونهمه قهر و بالك کردنم، االن در ا یچ یعنیدر تمام بدنم داشتم.  ينه؟؟ لرز ایکنم!!! جواب بدم 
  لحظه زنگ زده بود.

داشتند دونه دونه از کار  يو عمود یبدنم افق يبستم. فکر کنم تک تک عصبها مویدادم و زنگ گوش تماس رد
  ه؟یباز ی! االن وقت گوشیچشم دوخت تیچرا مات به گوش اریب یی. مامان وارد آشپزخونه شد و گفت: چافتادندیم

بود. مامان  اریاومد. حتما ماهبرام  یامکیروشن شد و پ میگوش يجمع شد و بطرف فنجونها رفتم. صفحه  حواسم
  رو باز کردم.  امکینبود. تند پ

بود وارررررد خونه توووون شـــــد؟؟؟؟؟  یهوارکنان نوشته بود: اوووون کثافت با دسته گلش کــــ اریماه
  .....کنهیپارلـــــا فقط به خونت تشنه هستم... فقط خونت آرومم م
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 میشده بود و زده بود به س وونهیواقعا د اری. ماهدیچرخ ینه دور سرم مو کل آشپزخو دیلرزیپاهامم م گهید نباریا
آب  یکردم با کم یخاموش کردم و سع مویاعصاب برام نمونده بود. گوش گهیکه د خوردیزنگ م میآخر. دوباره گوش

  که خوردم خودمو آروم کنم.

االن خونه اش بودم  ذاشت،یه طاقچه باال نمبود و خودشو اونهم یمرد واقع هیتونست بکنه. اگه  ینم يکار چیه اریماه
  ببرم. يخواستگارم چا يبرا نکهینه ا

 یروم زوم شده. حالم خوب نبود ول زیو نگاه نکرده هم متوجه بودم چشمان پرو دهیشدم که ند ییرایوارد پذ ییچا با
رو  ینیهارو برداشتند. س ییبعد خواهرش، بعد مامان چا ز،ی. اول پروکردمیلرزش دستامو بزور همکه شده کنترل م

  کردم.  ییرایازشون پذ ینیریگذاشتم و با ش يکنار

خواستم به آشپزخونه  یفهمه. وقت یازش نم یچیو ه کنهیرو م ییکارا اریاخت یرو داشتم که ب یآدم آهن هی حس
  . میینجای. ما امروز بخاطر تو ازمینازکنان گفت: پارالجان کنارمون باش عز زیبرگردم خواهر پرو

. نجامیا ي. منم امروز اجبارنیشو بخوره و حرفهاتونو با هم بزن ییچا زیباش تا پرو نجایبرگشتم. ادامه داد: ا آروم
  کار داشتم. یلیخ

به پا بشه.  يچه الم شنگه ا نیجا مونده بود که قرار بود بعداز ا اریماه شیتمام فکر و ذکرم پ یمامان نشستم. ول کنار
  بود. الیواو گهیبخونم تشنه باشه د اری. ماهگذشتیازم نمراحت  نباریا دونمیفقط م

بودم.  دهیباهام بدجور تا کرده بود که واقعا ازش رنج یبا تمام اولدرم بولدرم هاش چقدر دوستش داشتم. ول ایخدا
بهش  نانیترك برداشته. اصال اون حس اعتماد و اطم يدلم با تمام عشقش جور کردمیبودم که حس م دهیرنج یلیخ
بخودم اومدم که گفت: خانم  زیپرو ينداشتم. با صدا هاشبا یزندگ يبرا يا زهیانگ چیو کال از دست داده بودم که هر

  .خوادیم یخدا برامون چ مینیحرف بزنم که بب يا قهیمن با پارالجان چنددق دیسردارلو اگه اجازه بد

حرف  دیبود که مامان گفت: هرجا خواست زیوآروم از جاش بلند شد و نگاهم به پر یبطرفم برگشت. آدم آهن مامان
  .دیبه اتاقت هم بر دیتون ی. مدیبزن

 کردمیم يلحظات رو سپر نینداشتم. خفقان آورتر دنینفس کش يبرا ییهوا چیه نباریا یراهرو راه افتادم ول بطرف
  .دیرسیو کاش خدا به دادم م
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توجه به دور از ادب بودن  ی.... بزیتوجه به پرو ی. بشمیواقعا خفه م میاگه به اتاقم بر دمیبه راهرو که گذاشتم د پا
و سرد فرو  قیعم یدر بالکن دستمو به نرده ها گرفتم نفس یراه افتادم. وقت اطیبطرف ح یتوجه به همچ یکارم... ب

  انجام دادم. نکارویدادم. دوباره و سه باره ا

 ادیمن ز يوگرنه برا ستیگرم ن ادیها. لباستون ز نیرخویسرما م م؟یحرف بزن نجایا یعنیو گفت:  ستادیکنارم ا زیپرو
  نداره کجا باشم! يریتوف

 نجایا نیباش یتحمل اتاق و خونه رو ندارم. اگه راض نیباور کن ی. ولخوامیبدون برگشتن گفتم: واقعا معذرت م آهسته
  خوبه.

  رتم دوخته شده بود.بصو زیپرو هی. بطرفش برگشتم که نگاه متعجب و عاقل اندر سفومدیازش درن ییصدا

دادم.طرز  رونشیکه ناحواسته محکم ب خوردیام گره م نهیس يبگم صورتمو برگردوندم. نفس تو يزیچ نکهیا بدون
  هم هستم.  هیسف یکه سهله، حت وانهیفکر کنه د تونستیبرام نداشت. م یتیاهم چیه زیتفکر پرو

و  اطیپشت به ح زیبودم. پرو ستادهیا اطیمن رو به ح .میداد. االن حدودا روبرو بود هیو به نرده تک دیکش کنارم
داده بود و   هیباسن مبارکش رو به نرده ها تک زیکنارم.دستامو به نرده گرفته بودم و انگشتام دورش حلقه بود. پرو

  چشم به من داشت. 

چه وضع  نیآخه ا ؟یو حال حسیب ينجوریکاره ا يزور تو ؟یستین یازدواج راض نی: پارالجان منو نگاه کن. از اگفت
  !یکنیم ينجوریچته ا نمی! بگو ببیبش ضیهستش که ممکنه مر اطیح ياونم در سرما ندهیحرف زدن در مورد آ

  راحتم. نجایمن ا یتو... ول می. اگه شما سردتونه برنیبهم فشردم و گفتم: نگران من نباش دندونامو

حرف  میخوای. خب فقط مستین يگفت: نــه، برا منم مساله ادوباره آروم  ینگام کرد و نگام کرد. بعداز لحظات دوباره
 یینجایبزور االن ا یعنیشو من برسونم. باور کن  هیتا بق یهست ختهیبهم ر ينجوریشده ا ی! تو اول بگو چگهید میبزن

  سر به تن من نباشه آره؟ يو دوست دار

بود. صدادار  یادب یب تینها گهید یولتفش کنم.  اطیجمع شده بود که دوست داشتم درست وسط ح یدهنم آب يتو
 دونمیکنم، من نم کاریچ خوامیم دونمی. من نمنجامیچرا ا دونمی... من نمیجناب نصوح دینیقورتش دادم و گفتم: بب

فکر  یهرچ دونمیم نویا یدارم. ول یمیام چه تصم ندهیآ يبرا دونمینم ،یناراض ای میراض دونمیافتاده ، نم یچه اتفاق
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ماست که شما  نیب یچه وجه تشابه ای. کننیاصرار م نهمهیازدواج کجاش به صالح منه همه ا نیهمم اف ینم کنمیم
  گرفته.... نوارویو چشمتون مِن ب نیازدواج دار نیاصرار به ا ينجوریا

 متارکه هیکه خبر دارم شما  ییهنوز چشم بصورتم داشت و منتظر بود. ادامه دادم: تا اونجا زیمکث کردم. پرو یکم
که ممکنه اخالق و رفتارهامون با هم جور نباشه. عمدا و مثل  شترهیب یلی. سن تون از من خنیداشت تونیزندگ يتو

اضافه کردم: اگه  خواستمیم یحساب ادیو داد و فر وادع هی دمیو شا رفتیزخم زبون زدن غنچ م يدلم برا نکهیا
هستن  سیامپراطر هیخودشون  يکه برا نیهست يواهرماشاا... صاحب مادر و خ خورهیو بهتون برنم دیشیناراحت نم

با  ستمیو بلد ن دونمیبشم! من واقعا نم تیدخالت کنن که اذ يبحد میزندگ يو تو انیو حاال بعدا ممکنه با من راه ن
 دیخواهانش هست نهمهیشما ا هیچه جور ازدواج نیتجربه ام. حاال ا یرفتار کنم. خب کال ب يمثل اونا چه جور يادافر

و  گفتمیم دیبا یحرفهارو بهتون گفتم درجا خفه ام کنه. ول نیهضم کنم. فکر کنم بابام بفهمه ا تونمیرو من واقعا نم
  .کردمیخودمو راحت م

حرفاتون درسته.  ي. همه دیگینکره اش مقبولتر شد. گفت: راست م یافهیلباش نشست که ق يرو يلبخند زیپرو
 دمیو د دیشما لرز دنیقلبم با د د،یشما انتخاب خود من نبود دیدادم. باور کنانتخاب شما رو من با قلبم انجام  یول

... و چون قلبم و روحم و تمام وجودم همزمان لرزهیبدست آوردنتون داره م يکه برا دیمنتخب درجه اولش شما هست
 ازین میزندگ يتوخوشبخت شدن به حضور تو  يالزمه و من برا یلیوجودت برام خ دونمیشمارو انتخاب کردن، پس م

  دارم. 

 يشناسم. دلم برا یبراش نم يحد و حدود یعاشق که حت یلیبگم من عاشق بچه ام. خ دیمورد متارکه ام با در
دوا دکتر  یلیتونست بچه دار بشه. خ یمتاسفانه همسرم نم ی... ولیذره ست ول هیو درشت  زیر يداشتن بچه ها

 چیچون از ه میبچه بش الیخیگفت ب نودستمو يرو ختیرو ر یپاک . آخرش دکتر آبمینگرفت يا جهیکه نت میکرد
  امکان نداره.  یراه

 تونمیراحتم و م گهیازدواج کنم و بچه دار بشم. که نتونست تحمل کنه و ازم جدا شد. االن د خوامیهمسرم گفتم م به
ازدواجه. من بعد  نیا يطم توشر نیو مهمتر گمیاول م نیاز هم نوی. پارالجان فقط ارمیبگ میخودم تصم یهمچ يبرا

و هنوز سنم کمه و کار دارم و بلد  خونمیکنم که درس میرو هم قبول نم یحرف چی. هخوامیدرجا بچه م یاز عروس
الزم  میو هر کار خوامی. من فقط بچه مستنیکه اصال مورد قبولم ن يزیو هرچ خوامیو بعداز چندسال بچه م ستمین

  !یکن یروزم معطلش نم هیداشتن بچه دارم  يبرا یچه عشق یته بشم. اگه بدونخواس نیکنم زود صاحب ا یباشه م
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 گمیاالن م نیمن از هم یحرفها و خواسته رنگ تعجب گرفت و باز شد. زمزمه کنان گفتم: ول نیاز ا دایشد نگاهم
ارم که فعال خودم نقشه د یام کل ندهیآ يکنم. من برا يبهتون بدم و بچه دار یقول نیهمچ تونمیبخاطر دانشگاهم نم

ضعف  یبزاره که گرسنه نمونم و از گرسنگ هیتغذ فمیک يبه مامان دارم ازم مراقبت کنه و دهنم لقمه بزاره. تو ازین
اول کار! حاال من دو ترم از دانشگام مونده که اصال به ازدواج فکر  نینکنم. منو چــــه به بچه دار شدن اونم از هم

آدم  ناو یول ،ینصوح يشرمنده آقا دی.ببخشنیعجله هم دار نهمهیشدن که حاال شما اچه برسه به بچه دار کردمینم
  .نیمن بش الیخیباشم. پس فعال ب تونمینم چوقتمیو ه ستمیمن ن

حرفها  نیا چکدومیپارالجان، ه نی. ببيرو تمومش کرد یزود همچ هیحرفها چ نیدستشو بلند کرد و گفت: ا زیپرو
و بچه رو هم داشته  یبه کارات برس یتونی. تو مرهیراه تورو نگ يجلو دمیکه قول م خوامی. من بچه مرهیتو کَت من نم

  .خوامیچون من م یباش

 دمیجفت دوقلو شا هیهرسال براتون  ادیکه راحت ب یدنبال کس دیشما هم بر یگفتم: خب جناب نصوح بلندتر
و سرراست  دیاومد هی. چه کاردیدور و درازتون برس يتا به آرزوها دیو دور و برتون مهدکودك راه بنداز ارهیچندقلو ب

  فهمم آخه.... یکه من نم یچ یعنیندارم.  نکارویکه اصال امکان ا نیداد ریبه من گ

و کله شق شدم و االنم فقط  ووونهید يعاشق تو نجاستیصورتشو جلوتر آورده گفت: آخهههه مشکل من ا زیپرو
  ..... یییینه هرکس خوامیتورو م يبچه 

امشب دست به کار  نیاز هم دیبا دمی. شاخواستیمنو م يبچه  دهیپررو از راه نرس يدوباره باز شد. اووووه آقا مچشا
  .نداختمیو بچه هاشو پس م شدمیم

 يو بچه  ارمی. من هرجور شده تورو بدست مخوامینگام نکن. کار خالف شرع که ازت نم ينجوررریادامه داد: ا زیپرو
که مزاحم تو نباشه و  رمیگیلحظه پرستار م نیبچه ام هم از اول ي. برادمیبهت قول م نویا رمیگیتورو هم در آغوشم م

 ادیاز دستم برب يخانوم خانومـــا... هر کار يخوایم يزیچ زم. بایدور و درازت برس یندهیبه درس و دانشگاهت و آ
  ....نیهم یتا فقط مال من بش کنمیبرات م

و  دمیکش ینفس رو م نیآخر نجایردوندم و چشم به آسمون دوختم. کاش همبه اشک نشست. صورتمو برگ چشمام
حرفا آماده نبودم... نبودم..... نبودم. چرا  نیا دنیشن يشتم. من برا. من تحمل نداشتم... نداشتم.... نداشدیتموم م

  . دیکخش زیصورت پرو يرو سمی. برگشتم. نگاهم دوباره با افکار آشفته و چشمان خدیفهم ینم یشکیه
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راحت... تو فقط به آرزوهات فکر کن که  التیخ یعنینباش  یچیبه فکر ه گمیمن م یآروم گفت: پارالجان وقت زیپرو
.باور کن خوامینم یچیازت ه گهیمنم فکر کن و برآورده اش کن د يمثل کوه پشتت هستم. در کنارش به آرزوها

  نداره. ینگران يشو که اصال جا الیخیب زارویچ هیبق. فقط بمن و خودت فکر کن و خوامیازت نم يادیز زیچ گهید

بدم. زمزمه کردم: حاال ده درصد هم  یچه جواب دیاالن با دونستمیمبهوت چشم بصورتش داشتم و اصال نم همچنان
  فته؟یم یمن بچه دار نشم. اونموقع چه اتفاق نباریا نیریدرنظر بگ

 دی. من بارمیگیدوباره زن م فتهیب یاتفاق نینکرده همچ يخدا ... اگهیمطمئنم. ول نوی. گفت: امکان نداره. ادیخند
  .... داشته باشم.دیبچه داشته باشم... با

. در میخوایبچه م یرنجم. خالصه ما خونوادگ ینخند که م ينجوریلبام نشست. ادامه داد: ا يرو زیتمسخرآم يلبخند
کارهات  ينزارم تو دمیقول م یر  هستند. ولو سرلشک ریوز هیخودشون  يبرا یگیمورد مامان و خواهرام درست م

 يتو شتریبه کارت نداره. چون ب ياصال کار کنهیم یخونه ام زندگ نییدخالت کنن.البته خواهر بزرگم که طبقه پا
تو  میبر ای یبگ يدار ينباشه. االن بازم حرف و خواسته ا تیرو هم بسپار بمن و کار هیخودشه و خونه اش هستش، بق

  ردمه.س یکه من کم

کنم. تا  ستیکه راه انداخته بودم بخندم و بعد خودمو سربه ن يمسخره باز نیاز ته دلم بلند به ا خواستیم دلم
  .دونستمیبرام چطور مقرر شده بود رو نم ریتقد ی.ولفتهین چکدومشونیچشمم به ه

 یزندگ يبرا ينقشه ا چیه گفتن نداشتم. يبرا يزیبود. چشمامو برگردوندم و فکر کردم. چ زیصورت پرو يرو نگاهم
نداشتم حاال براش شرط و شروط  یاز زندگ يانتظار چینداشتم. اصال ه یزندگ يبرا یشوق چیه ،یهوس چینداشتم، ه

تمام  یبا خوشحال یو دو دست درنگیب  خواست،یم روو جانم  دیرسیاز راه م لییلحظه اگه عزرا نیهم بزارم. در ا
  .... نی. همدمیکش یو عذاب م دمیکش یعذاب م دیشده بود. فقط با غیدرکه اونم فعال ازم  کردمیم مشیتقد

 میبر دییدادم و دوباره نگاش کردم. آروم زمزمه کردم: بفرما رونیب یهمچنان بصورتم بود و منتظر. نفس زیپرو نگاه
  آوردمتون.  يبد يخونه. شرمنده جا

. وارد راهرو میباش رونیب میتونستیم شتریسرد نبود و ب خوب شد. فقط کاش هوا میلیراه افتاد و گفت: اتفاقا خ زیپرو
  که دوباره بطرفم برگشت.  میشد

  .ستادمیا
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 یلینه؟ خ ای یبهم بگ نجایجواب آخرت رو هم یتونیتمام صورتم گشت و آهسته گفت: پارالجان م يرو نگاهش
  !يازدواج ندار نیبه ا یتو اصال رغب یکنیتحملم م يبزور دار کنمی. حس مارمیدلشوره دارم نتونم بدستت ب

رو مهار کنم. بغض گلومو  زهیبه چشمام بر خواستیکه م یکردم اشک یچشماش نشست. سع يناخواسته تو نگاهم
 یو م کنمیداره جون م دونمیگرفتم، فقط م شیرو در پ یچه راه دونمینم ه،یبه چ یچ دونمیفشرد. بغ کرده گفتم: نم

. کاش ستمیآماده ن یچی... هیچیه ي. من براشمیدارم تموم م دونمیم ینه، ول ایازدواج کنم  خوامیم دونمی. نمرمیم
  تنها آرزومه..... نیرو تموم کنم. باور کن یو همچ رمیفقط بم رم،یبم شدیم

دستاش باال اومد و بازوهامو گرفت. محکم تکونم داد  ییهوی. دادیو گوش م کردیباز شده بود. مبهوت نگام م چشماش
تو  ستین زی. مگه پرویکنیآه و ناله م ينجوری... مگه من مردم تو اوووونهید يدختره  یزنیم هیا چحرفه نیو گفت: ا

 الیخیناز... ب ي... شرمنده تم دختروزارمیو راحتت م شمیم التیخیاالن بگم ب نیهم يخوای. اگه ميغم دار نهمهیا
 کنمیخوشبختت م يبحد ی... ولیول . هرجور شـــده.ارمی. من تورو هرجور شده بدستت مستیکار ن يتو یشدن

  ..... ي. هرکارکنمیم ي. تو فقط بهم بله رو بگو که من برات هرکاریداشته باش تیازدواج رضا نیخودت از ا

 يخوشبختت کنم. فقط تو بمن اون خواسته  کنمیتمام تالشمو م یندارم. ول يخبر ندهیچون از آ دم،ینم قول
  نباشه.  تیرکا زایچ ي هیبرسون و با بق کمویکوچ

. دستاش ازم جدا شد. اشکامو پاك کردم. دمیعقب کش یبودم که خودمو کم زیپرو کینزد یلی. خدیفرو چک اشکام
. االن به من جواب يبخند ي. کنار من فقط حق دارنمیب یاشکاتو م هیبار نیآورد و گفت: آخر کتریصورتشو نزد

  نه؟ ایکه فکرم راحت باشه  يدیمثبت م

  داخل که منتظرمونن. دیی.... االن بفرمانی. عجله نکندمیخبرشو بهتون م نیصبر کن یو گفتم: کمتکون دادم  يسر

رو به مامان با احترام گفت: خانم سردارلو، در  زیکه پرو میرو آورده بود و خودشون خورده بودند. نشست وهیم مامان
  نگفتند. یچیه شونیکه با پارالخانم کردم متاسفانه فقط من حرف زدم و ا یصحبت نیا

 يمساله ا چیه خوامیبشنوم. م شونمیا يحرفها رونیب میدنبالشون، بر امیفردا بعداز اتمام کار بانک م دیاجازه بد اگه
نداشته باشه، وگرنه اصال مزاحم  یو از نظرتون اشکال دیاجازه رو به ما بد نینمونه. البته اگه ا ینگفته باق نمونیب

  .  شمینم
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. رو کردمیمتعجب نگاه م زخانیجناب پرو ییهوی میتصم نیفشردم و از ا ید که دستامو بهم مبمن کر ینگاه مامان
رو  جهیبزارم که خودشون نت ونیسردارلو موضوع رو در م يمن با آقا دیاگه اجازه بد ینصوح يگفت: آقا زیبه پرو

  .رمیبگ میتصم ییخودم تنها تونمی. شرمنده نمدنیبهتون اطالع م

 یکه من کم میکنیرفع زحمت م دیآورد و گفت: پس امشب منتظر جواب هستم. االن اگه اجازه بد نییپا يسر زیپرو
  کار دارم. 

  که پشتش به مامانم و خواهرش باشه.  ستادیا يبطرفم برگشت و جور زیپرو اطیح ي. تومیکرد شونیشدند و راه بلند

کمش کنم. حواست باشه... من  يم چه جورچشات باشه خودم بلد يغم تو نیا رون،یب میبر امی: فردا که بگفت
  .زمیر یرو بهم م ایدن نهیچهره ات بش يها. غم رو کنمیقبول نم زارویچ نجوریا

قشنگ کنج لبم  يخوشحال شدم و لبخند یلیحواسش بهم بود خ نهمهیا نکهیدلم غنچ رفت. از ا يلحظه ا راستش
حس  نیکه ا دیکش یداشت عقب م زی. پروختیرو رته دلم ف کنه،یداره نگامون م یکیحس کردم  ينشست. لحظه ا

  شد.  ادتریز

کنار پرده شو عقب زده بود و داشت نگامون  ارینشست . ماه اریپنجره اتاق ماه يو راست رو دیهمه جا چرخ نگاهم
  . کردیم

راه  یقچه قشقر خواستیمــن... االن م يخدا ي. وافتمیب نیاومد کم موند زم نییو فشارم پا دیچنان لرز پاهام
بودمش و صداشو  دهیبود ند يرو... چندروز وووونهی. اما چقدر چقدر دلتنگش بودم ددونستیبندازه رو فقط خدا م

خودمو خالص کنم  خواستمیم یهرچ گهیکرد و دیبغرنج داشت نگام م تیوضع نیاالن... در ا یبودم. ول دهینشن
  امکان نداشت که نداشت.

رو حس کردم که به  زی. نگاه پروزدیمغزم دور م يتو یشانیهراسان افکار پربه پنجره دوخته شده بود و  نگاهم
  برگشت.  اریماه يرد نگاهمو گرفت و تند بطرف پنجره  دمیصورتم دوخته شده بود.تا چشمم بطرفش برگشت د

طبقه باال که و اون اتاق  دیمرمر سف يبا رونما يواریاون چهارد نیب وار،یبفهمه دلمو اونور د خواستمیم یلیخ هرچند
پنجره  يمن... نگام رو يخدا يلحظه سکته رو زده بودم. وا نیدر ا یما بود جا گذاشتم، ول اطیپنجره اش رو به ح

  .دیند يزیچ زیپرونبود و پرده انداخته شده  اریاز ماه ينشست که خبر
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 یبا تمام دل شکستگ گهید ی. ولارمیدوام ب ارویداد و هوار ماه کردمیم دایپ یراه دیدادم. االن فقط با رونیب ینفس
  رو تمومش کرده بودم.  یها و خرد شدنهام... با تمام عشقم بهش... همچ

برسه و منو بالك و مسدود  اشیفعال به بچه باز تونستیم  اریبهش نداشت. ماه یمنم ربط ي ندهیو آ يبعد یزندگ
  از دست بده. ينجوریبه خودم و حرفام نده و منو ا یتیکنه. اهم

 يها يو ها نمیبش نیزم يهمونجا پشت در رو خواستیبودم دلم م شونیخسته و پر يو بحد میکرد یراه نارومهمو
. سکوت کامل گفتینم يزی. مامان هم چمیهمراه مامان بخونه برگشت زونیکنم.آو هیگر زمیبه حال و روز رقت انگ

  افکارش غرق بود.  يتو یو هرک میکرده بود

نبود و مثل  يتکنولوژ نهمهی. کاش اومدیچقدر ازش بدم م ایخدا يزخونه افتاد. واآشپ زیم يرو میبه گوش چشمم
داشته ام  يو تماسها امهایچقدر خوشبخت بودند. بدون نگاه کردن به پ ایمیساده و بدون دغدغه. قد یزندگ هی مایقد

. به جوون بابام کردمیازدواج م زیبود. من... من.. با پرو ایدن ياز کل مخروبه ها رانتریخاموش کردم. اعصابم و مویگوش
  هم تمام... تمام...... اری. ماهکردمیازدواج م زیقسم با پرو

شدنم همان و خراب  نیروشن و آنال دونستمینوع هراس ازش به دل داشتم که م هی. رفتمیاصال نم لمیموبا بطرف
کرده و تمام گناههارو  یتوجه یبهم ب یلیبود. اما... خ ایدل دن نیدلم براش تنگتر یسرم همان. ول يرو اریشدن ماه

 دهیشکسته، له ام،ی. و من بدون غرورم، بدون سربلندبودبخودم و غرورم برخورده  یلیخ نیبود. و ا دهیاز چشم من د
  .رفتمی. عمرا نمرفتمینم اریماه يو خُرد شده بخونه 

  نداشتند؟ یشیفرما ي. شازده امردیگفت یچ زیکه مامان گفت: با پرو کردمیرو جمع م ییرایپذ زیم يرو حالیب

بگم تنها  کشمیتکون داده گفتم: واال خجالت م يبود. سر ستادهیا ییرایبرگشتم. پشت سرم وسط پذ بطرفش
  راحت بشه. یاز همچ التیبهم بخوره و خ یقبول نکن که همچ  نجایشرطش رو هم گهیم طونهیبود. ش یشرطش چ

... واال دوره زمونه عوض کلشیماشاا... به جمالش... ماشاا... به قدو هچشماش باز شد و متعجب گفت: شــرط؟  مامان
  بود شرطش؟ یرو گرفتن. حاال چ شیدست پ شونیا میما شرط بزار نکهیا يشده، بجا

 تونمی. من نمنیاز خودش بپرس نیها از کنار مامان گذشتم. وارد آشپزخونه شدم و گفتم: واال زنگ بزن یدست شیپ با
  .شهیمبگم. کال روم ن

  دامـــاد بابات؟ نیکرده ا یچه غلط نمیناز نکن. بگو بب نهمهیبلند گفت: ا مامان
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و دانشگاه دارم و درس اجازه  خوامیو نم تونمی. نمخوادی... فقط آقا از همون اول بچه میچیبرگشتن گفتم: ه بدون
قبولش نداره. فقط بچه تمام اونم  و کال خورهیهم بدردش نم یچیو... ه خوامیو سنم کمه و خودم هنوز بچه نم دهینم

  .رهیگیبگذره زن م شتریب کروزیسرِ نه ماه. از نه ماه 

 ؟یگفت ی.گفت: تو چکردی. بطرفش برگشتم که مبهوت چشم بمن دوخته بود و نگام مومدیدرنم ییمامان صدا از
  !!!میبراش جور کن خوادیاگه جلوتر از نه ماه هم م یگفتیم

  .دمیدادم براش پس بندازم... و خند شنهادیبچه سه ماهه پ هی... فعال من یچی: هگفتم

به درس و دانشگام هم لطمه نخوره  نکهیا ي. گفت براشهیم یچ مینیموند تا بب ينجورینگفتم. هم یچیگفتم: ه بعد
  گرفتن پرستار. فقط اول بچه والسالم نامه تمام. یحت کنهیم يهرکار

پدرتم که رسما  نی. اکنهیم دایخل و چله مارو پ ی. خداروشکر هرچمیدید شمینجوریو ا میگفت: واال نمرد مامان
زود بچه دار  نهمهیا ينکرده اومد يخدا یگفتیبشه. بهش م لیفام کیخل و چل درجه  نیبا ا خوادیشده و م وونهید

  فته؟یم یچه اتفاق ينشد

منم  فیولشو بخاطر بچه طالق داده، تکلزن ا یمامان... وقت گهیباال و اتاقم راه افتادم و گفتم: گفتم د يطبقه  بطرف
 ادیخواست سرمون ب ییسراغ زن سوم. بغ کرده ادامه دادم: سرِ بابام سالمت. هربال رهیمشخصه. درجا طالق. بعد م

  .هینداره. فقط بابامون دوستش از دستش ناراحت نباشه کاف يرادیا

نظرش عوض  دیشا نمی. ببگمیرو به بابات ممردك احمق  نیبستم که مامان گفت: شرط ا یدرو پشت سرم م داشتم
  . کنهیم يهرکار کهیمرت فتهیاتفاق ن يدرصد احتمال بده بچه دار شدن تو به اون زود هینکرده آدم فقط  يشد. خدا

و  کردمیسرنوشت سر خم م نیبود که خودشون برام گرفته بودن و هرچه باداباد. منم به ا يلقمه ا نینگفتم. ا يزیچ
  غور کردن و داد و هوار نداشتم.بل يبرا یچیه

 زویم يو رو کردیبخونه برگشته بود که وارد آشپزخونه شدم. مامانم با خودش غرغر م شدیم یساعت میبابام ن اونشب
  .دیچ یم

  ن؟یناراحت نهمهیشده باز ا یکنارش رسوندم و زمزمه کردم چ خودمو

  ازدواج!  نیتاسف داره ا يته که واقعا جاشرط رو گذاش نیا زیپرو گمیبرگشتن گفت: به مرد گنده م بدون
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 شهیکنم. نم يش بازباها خوادیاونم زود م خوادیراستش من خودمم دلم نوه م یچه تاسف گهیم کنهینگام م بروبر
  آخــــــــه؟ ترکمیدارم از حرص م ؟یگیم یچ يپدر نیبه همچ ی! خودت باشادیب ایماه بدن 9کرد زودتر از  يکار

  .رفتیبود و محبت پدرانه اش از سروکولم باال م دهیبرام بار گیز بابامون. خداروشکر مثل را نمیگرفت. ا دلم

 يامروز غروب اطالع دادن مادرش فوت شده، همه  ،یشناس یدوستمو که م یشام بود که بابا گفت: اعظم، صالح سر
 یخونه شون. پارال هم م میری. بعداز شام آماده شو با هم مشنیدوستان با خانمهاشون امشب خونه شون جمع م

  .میشیم نشکه خونه تنها نمونه . شبه تنها نباشه بهتره... نگرا نیماش نهیش

  .شهینم میچیمن ه نیفردا آماده کنم. شما راحت بر يچندتا مقاله برا دی. درس دارم بانی: نگران من نباشگفتم

  .رمیم مشونیخونه. فردا به مجلس ترح نمیمن نرم بش ازهیگفت: اگه ن مامان

سرم شلوغه  ي. من بحدنیاتاقم کار دارم، شما راحت به کارتون برس يو تو ترسمیمن نم ی. وقتهی: آخه چه کارگفتم
  ندارم. الیترس و فکرو خ يبرا یوقت

  اتاقم بودم و سرم مشغول بود. يبعد بود که مامان و بابام رفتند. منم تو کساعتی

باشه  یکس دیفکر کردم شا یجواب بده. ول نییحال داره بره پا یک . فکر کردم: حاالدیزنگ تلفن بگوشم رس يصدا
  داشته باشه!!! یکار واجب

 يکشت. بدون توجه به شماره که رو یرسوندم. تلفن داشت خودشو م نییعجله بلند شدم و دوان دوان خودمو پا با
  رو برداشتم و نفس زنان جواب دادم.  یتلفن افتاده بود باعجله گوش يصفحه 

 دمید ؟يدیجواب نم یکنیمن خاموش م يرو تویگوش گهیبگوشم نشست که خفه گفت: االن د اریماه یعصب يصدا
  باهات روشن کنم. تند درووو باز کــــن. فمویتکل دیمامان و بابات رفتند. تند درو باز کن کارت دارم. امشب با

و  يروشن شد که بالکم کرد یمن و تو زمان فیکنم و بازم دلتنگش بودم بلند گفتم: تکل تشیاذ ومدیدلم نم کهیدرحال
نتونستم بهت زنگ  یحت يشماره مو مسدود کرد يمشخص شد جلو یمن و تو زمان فی. تکلیحرفامو بخون ینخواست

خودمو بهت رسوندم  یجنابعال شیطبق فرما شدمشخص  یمن و تو زمان فی.تکلفتهیداره م یبزنم و بگم چه اتفاق
 تیاصال اهم ؟؟یییییییکرد کاریتو چ یپدر مادرم شدم. ول الیخیباش که ب میمرد زندگ سرنوشتمو بدستت بدم و بگم

پارال چه مرگشه اون وقت  ینیبب یخودتو به در خونه برسون يایب نییچندتا پله رو پا ،يبخودت بد یزحمت هی ينداد
  کوچه منتظرته. يتو ینصفه شب هشب! چه مرگش
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گوش کنم و درو برات باز کنم؟ من بازم...  شاتتونیمن بازم به فرما يدار يظار. ادامه دادم: االن چه انتدیچک اشکام
برادرت با  يتکون خوردن و توجهت نبود و جلو هی قیهستم که ال یارزش یو ب تیاهم یب يبازم... بازم همون پارال

 یازدواج راض نیا او همه هم ب کنمیمن دارم ازدواج م ده؟نمون یفیتکل گهید ي.االن متوجه شديکرد کسانمیخاك 
  هستن.

  ؟یییییگفت یاالن تو چ ؟ییییکرد یییییداد زد: تووووو چه غلط اریماه

 ایدن ایکن دن دایرو پ ی. تو هم برو کسکنمیتمومه و من دارم ازدواج م یپاك کردم و بلندتر داد زدم: همچ اشکامو
. نه یکن یو براش جانفشان يونت بگذربراش از ج يکه بخوا یداشته باشه.اونقدر دوستش داشته باش تیبرات اهم

  .....یییییچینبود ه یچیکه برات ه ییکه... نه پارال یمن

  نکن خودم بزور وارد خونه تون بشم. يباهات حرف بزنم. کار دیداد زد: گفتم درو باز کن با اریماه

که همه  ستیانسرا نراحت باشه. کارو التیخ یبکن یتونینم يکار چی. تو هم هکنمیگفتم: من درو باز نم آروم
  واردش بشند. نییسرشونو بندازند پا

  گفتم. یک نیاگه داخل خونتون نشم و اون کاروانسرا رو بهت نشون ندم. بب ستمیخونواده ن نیگفت: پسر ا بلند

 ی. ولدیتپ یبود و قلبم داخل دهنم گرومب گرومب م دهیچی. دل و روده ام بهم پدمیتلفن کوب يرو رو یگوش
افتاد، چشمام باز  ادمی يزیچ يوارد خونه بشه. لحظه ا خواستیبکنه. از کجا م تونهینم یغلط چیه اریهما دونستمیم

افتاد که کم موند سرپا سکته کنم.  دنیبه تپ لبمکه به سرم افتاده بود چشمام چنان باز شد و ق يشـــد. از فکر
که  یراه بود و اونموقع نی. اونجا راحتتراطمونیح نیما ب واریتونست وارد خونمون بشه مگه د یجا نم چیاز ه اریماه
  رسونده بود.  مارستانیشده بودم از اونجا وارد خونه شده بود. به مامانم کمک کرده منو به ب هوشیراهرو ب يتو

در راهرو رو قفل  دی. بادمیتونستم کنترلش کنم بطرف راهرو دو ینم یکه به پاهام افتاده بود و حت یتمام لرزش با
کشت.  یبود که حتما منو م یعصبان يبحد شد،یاگه وارد خونمون م وونهید نیبستم. ا یم ارویو تنها راه ماه مکردیم

  جا وارد بشه. چیاز ه تونستینم اریماه گهی.دمو تما شدیقفل م دیفقط در راهرو... فقط در راهرو با

 یفیخف غیکه من ج اریبا وارد شدن ماه باز کردم و هراسان وارد راهرو شدم. وارد شدنم به راهرو مقارن بود درو
  هم درو تند پشت سرش بست.  اریو دستم بطرف دهنم رفت. ماه دمیکش



  ماه مهربان من

 
377 

 

به خدا قسم  يها... فقط خفه... وگرنه داد و هوار راه بنداز یشیبرگشت. سرخ شده و محکم گفت: فقط خفه م بطرفم
  کشمت. یدر جا م

 یک ؟یکنیم یچه غلط نجایگرفتم و خفه گفتم: تو ا واریم. دستمو به دنگفت راهیبگم سکته رو درجا کرده بودم پرب اگه
  اره؟؟یسرت م ییبابام بفهمه چه بال یدونیم ؟یبه تو اجازه داده وارد خونه مون بش

  فرار نبود. يبرا ییجا یعقب رفتم. ول یجلوتر اومد که قدم یعصب

. لرزش دیبلوزم گذشت و به بدنم رس يز رودستاش ا يبازوهامو گرفت. چشماش رنگ خون بخود گرفته بود. سرد 
  حال خودم از اون بدتر بود. یتونست کنترلشون کنه. ول یدستاشم قشنگ حس کردم که نم

شدم از  بهیآررره؟ انقده برات غر کنمیم یچه غلط نجایا گهیآورده گفت: حاال د کتریتکونم داد و صورتشو نزد محکم
  هـــان؟ يوفا شد یب نهمهیا کردم مگه کارتیچ ؟يدیم لمیحرفا تحو نیا

 هی يبرو يکه نکردم االن دار کردمیم دیبا کاریشــــد!!! چ نیبرات کجا کم گذاشت آخر عاقبتش ا اریزد: ماه داد
 ؟یکفن کن یدست یدست ارویماه يخوایالمصــب... چرا م گهیبگو د ؟؟؟يایو براش عشوه م یزنیلبخند م گهیمرد د
و  یبکش شیدر اوج جوون ارویماه يخوایچرا م ؟يزارگور ب يو زنده زنده تو یبکش ارویبا کارات ماه يخوایچرا م

  ؟یفهم یهــــان م ؟یکنیم کاریچ يدار یفهم یم ؟؟؟؟يبر تیآسوده دنبال زندگ

 نیبنداز و بعد ا ادتیکاراتو  ياول از همه دونه دونه  ه؟یچ یدونیبود. گونه ها و صورتم تر بود. گفتم: م يجار اشکام
بدون  يکه در اوج نامـــرد يبرام تموم شد ي! همون لحظه ايبرام تموم شد شیوقت پ یلیارو برام بزن. تو خحرفه

 یحت يهات شماره هامو مسدود کرد يکه با بچه باز يشد تمومبرام  ی. زمانيداشته باشم بالکم کرد یگناه نکهیا
  .فتهیم ینتونستم بهت زنگ بزنم بگم داره چه اتفاق

و به حرفام  يبود دی. بايدادیکوه پشت به پشتم م هیو مثل  يبود دی. بايبود دینداشتم که با یترسبهت دس یزمان
برام بصورت  ي......تو اون روزي.... نبودي... نبــــودينبود ی. ولمیکردیم دایپ یبا کمک هم راه دی. بايدادیگوش م

به حرفم گوش  يبا غدباز یدر منتظرتم، ول يوجل ایکه بهت خبر دادم ب يدرجه تموم شد نیدتریو در شد تینها یب
  ......اری. ماهينکرد

! تو هنوز اونهمه بزرگ یستیدونفره که در اون تفاهم وجود داشته باشه آماده ن یزندگ هیشروع  يتو هنوز برا اریماه
دون توجه به ! تو هنوزم بیحلش کن یبلکه بتون یو از راهش وارد بش یتو سپر کن نهیس ماتیدر برابر نامال ينشد

توجه  یچی. اصال هم به هيدیبا زورِ تمام انجام م ودلت خواست و خواهانت بود ر یعشقت، هرچ یحت هیحرف بق
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کار  اتتیاخالق و خصوص يبرو بزرگ شو... برو مرد شو... برو رو اری. ماهزهیعالم و آدم بهم بر شهیکه باعث م یکنینم
کردم، چون  رونیکه تونستم و قدرتشو داشتم تورو از دلم ب ییتا جا خودت باش. من يبرا گهیعشق د هیکن و دنبال 

 یب کهی. اون روزدنهیو کار ما هم آب در هاون کوب ستیازدواج ن نیبه ا یراض یشکیکه گفتم ه ییزایعالوه بر چ
ره... گفتن دا يبرا یچ یپارال نصف شب ینیبب يایب نییچندپله رو پا يبخودت زحمت نداد یبه حرفم... حت تیاهم

 کنمی. من و تو راهمون جداست و خواهش مکنمیم نکارمی.و همکنمیازدواج م زیمن قسم خوردم، قسم خوردم با پرو
  .کنمیبمن فکر نکن. همونطور که من بهت فکر نم گهید

 هاشیآت نیاصال... تمام ا هیچ یدونیبا خشم تمام گفت: م ارینفسم بند اومد. ماه کهیشدم طور دهیکوب واریبه د محکم
کشمت و  یم نجای. همزارمیبه دلش م دنشویوجودت بلند شده که من داغ دختر و داماد د یاز گور اون نادرشاه ب

که نذاشتن و  يصدا زدنشون به آسمون بره.همونجور ترم. بزار تا آخر عمرشون بسوزن و پارال... دخکنمیتمومش م
به  یلباس عروس يرو تو دنتید کنمیم ي.کاریونا باشا يتو برا دمیمنم اجازه نم ،یمن باش يتو برا دنیاجازه نم

 ي.کاریییییییستیبا يا گهیتحمـــل کنم تو با لباس عروست کنار مرد د تونمیم یکنیگور... گور..... گور ببرن. فکر م
ز ا زنمیم ادیدار هم فر يآماده ام. سر چوبه  یهر مجازات يجا بسوزه و منم برا هی امتشونیو ق ایو دن نید کنمیم

  .ستمین مونی. بخدا پشستمین مونیکه کردم پش يکار

 يجد يجد شدی... اصال باورم نموووونهیشده بود. د وونهیبه گلوم داد. د يگلوم حلقه شد و فشار ریدستاش ز یآن در
 يذره ا يبرا گهی. ددیرسیزورم بهش نم یدستاش نشست که از خودم جداش کنم، ول يبخواد خفه ام کنه. دستام رو

بزنم. با تمام قدرتش فشار  يادیفر ومدیدرنم ممصدا ی. حترفتیم یاهیو چشمام س زدمیاشتم دست و پا مهوا د
  دستاش از دور گلوم برداشته شد.  کدفعهیکه  دادیم

جا اومد  یو گلوم درد داشت. حالم که کم شدیم نییام بشدت باال پا نهیو به سرفه افتادم. س دمیکش یخرخر نفس با
 یچه غلط ننیخونمون و بب زنیهمه بر زنمیم غی. االن جرونیاحمقِ آدم کش... گم شو از خونمون ب یووونهیگفتم: د

  اصطبل ببندنت.  يتو دیکه با يشد يریزنج ي وونهیاالنم د ،يمحل بود يو دانا یعقل داشت یلی. خیکنیم

گفت:  خوردیسش بصورتم منف کهیآورد و درحال کتریبود. صورتشو نزد دهیو رنگ و روش پر کردیحرف گوش م بدون
کارستون که اجبارا و بزووور همکه  کنمیم يبشم. کار وونهیبرم که بعدا د ینم نینه من عشق خودمو با دستام از ب

کنم درجا سکته کنه و شرش از  يکار دمیبرسم. شا ییآبرو یب نیو حساب اون باباشاهت رو با ا یشده مال خودم بش
  سرِ همه کم بشه.
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بوده!  میگفته بخاطر من و خوشبخت يزیکرده و هرچ يهرکار ؟یبگ ينجوریدر مورد بابام ا يحق ندارگفتم: تو  بلند
در موردش قضاوت  ينجوریا یازدواج نبود. به چه حق نیبه ا یشناخت که راض یمتاسفانه بابام تورو بهتر از من م

  .یکنیم

 نیتمام ا یدونیکه خودتم م یبزن نهیه سچشماشو جمع کرد و گفت: الزم نکرده سنگ اون ناانصاف رو ب اریماه
بدم  لشونیتحو یو دخترشونو دو دست انی. االنم تا بشهیصاحبش بلند م یاز گور ب شهایخودشه و آت ریاتفاقها تقص

ش به صورتم زده ا خیسرد و  ي. و لبهاکنمیم مومشکشمت و ت یم نجایهم يکارمو بکنم. فقط سروصدا راه بنداز دیبا
  . دیچسب

از دستش ساخته  يلحظه هرکار نیشده بود و االن در ا وونهید اریه به بدنم نشسته بود ناکار کننده بود. ماهک يلرز
  فشرده شدم و پاهام با پاهاش قفل شد.  واریبدم و ازش دور بشم که محکمتر به د یبود.خواستم خودمو تکون

که  دهیبر دهیخوردن نداشتم. هراسان و بر تکون ينا شدمیبازوهاش فشرده م نیبمن چسبونده بود و چنان ب خودشو
 یبزار برم.... تو منو ..... م کنمی...... خواهش میکنیم کاری.... چ ي.... داراریزمزمه کردم: ماه کردینم میاریقلبم 
  ...فتهی....... قلبم...... داره..... از کار....... میترسون

  کنه. کاری. خودشم خوب بلده چکنهیم کاریداره چ هدونیم اریازم کنار رفت و گفت: اصال نترس. ماه صورتش

... رونی. از خونه مون برو بیدونیکه خودت م یبکن یچه غلط يخوایجمع کردم و بلندتر گفتم: م رومویجرات و ن تمام
  .  نجایا زنیهمه بر زنمیم غیوگرنه چنان ج

 غیج یتونیتکون بخور... اگه م یتونیدهنم نشست. زمزمه کرد: االن اگه م يدستش از دورم باز شد و محکم رو هی
  کشمت.... یبزن... چرا درجا نم

  .دیقرار به بناگوشم چسب یلباش داغ و ب نباریصورتش جلوتر اومد. ا دوباره

.... بزار برم..... بخدا به کنمی.... خواهش ماریگفتم: ماه ومدیم رونیام ب ینیزنان که قلبم همراه نفسهام از ب نفس
  بفهمه.... فقط برو....... یکس زارمی... نميوارد خونمون شد يچطور گمینم یشکیه

 یهمچ ي هیاعدام که پ ایکشتن هستش  ایبکنن. فوقش  خوانیم یندارم که چه غلط یترس چکسیکرد: از ه زمزمه
... زن مونم. تو امشب و االن. یخودم اومدم و م ي. با پارمیم یی... نه من جايریم یینه تو جا ی. ولدمیرو به تنم مال

وجودت ...  یاون باباشاه ب نمیبب خوامی....... مـــــن فقط مو یشیمن، ..... عروس من، .... عشق من، ... همه وجودم م
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 یب ياالن... فردا هم بابا نیاونم هم یشیکنه. تو مال خودِ خودِ خودم م کاریچ خوادیم نهیبب تیوضع نیتورو با ا
 چشمام يواد باهات ازدواج کنم و آبروشو بخرم که اونموقع من تورو روبا دسته گل ازم بخ شهیمجبور م اقتتیل
  .یشیو تاج سرم م ذارمیم

کنترل بود که بازم دستاش بشدت دورم حلقه شد و صورت سوزانش به گردنم فشرده شد.  رقابلیبدنم غ لرزش
داشتم  گهیسهام رفت... دش بطرف لبااز دستا یکیکردم نتونستم خودمو خالص کنم.  ییکردم... هر تقال يهرکار

  تونستم خودمو نگه دارم.... ینم ی... حتفتادمیم نیزم يرو

 یاهی. چشمام داشت سشدندیبگوشم نشست که ِچرِك چِِرك باز م راهنمیپ يفشار يباز شدن دکمه ها يصدا
  بزنم......  یحرف دیچرخ ی... زبونم نمرفتیم

به جوون مامانم... به جوون بابام... به  اری. هق هق کنان گفتم: ماه. بازم اشکام راه افتاده بوددینرس ییبجا تقالهام
.... دست بمن خورمیسرم هم بره قسم نم یکیبه جون تو  چوقتیه یدونیو م يزیجوون خودت.... که اونهمه برام عز

 ي. با شعرهاخودت... با عذاب وجدان خودت.. ي... با اشکهاخودت ي..... فردا صبح جنازه مو خودت... با دستهایبزن
بهت ندارم...  يعالقه ا چیه گهید يمنو ترسوند يزن تو بشم... بحد گهی. من عمرا ديزاریقبر م يخودت... تو نیغمگ

  ......يعالقه ا ــــچیه

  ؟یگفت ی. دستاش شل شد. آهسته گفت: چدیصورتشو عقب کش يلحظه ا اریماه

خونه  يهمه جا اهیس يشب... شب اول قبرمه. شمعهافردا  ی. دست بهم بزنيدیکردم و گفتم: همونکه شن یهق هق
ها قسم خوردم. تو  یبه ک نیکشم. بب یکشمممممم. به جان تووووو خودمو م یسوزه... بخــــدا قسم خودمو م یم

  که تاج سرت بشم. یرسیبه آرزوت نم چوقتیهم ه

محکم  ی.  نفسدیچک یخون م. نگاهش پراز اشک بود. از چشمان سرخش داشت زدی. نفس نفس مدیعقب کش اریماه
  و چشماشو پاك کرد. آروم گفت:  دیکش

کردم سِر  یغلط هی یزمان هی. میبا من بر يای. پس االن موونهیشناسمت د یقسم نخور که م ينجوری... باشه... اباشه
  پارال...... کنمی. خواهش ممیبر ایاالن ب ومدم،ین رونیب تمیعصبان

که کال  يباهام کرد ییبکنم. برو و فراموشم کن. کارها يکار نیهمچ گهی: عمرا ددهنمو صدادار قورت دادم. گفتم آب
تا  ومده،ین ی. برو... تا کسستمین یراض گهیباشه، من د یبهت از دست دادم. االن بابام هم راض مانمویاعتمادمو... ا

  .وندمبروووو....و صورتمو برگرد دهیند نجایتورو ا یکس
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و مجنون  زارهیم ابونیسر به ب ارتی. ماهرهیمیم ارتینکن. ماه ينجوریپارال... باهام ا بلند شد. گفت: اریماه يصدا
  .شهیم

 نیا گهیاعتماد و اعتقادمو بهت از دست دادم که... د يبحد دم،یازت رنج يگفتم: برو... فقط برووو.... بحد آروم
به  ،یختیمن ر يبد. گناه همه رو به پا یلی... خاریماه ي. باهام بد کردستیعنوان ممکن ن چیازدواج و خواستن به ه

دختر خرد شده ام که  هی گهی. االن ديپاهات لهش کرد ریو ز ی. چنان غرورمو شکستينداشته مجازاتم کرد یگناه
  تمام عمر. يقبولت کنم... برو خدانگهدارت باشه برا تونمینم گهیاز خودم ندارم. د یچیه

بهم  گهیاشکآلود گفت:  واقعا برم؟؟؟ واقعا د یسکوت بغ کرده و با چشمان یبلند نشد. بعداز لحظات اریاز ماه ییصدا
  پارال؟ یحرفارو از ته دلت گفت نیا ؟یکنیفکر نم

 میتکون داده گفتم: برو... دلم بدجور ازت شکسته. که مطمئنم ترم يکرده بود. سر سیتمام صورتمو خ اشکام
  .میتره تمومش کن. پس بهستیازدواج کال به صالح ن نی. استین میشدن

و  رمی... مرمی. گفت: مدیکش یو کنار گوشم داشت نفس م کمینزد نباری. اخوردیم مبگو اریِخرخِر مانند ماه ينفسها
چقدر  یدونی... چون همه حرفات درسته. البته منم حق دارم. خودت ميکنم. چون حق دار یپشت سرمم نگاه نم

 يپارال بخدا ی. ولگذرمیازت م يخوایخودت م ونو... چ دمیبهت م بازم تمام حق رو یکردن. ول یاعصابمو خط خط
 نم،یش ی، اونقدر به پات م کنمی... اونقدر صبر ممیکه همه مون بهش اعتقاد دار يواحد يشب قسم... بخدا نیا

ته باشن. که همه آرزوشو داش يآل. مرد دهیمرد ا هی... تا بشم کنمیاخالق و رفتار بدردنخور و بدم کار م ياونقدر رو
هم کنارش امانت گذاشتم. چه  لیتار سب هیکه  یقول مردونه با تمام وجودم. قول هی دم،ی. و بهت قول متومخصوصا 
چند  ایمونده به مرگم  کروزی... یخونه بابات موندگار باش يو تو یازدواج نکن ای... یباش گهید یو مال کس یازدواج کن

  .رمیمیو م نیزم زارمیو بعد سرمو م مکنیساعت مونده به مرگم با تو ازدواج م

اگه با اون نکره  ی. هواتو دارم، حتذارمیتنهات م يادامه داد: فکر نکن لحظه ا کنهیم هیگر دیکه بنظرم رس ییصدا با
رو خودم  یتو هستش. همچ شی. دورادور هواتو دارم و فقط چشمم به تو هستش، فقط فکرم پیازدواج کن دمیکه د

. اما... دارمیاز تو چشم برنم ي. اما لحظه اکنمیتو فکر م بهکنم و فقط  یم هیتمام عمر تنب يو براخراب کردم که خودم
جواب بده، در حد  امهامیندارم. اما به تلفنهام جواب بده. به پ يخواسته ا چیندارم... ه يبهم بده... باهات کار یقول هی

ازت  يخبر یب روز هیکه  ارهیمونم ... خدا اونروز رو نب خبری. اگه از تو بیچیه گهیو د شمیمزاحمت م یاحوالپرس
  پارال؟..... يدیبا مرگ منه. قول م يمساو

  راحت باشه و برم... فقط قول بده..... المینگفتم. بلند گفت: قول بده تا خ یچیه
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  فوران کرد. گهیآوردم و اشکام د نییپا ينداشتم. آروم سر يرفتنش چاره ا يبرا

داد و بغ کرده زمزمه کرد: سالمت باش و سالمت بمان.  هیشدم. سرشو به سرم تک دهیکشپشت سر در آغوشش  از
هرلحظه به  اریهرلحظه هواتو داره... ماه اریباشه ماه ادتیباشه ...  ادتیکن. فقط  یسالمت باش و شادکام زندگ

هم  یبه حال کس يکشه. وا یم هرلحظه باهات نفس رهدا اری... ماهکنهیم یداره هرلحظه باهات زندگ اریفکرته... ماه
که جونش  ياری... به ماهی... گاهی. فقط گاهگذرمیاز روش م نمیخدا با ماش يبخداوند یعنیکنه،  تتیهست که اذ

  هم فکر کن. خدانگهدارت... خدا پشت و پناهت........ رفتیبرات درم

  رفته بود.  شهیهم يبرا اریرفته بود... ماه اریدر کار نبود. ماه ياریماه گهیبعد د يا قهیدق و

 يها ينبود. بلند با ها یدهنم فشردم شدن يکردم و دستمو رو يکردم نتونستم خودمو نگه دارم. هرکار يهرکار
تمام  ي... براامیتمام خاطرخواه ي... براارمیماه ي... برامیزندگ يعشقمممم... برا يخودم... برا ي... براستمیگر

 ي. برامیکه پشت بام با هم ساخته بود یتمام خاطرات ياکه از دست دادم... بر ییتمام خواسته ها يخاطراتم... برا
 یسرنوشت يخودمون ساخته بودم و االن باد هوا بود. برا يبرا اریبا ماه االتمیکه در اوج خ یتمام خونه و زندگ

  .اریرو داشتم اونم بدون ماه شیبه بعد پ نیکه از ا ستمیگر

ها  هیدر و همسا دیبره و شا رونیممکنه صدام ب دونستمی... بلند... بلند.... مستمیگر. بلند هم ستمیگر یهمچ يبرا
هر  تونستنیبشنون.... همه م تونستنی... همه منیبه جهنممممممم .......... به درك..... به اسفل السافل یبشنون ... ول

که  یقلب يمن امشب داشتم برا یشده... ول وونهید هیهمسا ربگن تک دخت تونستنیم یخواستن بکنن. حت يفکر
  .شدمیو ذره ذره آب م خوندمیم هی. مرثکردمیم ییهام نوحه سرا هیاز دست داده بود با گر زشویهمه چ

برگشتن همان و چشمم  یهام سکته هم کردم. ول هیبازومو گرفت و منو به عقب چرخوند. راستش همراه با گر یکس
بود و دوباره برگشته بود. هردو بازومو گرفت و  سی... صورتش خدمشید یل... ودمشیافتادن همان... تار د اریبه ماه
 نجایهم گمیرو بهت م يزیچ هیپارال...  نی: ببگفتتکونم داده محکم  ومدیم نییصورتش پا ياشکاش رو کهیدرحال

  .....کنمیاتمام حجت م

 ينجوری. قلب منو ایکن هیگربا سوز از ته دلت  ينجوریا يخبر مرگ منو هم بهت بدن حق ندار ياگه روز یحت
... یبار بشنووووووم کس هیبگم..... فقط  نمی.....ایبکن نکارویبا خودت ا یمن نباشم و سرخود بتون ينرنجون... مگه روز

نگه  ادتی نوی. اگذرمیاز روش م نمیکشمش. اصال با ماش یمخودم قسم  ياشکتو درآورده بخدا ينجوری... اينامرد هی
  ......نیکشم هم یاون طرفو م نمیدار... فقط با ماش
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... خودتو ينکرد تمی... خودت کم اذيخودت کم خوردم نکرد ار؟یماه ياوردیکردم: خودت کم اشکمو درن زمزمه
  ....ار؟یماه یکن کاریچ يخوایم

م کنم.که دار یم هیرنجوندمت که دارم خودمو تنب نهمهیآورده گفت: باهات بد تا کردم و ا کمیصورتشو نزد اریماه
آنقدر قلبم بسوزه و خاکستر بشه که عوض  خوامی. منمیرو بب تیو خوشبخت ستمیدور با خوامیکشم. م یکنار م

شده  وونهینبود فقط د اریبه اخت مهامی... اصال تصمیکن منو ببخش یسع کنمی. خواهش مادیدرب ينامرد نهمهیا
..... بخدا يایباهام ب یکنیرو عوض م متیپرسم. تصم یبار ازت م نیآخر ي... االن برایروان ي وونهید هیبودم... فقط 

  .......گمی... به موال راست مشمیدربست نوکرت م

 یچه عذاب دمیدیم نهیبد. به ع یلیبده... خ یلیحالش خ دونستمیم ی. ولنمشیخوب بب ذاشتیاشکام نم درسته
  .کنهیتحمل م

عشق  نیا يفاتحه  دیوگرنه با میندار يچاره ا نی.. جز اپارال... کنمی... خواهش ممیبا من بر يایتکرار کرد: م دوباره
  خونده بشه.

اون حس اعتمادم  تونستم،ینم گهینه. د گهیراستش د ی... ولیباهاش برم؟؟ ول تونستمیم ایفکر کردم: آ يا لحظه
و  ی.زندگدمکرینبود که فکر م یاون اریرو بهش نداشتم. ماه هیاون اعتقاد اول گهیبهش بشدت خدشه دار شده بود و د

. من دادینم يتنابنده ا چیو گوش به حرف ه گرفتیم میتصم ییبند بود که خودش هم به تنها یبه آن ماتشیتصم
  .رفتمیباهاش نم

... داغونم فقط ییییلی... خاریشکستم ماه یلیبکنم. خ نکارویا تونمیبه چپ و راست تکون دادم و گفتم: نم يسر آروم
خودت  يکرد کاریباهام چ یبهت فکر نکنم. اگه بدون گهیکنم د یسع دیازت دور بشم... با دیبرم... با دیداغووووون. با
  .ادیدلت به رحم م

راه انداختم که واقعا جاش  يبد کردم باهات. بچه باز دونمیشد. گفت: م ریچشماشو بست و اشکاش بدتر سراز اریماه
 یپدرتو نم چوقتیباور کن ه ی.... ولیکنیفراموش م ارویماه گهی. ديگردیبرنم گهید دونمینبود و از دستت دادم. م

  ..... چوقتیبخشم. ه

. اگه نذاشتن با هم میازت راحت باشه. اگه نذاشتن بهم برس المینکن. بزار القل خ رانیمنو و ينجوریتو هم ا االن
که  رسنیشون ماعمال ي. باشه ... مطمئنم اونام به سزامیکن نیی. اگه نذاشتن سرنوشتمونو خودمون تعمیشروع کن

من منتظرت  یبرام مقبوله. ول يریبگ یمیکن. هر تصم کرات ف ندهیاز هم جدا کردن. تو به آ ينجوریدوتا قلب رو ا
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و  یهرساعت و هرلحظه چشم براهه فقط زنگ بزن اریباشه ماه ادتیمونم و هرلحظه حواسم بهت هست. فقط  یم
بمونه...  ادتی شهیهم يباشه و برا ادتی یول ،ياعتماد ندار بهم گهی... االن دی... هرچـــــی... هرچيازش بخوا

اشاره  هیکنه. فقط کاف تتیکه اذ یبه حال کس ي... و وارمیگی. کنارتم تا آخر عمرت. هرروز ازت خبر ممخودم نمرد
ا ... چون بیآخرش مال خودم دونمیم ی. ولنمیرو با چشمان خودم بب تی. خوشبخت باش پارال... بزار خوشبختیکن

برس.  تی. پس تو به زندگکنمیشک م دا... من به محبت و عشق خیمال من نش ي..... اگه تو روزنهیخدا عهدم ا
  . خودم کردم که لعنت بر خودم باد.ادیبا خودش راه م يهم جور اریماه

 شهی... همشهی... همشهینکن که صدات همه جارو برداشته بود. هم هیمن برم. تو هم گر ومدهین یتا کس االن
  .......اریکنارتمممممم و جات فقط کنج قلبمه. مواظب خودت باش کنج قلب ماه

  باشه ادتی نویا

  رو....  همــــه

  گذاشته ام.. کنار

  تــو را فقط

  را تـــــو

  را تـــــو

  خودمو يپارال

  قلبم..... کنــــج

  يسود_فاطمه#

. فقط آرزو کردم کاش در میواحد شد تن کیشدم. چنان محکم که همونجا  دهیمحکم در آغوشش کش يا لحظه
سن کم  نی. در ایچی... هخواستمینم یچیه گهی. کاش همونجا تموم بشم. کاش همونجا دفن بشم. درمیآغوشش بم

  .ریبودم. چقــــدر س ریس یچقدر از زندگ

  براش زمزمه کردم: آروم
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  دلتنـــگم.... يبحـــد

  دوست دارم مــرا.... که

  ...یآغوشت دفـــن کن در

  ....راستش

  تــوووو#خواهم در  یم

  برســم... ـانیپـا به

  يسود_فاطمه#

سرم حس  يقطراتشو رو دکهیچک یموهام م ياشکاش رو کردمی. حس مدیو چرخ دیموهام چرخ يرو اریماه يلبها
  .کردمیم

 ریسرنوشت و تقد... فعال ی. ولیبرس انیدر من... در آغوشم به پا ي... قول مردونه که روزدمیگفت: بهت قول م آروم
  .دی. زورمون بهش نرسيقو یلیبود... خ تریاز ما قو

. دستام دورش حلقه شد. شدیم سیرنگش خ يبلوز خاکستر يبود و جلو ياش جار نهیس يخودم رو ياشکها
هق هقهام  گهی... چقدر زود... دمیهم تموم شده بود يمحکمتر از محکم خودمو در آغوشش فشردم . چقدر زود برا

  کر هم بهم نداد.اجازه ف

به  یمن ونی. مديجواب ند امهامیبه پ یمن ونیو گفت: مد دیکش قیعم یازم جدا شد... دو قدم دور شد... نفس اریماه
..... فراموشم نکن...... فراموشم نیازت خبر داشته باشم، هم خوامی. فقط مشمیمزاحمت نم ادی. زيتلفنهام جواب ند

 یشگیهم ينگارم. دعا یسرنوشتت برو........ خوشبخت باش الموشم نکن اما دنبنکن اما خوشبخت باش قلبم..... فرا
  برام مهمه....... تیمن....... فقط خوشبخت یمنه باور کن.... چه با من... چه ب

 نیب واریچشمام از د ياجازه نداد و نفس کم آورد... به سرعت تمام صورتشو برگردوند و جلو گهید اشکاش
  .دیباال پر اطهامونیح

  رفت...... شهیهم يبار برا نیو مطمئن بودم ا دونستمیم
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  .....شهیهم

  ......شهیهم

  کار نبود...... يتو یبرگشت گهید

  خدا رفته بود....... ي شهیهم

  که طوفان النه اش را برده است یگنجشک مثل

  از مرگ تلخ جوجه ها آزرده است خاطرم

  افتم مثل قبرستانم و یم ادتیزمان  هر

  سنگ مزار خاطرات مرده استام  نهیس

  عشق دارد با خودش امیپ یگاه ناسزا

  نه؛ به من برخورده است تیرضا یسکوت ب نیا

  که تقعر داشتند ییها نهییاز آن آ ریغ

  کس کوچک مرا نشمرده است چیبه حاال ه تا

  کشد یم نییروز پا کیاز آسمان  بیغ ریت

  را که ناحق عشق باال برده است یکسان آن

  بارها بو کرده اند قیکه خال را یگل آن

  پژمرده است... یمن گل يهم باشد برا تازه

  یبهمن_کاظم#
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. دل و قلبم باهاش همراه بود. تمام وجودم دیبلع یبود و تمام ذره ذره حرکاتشو م دهیراه کش اریبه دنبال ماه چشمم
 یو فقط تار و مات گون م دادیزه نم. اشکام اجاومدیاز دستم برنم يچکاریه فی... حفی.... حیباهاش همراه بود. ول

  ....... ــــاری. بلند صداش کردم: ماهاوردی. قلبم طاقت ندمشید

. ستیتو ن ي بندهیز هینکن. گر هیبطرفم برگشت. با دستش صورتشو پاك کرد. نگام کرد و گفت: گر وارید يباال
نگذره. من اعتقاد دارم...  مونییجدا یان. فقط دعا کن خدا از باعث و بشهیهات روحم تکه تکه م هیبا گر ينجوریا
 شیبهت با تمام مردونگ نویا اری. ماهدمینو بهت قول می. ایشیمال خودم م يتو روز فتهیهم ب یدارم هر اتفاق مانیا

 يزیچ نجایراحت برو دنبال سرنوشتت. اما... اما پارال هم الیحرفمو فراموش نکن و با خ نیا چوقتی. هدهیقول م
بهت قول  نمیپوشه. ا یمنو م اهیس دمی... همونشب مامان ناهیلباس عروس بپوش کهیاون مرت يبرا يخوابگم... اگه ب

  باشه.  ادتی نوی... بدون لباس عروس.... ای. باهاش ازدواج کن ولیپوش یمن م يدم. لباس عروس رو فقط برایم

  .دمشید ینم گهی. درفت نییپا واریبرام بلند کرد، از د یبه سراپام انداخت. دست ینگاه بعد

 ،یعمر زندگ هی يخاطراتمون، برا يبرا مون،یزندگ يخودش، برا يمن ، برا يبرا اریتحملمو نداشت. ماه گهید پاهام
باشه و  یقبل اریماه تونستیفکر نکنم م گهیهم شکسته بود، خرد شده بود. د اریتموم شده بود. ماه یهمچ يبرا

  نشون بده. يخود ياونجور

 نیزود هنگام ا دنیرس انیبه پا ي. براستمیصورتم گذاشتم و گر يانداختم و نشستم. دستمو رو پله يرو خودمو
. کردیبود و گوش م ستادهیا وارینرسه. حتما پشت د اریصدامو خفه کنم تا بگوش ماه کردمیم ی. سعستمیعشق گر

. غد دمیپوش یام لباس عروس م ندهیهمسر آ یحت یکس ي... نه برادادمی.نه عذابش مدادمیعذابش نم نیاز ا شتریب
  هستش که به حرفش عمل کنه. يا وونهیچه د دونستمیشناختم و م یلجباز رو م

چقدر گذشته  دونمیداده بودم و نم هیشده بود، سرمو به نرده ها تک ریراهرو که با در بازش واقعا زمهر ياون سرما در
خودمو به  دیبا یزده بود. ول خیبلند شم که تمام بدنم بابام اومد. سرمو باال آوردم. خواستم  نیماش يبود که صدا

  . دندیدیحال م نیا يمامان و بابام منو تو دی. نبارسوندمیاتاقم م

زده و از  خیموهام دونه دونه  کردمیتختم نشستم. حس م يشدم و بزور خودمو کشان کشان باال رسوندم. رو بلند
 ارویماه يزده ام بشدت هوا خیدل  یبدنم نداشتم. ول يرو ینترلبدنم داشتم که ک يتو ي. لرززونهیکنار صورتم آو

زده ام لرزان و بزور  خی. با انگشتان نمیبب دیجد دیعکسهاشو شا تونستمیبالك نبودم و م گهیکرده بود. االن د
  گذاشته بود.  یمن.... چه عکس يخدا يباز کردم. وا شویویپ
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  .دیعکسش چسب يام روام دوباره راه گرفت. لب خزدهیصورت  يرو اشکام

  ماه آسمونم خوندم: يبرا زانیر اشک

  مرهم زخم دلم شه ه،یکه گر کنمیم هیگر

  ذره کم شه هیغصه هام  د،یکه شا کنمیم هیگر

  قهیغصه دارم هر دق ،یستیروزا که ن نیا يتو

  قـــهیرف نیبهتر هیمن، گر ينبودنت واسه  تو

  خوابمیم هیبا گر دارم،یب هیگر با

  تابم یب هیم، با گرآروم هیگر با

  بارونم ریزده بازم، من ز بارون

  منو و بارون، باز اشک پنهونم بازم

  رهیبارون، غصه از دلم نم ریز سمیخ سیخ

  رهیدستامو بگ یکیفتم،یدارم از پا م من

  ذارهیتنهام نم هیگر رم،یهرجا م هیسا مثل

  باره یبند اومد اما، چشم من هنوز م بارونم

  )ییفاتح نورا کنم از یم هی(آهنگ گر

  "يســــــــــود_عاشقانه#آهنگ "

. دمیپتو خز ریبست. آروم ز یم خی. کم کم خون درون بدنم هم اریعکس ماه یحت دیدیرو نم ییچشمام جا گهید
. کاش خوردیکال سرما به جانم نشسته بود و دندونامم بهم م یپتو بردم بلکه با نفسهام گرم بشم. ول ریسرمو هم ز

نشد  يخبر یشکیاز ه یبخورم. ول یتکون داشتمپوشوند. خودم که حال ن یم شتریو رومو ب زدیم يرمامانم بهم س
  و.........
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از تمام بدنم حرارت  گفتیم ی. حسومدی. نفسمم درنمسوختیچشم باز کردم. درون چشمام م یبا تکون دست صبح
  .و کامال مشخص بود حتما عفونت کرده کردی.گلوم بشدت درد مزنهیم رونیب

 ينشست که هراسان گفت: دار میشونیپ يدستش رو ؟؟؟يشد ضیشده پارال... مر یچ يمتعجب گفت: وا مامان
  آخه تو؟؟ یستیچرا مواظب خودت ن ؟يسرما خورد ينجوریا یتووووو... ک يسوزیم

م بگ دمیخجالت کش گهی. دنیبا هم حرف بزن نیدنبالت بر ادیگرفته داره م یزنگ زده بود مرخص زیپرو االن
  نه؟  ایبه سرم بکنم  یچه خاک تتیوضع نیبا ا نمیبب یپاش یتونینشده. االن م داریدخترمون لنگه ظهره ب

  . و چشمام بسته شد. شهیبخوابم. اونموقع حالم بهتر م خوامیگفتم: مامان فقط م آروم

سرم بهم سرم  يالبا ي. دکتردیسوزوند. نگام چرخ یرو م مینیداغم ب يچشم باز کردم. نفسها یسوزش آمپول با
بود و چشم بمن دوخته  ستادهیا زیبود و چشماش اشکآلود بود. کنارش پرو ستادهیپام ا نیی. مامان پاکردیوصل م

  بود.

  . کنهیم تتیچشمان بازم جلوتر اومد و گفت: پارال تکون نخور وگرنه آنژوکت اذ دنید با

 دیساعت با هیبعداز  ی. ولدی. نگران نباشادیم نییساعت کم کم تبشون پا میکرد و گفت: تا ن میسِرمو تنظ دکتر
  . دی. فکر نکنم خودتون بتوندیاریسِرمشون قطع بشه که پرستار درمانگاه رو ب

پارال  زمیگفت: عز يعجله ا یبود. مامان بعداز احوالپرس لونیزنگ خورد. چشامو بستم که مامانم جواب داد. ل تلفنم
  بهت زنگ بزنه. نه نگران نباش آنفوالنزا گرفته که ..... گمیبهتر شد مفعال حرف بزنه. حالش  تونهینم ضهیمر

  . منتظرتم. يهالل احمر رو گذروند قاتیتزر ي. تو دوره میهم دار ازی. اتفاقا بهت نایادامه داد: باشه ب یمکث بعداز

بخوره. داروهاشم  يزیحق نداره چ گهیداغ و آش و سوپ. د عاتیکه گفت: فقط ما شدیداشت از اتاق خارج م دکتر
  به کل بدنش نشسته. يبشن آنفوالنزا بدجور يسروقت بخوره که زود اثر کنه. وگرنه ممکنه بستر قیدق

 يدکترو برسونم و برگردم. و دستم تو يبود رو به مامان گفت: خانم سردارلو بااجازه تون آقا ستادهیکه کنارم ا زیپرو
  ها..... ی. فقط نخوابگردمیدم گوشم گفت: زود برم زیفشرده شد. پرو یدست

از همه دور  تونمیدوست داشتم تا م دونمی. فقط مدونمیداشتم رو نم یرو بود. چه حس رویهام دلم ز یحالیاوج ب در
  .فتهیپدر مادرم ن یحت یشکیبشم و چشمم به ه
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سرمم نگاه پشت  گهیو د رفتمیم زاشتمیبعداز خوب شدنم م دیاالن که اصال حال تکون خوردنم نداشتم. شا یول
  .....يمحال و دور از باور يچه آرزو ی. ولکردمینم

نشسته بود  یصندل يکنارم رو زیچشمام باز شد. پرو ی. فقط با تکون خوردن محکمدونمیرو نم داریب ایبودم  خواب
  پارالجان؟ يدیکه تند دستمو گرفت و گفت: آروم بخواب. خودم کنارتم. خواب د

گش مهربون بود. چشماش نگران بود. چشماش ناراحت بصورتم دوخته شده بود. و خوشرن زیکردم. چشمان ت نگاش
  چشماش پراز سوال بود.

خانوم  ي. به حرفم که گوش نکرديخوریسرما م اطیح يبالکن بهت گفتم لباست نازکه تو يباشه تو ادتیگفت:  آروم
  گلم.  

 کینزد نهمهی. شمام اندازمیمه رو به زحمت مو ه شمیم ضیمر تیوضع نیبا ا دونستمیو آروم گفتم: نم دهیبر دهیبر
  .دیو .... خبر ندار دیتا االن شد دمی. شادیش یم ضی. خودتونم مردیمن نش

هم بشم و  ضیاگه کنارت مر یباور کن حت ی. ولیاوضاعت به فکرم نیمحبتت که در ا ي. آهسته گفت: فدادیخند
 دمیهم هستم. شا روسهاتیبدنمه که من عاشق و يتو تو يروسهایچرا؟ چون و یدونیبرام نوش هستش. م يبستر
در کل  یکنن. ول یو کنارم زندگ بموننکردم اصال دلشون خواست مادام العمر برام  روسهاتویو يمهمون نواز يبحد

  هستش. ي. بدنم قوفتهینم ینگران نباش اتفاق

  نه. ایواقعا لبخند زدم  دونمینم یزدم. ول يلبخند حسینظرم اومد ب به

کمکش کنم بلند بشه راحت  دیگفت: اجازه بد زیبه دستش داشت. پرو ینیدر س ریش یوانیوارد اتاق شد. ل مامان
  مزه بده. ممکن هم هست به گلوش بپره. ریبخوره. فکر نکنم درازکش ش

قابل  یداشتم ول جهیسرگ یشونه هام رفت و بلندم کرد. نشستم. درسته کم ریدستش ز ،یاجازه گرفتن از کس بدون
به  يداغ رو با چند خرما خوردم و حس کردم نور ریآهسته ش زیل بود. مامان خرما هم آورده بود. با اصرار پروتحم

  .دمیدوباره کمکم کرد و دراز کش زی. پرودمید یهمه جا رو خوب م گهیچشمام بازگشت. د

شم نشست که با سروصدا وارد بگو لونیل ينگذشته بود صدا یقیباال بصدا دراومد که مامان باز کرد. دقا يطبقه  زنگ
  طبقه باال شد.
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مبهوت فکر کردم: االن با  يکرد. لحظه ا زشیر یراستش ته دلم ضعف رفت و گرومب لونیل يسروصدا دنیشن با
. راستش رهینده که آبرومون م یرو خدا عالمه. فقط کاش سوت گهیم یو چ دهینشون م یچه عکس العمل زیپرو دنید

  ......دایبراه افتاده بود اونورش ناپ ییط رخت شوبسا هیدلم بلبشو و  يتو

. کال دوتا دونستمیرو اونم نم کردیم کاریچ دیشن یرو م لونیل يو افاده اگه اجق وجقها سیف نهمهیصاحب ا زیپرو
 ایرو تحمل کنند! فقط دعا کردم: خدا گهیهمد خواستندیم يمخالف آهن ربا چه جور يقطبها هیاخالق متفاوت و شب

عمرا که مواظب اون دهنش باشه!  لونیوگرنه ل بشه،رو قبول و جذب کنن آبرومون حفظ  گهیل آهن ربا همدهمون مث
  !کردیو بلغور م گفتیتوجه به دور و برش م یب خواستیدلش م یماشاا... هرچ

م زدنش سیل يو کم مونده بود صدا دیبوس یصدادارش با ملچ ملوچ که مامان رو م دایشد يماچ و بوسه ها يصدا
ها جوووون دلِ  ياحسنت دار یلی.... خـــمیگفت: عمه خانوم یبود. حاال شاک دهیچیپ ییرایپذ يبلند بشه تو

دخمل  دونهیاز  ینتونست یعنی. الیخینادرِ ب هخاتونِ شا یباش یدست و پا چلفت نهمهیا کردمی... اصال فکر نملونیل
زن بدردنخورش...... ماشاا...  نیبحال عمو نادر با ا يوا ؟يکرد ضشیمر ينجوریا یو منگ و ملنگت مراقبت کن جیگ

 کاریچ نیتا بچه داشت شیاگه پنج ش ج،یشوهرم که بدتر از خودتون گ ج،یتخته! زن گ رویهــــزار ماشاا... بزنم به ت
ته عمه جوون مارو قبول کرده و نگه داش هیمرد خوب یلیبرد. واال عمو نادر خ یهان؟؟؟ حتما نصفشونو آب م يکردیم

... من شوهرت بودم سه سوته سه طالقه تمـــام. واال تیداداش شیر خیراست نفرستاده در خونمون که برو ب هیحاال 
  جان آقــــا....... الیواو گهیکه د کنه ضیداشته باشه، اونم مر يریکبیدختر ا هیآدم  ایدر دارو دن

سرش بلند نشده که...  ریز ي. خبر داریات باش دهیشوهر ور پر نیهم مواظب ا یها کم میعمه جان... خودمون یول
 ای 400 دیبراق رو کم کمش با يها ی. واال بنظرم اون ورندمشونیوروجک، بالکن د دهیخر یخوشگل يعجب کفشا

  باشه.  دهیتومن سرف 500

 حیتشررو  زیپرو ياز خجالت چشمامو بستم. فعال که داشت کفشها يافتاد. واااااا زیکه بصورت متعجب پرو نگاهم
  . کردیم

خبر بده  ایهم بده!!  یجواب دادیاجازه نم ختنهاشیزلزله با زبون ر نیکه ا دیرسیمامان فقط بگوش م يخنده  يصدا
  !میمهمون دار

پارال و  نی. حاال کجاست انیادامه داد: حتما عمونادر سرتونو کاله گذاشته کم گفته که دعواش نکن یشاک لونیل
  ما؟؟؟ يعمونادر زرنگ و شلوار دوتا
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از  یتخس زرنگ و مارمولک، حت نیکنم!!! ا هیگر ایبخندم  دونستمیاالنش نم نیمحکمتر بهم فشردم. از هم چشمامو
  آبرومونم رفته بود.  گهیزدن کفشها هم نگذشته بود که د دید

  . باور کن سرم رفت!میا کارهیآخه چ نمیگلم بب ریزبون به دهن بگ یکم لونیمامان گفت: ل باالخره

 ينشست که لبخند زیپرو يساکت شد. چشمامو تند باز کردم و نگاهم رو هویبلند وارد اتاق شد و  یبا سالم لونیل
  لب داشت.    يرو

و  یسونوگراف هیرو  زیکرد که تند پرو ینییو باال پا دیکاسه چرخ يتو لهیرو نگاش کردم. چشماش مانند ت لونیل
بگه  تونستیم یو بزش حت زینگاهش ت نیبا ا لونیلحظه ل نیخورم در اقسم ب تونستمیدبش نمود. م ییسرتاپا زیآنال

  شورتش!!! واریروم به د ی. حتهیچه رنگ زیپرو يرهایلباس ز

 تونستیم لونیخب ل یبودم ول حالیقهقهه نزنم. هرچند ب دمیبا اون اوضاع داغونم نخندم شا دمیمحکم ورچ لبامو
  در حد من! ییآنفوالنزا ضیمر هیبخندونه چه برسه به  مرده شورخونه يسکو يُمرده رو هم رو هی یحت

داد و گفت:  یدوباره با احترام سالم لونیبه خنده باز شده بود که ل لونینگاه زرنگ ل دنیهم قشنگ با د زیپرو لبان
احساساتمو کنترل کنم.  یکم دیهستن و با یناشناس زیاتاق پارال، عز يتو دونستمیدکتر نم يشرمنده آقا يوا

  .دمیکه واقعا خجالت کش دیتون ببخشخود

هستم که مثل شما  ی. دوست خونوادگستمی. منم دکتر ندیبه احترام بلند شد و گفت: راحت باش یسرجاش کم زیپرو
  . نجامیا

به من نگاه کرد و گفت: واال من فضول  یکم ز،یبه پرو یو چشماش قشنگ باز شد! کم دیابروهاش درجا باال پر لونیل
 یزندگ يلنگم تو دمیشناسن که اجازه نم یخودشون منو م نایدکتر. عمه ا هیشب یِبِ دوست خانوادگها جنا ستمین

شده! از  ایواقعا خوش بحال بعض ينجوریعوض شده و ا ه... دوره زموندیببخش یبا عرض معذرت و کل یباشه. ول هیبق
برام مهمه. وگرنه  نجاشیا نه؟یشینه مخو يکنار تخت دخترو ادیاونم از جنس مخالف م یتا بحال دوست خونوادگ یک

  و سه سوته حله! ستیبرام ن یبغرنج يمساله  ادمیموضوع ز نیکشف ا

  . دیخند یبلند م گهید زیپرو



  ماه مهربان من

 
393 

 

 يو دکتر آوردن باال دندیدوست عمو نادرت هستن که امروز به موقع سر رس زیآقاپرو شونیا الجانیگفت: ل مامان
سِرم پارال بزن  نیبه ا يسر ایب یمحل قاتینگ بزنم. حاال تو عوض استشهاد و تحقسر پارال. اجازه هم ندادن به نادر ز

  قطع بشه. دیبا یک نیبب

محکم  يداشت چشم غره ا هیکه االن پشت به بق لونی. لدیاز جاش بلند شد و کنار کش زیجلوتر اومد که پرو لونیل
  که دلم دوباره ضعف رفت.  دیبرام رفت و لباشو چنان برام ورچ

.... بزار بهش ییییواقعا خال اریماه يش زمزمه کرد: جالبها نیسرشو به عالمت تاسف برام کوچولو تکون داد و ب ومآر
  َکنه. یقلدرم کله تو م يگزارش بدم! پسرو

 قهیدق 5بهم فشردم. سِرم رو نگاه کرد و گفت: تا  نیگفت. لبامو غمگ یکرد و چ کاریچ میدیخودش و خودم فهم فقط
  . دمیرس ی. خوب موقعتمومه گهید

تون دربره.  یخستگ دیبخور يچا یفنجان دییپارالست. شما بفرما شیپ الیل گهیاالن د زیگفت: آقا پرو مامان
  .دیو شرمنده مون کرد دی. امروز واقعا بزحمت افتاددییبفرما

  . تشیپ امیهستم. بازم م ییرایبهم انداخته آروم گفت: پارالجان پذ یجلوتر اومد و نگاه زیپرو

 يتند دستش رو یبکشم. ول غیازم گرفت که کم موند ج یشگونیچنان ن لونیگذاشتند، ل رونیپاشونو از اتاق ب تا
  زر زد؟ یمردك چ نیگفت: پارلـــا جـــان؟؟؟؟ ا دهیلبام نشست و فشرد.کش

  کنده شد آخه! ال،یل يریپراز اشک شد. دستش که کنار رفت گفتم: بم چشام

ور دلت نشسته؟  يقاپش زد اریدور از چشم ماه هیک نی: بهههه جهههنمممم... به دَررررك... او آروم جواب داد یشاک
با  یکنیم یچه غلط وارید نوریا يدار دونهیم واریاونور د اریو خوشگلم هست گور بگووور شده! ماه پیچه خوش ت

  پلنگ وارِش؟  يبایبا اون چشمان ز کلهیخوش ه نیا

 گرمویدلم چنان به سوزش افتاده بود که ج یکنم. ول هیگر ایبخندم  دونستمینم گهید. اصال دمیبه چشمام کش یدست
  کنم.  یم فیگفتم: باور کن حالشو ندارم. بعدا برات تعر حالیسوزوند. ب یم

  ه؟یک لیخرطوم ف نیا نمی. الاقل دو کلمه بگو ببمیاز دستت خالص بش يریمیم دخدایبه ام يدار نمیب یگفت: م تند
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شوهرم بشه. همه که  خوادیم یصد گرم لیخرطوم ف نیلبام نشست. گفتم: فکر کنم ا ياز غم و درد روپر يلبخند
  گرفتند.  میتصم ينجوریا

رو  میتصم نیهستش که تو سرخود ا ياالن کدوم جهنم دره ا اریمات نگام کرد. بعد گفت: پس ماه یقیدقا لونیل
  ؟یشیخرطوم م نیزن ا يو دار یگرفت

باالسِر خونه  دهیچپ ينجوریهستش که ا یصد گرم نی. خب حتما قسمت ما هم استیخبر ن یهم ب ادیدرد گفتم: ز با
  نشسته! یصندل يو کنارم رو

 لویک میتونه باشه. صدرصــد از دو و ن یو کلهم نم ستین یصد گرم ادمیکه من کردم ز يزیگفت: واال اون آنال لونیل
  ؟یکنیدر م ییزایچ هی ی بختکاهللا ينجوریهم ای يها... خوب وزنش کرد شترهیب

منم مثل  نکهیمثل ا نایع کنهینگام م نی! همچینیب ینم یچیو ه يتوووو که کور ینگاش کردم گفت: بترک متعجب
  هستم. دیبد دیخودش ند

تر  نیقشنگ اندازه گرفتم بنظرم سنگ زونشیآو يبا دل و قلوه  یبمحض ورود سرتاپاشو چکاپ کردم و حت منکه
در نوسانه.حاال تو  شتریب دمیشا لویدو تا سه ک نیب دمیمبارکشون قطرشم اندازه گرفتم فهم يض جاهابع یاومد. حت
 گهید يو تصور کرد يدید یصدگرم مبویزلم ز اونهمهرو با  یبا عقل ناقصت مرد به اون قد و قواره و گندگ يچه جور

  خود داره..... يجا

نداشت  یخالص یشکیمنحرف ه يدختره  نیفتاده بود. از دست او همزمان اشکامم راه ا دمیخند یم گهید ندفعهیا
  مخصوصا مـــن.......

  شما که روابطتون حسنه بود! شه؟یم یاون چ ؟یچ اریپس ماه ،یبطرفم خم شد و گفت: حاال بدور از شوخ لونیل

آخر و  میس به میاز حسنه سرش نشد که نشد. ردش کرد. ما هم زد يزیبابام چ یبهم فشردم و گفتم: ول لبامو
  . میتمومش کرد

  تموم شد؟  یسادگ نی. گفت: به همکردیو نگام م کردیفقط نگام م لونیل

بهت نگفتم. راستش  يزی! سرت به کارات گرم بود و منم چيخبر ندار یچینبود. تو از ه میسادگ نی: به همگفتم
  کنم. یم فیبره برات تعر زیبگم. بزار پرو دمیکش یخجالت هم م
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 زیپرو نیا رمیو گفت: باور کن پارال فقط متح دیبا تاسف برام تکون داده لباشو ورچ يرم نشسته بود سرکه کنا لونیل
  سرخ است. مشیکه دو س یگر بمب یتو شده ... مثل خنث يمزه  یب یو گچ دهیپر يتو با رنگ و رو یعاشق چ

  لب و دل را بزنم  دیام ق مانده

  رو  حالتیشفته و ب ياون چهره  ای

شله  افهیق نی. در برابر اادیبگم انشاا... بدت ن يزیچ هی ی. ولهیچه وضع نیدتو جمع و جور کن واالااا... اخو پاشو
 ییرایتو چشم هستش. اصال ابهت و گ یلیداره خ يوجهه ا هی زخانتیپرو  کنن،یفرار م دنتیزردت که همه هم با د

  داره. اما... اما... یخاص

  . شهیم یحرفش چ هیبق نمیبود بب صورتش دوخته شده يمنتظرم رو نگاه

 يتو یخاص یزرنگ هیباور کن  یو بدجور شناخته باشمش ول ادیبنظرم اشتباه ب دیشا دگاهید نیداد: در اول ادامه
  دادم. صیتشخ ينجوریچهره اش وجود داره. منکه ا يتو یخاص و ذات یمارمولک هی. اصال شهیم دهیچشماش د

با  یباشه. گاه یخب... تا قسمت چ یبودم. ول شیدارم. از اولم متوجه زرنگ یسح نیگفتم: اتفاقا خودمم همچ آروم
 یاولت. خسته... غمزده... دلمرده... و خودتو م يسرجا يگردیآخرش برم ی.هرچقدرم تالش کندیجنگ شهینم یچیه

م نکنم. نداشته باشم و فکر ه ينظر یگه حتید کنمیم یدارم. سع یتیوضع نیبه سرنوشت. منم االن همچ يسپر
  هم به جهنم. شی. بقدیخوش آ دیآ شیهرچه پ

کرده! خوش بحال با  دایاتراق کردن و چادر زدن پ يبرا ییخوب جا شیبا زرنگ لویک میدو و ن نیگفت: واال ا لونیل
  .شهیم وونهیمحسن داداشم، اگه بشنوه د نوایانتخابش. ب نیسعادتش با ا

 يطالق هم تو هیلویک میدو و ن نیاه کردم. حاال نتونستم بگم اگفتن نداشتم. فقط نگاه کردم و نگ يبرا یچیه
  کله ام.  يتو دیکوبیم یدو دست لونیشناسنامه اش داره که فکر کنم ل

تو  میاز هل حل ينجوریا رهینشه تورو بگ دایپ یو پاتال ریپ هی يدیترس یهل، م ي دهی: شوهر ندگفتیم یشاک حاال
  !يافتاد گید

نداشته  يو کار نمیپارالخانم رو بب دی: اگه اجازه بدگفتیاومد. به مامان م زیپرو يکه صدانگذشته بود  یساعت مین
  حال پارالخانم خوب بشه در خدمتم. یآت يرفع زحمت کنم. امروز که کال بر وفق مرادمون نشد. انشاا... روزها نیباش
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به نادر زنگ بزنم که تمام زحمتها به  دی. اجازه هم نداددیبزحمت افتاد یلی. خمیگفت: واقعا شرمنده تون شد مامان
  گردنتون افتاد.

 يچکاری. از هزهیپارال چقدر برام عز دیدونی. خودتونم مدینگ ينجوریگفت: لطفا ا شدیهمچنانکه وارد اتاقم م زیپرو
  ندارم.  غیبراش در

  ها.... دهیبار لویک لویبرات ک واریزمزمه کرد: واال خدا شانس بده. از درو د شدیکه از کنارم بلند م لونیل

  .دیکنارم رس زیفرو خوردم و پرو حالمویب لبخند

 یعاشق پیتر شونیبچسبش. االنه که ا یبدون و دو دست یلیرو خ زیپرو يپارال، قدر آقا نیگفت: بب رانهیشر لونیل
 ونیآقا نیا شییخدا ینباشه. ول یهست چشمم دنبال هر کس یو انقده کس زهیعز یلیپارال برام خ گنیبرداشتن و م

  گفتم. یک نینی. بباستیدن يدنبال کل زنا شونیبابا قور يانقده ذاتشون خرابه چشما

 زیآقاپرو دیکرد. شا یشوخ شهیهم م شهی! مگه همهیچه حرف نیا الیلبمو محکم گاز گرفتم. مامان گفت: ل منکه
  ناراحت بشن آخه!

برامون رو هستش. فکر کنم  رتونیکه کال شمش ونیاشناختتون از آق نیگفت: بنازم به ا دیخند یم کهیدرحال زیپرو
  ها! نیترسناک یلیبه من رسوندن اعظم خانوم رو. خ یو اشتباه نیمادر زن درجه اول من هم شما باش

 دیبا زنهیخونه رو م نیکه در ا ی. کسستیدر کار ن یناراحت شدن نیگفت: عمه جونم نترس ییخندان و با پررو لونیل
کارش باشه.وگرنه  يتو یتیو حق هم نداره آه و ناله و شکا ارهیره پوش داشته باشه بتونه دوام بو ز نیآهن یتن و بدن

شده با  نییهم کله قند تز یقرص ماه... دنبال کس نیع میدار تردخ هی. نیو شفته مون نگاه نکن ضیاالن به دختر مر
 ادیب میخوایم دانی. خودمونم مرد ممینیا.ما کال  میو هم نازشونو بخر میهم بهشون دختر بد میسرخ نفرستاد بیس

  واال! ارهیدوام ب

 ی. گفت: سعدیخند یبود که فقط م زی. مامانم مات و متعجب مونده بود. پروکردمیبودم و نگاه م دهیلبامو ورچ منکه
  ده.بهم برنخور يزیچرا فعال چ دونمینم نباریکه ا شمی. متاسفانه من زود ناراحت مرمیحرفارو به دلم نگ کنمیم

  ..........يناز ناز زخانیکارت در اومده... پرو نوایب يگفت: اوووووه پارال لونیل

  تخت نشست. يهمچنان خندان بود که کنارم رو زیپرو ي. لبادیکش رونشیمامان بازوشو گرفت و از اتاق ب که
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  دختر....... نیا هیگفت: عجب زلزله ا آروم

 یلیعشقمه خ الیل ی. ولکنهینکنه. درجا آدمو ناك اوت م ریپرش گزدم و گفتم: فقط مواظب باش پرت به  يلبخند
  دوستش دارم.

  راحت برم که نگرانت نباشم؟ الیخندان گفت: االن حالت بهتره؟ با خ زیپرو

  . دی. نگران نباششمی: بهترم. رفته رفته خوبم مگفتم

  باشم؟ دواریبه جواب مثبتت ام تونمیگفت: م آروم

در موردش نکردم.  ياصال فکر نی. باور کندونمیه صورتم دوخته شده بود. گفتم: هنوز نمکردم که منتظرانه ب نگاش
  .میکن یم کاریچ نمیحالم خوب بشه بب

  دوست دارم.  یلیشعرو خ نیپارال... من ا نیخم شد و گفت: بب بطرفم

  ؛ینَظر کُن ؛یکُن ناز

  یستم کُن ؛یکُن قَهر

  که جَفا،  گر

  که وَفا،  گر

  شودیتو حذَر نم از

 زنمیزنگ م ی. ولرمی. تمام. االن مواظب خودت باش که من مستمیا یجانم م يحرفم بود که روش تا پا نیآخر نمیا
  باور کن. دارمیپرسم. اصال هم دست از سرت برنم یحالتو م

 همچنان چشم به پشتش دوخته بودم و شدیو از جاش بلند شد. از اتاق که خارج م دیصورتم کش يآرام رو یانگشت
  چشمام نشست. يتو یاشک

با اون  نمیبب یکنیم فیرو برام تعر زیپرو نیا يوارد اتاقم شد و کنارم نشست. گفت: حاال ماجرا لونیرفت. ل زیپرو
برطرف بشه، واال، بِال  دیبوده با یشما سوتفاهم خاص نیاگه ب نمیبب ن؟یزد يچه گند یدست و پاچلفت يزورگو اریماه
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تو دلته گفت و  یروبرو نشست. هرچ دی. سوتفاهم رو باهخودش با استراحت خوب بش ستین یسوتفاهم سرماخوردگ
  .شهیرفع م ينجوریطرف شد که ا حیگفت و گفت ...... بعد منتظر توض

 يرو ختیرو ر ینبود و آب پاک یازدواج راض نیتکون داده گفتم: مشکل ما تنها سوتفاهم نبود. بابام که کال به ا يسر
بعدا صددرصد  دونمیم نکهیو ا یباهام بد تا کرد.االن با تمام ناراحت اریخرمو گرفتم که ماهآ میدستم. منم تصم

  .ادیب شیپ ی. تا چمیتموم کن میتوافق کرد اریبا ماه شم،یم مونیپش

  نشد.  ينجوریکن ا فیگفت: از اول تعر لونیل

  !!!ارهیه کرد و گفت: ماهبرداشته نگا مویگوش الیبلند شد. ل میشروع کنم که زنگ گوش خواستمیم تازه

تو  اریپرده مو آروم کنار زده گفت: ماه يتند بلند شد و گوشه  الیموند. ل رهیخ میو نگام به صفحه گوش گرفتم
  . اطشونهیح

اومد که نوشته بود:  یامکیبود که بهم زنگ زده بود. جواب ندادم. زنگ قطع شد. پ دهیرو د زی. حتما پرودیلرز دلم
. دوباره زنگ نیاومده هم شیسوال برام پ هیندارم. فقط  تی. نترس کاريبهم جواب بد شهیهم يدباشه قول دا ادتی
  بار جواب بده. نیا زنمیم

  .کردینشست که سردرگم داشت منو نگاه م الیصورت ل يرو نگاهم

  .دهیرو د زیاالن؟ حتما پرو یکن کاریچ يخوایم يتند پرده رو انداخته گفت: وا الیل

  جوابشو بدم. بهش قول دادم. دیگفتم: با آروم

بارت  ییزایهـــــا. چ دهیقورت م دنیاالن تورو درسته بدون جو ؟يشد وونهید ؟يرو قول داد یداد زد: چ لونیل
  هفت جد و آبادت بسوزه خودت جهنمممممم. کنهیم

نارم باشه و هوامو نکنه. فقط ک تمیاذ گهیدردناکم گذاشتم و گفتم: نه ... اون قول داده د يگلو يرو یدست آهسته
  به کارم نداشته باشه! ي! خودش که قول داده کارهیبه چ یچ گهید دونمیداشته باشه. باور کن نم

 یمثال آروم و ب يبا صدا کردیم یهم سع اریدادم که ماه ی. آروم بهش سالمدیلرز یزنگ خورد. دلم م میگوش
  بد...... یلیکامال مشخص بود حالش بده... خ یبهم جواب بده. ول یاحساس
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اون آسمون جل زرنگ و هفت خط داشت از خونه تون  ومدمیم رونیو ادامه داد: االن از ب دی. حالمو پرسدیچک اشکام
  اومده بود؟ یچ ي. براشدیخارج م

و هر  شدیکه م یهرچ دیهم جمع شده بود قورت دادم. اشکامو پاك کردم. با ادیز یلیدهنمو که از ترسم خ آب
و دروغ پشت  ی. گفته بود کنارمه... بعدا هم حوصله الپوشونگفتمیاول راستشو بهش م نیم رو از همبرا فتادیم یاتفاق

  دروغ گفتن رو نداشتم.

بهش  ینیرو راست و حس يزیپس هرچ میرو تموم کرده بود یدعوا هم نداشتم. ما که همچ يحوصله  یحت بعدا
  .گفتمیم

من اصال  یکه تو رفت شبید ی. ولمیو با هم صحبتهامونو بکن رونیب میبر ادیبخدا سپردم و گفتم: قرار بود ب خودمو
آنفوالنزا  دایپله ها تو اون سرما نشسته بودم. در راهرو هم باز مونده بود.االنم شد يشد و مدتها رو یچ دمینفهم

  .  دهگرفتم که برام دکتر آورده بود. تازه سِرمم تموم ش

زمزمه کرد:  ارهیو نفس کم م لرزهیصداش م کردمیحس م کهیبعد طور سکوت کرد... بازم سکوت کرد... یکم اریماه
  .ارهیبرات دکتر ب کهیمگه من مرده بود اون مرت

  .......ادی. به احتمال زستین کهیمرت اریگفتم: ماه آهسته

  ادامه ندادم. گهید

 هیبود فقط  یکاف نایا تمام اب ی! ولهیبه چ یفهمم چ یکه خودم م هینکن ک يادآوریخشم و بغ کرده ادامه داد: بمن  با
 يزود نینبود. چطور منو به ا يزی. دکتر که چختمیریبرات بهم م ارویدن يزدیزنگ به داداشـــت.... داداشــــت م

  !!! يفراموش کرد

اومد.  نییکنار گوشم پا دهیموهام سر نیو از ب دیلحظه از سرتاپام جوش هیسرد در  یداداش عرق يکلمه  دنیشن از
  کردم و خفه گفتم: دادا........... شم؟؟ ی. اشکام راه افتاد. بدتر راه گرفت. هقومدیسم باال نمنف گهید

  تووووو! یبه بعد فقط داداشت! خب چرا بهم نگفت نیگفت: بله داداشت... از ا محکم

وجه ماجرا و از هوش رفته بودم. اونم خودش خونه مون دنبالم اومده مت دمیفهم یگفتم: منکه کال خودمو نم آروم
  . ستمی. بلند... بلند گرستمیکنم و بلند گر ینتونستم اشکامو مخف گهیشده بود و بعد دکتر آورده بود.د
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گرفته و لرزانش   يبا صدا یهم شده بود. بعد از مدت یصدامون قاط ی. هردومون دوطرف گوشکردیم هیهم گر اریماه
نشسته. خب نشد...  اریماه ی... آبجیداداش یناز آبجبه اون چشمان  یو دوست ندارم بفهمم اشک خوامیگفت: نم

وگرنه من آماده  يکمکم نکرد شتریراستش تو ب یعنی. دی. زورمون نرسمیبا سرنوشت مون بجنگ ینتونستم و نتونست
  بودم.

 گهیبقول خودت د دمی. دشدیچشمام دور نم يمظلومت اصال از جلو ي افهیفکر کردم. ق یتا صبح به همچ شبید
به  ،یو مال خودم بش ارمیبتونم به دستت ب کهیخودم عهد کردم تا روز ي. صبح با خداادیدستمون برنم از يکار

روز  هی... انقده حواسم بهت باشه که نزارم ی... ولیعنوان داداش کنارت باشم و به هر نحو هواتو داشته باشم. ول
کنار  گهی. االن ددمی... قول مدمیبهت قول م نویا. یشیخدا مال من م يروز از روزا هی خورمی. اما قسم میناراحت بش

 یبرو. فقط بخاطر داداشت خوشبخت باش. هر حرف و درددل تیبرس و دنبال خوشبخت تیداداشت راحت به زندگ
  اول بخودم بگو بعد پدر مادرت. یداشت

.خودت کنمیموشت نمفرا يلحظه ا چیو ه ی. باور کن روح داداشت هستیلیدوستت داره... خ یلی... داداشت خپارال
دادم بهم  امیپ ای. اما فقط قول بده هرلحظه که زنگ زدم یپارال... تمام وجودم هست هیقلبم چ يتو گاهتیجا یدونیم

  ........ییییییچی... هینکن یرو ازم مخف يزیو چ يجواب بد

.... يخبرم بزار یشمت ببخ ی.... نمیمن ونیو درشتش باخبر باشم. مد زی... از رتیاز لحظه به لحظه زندگ خوامیم
  . شدمیهق هقهامو کنترل کنم. داشتم خفه م تونستمینم گهی. دهیبعد بق یگیرو اول بمن م یهمچ

بکنم.  دیبا کاریچ نمیو آروم ادامه داد: مواظب خودت باش بزار فکر منم ازت راحت باشه بب دیکش يصدادار نفس
رو بجز  یشکیسپارمت. چون واقعا ه یمن... فقط به خدا م ي.خداحافظت باشه پارالاریماه يخدانگهدارت باشه پارال

  . زنمی. بازم زنگ ممیخودش ندار

هم ناراحت و اشکآلود چشم  لونی. لگفتیهم نم یچیو مات ه نی. غمگکردیبود و نگام م ستادهیدر ا يجلو مامانم
  بود. دهیشن ارویماه يحرفها شتریب نکهیبود مثل ا کمیبصورتم داشت و چون نزد

و گفت: خدا ازتون نگذره. مطمئنم  دیمامانمو د لونیصورتم گذاشتم. ل يرو قطع کردم و با هق هق دستامو رو یگوش
و  امیق هی. نیبکن نیخواست يهرکار نیچون پدر مادر هست ستی. قرار نمیگذری. چون ماها ازتون نمگذرهیهم نم

و ما هم  نیجهنم جزغاله بش شیتو آت شاالیا. اه منیو اهر نیاطیشما ش یحسابرس يهم فک کنم در کاره برا یامتیق
  .میکن فیو ک میفقط از بهشت نگاه کن
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 ایدن نیبزنن هوارش به ا شیبدنش ن ي دهیخاص و ند يانقده از جاها هیغاش ياون عمو نادرو مارها یکه اله يوا
  بشه. از مرد بودن سقَط یغد و نفهم...که اله نهمهیلجباز... مرد هم ا نهمهیبرسه. مرد هم ا

اش....  دهیخاص ند يبابام با اون جاها نوایو ب چارهی. بدمیلبم نشست و خند يرو يهام لبخند هیگر نیب ناخواسته
آخرش به خنده ختم  یحس. هر اشک و آه يتو يبزاره بر لونیدختر. محال عالم بود ل نیکرده بود ا ییعجب دعا

  .شدیم

به کوه و دشت  ستیکوه بکنه... مجنون ن ستیفرهاد ن اریماه نیا نیبصورتم انداخت و گفت: باور کن ینگاه لونیل
. بازم کنارش باشه و نهیعشقشو بب يلحظه به لحظه  یعاشقه که حاضره خوشبخت يبحد نیقبول کن ی. ولفتهیب

 گریج یو مرامشم. اله اریماه نی. بخدا خراب انیکرد کاریباهاش چ ـــنیهواشو داشته باشه.اونوقت شماها قوم ضال
  غد بدذات. نیمو نادر رو گاز بزنم و بخورم خام خام بلکه همه راحت بشن از دست اع

 ينبود. حرفها یفکر نکنم که اصال شدن یچیبه ه گهیکردم د یکنم. سع کاریچ گهیبد بود و واقعا بلد نبودم د حالم
  سوزوند. یم گرمویسوزوند. دلم سهله تا ته ج یهنوزم دلمو م اریماه

  . ستیرضا ن زیته دلش به پرو دونستمیم یترکمون کرد. ول یحرف چیون هغصه دار بد مامان

 دمیخواب یم ای دمیخند یهرچقدر م یسرمو گرم کرد. ول اشیو شلوغ باز طنتهایکه متوجه حالم شده بود با ش لونیل
  بازم ته دلم پراز غصه بود.

و بدون ناز  يجد یلیو خ زدیهم زنگ م رای. ماهدیپرس یحالمو م دنمیو با هزار زبون و ناز خر زدیزنگ م زیپرو
 نانیحس اطم هی زدیکه باهام حرف م ينجوریچرا ا دونمیحالم بود. نم يایزورگو جو یواقعا مثل داداش دن،یخر
 گفتیبهم م ی. حسکردیرو دوا نم يدرد چیعشق فعال ه نیا ی. بازم عاشقش بودم ولگرفتیته دلمو فرا م دایشد

سفارش به  میلیو محکمش که خ يکرده..... ناخودآگاه از لحن جد ریی... بشدت تغکرده رییتغ اریدر ماه يزیچ
بود و  ستادهی. خداروشکرررر که داشتمش. االن مثل کوه پشتم اشدیقرص م يته دلم جور کردیمواظبت از خودم م

  من چه آرامش داشتم.

هم که فرداش  لونیل جنگ بودم. لتخت بودم و سوپ داغ مامان رو خورده با عطسه هام درحا يهمچنان تو اونشب
خواب راحت  هی یحت کردیم فیکه برام رد يتنها کار یمونده بود تا به اصطالح مواظبم باشه. ول شمیکالس نداشت پ

اجق وجق و خنده دارشم که منو واقعا از پا  يحرفها. گفتیو خاطره م کردیدم گوشم وز وز م یرو ازم گرفته بود و ه
  .  نداختیم
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. دیکوب ی. قلبم مرمیبگ لشیو آماده باشم تحو ادیم دنمیداد به د امیکه زده بود، شب بهم پ یدوسه بار زنگبا  زیپرو
  عذاب بود. ي هیهنوز به بودن و رفت و آمدش عادت نداشتم و برام در کل ما

به  رسهیهم م نیزم يکره  يدر رو ینیب شیپ نیاسکار بهتر زهیپارال، جا نیگفت: بب دیکه به فکر رفتنم رو د لونیل
!!! واال یکنیم ينجوریاالغ... چرا با خودت ا نهمـــهی. دختر هم ایشینم یُگه چیتو ه کنمیم ینیب شیمن که االن پ

صورت پراز غرورش  ونیبزن بهش، اون دکوراس يحرف زد و سرتو خورد، چنان لگد ادیترس و هراس نداره. مردك ز
  .نییپا ادیو افاده اش ب

زر  ادیز دیباشه... مرد با یخجالت یکم دی... مرد بانیباشه هم یخاک دیو افاده. مرد با سیاونهمه ف مرد رو چه به واال
  .شهینم زونشیآو يبا وزنه ها لویک میدو و ن زیپرو نیشامل ا نایا چکدومینزنه که متاسفانه ه

 يکه ماله  يگونه بزن، جوربرس و پنکک و رژ  یات کم دهیپر ي. که گفت: الاقل به اون رنگ و رودمیخند یم داشتم
 هیتوص نیمهمتر میکیها. یپرون یبزمجه رو هم م زیپرو نیا یشفته باش ينجوریگچ کار هم اونجا معطل بمونه. واال ا

مواظب باش  ،یکنیدماغت رو پاك م یو ه یکنیم طسهع یلیچون خ ،یزنیباهاش حرف م يدار یوقت نکه،یا یمنیا
  ه آبرومون بره!نزن رونیخوشگلت ب ینیحباب از ب هی

هم به  يرو ندارم و عالقه ا يچکاریه ي. خندان فکر کردم منکه کال حوصله دمیخند یو غش غش م حالیب داشتم
  تختِ تخت بشه. المیمن بشه که خ الیخیاول بپره و ب نیاز هم تونهیهم م زیندارم، پس پرو زیپرو

 یلکسیدستش بود و در نا يتو یدسته گل قشنگ زیوارد اتاق شدند. پرو زیگذشته بود که مامان همراه پرو یساعت
 رفت،یو دلش براش ضعف م شدیبود که اگه آدم عاشقش م دهیقشنگ بخودش رس يهم برام آورده بود.بحد وهیآبم

  ......فیح یکرد. ول یدوران رو ط نیباهاش بهتر شدیم

االنه که  دونستمیم کرد،یبر نگامون م بود و بر و ستادهیکه ا لونینذاشت بلند شم. ل زیجام تکون خوردم که پرو سر
  بده.  زیپرو لیتخم دو زرده تحو هی

از  یکیچرا  دونمیکنم. نم نییپله هارو باال پا نیا تونمینم یه ؟یکمکم کن نییپا يایبا من م الجانیگفت: ل مامان
  . کنهیزانوهام بدجور درد م

که جوون   شهیسرتون. آخه نم يا تا نوك موهادورت بگردم از نوك پ یبرگشته متعجب گفت: عمه جون اله لونیل
  گشت ارشاد الزم دارن کلهم حواسش بهشون باشه ها..... هیاالن  نایمردم رو با پارال تنها گذاشت. جوون نَنم ا
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  کارت دارم تند!  ایآبرومون رفت! با من ب يدیم لیتحو هییچه حرفا نایا الیگفت: ل یشاک مامان

 يفکر نی! اصال همچیکنیغلو م نهمهینداشته مون رفت آخه عمه ا ي: واااااا... کدوم آبروخندان راه افتاده گفت لونیل
خانش رو  زیپرو نیا يهوا نهمهیکه ا شمیبداخالق گلم م يعمه  يلطفا که صددرصد اشتباست. خودمم فدا دیهم نکن

  داره! 

  . منم که لبامو بزور جمع کرده بودم.دیخند یم زیپرو

 نهمهینشده ا زیو مو دهیشانس دارن که از راه نرس ای. حاال بلند بلند گفت: واال بعضکردیمکه تموم ن لونیل یول
  هواخواه دارن...

  چرا!  دونستمیفقط کاش م ه،یاز دستم شاک یلیخانم خ الیخندان گفت: ل زیپرو

وگرنه مهربونتر  ناراحته. یکم نیاریمنو ازدستش درب زنهیو حدس م میهست یمیگفتم: آخه ما واقعا با هم صم آروم
  ازش سراغ ندارم.

و شمارو از دست  گردمیبرنم یباشم نه؟ انشاا... که دست خال دواریکم کم ام تونمیخوشحال گفت: پس انشاا... م زیپرو
  .ستی. االن حالت بهتره؟ رنگ و روت که بازم خوب نارمیهمه درم

 میصبح. فکر کنم از کارو زندگ نیبه زحمت افتاد یبهترم. ممنونم. کل یلینه خ ی. ولدونمیگفتم: رنگ و رومو نم آروم
  . نیافتاد

برات  نیلحظه خوب بودنت. تو فقط خوب شو و بهم جواب مثبت بده، بب هی يفدا میخم شده گفت: کارو زندگ بطرفم
  ....دنیدر حد ذوق کنمیم زتیدرنظر دارم. سورپرا یچ

آدم بد ماجرا من  گهید ،يبهم بد یام نکن. اگه جواب منفنگ ينجورینگفتم. ادامه داد: توروخدا ا يزیکردم و چ نگاش
بهم  نیماش يبرم که خودت همونجا تو یدزدم وبا خودم م یدانشگاه م يها... باور کن چنان تورو از جلو ستمین

االن روشن کردم. فقط  نیرو هم فتینداره. من تکل یاش بمن ربط هی.از من گفتن باشه که خب بقيجواب مثبت بد
  ذره ست. هیکنار تو قدم زدن  يو من دلم برا میکار دار یشو که کل زود خوب

نداشت. چقدر خوشحال بود. چقدر شادمان بود.  يپر شده بود که حد و اندازه ا ینگاش کردم. ته دلم حسرت بازم
  عاشقانه هاش نقشه ها داشت. يخواسته اش عجله داشت. چقدر برا يچقدر برا
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از دست  ی. عشقيداشتم... فقط آه و ناله و حسرت و خودخور یتم. من ته دلم چداش یش چمن برا ؟؟؟یمن چ اما
  ملتهب. يسوزان و کل وجود يگریفرو خورده... ج ییداده و ناله ها

انگار  ،يکردیرو نگاه م زیآقاپرو یپارال، چنان داشت يوارد اتاق شد.گفت: وا ینیریش یو ظرف يچا ینیبا س لونیل
  یگفتیم یداشت

  ! دیکن يبستر مرا

  دیگویدروغ م شیجواب آزما نیا

  ستین یخوشحال يها از روخنده نیا

  زندیکه م زندیقلب خوب م ضربان

  ...شودینم لیکه دل نیا

  میهااثبات حرف يکه برا دیببر ییجا مرا

  رندینگ یخون

  نهیبدون معا و

  سند،یبنو اممهیدفترچه ب يرو

  بار کیدوازده ساعت  هر

  .. .ستنیگر يبرا ياشانه

  یادهم_رسول#

  نازتو بخره.  یکی یکنیچقده هم ناز و نوز م يخورد مهینصفه ن يسرما هی... گهیخبرته تووووو... پاشو د چه

بره پشت سرشم نگاه  گهیبشه و د مونیپش زتیعطسه و سرفه و اَخ و اوخ آقا پرو نهمهیبا ا کهیاز اون روز بترس
  نکنه.
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راحت باشه. منم که عمرا برم پشت سرمم نگاه نکنم.  دی. اجازه بددینکن تشیخانم اذ الیخندان گفت: ل زیپرو
  دلش خواست بکنه. يهر کار نی... بزارزهیپرو يایاالن دن یاومده ول ایدن نیا يپارال از کجا دونمینم

که  ينجوریناز کن. ا یتونیکرد و گفت: پس پارال تا م ییرایپذ دهیورچ يباال داده و لب و لوچه  يبا ابروها لونیل
  .امیهم نم نییپا گهیو د شمیهستن من باشم سوار گردنشون م دارتیخر

 لونیل ياول به حرفها و متلکها نیهم از هم زیپرو دی. بادمیخند یم یول دمیکش یخجالت م نکهیعالوه بر ا من
  نبود. ي. چاره اکردیعادت م

حت شده بود رو بمن گفت: فقط پارال خواهشا را الشیکه خ زیرفت. پرو رونیچشماشو برام لوچ کرد و از اتاق ب لونیل
به آرزوهام عجله  دنیرس يواقعا تحملم کمه و برا یکه منو شناخت می. فکر کنم اونجورمیکار دار یزود خوب شو کل

 رونیلطف کن زودتر از تخت ب یول ست،ینم وضعت خوب نیب ی. ممیشروع کن مونویهرچه زودتر زندگ خوامیدارم. م
  .ستنین ینقشه هامو اجرا کنم. چون بدون تو و حضورت کنارم شدنکه ..... من  ایب

دوخته بود و منم عروسک  دهیخودش بر يبرا زینداشتم بگم. پرو يزیچ یعنیگفتم.  ینم يزیو چ کردمینگاه م فقط
  .کردمیو خودمو باهاش همراه م گرفتمیدستاش حالت م يتو دیقصه بودم که با نیا يشب باز مهیخ

با  شتریزدن نداشتم و ب يبرا یبنده ناتوان هم حرف نیارم بود و از همه جا حرف زد. خداروشکر اکن یساعت زیپرو
داداشم  يجا مونده بود که از امروز بجا اریماه شیاز فکرم پ يا نهی. اما زمدادمیجوابشو م ریگوش دادن و بله نخ

  داداشمو دوست داشتم. نیقدر... چقدر امن چقدر... چ وهوامو داشته باشه! دایو قرار بود شد کردینقش م يفایا

کنارم بلند شد و  یکنارم بوده و زمان رفتنشه. آروم از صندل يادیحس کرد ز زیپرو نکهیوارد اتاق شد. مثل ا لونیل
  دستش گرفت.  يدستمو تو لونیبدون خجالت از ل

  به هم فشردم که لثه هام درد گرفت.  يچرا دندونامو طور دونمینم

 يبرا کهیو محو اون آرامشت شدم... از روز دمتید کهیکه شناختمت... از روز ياز روز یدونیگفت: م خم شد و بطرفم
از عشقت  یمیکردم. چون ن هیو خوشحال شدم... هم گر دمیو عقلمو از دست دادم،... همزمان هم خند نیبار د نیاول

 دونستمیبود. چون نم یکیتار گرشید مین ی. ولدمید یم نیبود که خودمو با بدست آوردنت خوشبخت تر ییروشنا
  دوستت دارم. نهمهیکه ا نهیهم يبرا دیبام و دو هوا بود و شا کینه. عشق تو برام  ای ارمیبدستت ب تونمیواقعا م
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مرد تنها  هی يبه آرزوها دنیرس يکه فقط دلشو بند تو کرده... برا يزیمن... بخاطر من... بخاطر پرو ي... براپارالجان
  . خوامینم يزیازت چ گهیکن. د شیو همراه زود خوب شو

کاشت که بدنم رسما وا رفت. حاال از سر تا پام گزگز کرده مور مور شد که  میشونیپ يداغ رو يخم شد و مهر آروم
  بجونم نشست. یسخت يسرما

. دور از وجود البته دور از جونتون.. گمیم يزیاالن چ زیباره گفت: واال آقاپرو هی داشتیکه چشم ازمون برنم لونیل
  . گمیکه م دیتون... فقط به ذهنم رس نینازن

  شنوم.   یم دی. گفت: راحت باشکردینشست که فقط نگاه م زیپرو يلبا يرو يلبخند

که همه  رزنانیپ يِ . در کالس سواد آموزگهیجوك بگم البته دور از وجود با مرامتون، خب جوکه د هیگفت: اول  لونیل
پارال بشـــدت   دی،تکرار کن گمیبــار م نیصدم يبرا گه،یعلم خسته و درمونده مسال هستن م 70 يشون باال

  و فداش شه... رهیبم زشیپرو یاله گنیبلند م رزنانیپ یاست... همه ضیمر

 گهیزدنهام د خیبار با تمام  نیا یدل ضعفه داشتم، ول دایشد زیپرو يو بوسه  لونیل يبخاطر حرفها و متلکها هرچند
  . دیخند یهم با قهقهه م زی. پرودمیخند یبلند م

رابطه دچار احساسات  هیتو  یبازم دور از وجود محترمتون، وقت زخانیادامه داد: االنم پرو زیبا خنده رو به پرو لونیل
بلکه  اره،یاداهارو درم نیا ستیکودك و عشق درونتون ن گهی. ددیستیاون خودتون ن گهید دیبدون د،یشد يدیشد

... زیآقاپرو دیبزنه. البته گفتم مدنظرم شما نبود نتونیمقشنگ ز يپرونه و ممکنه روز یجفتک م خر درونتون داره
  گفتم. ينجوری. همدیباور کن

. بعد فکر کنم مجبور شد خودشو با دیماس لونیصورت ل يکه خنده اش تموم شده بود، اول نگاهش مثل من رو زیپرو
  کرد. ندیجو موجود سازگار کنه و دوباره شروع به خند

 ارمیاز عزا درب یتمام گفته هاتونو جبران کنم و دل رسهیم ي. انشاا... روزدیدلتون خواست راحت باش ي: هرجورگفت
  نشه. رید یلیکه انشاا... اون روز خ

 هی یشو نگه داره، ول ییتونه راحت دستشو یخاك عالم بر سرم که آدم م يگفت: وا لونیکه ل دمیخند یم میداشت
منکه فقط از  يسنگسار شدن آماده کنه. وا يهرلحظه خودشو برا دینگه داره که با تونهیرو نم طونیشداماد تخس و 

  من تمومش کن. آبرو نموند برامون. ونِ... جووولونیصورتم گذاشتم و بلند گفتم: ل يخجالت دستمو رو
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 يجلو ينجوریا دمیکه من د یقعاش زخانِ یپرو نیهم خندان گفت: نترس بابا! ا لونیبلند شد. ل زیپرو يخنده  يصدا
  مطمئن باش. نوی. ایهزارساله بش یرترشیس زارهیو نم ستین یحرفها دررفتن نیدر خونتون چادر زده، باور کن با ا

 یهرک کنمی. وگرنه فکر میرو زودتر بخوره خالص بش تییجوجه دختردا نیخندان بطرفم گفت: دعا کن گربه ا زیپرو
  !رونهیدر خونتون مرو از  ارزهیکه سرش به تنش ب

 لیرو تحو ونیآقا یو بعض نیدلستر باز نکن ایبعض يبرا ينجوریخان ا زیمحابا گفت: اووووه توروخدا پرو یهم ب لونیل
بکشن.  یبالغ رو از در خونشون برونم که نفس يکرکسها و الشخورها نیبگ ه،یچ ارزهی. سرش به تنش بنیرینگ

  . دیاریعشقتون رو بدستش ب دیتونیو م کنمیتونم براتون حفظش م یم يورنجیبهتره ها. چون پارال رو هم ينجوریا

کرکس رو  يبود کلمه  یکس زیخدا سکته رو کرده بودم. خوب شد آخرشو جمع و جور کرد. وگرنه فکر نکنم پرو يوا
  بتونه قبول و تحمل کنه. 

ز جوهر محبتهاش به بابام خشک بشه. هنو یاحترام یقرار نبود بهش ب ینداشتم. ول یدل خوش زیاز پرو درسته
 يتا از دست طعنه ها ادیکوتاه ب دیبهتر د دمیادامه نداد و شا گهید زی. پرومینشده بود و ما هم فراموشش نکرده بود

  آرزو کرده از اتاق خارج شد. یکرد و برام سالمت یدر بره. پس خداحافظ لونیل

  تو! يکرد کاریچ چارهیب نیجبه! با اواقعا احترام مهمون وا الیگفتم: ل یاز رفتنش شاک بعد

پسر منو دعوا نکن. باور کن اصال هم  ریپ نیمن هاپوکمار نباش و بخاطر ا يگفت: لطف کن پارال برا ییبا پررو لونیل
  زن رو راه انداخته و بعد اومده سروقت تو! ییپسر باشه! صددرصد چندتا ادیبهش نم

حرف نزنم  ادیدادم ز حیترج زیبود که همتا نداشت. منم مثل پرو یلدختر عجب زب نی. اادیکم موند اشکم درب يوا 
به عنوان  ینداشتم. ول زیبه پرو ی. هرچند حس خاصکردیکشف م زویزرنگ داشت همه چ یدخمل نیکه ا

 دادیاطالع م هیبود بهتر بود مامانم به بق یاز طالقش خبر داشته باشه. اگه هم گفتن یخواستگارم دوست نداشتم کس
  ن!!! نه م

همه رو جادو کرده و  شیرجلکیز يهاپوکمار رو خوب چزوندم. واال... با اون سن و کارها نیگفت: ا لونیل یکم بعداز
  ازش. ادی... چقدر بدم مرسهیداره به خواسته اش م نمیب یم نهیدارم به ع

  ذاشت.بود که بشه با حرف سرش کاله گ یزرنگ تر از اون لونینگفتم. ل يزیزدم و چ يلبخند فقط
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حالم  يایجو يهم هرکدام به نحو اریو ماه زیبه کارام برسم. پرو تونستمیم گهیروز بعد حالم بهتر بود و د دو
  کنه.  فایبرادر رو برام ا هیداره نقش  یواقعا عوض شده و بشدت سع اریماه کردمیبودند.حس م

. در کنارش قبول کنم من و امیار بباهاش کن کردمیم ینداشتم و سع يچاره ا یول د،یرنج یم یدلم گاه هرچند
  کرده . يزیبرامون طرح ر ییچه نقشه ها گهیسرنوشت د مینیتا بب میداد یادامه م نگونهیهم دیبا اریماه

اوضام خوبه، از بابا و مامانم اجازه  دونستیباهام در تماس بود و م یلیکه خ زیکامال روبراه بودم. پرو گهید اونروز
  .میکنار هم باش شتریشناخت ب يبرا یو کم میبر رونیبگرفته بود همراه با من 

افتاد. نوشته  میگوش يصفحه  يهم بهم زنگ زده بود. کنار مامان بودم که چشمم به اسمش رو اریهمونروز ماه اتفاقا
چطوره؟ حالت  کمونیکوچ یرسوندم. تا جواب دادم محکم گفت: حال آبج يخودم. خودمو به گوشه ا یبودم داداش

  ار؟یماه يوب شده پارالکامال خ

تمومه  یافتاد همچ ادمی ی. ولاوردمیبغ کردم... بغض کردم... خفه شدم... داشتم کم م کهیکوچ یکلمه آبج دنیشن از
خوبم.  یلی... خاریاشکآلود گفتم: خوبم داداش ماه ینبود. بغضمو قورت دادم و با چشمان يتحمل کنم. چاره ا دیو با

  . رونیب میبر زیروآماده بشم با پ رمیاالنم م

نشست گفت: باشهو خوش  یتندش بگوشم م ينفسها يکه فقط صدا یقینگفت. سکوت کرد. بعد از دقا یچیه
 شمیمزاحم نم گهیمثل تو... د یخوشگل یکه دل داداشت شاد بشه از داشتن آبج یبگذره... فقط بخودت قشنگ برس

  تو هستش. خدا نگهدارت. شینگ بزن. فکرم فقط پالزم بود درجا بهم ز یبرو به کارات برس. هرزمان هم کمک

دلمو  شیکوتاه و صورت جد نیآست راهنیبا اون پ اری. عکس ماهدیقطع شد و چشم من به صفحه خشک تلفن
  . با انگشتم جلوشو گرفتم و زمزمه کردم:دیچشمام دو يتو ی. اشکلرزوندیم

  بغضو کم کنه نهمهیبه دادم برسه     ا نیبگ

  دو روز     منو فراموشم کنه. یکی نیغم بگ به

  قرارته... یب یلیشب و روز خ نجایا یکی

  چقدر چشم براهته... وونهید نیا یدونینم

  مرور خاطرات یکار من شده ه روزا
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  برات..... رهیچقد بم گه،یدل د نیا بگو

  زاده) میاز محسن ابراه یوونگید ي(شبها

. اوردمیشروع کرده بودند رو اصال سر در نم يا گهید يزنابسامانم دست بدست هم داده چه با ریبا تقد اریماه
. زمی. دلم پراز غم و غصه بود. دوست داشتم زار زار اشک برکردمیخودمو نگاه م نهیآ يبودم و جلو دهیلباسهامو پوش

  . دمآماده نبودم....... اصال آماده نبو يروز نیهمچ يمن برا

داشتم االن بهش بگم که ِهلک  یمرد ناشناس کجا... اصال چ هیرفتن با  رونیکجا... ب گهینفر د هیکجا... ازدواج با  پارال
  .فتمیکنارش راه ب خواستمیو ِهلک، ِتلک و تِلک م

 رونیبود که ب زیزنگ خورد. جواب دادم. پرو لمینبود. موبا هیچشمامو با نوك انگشتم گرفتم. فعال وقت گر اشک
  منتظرم بود.

و کاله بزرگ خزدارش رو با شلوار  رهیت یآب يکارشده  يبراق با قسمتها دیاپشن سفبخودم انداختم. ک ینگاه دوباره
بهتر از  گهید دمیپوش یدور خز همکه م دِیسف يرنگارنگ و طرحدار، چکمه ها يبودم. شال کاموا دهیتنگ پوش نیج
  امکان نداشت. نیا

 نیو بدتر نیوش شانس بودم که بهتر. و من چقدر خوشبخت و خدنیو خند یتا خوشحال خواستیم هیگر شتریب دلم
  تنها..... يازش نداشتم. چقدر تنها بودم... تنها يراه فرار چیهم شده بود و ه یقاط میزندگ يروزها

زنگ زده بود. بغ کرده و  یاحوالپرس يبود برا لونیل نباریزنگ خورد. ا میبرداشته بودم که دوباره گوش فمویک تازه
. رمیباور کن بزور دارم م ی. ولمیحرف یحرف زدن. بعدا با هم م يبرا رونیب میه دنبالم براومد زیپرو الیگرفته گفتم: ل

  .شدمیدلگرم م یالاقل کم ينجوری... ايکاش تو هم بود

 یبکنم! فعال خداحافظ دیبا کاریبز چ نیبدردنخورِ ع يبا اون کله خراب افاده ا دونستمیگفت: من بودم که م يجد
  برس تا دوباره بزنگم.  ری. فعال بدو به اون کرکس پرمیگیم نیماش يو حالشو تو مزنیکه بازم زنگ م میبکن

  ها!! يآبرومو نبر الیل يافتادم و گفتم: وا راه

از خودش گمشوووو  ترسهینداشتت. چقدرم م يعالم رو هم بر سرت کنن با اون آبرو يداد زد: خــاك همه  یشاک
  بـــابـــا ....... 
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 دهیند گهیشوهر کردن د ينجوریگفت: واال ا دیاومدم. مامان که حال بدم رو د نییاز پله ها پارو قطع کردم و  یگوش
.... فکر کنم هیبه چ یچ نیجمع و جور کن بب یدار! چه خبرته آخه. خودتو کم يطرف چوبه  يریم ي. انگار دارمیبود

شروط بزارن واست، تو فقط گوش کن  ! بزار همه شرط وینگ يزیو چ يمثل بز برگرد ،يهم مثل گوسفند بر ندفعهیا
ما شرط و  نکهی!واال عوض امیشیو رو سر پسر مردم خراب م میندازیم زیتورو به پرو میو بله قربان بگو! آخه بزور دار

  مردم قبول کنن، فعال که برعکس شده.... میشروط بزار

  . ستینذار حالم خوب نسر به سرم  زیفقط گفتم: مامان جووووِن عز قیعم یتکون دادم و با نفس يسر

گذاشت.  نیزم یقدم نینشسته بود. بطرفش رفتم که از ماش نیداخل ماش زیافتادم و از خونه خارج شدم. پرو راه
رو برام باز کرد. نگاش کردم. خواستم بگم عقب راحتترم که  نیماش يدر جلو یبطرفم اومد و بعداز سالم احوالپرس

  توئه خانوم گلم. دهن نداره فقط جلو برازنگفت: امکا یدهنمو باز نکرده با زرنگ

بصورتم  یو داغم نشستم. در بسته شد و خودشم نشست. دوباره نگاه شانیبدنم گز گز کرد. آروم با نفس پر دوباره
  . میاونجا بر يرو مدنظر دار یخاص يانداخته گفت: خوشحالم کنارتم. جا

  هم باشم و حرفامو بزنم. نیماش نیهم يتو تونمیم ستیگفتن ن يبرا یحرف یتکون دادم و گفتم: نه... وقت يسر

دوستت دارم  یلی. خيایب رونیباهام ب يافتخارو بهم داد نیخوشحالم ا یلیافتاد و گفت: پس انتخاب با خودم. خ راه
  نازخاتون جان.

بود.  لونی. لزنگ خورد لمینگذشته بود که موبا قهیدوختم. تازه ده دق رونیخجالت سرمو برگردوندم و نگاهمو ب با
  . میحرف یمگه نگفتم کار دارم بعدا م الیجواب دادم و آروم گفتم: ل

  خانوم هستش سالم برسون.  الیگفت: اگه ل زیپرو

کنم. دلم  یمون سالم احوالپرس ندهیخودم حرف بزنم و با دوماد آ تیگوش فونیبود گفت: بزن رو آ دهیکه شن الیل
  براش تنگه! یلیخ

گفت: سالم  زیزدم. که پرو فونی. به آمیانجامش بد دیو با هیرو کرس شهیحرفش هم نستمدویموند بخندم. م کم
  . حالتون خوبه؟الخانومیل

  اشتباه شد کرفس جان؟ دیکرکس.... ببخش یشمــاااا با پاك شوماااا. خودت خوب يجواب داد: فدا الیل
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  درجه و مدال افتخار گرفتم و شدم کرفس؟ارتقا  شبیاز د ییهویمبارك. حاال چرا  دمیخندان گفت: اسم جد زیپرو

رو  يقرمه سبز شهینم لیدل ه،یخورشت کرفس از خانواده قرمه سبز نکهی... ادایببخش یلیخندان گفت: آخه خ الیل
 دیخودتون سرراست اومد ي فهیوجود داره که شما هم مثل بِز گِر طا یفرد الابال کی يسوال برد. تو هر خانواده ا ریز

داره پدربزرگ با  ی. چه معندیکردیم يخودتون باز يهابا همسن و سال دیرفتی.خب مدیکرد دایو پمن يعمه  یدخ
  بچه ها بگرده!

 دیدیفهم قاتی. حاال طبق کدوم تحقدیهم کرد رمردیخندان گفت: اووووه شما که منِ خوش شانس رو واقعا پ زیپرو
  و بز گِر خونواده مون هستم؟  یبنده الابال

تا االن زن  ينبود یآبرومونو نبره که گفت: آخه کركَ..... کرفس جان اگه الابال نیاز ا شتریب الیل کردمیدعا م فقط
و اون  رفتنیقدت هر شب از سروکولت باال م میقد و ن ي. که بچه هایقد داشت میقد و ن يو چندتا بچه  يگرفته بود

  ما...... يبه پارال يداد ریگ يریسر پ ی! واال نشستکردیم يرو لباسات خرابکار یات گاه زهیم زهیر يکوچولو

  .دیشما بشه، بلکه دست از سر کچل من بردار بیهم نص ریپ یالابال هی شاالیگفت: ا يجد زیپرو

  کرفس جان!  یتند گفت: آآآآخخخخ خووووب گفت الیل

استگاري...سالم که خیلی وقته دوسم داره، ولی نمیاد خو يشعوریهم دورادور بکنیم به اون پسر ب ییه سالم بهتره
  پات بشکنه ایشاااااااال..... امبریو چهار هزار پ ستیخاص و عشق خودم به حق صد و ب

  بود. ییآماده جوابگو شهیتخس هم يدختره  نیاز خنده... ا میغش کرده بود زیمن و پرو گهید نباریا ایخدا

  . دمیخانم. قول م الیل کنمیم يشما هم فکر يخودم که سر و سامون گرفتم حتما برا شاالیگفت: ا زیپرو

دوطرفه ازدواج کنم.  یبا عشق خوامیو پاتال نباشه ها. اما من م ریپ دیکش یزحمت رو م نیگفت: توروخدا الاقل ا الیل
وجود نداره! فکر کنم  کطرفهیدر عشق  یجالب و خوب زیچ چیفهمن ه یقد خر شعور ندارن. نم ک،یرمانت يواال آدمها

  باشه! خسته کننده میلیحاال خ

رو تمومش کنه که گفت: انشاا... به آرزوتون  الیل يبطرفم انداخت و فکر کنم خواست تند حرفها ینگاه زیپرو
  . از من فعال خداحافظ.شهیم بتونیدو طرفه اش نص هیو  دیرسیم

  خاموش. میبراش ارسال کردم و گوش یکرد و منم تند بوس یهم خداحافظ الیل
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 ینه! از هر طرف حرف ایکارشه  ياصال کم آوردن تو زتونیعز ییدختر دا نیا شییگفت: خدا ییبا خنده رو زیپرو
که تا جواب  دهیم لتیآتشفشان سرخ کردن تحو يجواب در حد خشکاندن و جزغاله کردن و مثل گدازه ها هی یبزن

  .کشهیسه روز طول م یکن دایبراش پ

تا  دونمیادامه داد: نم زیجواب شدم. پرو الیخیبو منم  شدیم يخرابکار شتریب گفتمیم ی. هرچدمیحرف خند بدون
آدمو مجبور  تییدختر دا نی.  اما استمیو خنده ن یاهل شوخ ادیباور کن من ز یول ،يدار ییآشنا اتمیچه حد با روح

  .کنهیمنم بلند م يخنده  يکه ناخواسته صدا کنهیبه کل کل م

  ادامه ندادم.  گهیم دنگه داشت که من کیش یشاپ یکاف يجلو زیجواب بدم، پرو تا

با  هیبه ثان هیلحظات رو ثان نیبهم فشردم. چقدر آرزو داشتم ا ي. چشمامو لحظه امیو با هم وارد شد میشد ادهیپ
  خب....... یداشته باشم ول اریماه

  .میسفارش داد نویبا کاپوچ کیو ک میدنج نشست يا گوشه

 گهیو مهم خودمو گفتم و د یفت: من حدودا خواسته اصلمغرور خودش نشسته بود گ افهیکه با ژست خاص و ق زیپرو
  . خوامیازت نم يادیز زیچ

.  تو هم پارالجان، ستین ادیبه خواسته و سفارشات ز ازیدادم که اصال ن صتیتشخ یخانوم و اهل زندگ يبحد درواقع
چطور  دونمیرم که نمهم دا يجد یمشکل هیوسط من  نیا یشنوم. ول یحرفها و خواسته هاتو م يهرزمان آماده بود

  نه؟ ایبرسم  رهیهم دست و پا گ یآرزوم که کم نیتونم به ایمنم م ایبکنم!!! آ ادیاز دستمون برم يو چه کار شهیرفع م

شبانه روز  هی: خداروشکر مشکل بچه اش حل شده و قراره در عرض کردمیبصورتش دوخته شده بود و فکر م نگاهم
سر برآورده! و منتظر بودم مشکل دوم رو اعالم  گشیاالن مشکل د ره،ینم که آرزو به دل میبد لشیبچه شو تحو

  ...ندیبفرما

  برام تکون داد که حواسم جمع شد.   یدست زیغرق در افکارم نگام بصورتش دوخته شده بود، پرو همچنانکه

گرفتم که حاال چه  ادیاومدم و زودتر از همه  رید یکنیفکر م يپارالجان! حتما دار يتو فکر یلیو گفت: خ دیخند
  براهم افتادم نه؟  يجور

نوبت به شما هم  یو درشت دارم که حت زیر يخواسته ها یو ه زارمیوسط هم فقط منم که شرط و شروط م نیا
  . رسهینم
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که فقط از االن بگم در حد  دییساده. شما بفرما یلیندارم. فقط چندتا حرف خ یچندان يگفتم: من خواسته  آروم
  . نیازم نداشته باش يادیانتظار ز دیوگرنه لطف کن دمیموسعم انجامش 

 ینم يشبهه ا چیه يخب گفته بشن بهتره که بعدا جا یندارم . ول يادیانتظار ز نیتکون داد و گفت: نه باور کن يسر
  . شهیاول مشخص م نیاز هم فشونیمونه. همه هم تکل

  شنوم.  یم دییتکون دادم و گفتم: بفرما يسر حالیب

. میو کنار هم باش میبر مونیهرچه زودتر سر خونه زندگ خوادیدلم م یلیکرد و گفت: راستش من خ يکرف زیپرو
  .میدار يمشکل جد هیوسط  نیا یهم عجله دارم. ول یرو بگم... کم تیواقع

 گذاشته گفت: پارال جان زیم يدستاشو رو دیکه حالتمو د زیباال بردم و بدون حرف فقط گوش دادم. پرو ابروهامو
ام اجازه راه انداختن  فهیو طا ریت یعنی تونمی... نمتونمیفوت کرده و من تا سال بابام نم هیبابام دو ماه یدونیخودت م

خودمم  ی. ولستیبرام مهم ن هیو ممکنه پشت سرم هزارتا بامبول سر هم کنن. البته حرف بق دنیرو نم یعروس
  و نقاره راه بندازم.با ساز  یآنچنان یمعذبم که تا سالگردمون نشده عروس

  رسه؟یبنظرت م يزیچ م؟یبکن دیبا کاریماجرا چ نیمن و ا يبنظرت با عجله  االن

لباس  چکسیه يافتاد که گفته بود برا ادمیخونمون  وارید يرو اریدوخته بودم، حرف ماه زیچشم به پرو همچنانکه
  .کردمینم نکارویا چوقتینپوشم و من ه یعروس

بود. ته دلم خوشحال شدم. اما ... تا دهن باز  یلباس عروس دنیفرار از پوش ي نهیگز نیتربرام به زیمشکل پرو نیا
  ....ینصوح يآقا یکردم آهسته گفتم: ول

  صدام کن بزار باهات راحت باشم.  زیتند گفت: جان مــن پرو زیپرو

  .....یجناب نصوح ینگاش کردم و زمزمه کردم: ول یکم

  ... تمام.زیگفت: پرو تند

 دایبراش پ يو فکر داره تا راه چاره ا لیبه تحل ازیدرسته که مشکل شما ن زخانینمو قورت دادم و گفتم: پروده آب
  من هنوز به شما جواب مثبت ندادم. یبشه، ول
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فکرامو بکنم و  یکم دی. به اصطالح هنوز سر درگمم. اگه اجازه بدکنمیم کاریو چ خوامیم یواقعا چ دونمینم هنوزم
......  

در  يهم بخوا ي. هرجورخوامیتند صورتشو جلو آورده گفت: پارال جوووون من نه... من فقط ازت جواب مثبت م زیپرو
  خدمتم اما فقط جواب مثبت.

االن شرط و شروط و  زخانیطرف دور شد گفتم: پرو یگذاشته شد و وقت زیم يمون رو یدنیبا نوش کیکردم. ک نگاش
خودم بشدت قابل قبولند. شما هم اگه دلتون خواست  يبرا یول د،یخشمن اگر هم نامعقول باشن بب يخواسته ها

  . شهیم صکه خب راه هردومون کامال مشخ دیقبول نکن یبراحت نجایهم دیتونیم

  . دییشنوم بفرما یگفت: م دهیآهسته و ماس زیپرو

دارم تا ارشد  میتصمبه خواسته هام برسم  نکهیا يبرا دخدایو به ام دمی: من هرطور شده به درسم ادامه مگفتم
خودم باشم. بعدا نه و نو در کار  يپا يرو خوامیو م رمیکنم صددرصد سر کار هم م دایپ یبخونم. اگه شغل خوب

من حق دخالت  یزندگ يعنوان و اسم تو چیبه ه یکس. شهیم دیهم دونه دونه در عقدنامه ق نای. چون تمام انیارینم
  . کنمیول نمقب هیاز بق کمیحرف کوچ هی ینداره و حت

رو با نظراتش قبول ندارم. احترام  یشکیمن ه یول شترهیهمه بزرگترمون هستن و صددرصد تجربه شون ب درسته
مو  ندهیمن آ ن،یکه درنظر دار یو هول يعجله ا يباشه بخاطر بچه  ادتونی نمی.ایطیخونواده ام هم واجبه در هر شرا

  . مکن يبچه دار و براتون نمیفروشم که خونه بش یبه بچه تون نم

که به تخت سلطنت  ندهیآ عهدیول يبشم مبادا برا نیدانشگاه نرم و خونه نش یموقع حاملگ یبا عرض شرمندگ ای
 ازیو ن رمیبابام م ينداره. هرزمان دلم خواست خونه  یبه من ربط چکدومشونی. هفتهیب یتون خواهد نشست اتفاق

 نیو بعدا نگ نیدر مورد حرفام خوب فکر کن نیبر خوامی. مرمیه بگرفتن به اونجا ازتون اجاز يندارم هرلحظه برا
دارم که هرلحظه  یدوست و آشنا و همکالس یبگم در دانشگاه کل نمی. انیخبریو کال ازش ب نیدینشن يزیچ نیهمچ

 نی. بعدا نگمیکنیدر مورد کارهامون بحث و مشورت م یو کل زننیهامون زنگ م قیدر مورد درس و دانشگاه و تحق
  . دیهست گهیحرف همد يو دوساعت پا زننیهستن زنگ م یک اجورجورو يآدما نیا

در  يچه مجاز ،یچه تلفن گهیهم با همد شهیو هم میدار يا مانهیچه خانم چه آقا روابط صم دمون،یبا اسات یحت ما
اوِل کار شما رو  نیز هم. وگرنه ادیاریبرام بوجود ب یبعدا مشکل نایبخاطر ا خوامی. دوست ندارم و نممیارتباط هست

  ندارم. نکارهایا يهم برا یرو ندارم و راستش وقت يبعد يببندها ریبگ يو مارو بسالمت. من حوصله  ریبخ
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شناسنامه مون تمام  ياسم تو هیتا بخاطر  میسرخ نفرستاد بیشده با س نییکله قند تز یاالنم دنبال کس الیقول ل به
  !هیکه نظرتون چ نیو بعدا بهم جواب بد نیفکر کن نایا يمورد همه  . درمیاز دست بد شمونویو آسا یراحت

 یخواسته هاتو گفت يبر و بر نگاه کردنم گفت: باور کن جور یمات نگاهش بصورتم دوخته شده بود. بعداز کم زیپرو
من بوجود در  يبد یلیچرا حس خ دونمی. نمیازدواج هست نیو واقعا مجبور به ا ستادنیسرت ا يانگار با تبر باال

  اومد!

که به حرف  نیو دوخت نیدیخودتون با بابام فقط بر نیحتما خبر دار نویا ی. ولدونمی: حس خوب و بدش رو نمگفتم
  .نیازم داشته باش يادیانتظار ز دی. پس نبانیوسط گوش نداد نیا چکسمیه

خودتم  کنمیم يتم. انشاا... کارهس یمن واقعا از انتخابم راض یول دونمینگام کرده گفت: تورو نم یبازم کم زیپرو
 يقبوله. بقدر یجا بهت بگم همچ نیشناسم که هم یخودت و خونواده تو رو م يپارال... بحد نی... ببی. ولیباش یراض

. همه یکنینم تمیاذ مونیزندگ يتو دونمیدارم و م نانیاطم تکردند که بگم به فیهمه از خودت و سربراه بودنت تعر
  ....نیکلمه ام هم کی... من تنها منتظر اون یکنیفقط تو بمن بگو باهام ازدواج م خواسته هات قبوله. ي

  کردم... فقط نگاش کردم.  نگاش

! یکنی. االن چرا دست دست مي. تو همکه خواسته منو قبول کردکنمیادامه داد: خب من خواسته هاتو قبول م زیپرو
  .دمیبهت قول م نوی... ایفقط مات بمون کنمیم زتیامشب چنان سورپرا یباور کن تا منو قبول کن

  .کنمیازدواج نم زیگفتم: من بخاطر سورپرا آروم

 ی. االن چنیبهت نشون بدم هم مویخوشحال زانیم خوامیزد. من فقط م یحرف نیهمچ ینشو. ک وونهیگفت: د تند
  .یکه بهم بگ يدار

 یبرداشتم و کم وانموی. آرام لکردمیم سیخگلومو  دیدوختم. با نویکاپوچ يرو ياومد و چشم به کفها نییپا نگاهم
... اصال جمع شدیو همش زدم. حواسم اصال جمع نم ختمیشکر ر یباشه. کم نیریش شتریداشتم ب ازیخوردم. ن

  . شدینم

به  زیدهنم گذاشتم. پرو کیک ی. چنگالمو برداشتم و کمکنمیم کاریدارم چ دمیفهم یخوردم. اصال نم یکم دوباره
  ه بود و فقط چشم بمن داشت. داد هیتک شیصندل

  .کردمیبازم... بازم... بازم فکر م دی. بارسوندمیم هامییبگم. بابد خودمو به غار تنها يزیچ تونستمینم االن
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  . دمیتا شب بهتون جواب م دیسرمو باال آوردم. گفتم: اگه اجازه بد آهسته

تونم تنهات  یم یمونم. حت یمنتظرت م نجایهم يهرچقدر بخوا ؟يریرو بگ متیاالن تصم شهیآروم گفت: نم زیپرو
  بزارم.

  .کنمی! خواهش مدیحواسمو جمع کنم. تا شب بهم فرصت بد تونمیتکون دادم و گفتم: نم يسر

... چون تو یول شمیتا شب نصفه عمر م دونمیخورد. بعد گفت: هرچند م یرو برداشت و قلپ بزرگ وانشیل زیپرو
  مونم. یباشه منتظر م يخوایم

 نی. سخت ترشدمیگرم م یفقط کم یو کم کردیدستام کمک م خیبه  وانیمطبوع ل يدستام گرفتم. گرما نیب وانمویل
 وونهیفشار رو نداشتم. افکارم د نهمهی... داغون کننده بود و من طاقت امیلحظات زندگ نی... سخت ترمیزندگ میتصم

  .گرفتمیکننده بود و کم کم داشتم سر درد م

. منکه گفتم تمام خواسته هات قبولمه و ستیفکر کردن الزم ن ادمیشد و گفت: باور کن زآرام بطرفم خم  زیپرو
  ؟يفکر يتو نهمهی. پس چرا اکنمیبرات فراهم م يبخوا یهرچ

انگار زور  ی. ولستین ی... دلم راضهی. دلم جورادیجور درنم يزیچ کنمی. حس مدونمیکه بصورتش بود گفتم: نم نگام
  . کال مات موندم.رمیبگ یمیکنم. چه تصم کاریچ دونمیره. نمب یرو جلو م یداره همچ

اون افکار  ي. فداکنهیم تتیدلت بشم که اذ يجلو آورد و گفت: فدا شتریکه صورتشو ب دادیگوش م قیدق
. فقط کنمیداشته باش، خودم درستش م مانیبمن بسپر به منم ا زوی... تو همه چانیجورواجورت بشم که باهات راه نم

  ب مثبت بده.بهم جوا

 ي افهیبا ق زیجذاب بود. پرو زیقشنگ توشون داشت دوخته شده بود. پرو یبه چشمان خوشرنگش که برق نگاهم
  اما... اما......   دیکش یمردانه و پر کشش خودش، آدمو بسمت خودش م

پاره  کهیآدمو ت يکنم که چون خنجر کاریچشمارو چ يزیو ت یزرنگ نیدلم زمزمه کردم: آخه بهت اعتماد کنم ا ته
  !هیچاره ام چ ای! خداکننیم

  ببره و روشون قدم رو بره!    نیبله گفتن ناقابله که کل خواسته ها و آرزوهامو از ب هیتنها راهم  دونستمیخودمم م یول
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 ادهیپ خوادیفضا برام سخت شد. دلم م نیچرا تحمل ا دونمینم م؟یبر میتونیمنتظر جوابم بود. گفتم: شرمنده م زیپرو
  برگردم خونه.

   !یخونه نرس دیو آخرشم شا يکه دو روز فقط راه بر ادهیباال داده گفت: آره مخصوصا پ يبا ابروها زیپرو

  .میدیاونو انجام م یراحت ي. هرجورنیاما با ماش میرو جلوتر هل داد و گفت: باشه بر کشیک یدست شیپ

قدم بزنم و فکر  یکم خوامیم دیکه گفتم: ببخش رفتیم نیکنارم داشت بطرف ماش زی. پرومیاومد رونیشاپ ب یکاف از
  کاره... نیدارم. فکر کنم قدم زدن برام بهتر یمن احساس خفگ ی. ولشمیمزاحم نم دیکنم. اگه شما کار دار

 دیتنهاتون بزارم. امروز تا هرزمان بخوا تونمیکرد و گفت: باشه امر امِر شماست اما متاسفانه نم يفکر يلحظه ا زیپرو
  .دیو به فکر کردنتون برس دیتا راحت باش کنمیو منم سکوت م میزنیخدمت شمام. قدم مدر 

مهربانانه خودشو بمن  شیسر نیتنها باشم که ا خواستیراستش دلم م یآوردم. ول نییبه تشکر براش پا يسر
  چسبونده بود. 

که  ییتنها جا یول داشتمی. قدم برمکاپشنم گذاشتم و  چشم به مقابلم دوختم بی. دستامو در جمیهم راه افتاد کنار
  و مقابلم بود. رونیهمون ب دمیدینم

 ریکجاها س دونستمی. نمخوردیرسما منو م وارهای. دشدمیدور خودم نداشتم و خفه نم يواریخوب بود چهارد بازم
. در گفتینم يزیهم چ زی. پرودیکش یپر م یینبود و به هر سو یجا جمع شدن هیفعال افکار فرّار مغزم  ی. ولکنمیم

  معذبه.  يجور کردمیم حس یسکوت کامل کنارم قدمهاشو با قدمهام هماهنگ کرده بود ول

 تونستینداشت. م یبمن ربط ی. ولنهیمارو کنار هم بب یکس دیترس یو انگار م دیچرخ یاونور م نوریصورتش ا یگاه
فکر  يا ندهیبه آ کردمیم یام سع دهیفا یکه نبودم. منم با تمام قدرت ب زونشیکار خودش بره. آو یو پ ادیهمرام ن

... دور از اری... بدون ماهاریبرام کدر و مه آلود بود. اصال بعداز ماه یلیازش نداشتم و خ یروشن ریتصو چیکنم که ه
تمام خواسته ها و نقشه هام کنار  ی... ولیام نداشتم. البته داشتم ول ندهیآ يهم برا یبرنامه و خواست چی... هاریماه

ام  کارهیچ دونستمیبهم خورده نم یپاط ینداشتم تمام خواسته هام قاط ارویشکل گرفته بود. االن هم که ماه اریاهم
ازش نداشتم  یتیذهن چیانتخاب شده بود، ه زیچون پرو ینیگزینبود و براش جا اریبکنم. فقط االن که ماه دیو چه با

  ش خواهم کرد.با زور و الحاح قبول یو چه مدل يچه جور دونستمیو نم
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 یو نم زدیهرچند کوچک توش سوسو نم يدیبود و کال ام یته دلم بشدت خال یبودم. ول نگونهیچرا ا دونستمینم
  .دیدرخش

 یم کنمیفکر م يهرطور دیباور کن زخان،یپرو دینیبرگشته با تمام جراتم گفتم: بب زیبدون فکر بطرف پرو يا لحظه
تونم خودمو کنار شما مجسم کنم. اصال انگار  یتونم... نم ینم کنمیم ياصال هرکار. امیراه ب یزندگ نیبا ا تونمینم نمیب
 میلیفکر کنم خ چ،یمن ه دیباور کن دیازدواج بش نیا الیخیب اگه کنمیبشه. خواهش م دیو نبا ستین یکار شدن نیا

  به نفع خودتونم باشه. 

... ری. بخدا... به پدیازدواج دار نیاصرار به ا نهمهیاو  دیند یشکیکه ه دیدید یشما در من چ ارمیاصال سر در نم آخه
کنم  مرویتخم مرغ ن هیاصال نتونم  دی. شاستمین يچنان هم آش دهن سوز زامیعز ي... به جوون همه غمبریبه پ

من  الیخیو ب دیبش ادهیپ طونیاز خر ش دیایاداره کنم. ب اقوات هیخونه سهله،  هیاصال نتونم  دیجلوتون بزارم، شا
  .دیبگم باور کن ي. آخه چه جورستمیشناسم واال آماده ن یکه نم یراه انداختن با کس یزندگ ي. من برادیاشب

بود. نگاهشو صاف به چشمام دوخت. نگام کرد ونگام کرد. آروم گفت:  ستادهیبود. درست روبروم ا ستادهیا زیپرو
از خودم  يست ندارم سرت داد بزنم و خاطره بدتو بفکر من نباش که خودم فکرامو کردم. االن هم دو کنمیخواهش م

. من از خوامیاتاقم نم هی. من ازت اداره خوامیرو هم نم مرویتو ذهنت موندگار بشه. من ازت اون ن شهیجا بزارم که هم
ت ... اززیمن.... پرو ندفعهی... فقط تو باش.... فقـــــط بــــاش. پس ارهیتمام کارهارو به عهده بگ خوامیخواهرم م
تو  ازو  شمیفقط کنار تو خوشبخت م دونمینکن. چون من هم م یحرفا نزن و خودتو برام معرف نیاز ا کنمیخواهش م

  .نیهم خوامیجواب مثبت م

  .... صدادار......... ققققققیعم یلی. خدمیکش یقیعم نفس

نقدر پلک نزدم و مقاومت کردم نوبت من بود. فقط نگاش کردم. نگاش کردم... نگاش کردم... پلک هم نزدم. ا نباریا و
ازدواج  نی. زور همکه در ادیرس ینم ییو بجا دیجوش یمغزم م يتو چمیدر پ چیتا چشمام پراز آب شد. تمام افکار پ

 کردیم خواستیدلش م ياز بابام هرکار یهم به دلگرم زیز که پرویاز طرف پرو ایاز طرف بابام،  ای. زدیحرف اول رو م
  پاش حرکت کنم.  پا به خواستیو ازم م

و سرنوشت فکر کردن الزم نداشت. چون به زور همکه شده رقم خورده بود.  یزندگ نی. اشدمیم وونهیداشتم د گهید
 رونیرگهاشم ب یاش که گاه دهیچیپ يستبر و بازوها ي نهیکوه مانند با اون س اریزد و ماه یذهنم چرخ يلحظه ا

 يشد. من عالوه بر خدا داریچشمام پد يجلومونه،  یهرلحظه مکنارم  گفتیکه م شیجد ينگاه و حرفها زد،یم
  . ستهیا یسر قولش م دونستمیو هوامو داشت. قول داده بود و م کردیهم داشتم که کمکم م ارویبزرگ خودم، ماه
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  بود.  یبرامممممم کاف ــــــنیداشتم. و هم ــــاروی... ماهـــاری... ماهــاریماه   من

  سپردم. یبه دست سرنوشتم م اریاخت یو خودمو ب مشدیم یهمچ الیخیب پس

... تمومش هیثان نیلحظه... هم نیامروز... هم نی... همنجایمشت کردم و محکم بهم فشردم. هم بمیج يتو دستامو
بلکه  کردمیم يبچه ها لجباز نیو ع کوفتمیم نیپا به زم هودهیمشخص بود. فقط من بودم که ب ی. البته همچکردمیم

  نبوووود. یکه اونم شدن بشه. یفرج

بود راه افتاد.  ی. تا پلک زدم اشکام... آب چشمام... هرچدمیکردم و نگاهمو از نگاهش کنار کش سیبا زبونم خ لبامو
. قدم زدن و میبرگرد نطورهیگونه هام نشست و پاکشون کرد. آهسته گفتم: پس حاال که ا يرو اریاخت یانگشتام ب

. کنمیهستن من با شما ازدواج م ی...حاال که همه راضخوانیم ينجوریال که همه اهستش. حا دهیفا یفکر کردنم ب
 یکنار هم زندگ میتونیو م شهیم ری. انشاا... که ختم به خرهیشما و بابام سر بگ يطبق خواسته  یزندگ نیا نیبزار
  .میراه بنداز یخوب

  فقط زور و اجبار در کاره؟ ت؟سیاصال طبق دلخواه خودت ن یزندگ نیشروع ا یعنیگفت:  نیغمگ زیپرو

 دی. پس انتظار نداشته باشدونمینم یچیشناسم. از اخالق و رفتارتون ه ینم ادیتکون دادم و گفتم: من شما رو ز يسر
 ییقلب جا نیا يبا کارهاتون تو دیبتون دی. خودتون بادیشما پرواز کنم و بگم به قلبم خوش اومد يبا آغوش باز بسو

سپرده  رمیو خودمو بدست خدا و تقد شمیم یهمچ الیخیب الفع ی. ولدیبش نشیو گوشه نش دیخودتون باز کن يبرا
 يچکاریسپارم که ه یسرنوشت م يباشه خودمو اول بخدا، بعد به دستان قو ادتونی. دمیبهتون جواب مثبت م

  نتونستم بکنم.

تالش کنم. االن اگه  شتیمش و آساآرا يکه بتونم برا ییتا جا کنمیم ی. گفت: پس مبارکه. منم سعدیخند زیپرو
  !یانتخاب کن يزیچ خوامیم ایداده بودم. ب یباشه بهت قول ادتی

  ؟یکردم و گفت: مثال چ نگاش

  باشه. تیقلب يو طبق خواسته  یبش یجواب مثبتت به من هستش. انشاا... که راض ي هیگفت: هد خندان

شناختم. پس منتظر شدم  یرو کال نم زیچون پرو دهیقد نم ییفکرم به جا دونستمیکنارش راه افتادم. م متعجب
  .کنهیبکنه که داره منم با خودش همراه م خوادیم کاریچ نمیبب
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بود.  دایهم از تمام وجناتش هو ي. شادومدیجواب مثبت رو ازم گرفته بود و خوشحال و خندان کنارم م زیپرو
  خندان بود!  نهمهیه بود اافتاد یست! مگه چه اتفاق وونهیرسما د کردمیمن حس م کهیدرحال

  ناراحت و نگران بودم! حس،یب نهمهیبخندم و شاد باشم؟ چرا ا تونستمیمن نم چرا

داره  یدر مورد چ دمیفهم یراه انداخت که اصال نم نویهم حرف زنان ماش زیبرام باز کرد که نشستم. پرو نویماش در
  . حواسم اصال جمع نبود.گهیم یو چ زنهیحرف م

  جمع کردن گزارشات زنگ زده بود.  يبود که صددرصد برا لونیرد. لزنگ خو میگوش

  ش؟شد آخر یبلند و داد زنان گفت: چه خبــــرا؟؟؟ چ دهیحالمو پرس یدادم که نوك زبون جواب

خانم  الیمن بلند گفت: ل يبود بجا دهیو دادش رو شن غیج يکنارم صدا زیکه در سکوت کامل بود و پرو نیماش
  چشمم! يتون هم رو ینیریواب بله رو گرفتم. شچشمتون روشن! ج

 يتو يداره! آخرش جفت پا افتاد يزیت يعجب گوشها ياول سکوت کرد بعد آروم گفت: اون مارمولک افاده ا الیل
 کاری... االن چشاالیا یخفه بش رشیکه ز ادیز یلیاونم خ یشعووووور!!! خاك بر سرت کنن الهههه یبـــ یگوه دون

  !نیکنیم

  کجاست! دونمیکه فعال نم برهیم ییخودش منو جا اریداره به اخت زی. آقاپرودونمی. گفتم: نمدمیپراز حسرت ورچ لبامو

کوپنت رو باطل  برهیها، م یباش زشیو زرنگ و ت یوزغ نیع يبا اون چشمها زیتند و آهسته گفت: مواظب پرو لونیل
  ! کنهیم

 يزیتو چ شهیخفه ت کنه. نم یورررررم... حنااااااق که الههههباز شد. فقط گفتم: کووووووفت... درررررد...  چشام
  ؟يند يو نظر ینگ

خبر، کمتر از نماز اول وقت نیست  یثواب بغلِ بی وقت و ب  گفتمیم دیاشتباه شد با دیداد زد: ببخش بلند
  ااااا!بخوووور واالا یخواست یبوخـــودا... بپر بغلش کن، بوسش کن، نازش کن. اصال بمن چـــه هر گوه

 هیقشنگتون  تیو روا شنهادیپ نیخانم بخاطر ا الی. بلند گفت: لدیخندیبود غش غش م دهیکه بازشن نباریا زیپرو
  .نیمن دار شیبزرگ پ زهیجا
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هستش  ییچه شر و ورها نایفقط. ا یدوال بمون چهی. انقده شکمت بپادیکه نفست درن يریاسهال بگ الیگفتم: ل آروم
  ومون که رفت.خودت. آبر يبرا یبافیم

. همون اسهال از شترهینگفتم چون دلم سوخت داد و هوارش ب بوستی! ییییییاله يریگفت: خودت اس..... بگ بلند
من آرزو  ياسهالشو برا رهیبگ لیتحو هیچ دونهیرو که نم يزیچ ،ییجا رهیست. واال خانم م نهیگز نیبهتر ینوع آبک

 یو کنارش حرفا و غمهاتو فراموش کن یآرامش برس هب زتیبا پرو يریم يشعـــوووورررِ کــــودن دار ی! بکنهیم
  حاال!!! يدیچرا فحشش رو بمن م

  . تمومش کن. خدانگهدارتیاله يریکه بلند بود. منم سرخ شده گفتم: درد بگ زیپرو يخنده  يصدا

کراسش، بعد روده لوزالمعده ات قسمت پان يتو یرو که اله زتیپرو میداد زد: تک خوووور... نترس نخورد بلند
  ! ــوستیکنه  ریو آخرشم مخرجت گ کتیکوچ

زد: دوباره زنگ  غیگفتم که ج ي. دوباره خدانگهدارگهیداره م یچ دیفهم ینم گهیشده بود و د وونهید لونیکه ل يوا
م افتاد که از شدت خنده ک زیرو قطع کردم و چشمم به پرو ی! درجا گوشيدر بر یتونیجلبک! نم يها خلچه  زنمیم

  . شدیم اهیکم داشت س

. فقط بگو بخنده و ستیکار ن يتو یشدن ری. باور کن پالیحالش جا اومد خندان گفت: خوشبحال شوهر ل نکهیا بعداز
 ریعمر پ هیعقب بکشم  الیبه نفع ل يخوایحسادت گفتم: م ای یناراحت يآل! بدون ذره ا دهیا یزندگ هیشکم درد با 

  کف دستت خوش بحالت بشه؟؟ ارههاتو دونه دونه بکنه بزمو یدهن باز کن يو تا بخوا ینش

 ينداشتم. اصال فکر کنم منظورمو بدجور يشرمنده بخدا منظور بد يکه خنده شو فرو خورده بود گفت: وا زیپرو
باش  يخوایم ي. حاال هرجوردمینم يبشر یبن چیتورو به ه يتار مو هیباشه  ادتی. فقط خوامیرسوندم که معذرت م

  کمند من! سویگ یقابل قبولکه برام 

 ییعجب بلبشو فتادیاتفاق م نیاگه ا ی. ولافتمیکه برام روشن شده بود رو خاموش  ییبرگردوندم و کورسو صورتمو
  با اشد مجازات. کردیرو اعدام م زیبعد پرو دیبر یُکند سر م يمنو با چاقو الینفر هم ل نی. فکر کنم اولفتادیراه م

. دیبنظرم نرس یخاص يبه اطراف انداختم و  جا یپارك کرد. نگاه نویکرد و بزور ماش دایپ ییجا ابونیکنار خ زیپرو
برام  خواستیجواب مثبتم م ي. حتما برادیلبم پر يبه چشمم خورد. با تمسخر گوشه  یفقط فروشگاه بزرگ لباس

  دست و دلباز بود. میلیلباس بخره که خداروشکر حتما خ
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تکون دادم که  ي. سرامیزود ب کنمیم ی. سعگردمیباش االن برم نیماش قهیند دقرو بمن گفت: پارالجان چ زیپرو
  شد و رفت. ادهیخودش پ

 یکیهم بودم راحت جواب دادم و گفتم: تو  یکه از دستش عصبان نباریبود. ا لونیبازم ل يزنگ خورد. وا میگوش
  هان!  يزیریفقط زبون مبخوردت داده  یچ یی. چه خبرته! اون زندایامروز آبرو که برامون نذاشت

 یچه گوه زی! مثال اون پروچرخهیراحت و بلند م ينجوریزبونت ا ستین شتیپ زیگفت: حتما پرو یکجک لونیل
مثل اون  گهیو د یکیاز کهکشان افتاده بغل تو  زیآبروم رفت انگار پرو گهیم يبره! جور ششیهستش که آبروت پ

  .شهینم دایپ

و حالم بهم  دیلرز یتمام بدنم م يکرد فیرد بوستیگفته! انقده اسهال  یحرف نیهمچ ینشو ک وونهی: دگفتم
  . خوردیم

  ؟یراحت نهمهیخندان گفت: برو بابا! حاال اون بزغاله زنگوله پا کجا رفته تو ا لونیل

  !جواب بله  برام لباس بخره یچشم روشن يبرا خوادیفروشگاه نگه داشته فکر کنم م هی ياالن جلو ی. ولدمی: ندگفتم

  درجا گفت: وااااااه... لبـــاس؟؟؟ لونیل

  آخه! ستین یفروشگاه ایمغازه  چیه گهید نجایواال ا دونمی: نمگفتم

اگه  افه،یو افاده و دك و پز و ق سیف نهمهیشما با ا زمیبهش گفت عز دیگفت: باور کن اگه برات لباس بخره  با لونیل
  !ییهویما ثابت شده  يشما برا تیازم خرب ،یانتخاب نکن ينجوریو ا يو جفتک ننداز یعر نزن

کردم و  یخداحافظ لونی. از لومدیم نیافتاد که داشت بطرف ماش زی. چشمم به پرودمیخند یمن غش غش م نباریا
  .میا کارهیچ نمیمنتظر شدم بب

  ؟يایبطرف در من اومد و بازش کرده گفت: پارالجان همراهم م زیپرو

  . هکشیطول نم ادیکردم که گفت: ز نگاش

  برم خونه! خوادیدلم م شتریمن ب یگفتم: ول آروم

  ؟يدی. فقط کوچولو وقتت رو بهم ممیریزد و گفت: خونه هم م يلبخند
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 تیراستش نگاهم به فروشگاه بزرگ لباس بود. اما در نها یول رهیکجا م دونستمی. نممیشدم. کنار هم براه افتاد ادهیپ
  .میوشگاه بزرگ لباس گذشتفر يتعجبم اصال بطرفش هم برنگشت و از جلو

داده بودم دستش و  ارمویفکرش داره. حاال خودم هم که نشناخته اخت يتو یچ دونستمیجمع کردم. واقعا نم لبامو
انتخاب بابام بودند که با  شونینداشت. ا یبود بمن ربط یهرچ یبهش اعتماد کرد. ول شدیواقعا م ای.آرفتمیکنارش م

  باداباد....... یهرچ رفتمیکرده بود. پس باهاش م هیهد همب چیبود و دورشو روبان پ به به و چهچه برام تحفه گرفته

کشف کردن  يهسته ا يگفت: پارال انرژ زیکه پرو کردمیم رورویز شونمویفکر بودم و داشتم افکار پر يتو بشدت
  ره هواتو دارم!که خودم کنارتم و همه جو يریم ییجا هیساعت با من  مین ي! داريغرق شد نهمهیکه ا ستین

 یچشم به روبرو دوختم. خداروشکر همه هم هوامو داشتن و تنها نبودم. ول دهیورچ يتکون دادم و با لبا يسر آروم
کنارم قدم  يگاردیکه مثل باد اریبود. فقط ماه اریداشته باشمش فقط ماه خواستمیلحظات م نیکه در ا یتنها کس

  و پرصالبتش فقط ذوق کنم .  يقو يبا پاها کوهچون  ي نهیو س نمویپرو پ يبرو بازو دنیبرداره و منم با د

 نیدورتر نگه دارم. ا یجا نبود پارك کنم مجبور شدم کم ابونیخ يگفت: شرمنده تو زیپرو میتر رفت نییکه پا یکم
  .يکالهتو هوا بنداز دیبا یکن دایپ نیپارك ماش يبرا ییخدا شلوغه و اگه جا ي شهیهم ابونیخ

راه رفتن اونم با پاشنه  لومتریچند ک هیکنم.  يرو ادهینتونم پ ستمین ینازك نارنج ادمینداره. ز يرادیا گفتم: آهسته
  !مونیم شدیراستش با خنده هم قشنگتر م ی. ولدی! خندستین يزیبلند که چ يها

  .میدیرس دییو محبت دستش دور شونه ام حلقه شد و گفت: االن بفرما یآرام به

 يزیچ گهید یکردم ول یافتاد. دوباره نگاه نیبزرگ ماش شگاهیانداختم و چشمم به نما به سمت راستم ینگاه
  .دمیند

  م؟ییکه بفرما میدیکجا رس یعنیبرگشته گفتم: االن  بطرفش

  .شگاهینما دییدوستمه. بفرما نیماش شگاهیگفت: نما خندان

 ی! ولاهیعنکبوت س نیعوض کنه ا ونشیماش خوادیاز فکرم گذشت: حتما م يکردم و لحظه ا شگاهیبه نما ینگاه
کنار  هم پارك  نهایبود که انواع ماش ی. سالن بزرگمی. وارد شدمیبطرف پله ها رفت زیکه قشنگ بود. با پرو نشیماش

  .زدندیشده بودند و قشنگ برق م
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نگاهش با  ییضمن خوشآمدگو یکرد. ول یدست داد و احوالپرس زیبا پرو تیمیجلو اومد و خوشآمد گفت. با صم ییآقا
  کرد.  یسراپام گردش يتعجب رو یکم

 یچرم يهایصندل يرو زیپرو ییداشته باشه که با راهنما تونهیم ینگاهها چه معن نیو ا هیبه چ یچ دمیفهم ینم هنوز
  خودتونه و ناقابل! بنده هم در خدمتم.  اریدر اخت نهایگفت: تمام ماش شگاهی. صاحب نمامینشست

  مزاحمت شدم. نیا ي. برایکمکم کن نیدر انتخاب ماش خوامید رو بمن گفت: پارال فقط مکه کنارم نشسته بو زیپرو

آروم و متعجب گفتم: چرا  زی. رو به پروکردینشست که راست راست نگاهمون م شگاهیصاحب نما ينگاهم رو آروم
  ؟یمن گذاشت يبود دست رو کیو مکان نیکارشناس ماش یمن؟ قحط

انتخاب تو هم  خوامیچون م یموردها دارم. ول نیدر ا یگفت: نه واال. خودم اطالع کافخندان  زی. پرودندیخند بلند
  باشه همراهم آوردمت.  

در مورد  یمعمول یلیخ تونمیندارم. فقط م نهایدر مورد ماش يادیمن اصال اطالع ز یول کنمی: باشه کمکت مگفتم
  .نیرنگ و مدلش نظر بدم هم

خوبه و  نیکدوم ماش یو بگ یبچرخ یتونی. االن مکنمیم تیکفا تینظر معمول خندان گفت: خب منم به همون زیپرو
  مورد پسند!

  ؟یرو عوض کن نتیماش يخوای: مدمیفکر پرس بدون

براش بخرم. آخه خودش  یکیکه سفارش کرده  خواستمیم نازیخواهرم پر ي. فقط برامیراض نمی: نه من از ماشگفت
  وقت نداره.  ادیز

 هیسا ریانداختم. همه شون ز نهایبه ماش یکل یو نگاه ستادمیهم بلند شد و کنارم راه افتاد. ا زیبلند شدم. پرو آروم
  بودند.  یکشت هی نیخدا بزرگ و جادار و ع

جمع و جور و خوشرنگ  نیخانم ماش هی يبنظرم برا یهستن. ول یبرداشتم و گفتم: همه شون عال نشونیب یقدم
 يگنده خود ينهایاون ماش نیو متانت ب ییبایافتاد. به ز نیکاسپ یرنگ آبب یانسیبهتره. دورادور چشمم به برل

و آدم ناخواسته بطرفش جلب  کردیاش بشدت جلب نظر م دهیو کش بایز ي. چراغهادیدرخشیو م دادینشون م
 بایو ز ندی. واقعا خوشآدمیهم توش کش یبه دور و برش انداختم. درشو باز کردم و سرک ی. بطرفش رفتم. نگاهشدیم

  شه. با دیبا یشدستنرم و خو نیبود. معلوم هم بود ماش



  ماه مهربان من

 
425 

 

بعدا  خوامیباشه. نم یتا نظر خواهرتون چ یو دلخواهمه. ول قهیطبق سل یلیو خ کنمیانتخاب م نوی: من باشم اگفتم
  شون بستم! شیر خیمال بد رو ب نیبگن من ا

 یشاس يدست رو کردمیفکر م ی. ولکنمیر مکه بهت افتخا هیگفت: انتخابت عال دهیکش نیماش يرو یدست زیپرو
  .شترهیب یلی. آخه خواهان اونا خيبلندها بزار

جمع  ينهایماش شتریمن ب ی. ولستیبد ن یسوارش بش يدو روز یکیتنوع  يدوستشون نداشتم. برا چوقتی: هگفتم
  .دمیم حیو جور رو ترج

  نشن. ینکرده شاک يخودشونم نظر بدن که بعدا خدا نیاریو گفتم: بازم خواهرتونو ب میزد نهایماش نیب یگشت دوباره

  تعارف! یپارال ب يخواینم نی. خودت ماشمیخریکه نگران نباش. همونو م میندار يزیچ نیگفت: نه همچ زیپرو

  . ممنونم. ندازهیدارم و کارمو راه م نیکه ماش دیدونیبلوزه. م دنیانگار خر يخواینم نیماش دیگیگفتم: چنان م خندان

  .کنمیمعامله م امیمن نگه دار م يرو برا انسیگفت: برل زیکه پرو میکرد یخداحافظ شگاهیان از صاحب نماکن صحبت

  توش باشه. ی. فکر کنم همچهیفروشگاه بزرگ ؟يگفت: پارال لباس الزم ندار میگذشتیفروشگاه لباس که م يجلو از

 زیپرو دیشن یافتاده بود. حاال اگه م ادمی نلوینخندم. حرف ل دمیکردم و گذشتم. لبامو ورچ يتشکر ستادنیا بدون
  .دونمیرو نم گفتیم یلباس بخره چ خواستیمن م يپسند کرده و برا نیخواهرش ماش يبرا

 تزایو موز و پ یو هندوانه و بستن ي: به اون مردك بدردنخور چاگفتیم ادی. به احتمال زدمیمحکم لبامو ورچ دوباره
و  لیخواهر ذل نهمهی. مرد هم اییدستشو يو بمونه تو رهیبگ ادیز يبا سروصدا یجا بخوره بلکه اسهال آبک هیبده 

  بدردنخوووور!!

. با شدنیم یگرفته بودم و همه جا تو ذهنم تداع ادیحرفها گفته بود منم  نیبددهن انقده از ا يدختره  نیا
در خونه مون  ي.جلوکردیم یگدر سکوت رانند یهم شادمان ول  زی. پرومینشستم و راه افتاد نیماش يلبخندهام تو

 دیکار دارم که با یکم يدی. فعال خودتم دشمیشدم دعوتش کردم مهمونمون بشه. گفت: بعدا مزاحم م ادهیکه پ
  کنم.  فشونیرد

.  گفتینم يزیو چ دادیرو بهش گفتم. فقط گوش م یرفت. منم داخل خونه شدم که مامان منتظرم بود. همچ زیپرو
  پراز اشک بطرف آشپزخونه راه افتاد. یبت رو هم دادم با چشمانجواب مث دیشن یفقط وقت
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  برات؟؟ دیخر یشد؟ چ ی: آخرش چدیپرس يزنگ زد.  با چنان عجله ا لونیلباسهامو عوض کرده بودم ل تازه

مـــرگ  شعوریب نیا یبدردنخورووو! مطمئن نیدادم که گفت: خاك بر سر االغش بکنم ا حیرو توض یهمچ خندان
 نیتر نیکه... غمگ سـتیدرد مـرگ ن نیتر ـــنیغمگ یدونیچه جورشه هــان... آخه م گهید نی. انشده يمغز

  . یزوار دررفته بش يابوی هیو خودت سوار  یصفر انتخاب کن نیخواهر شوهرت ماش يبرا يبر دهیاز راه  نرس نهیدرد ا

نفهم...  یعمرا زنت بشم برو گم شو عوض فتمگیم ختمیری. من بودم همونجا کاسه کوزه رو بهم ميدوام آورد ییتو واال
  هوارش به آسمون بره! رهیمزمن بگ بوستیگرم بخوره و  نیکنس با اون قد و قواره اش به زم يافاده ا نیا یاله

 شکشیقشنگ تو دلم حرفهاتو به همه پ گهیگرفتم ها... د ادیباور کن منم  یکنیم یانقده بددهن لونیگفتم: ل خندان
  .ارمینم و کم هم کنمیم

فحش  هیدیدار فیعوض تشکر. خب خانوم خله ما بد دهن... شما که خوش دهن تشر نمیگفت: واه واه... ا يجد لونیل
  و خوش بحالمون بشه. میببر ضیما هم ف مینیبده بب یمجلس

شوهر  لیفام يبرم و برا دهیداشت از راه نرس یحق داره. چه معن الیواقعا هم ل دمید یو م میدیخند یم گهیبار د نیا
رو همونجا خفه و  زیداشتم پرو فیمهربون تشر میلیخل وضع بودن خ تیو درنها جیانتخاب کنم؟ واال بنده گ نیماش

  صاف صوف کرده بود. ابشوبود درجا حس یبعداز وسط جرش نداده بودم. وگرنه هر ک

  ا بابام کار داره. و ب ادیبهم زد و اطالع داد داره بخونمون م یزنگ زیبود که پرو 9ساعت  همونشب

گفتم:  دمیکش یروش م یانگشت کهیدوختم و درحال اریذره بود. چشم به عکس پروف ماه هیاریماه يبرا دلم
  لحظات چقدر بدون تو سخت و طاقت فرساست. نی. ا ي. کاش کنارم بودادیداره بخونمون م زی... پرویداداش

  رمان سرودند) ير گرانقدرمون براشاع يشعر رو خانم ملکا اسکندر نیزمزمه کردم: (ا براش

  هر صبحگاهم معنا نخواهد شد  دیخورش لبخند

  معنا نخواهدشد  میماه شبها مهر

  تفکرم  یندارد قلبم ، ندارد وسعت یارامش

  ندارد تفکرم یمهر خالقم را معنا کنم ، وسعت چگونه



  ماه مهربان من

 
427 

 

  میگشا یسحر گاه پنجره را م هر

  یتو هست میمهربان شبها ماه

  است  ییتماشا میمان شبهادرقلب آس تورا

  شود یباران نگاهم نسترن وا م ریجوشد ، ز ینگاهم م باران

  است ییستارگان را در قلب شب تماشا 

  تر ، ماه مهربان من ییتو را تماشا اما

  ياسکندر_مَلِکـــــا#

ش، با اونهمه کل کردن با جواب مثبتمو به بابام گفته بود و کامال مشخص بود بابام با اونهمه بگو بخندها يماجرا مامان
 یو م زدیشکنه. نگاهم بصورت خندانش بود که حرف م یمامانم و دخترم دخترم کردنش داره با دمش گردو م

ته دلم افتاده بود آروم  یدارم. فقط سوزش یچه حال دونستمیدوزخ مانند داشتم که نم ی. منم حس و حالدیخند
بودم. چقدر خراب بودم. چقدر شکسته بودم و  رانیغون بودم. چقدر و. چقدر داومدیو داشت باال م گرفتیآروم گر م

... داداشم... اریبا ماه دیداشتم. با ینگران ي. دلواپس بودم. جورارمیکردن رو در ب یزندگ يفقط ادا کردمیم یسع
  شده! یامروز چ گفتمیبهش م دی. بازدمیمهربونم حرف م یداداش

لحظه صبر کن  هیندم. بهش زنگ زدم. با زنگ دوم جواب داد که آروم گفت: بلند شدم و خودمو به اتاقم رسو حالیب
  . ستمیراحت ن

وقته بهم زنگ  یلیخ یدونیداداش.... سالم قلب داداش... م زیگفت: سالم جوووِن دل داداش... سالم عز یلحظات بعداز
  زم؟یعز یخوب ؟يهم نزده بود

واده بودم نخواستم کنار اونا باهات حرف بزنم و خوش بش خون شیپ دیکردم که ادامه داد: ببخش يتشکر دلمرده
  از ادامه رابطمون خبر داشته باشند.  خوامیکنم. نم

تا سکته  نمیشده پارال؟ تند بگو بب یافتاده؟ چ یندادم گفت: اتفاق یجواب دید یرسما بغ کردم. وقت گهیش دحرفا با
  نکردم!
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دلتنگ... دارم  یلی... خاریدلتنگم ماه یلیآهسته گفتم: خ دهیکشمو باال  ینیکم شد. ب یکه بغضم کم دیسر اشکام
  .کنمیدق م

 یتو اتفاق يبرا یدونیاون دل مهربون و گرفته ات بشه. م يگفت: داداش قربووون دل تنگت بشه. داداش فدا آهسته
  ؟یناراحت نهمهی... چرا ایداداش دلتنگ زِیچرا عز رم؟یمیاول من م فتهیب

تموم شد  گهیجواب مثبت دادم. د زیزدم و گفتم: امروز به پرو ی. هقدیچک یوزم فرو مبل يهمچنان رو اشکام
بشه. جواب مثبت  ریعاقبت به خ نکارمیکتکشو نخورم و ا يروز کنمیکردم کارستون که فقط دعا م ي... کاراریماه

  کنم من... خسته ام... فقط خسته.... کاریو فقط دعوا داره باهام. چ ادی. دلم باهام راه نمستین یدادم اما دلم باهام راه

و به  میقبول کن رمونویوقتها تقد یگاه دیبا یدونی... خودت ماریماه زدلِ یصدا گفت: عز نیبا گرفته تر اریماه
. نتونستم کنارم استیدن هیدورادور دارمت برام  دونمیم نکهیهم ی. ولستی. منم حالم خوب نمیخواستش سر خم کن

 هیبرام  یباهام درددل کن ياالن بهم زنگ زد رمتدا نهمهیا نکهیهم یت مراقبت کنم، ولداشته باشمت و خودم از
 اتویبرام با ارزشه. دلتنگ یلیخ یگیبهم م تیمهم زندگ میاز تصم ياونهمه برات مهم هستم که دار نکهی. هماستیدن

 یزندگ نی. فقط تو آروم باش و به اکنمیبا لبام پاك م وارید نوریکه االن صورتتو گرفتن، از ا ییو اشکا خرمیبه جونم م
  .رمیآروم بگ یرحم بخند. تو بخند بزار منم باهات بخندم. تو بخند بلکه منم کم یب

 دمیباهات حرف بزنم. االنم که صداتو شن خواستمیگرفته بود  م يگفتم: ببخش که مزاحم شدم. دلم بحد آهسته
  .ریآرومم. شبت بخ

کنارت  شمیتعارف... خوشحال م ینصفه شب ب یاداشت در خدمتت هستش حتگفت: هرزمان دلت خواست د اریماه
  برادر..... نِ یباشم نازن

خودمو کنترل کنم که  تونستمیتخت انداختم. خداروشکر آروم شده بودم و االن م يرو مویو گوش میکرد یخداحافظ
  رو تحمل کنم.  زیپرو

 نمیبب خواستمیرفتم. م نییرو زد. پا فونیمهمونت آ نییپا ایکه گفت: پارال ب دیبگوشم رس نییزدن مامانم از پا صدا
  با بابام داره! يوقت شب اومده و چه کار نیا یچ يمهمونم برا

گرفتن  لیرو بدستم داد و با تحو ینیریش یوارد راهرو شد. با سالم و احوالپرس ینیریش يدر دستش جعبه ا زیپرو
کردم. با دو مبل فاصله ازشون نشستم  ییرایخودش پذ ینیریو ش ياشد.کنار بابام نشست. با چ ییرایبابام وارد پذ

خونواده  نیاز ا يمنو به عنوان عضو نکهی. فقط اومدم بگم از اشمینم فتونیمزاحم وقت شر ادیگفت: ز زیکه پرو
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امشب فقط . میرسیروزها با بزرگترها خدمت م نیواقعا خوشحالم و باعث افتخاره. انشاا... با اجازه تون هم نیرفتیپذ
  کنم.  میجواب مثبت پارال خانم رو تقد ي هیاومدم هد

پسر  يو تو هم جا دیکه فقط بابا گفت: انشاا... که خوشبخت باش میدادیو بدون حرف گوش م میکردیما نگاه م یهمگ
  .ینداشته مونو برامون پر کن

 يجعبه  فشیبعد دست برد و از ک .نیاعتمادتون باشم و ازم دلسرد نش قیال دوارمیخم کرده گفت: ام يسر زیپرو
  گذاشت.  زیم يآورده رو رونیرو ب یقرمز رنگ نیقشنگ و مخمل

  . ادیخوشتون ب دوارمیبصورتم دوخته گفت: ناقابله. ام نگاهشو

  . خندان بلند شد و جعبه رو بطرفم گرفت.خورمینم یتکون دید زیپرو یکه وقت کردمینگاه م جزدهیگ

  صورتم بود. حتما منتظر بود جعبه رو باز کنم.  ينشست نگاهش رو یگرفتم. وقتکردم و جعبه رو  يتشکر آروم

 چیجعبه رو باز کردم و چشمم به سو واشیصورتم نشست.  يکردند که اونام نگاهشون رو يو بابام تشکر مامان
  افتاد. ینیماش

. انشاا... يکه پسند کرد هستش ینیلبخندزنان گفت: مبارکت باشه. همون ماش زینگاهم باال اومد که پرو متعجب
  برات بچرخه.  هایرکابش برات خوب باشه و چرخهاش در شاد

  که..... نیدیخواهرتون نخر ي: مگه براگفتم

. يکردیتعارف م یرودرواس يتو دیو شا يکردیراحت پسند نم خوامیخودت م يبرا گفتمیداد: نه بابا. اگه م جواب
  ات باشه. قهیبهت گفتم طبق سل يمنم اونجور

 کاریکنس چ يافاده ا نیا نیبب ایهمونجا بهش زنگ بزنم بگم ب خواستیافتاده بود و تازه دلم م ادمی لونیل يرفهاح
 زونیتهران آو يو سر دروازه ها يکردیم میتقس يرو به پنج قسمت مساو مونیم نیا يتو بود یعنیکردههههه! بگم 

  باشه!! ونیآقا ریعبرت سا يکردیم

  . دیدینبود. زحمت کش شیبه دوم يازیداشتم و ن نیمنکه ماش یتم: ولحواسم جمع شد و گف تازه

خودتو سوار  هیهد گهیو د يدیم لشونیسالمت باشن، اونو تحو شهیو گفت: با اجازه از باباتون که انشاا... هم دیخند
  .میریم شیشماره گذار يفرصت هم برا نی. در اولیشیم
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  شده!  یزنگ بزنم و بگم چ میجا به داداش نیهم نستمتویرو دستم گرفتم و ازفکرم گذشت کاش م چیسو

  .گرفتیصداشو بغض م گفتیم کیبهم تبر کهیو درحال شدیپراز غصه شد. حتما ناراحت م دلم

  ن؟یای. شما نمنمیهردوتاتونو بب ي قهیتشکر کرده گفت: من االن دوست دارم برم سل زیبازم از پرو بابا

  .دییبلند شد و گفت: بفرما زیپرو

که مبادا غم و غصه  ادین رونیاز خونه شون ب اریماه ایته دلم دعا کردم خدا یهم بلند شد. منم بلند شدم. ول نماما
  .نمیچشماش بب يرو تو

مورد پسند مامان و بابام قرار گرفته بود.  یلیبه همه جاش انداخت. خالصه خ یپشت فرمان نشست و نگاه بابام
 تونستمیگفتن نداشتم. کاش م يبرا يزیو چ کردمیکه فقط نگاه م مخصوصا رنگش که واقعا حرف نداشت. منم

 يچکاریه یبود و خارج از تحملم. ول مچشم يهرلحظه جلو اریرو ببره. غصه خوردن ماه نیقبولش نکنم و بگم ماش
  بکنم. تونستمینم

شماست  يمثال برا د؟یتوش بنداز یو نگاه دینیپشت فرمان بش دیخوایلبخندزنان و مهربان گفت: پارالخانم نم زیپرو
  آخه!

 ی. االن کمندازمیم یخوشحال هم نبودم. گفتم: بعدا نگاه یرضا نداد. ناراحت نبودم ول نکاریآن واحد دلم به ا در
  خسته ام انشاا... بمونه فردا تو روز روشن....

حرف  ییند کلمه تنهامن با پارال خانم چ دیدیسردارلو اجازه م يگفت: آقا زیکه پرو میداخل خونه شد یکم همگ کم
  نداشته باشه؟ يرادیبزنم؟ البته اگه ا

. ستین یچرا حرفها و دستورات و خواستهاش تموم شدن نیا ایخدا کردمیدوخته بودم و فکر م زیبصورت پرو چشم
  . میمون یمنتظرتون م نییباال. ما پا يطبقه  دیبر دیراحت باش دیمامان گفت: اگه دوست دار میوارد راهرو که شد

و انگار به تمام آرزوهاش  کردیم فیک یهمچ ينشست. چقدر برا زیصورت خوشحال اما پر غرور پرو يرو گاهمن
  بردم. یلذت نم یبرام در حد جون کندن بود و نوك سوزن ی... همچیبود. اما من چ دهیرس

  .دییگفتم: بفرما زیراه افتاد با اشاره مامان منم بطرف پله ها رفتم و آروم به پرو ییرایکه بطرف پذ بابام
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اشاره کردم و  ییرایزد. بطرف مبلمان گوشه پذ یهمه جا چرخ زینگاه پرو می. وارد طبقه باال که شدمیهم باال رفت کنار
  .دییگفتم: بفرما

دوختم. راستش  زیم يروبروش نشستم و چشم به گل رو یینشست. منم جا يمبل دو نفر يجلو رفت و رو زیپرو
 ،يدیو لفتش م یکنیزر زر م نهمهیکونگ فوکار چرا ا يپاندا ،يد بگه آخه کرکس افاده ابو یخال لونیل ياالن جا

و  یکنیرو رو م یکی یبا ناز گاه کهیت کهیت را... چگهید رونیب زیبر ییهویبدردنخورت رو  يو اون حرفها يدار یهرچ
  آخه. یکنیهمه رو هم جون به سر م يزیریم رهیدا يرو

  کونگ فوکار بود. يپاندا هیشب لیخوش است نینداشتم. چقدرم ا دنمیخند ي حوصله یموند بخندم. ول کم

نه، امروزم بهت گفتم. دوست دارم کارامونو هرچه  ای ادتهیپارالجان  دونمیحواسم جمع شد. گفت: نم زیپرو يصدا با
 تونمیسالگرد بابام نممتاسفانه تا  ی. ولمیا کارهیچ مینیبب  مونیسر خونه زندگ میو زودتر هم بر میکن فیزودتر رد

 لیچشم فام يتو میلیچون تنها پسر خونواده هستم و خ انه. متاسفرمیبگ یراه بندازم و جشن درست حساب یعروس
و نگند نتونستن  ادیدر ن یمراعات کنم حرف دیبا کنم،ینم کاریو چ کنمیم کاریکه همه حواسشون بهم هست چ

راحت به  يدیم شنهادیپ یچه راه حل نمیبکنم بب یو هم مشورتسال نگه دارند. االن خواستم با ت هیخودشونو 
  م؟یهم صبر نکن گهیو ده ماه د میبرس مونیزندگ

مرحومتون  يسالگرد بابا نیصبر کن یخب کم ن؟یعجله دار نهمهیمتعجب باال رفت. آروم گفتم: حاال چرا ا ابروهام
نگران من  ادیقبول دارم. صبر هم روش که ز نیواندارم و هرجور بخ ي. منم عجله انیراه بنداز یبگذره بعد عروس

  .ادهی. من صبرم زنینباش

 ییده ماه هم روش... به جا نیصبر کرد نهمهی! شما که اهیبگن واقعا حق دارن چه عجله ا يزیمردم هم اگه چ خب
  خوره؟یبرنم

. فوقِ کنهیم تمیجور اذبد ییده ماه هم منتظر بمونم. آخه تنها تونمیتکون داده گفت: راستش من نم يسر زیپرو
  امکان نداره.  نویاز ا شتریبتونم صبر کنم. ب نیدو ماه هم یکیفوقش 

هستش  یلباس عروس دنیراه فرار از پوش نیبهتر زیعجله پرو نیا دمیزده شد. د يذهنم جرقه ا يکردم و تو يفکر
و لباس  کنهیته اش چقدر عمل مبه گف دونستمیشناختم. م یرو خوب م وونهید اریداده. من ماه شنهادیکه خودش پ
  من مقارن با.........  دنیعروس پوش
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سالمت باشه. من حاضر بودم تا آخر عمر حسرت بدل لباس عروس  شهیدلم گفتم: خدا نکنه. انشاا... هم يتو تند
اون  يرو فقط برا یخل و چلم نخوره. قرامون بود لباس عروس یداداش اریبه ماه زیهرچند ناچ يضربه ا یباشم ول

و من کال از  گرفتیداشت کم کم راه م ی. همچبودباطل  الیخ یزه گهیبه بعد د نیبپوشم که ازدواج هم باهاش از ا
بحالم  ینداره و فرق يریتوف چینگرفتن ه ایگرفتن  یمن عروس يآهسته گفتم: برا نی. غمگشدمیکنده م اریماه

  .نی. هرجور دلتون خواست انجامش بدکنهینم

 ی. قبولش ممونیماه عسل، بعد سر خونه زندگ میو بعداز عقدمون بر رمیواقعا جشن نگ یعنیت: متعجب گف زیپرو
  ن؟یکن

چه لطف  یدونیباشه م ينجوریدادم.خندان گفت: ا لشیتحو یخشک و خال يکردم و لبخند دییسرم حرفشو تا با
دوستت دارم پارال...  یلیرسم؟ خهرچه زودتر به آرزوم ب تونمیکه م شهیچقده فکرم آسوده م ؟یکنیدر حقم م یبزرگ

و واقعا عاقل  یکنیدرکم م نهمهیفرستاده که ا برام. اصال بگم خدا تورو از آسمونا يکه لنگه ندار یهست يواقعا دختر
  !یهست یبه تمام معن

راست باره، که اونم سر یخداروشکر سراپامو از طال  گرفتن و لطف داره از همه جام م الی. گفتم خب به قول لدمیخند
  ...تیشما کردند.آخه چقد درك... چقد شعور... چقد فهم... چقدر درا میتقد

در شما جمع  ییهوی ایمزا يخوشحالم که دارمت گلم. همه  یلیو گفت: بله واقعا حق دارن و من خ دیبلند خند زیپرو
  هستش!

  نم اطالع داد. خودش ماجرا رو به بابا و ماما زیو پرو میرفت نییپا ،یمعمول يصحبتها یکم بعداز

منه و منم  يباشه تنها بچه  ی. هرچنمیبب یمن آرزو دارم دخترمو در لباس عروس زیآقاپرو یگفت: ول مامانم
  دارم.  ییآرزوها

از ده ماه نامزد  شتری. حاال برنیبگ میتصم توننیهستش خودشون م یخود پارال راض یرو به مامان گفت: وقت بابام
موضوع هستم. پس انشاا...  نیکردن ا یطوالن نهمهیکال مخالف ا دیدونیخودتون م و ستیبه صالح ن ادیموندنم ز

  طبق دلخواهشون شروع کنن. شونویکه زندگ میهست یو راض فتهیباشه همون اتفاق ب ریخ یهرچ

 ونیتمام نظرت رو بطرف خودش جلب کرده! فقط ا دهیکه از راه نرس زیگفت: واال نادر خوش بحال آقا پرو یشاک مامان
  ...... هیبه چ ینفهمه چ یشکیشوهر بره و ه يسروصدا خونه  یب ستین وهیفکر کن دختر من ب
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در خدمتم و  دییبفرما ي. هر امرکنمیم قیو حرفتون رو تصد دمیگفت: خانم سردارلو واقعا حق رو بهتون م زیپرو
  .   میتا سالگرد پدرم صبر کن میتونیم دیبدون چون و چرا قبول دارم. اگه دوست دار

رو مجبور کنه تا  زیپرو ایمامان باعث بشه لباس عروس بپوشم  يورق برگشته و ممکنه اصرارها دمید يا لحظه
من عالقه  یول نیسالگرد باباش صبر کنه که بازم همون آش بود و همون کاسه. گفتم: مامان درسته شما آرزو دار

  ندارم.  زایچ نجوریبه ا يادیز

  !یتو ساکت بش یکنیمحکم گفت: لطف م مامان

. از رندیبگ می. اجازه بده خودشون تصمهیندارن چه کار تشویموقع ایخودشون دوست ندارن،  یگفت: اعظم وقت بابا
دخترت  يحنابندان توپ برا هی خوادیدلت م یلی. تو هم خدنیم صیبهتر راهشونو تشخ ییبه بعد خودشون دوتا نیا

  که طبق دلخواهت باشه. ریبگ

  مورده! ی. دخالت ما برندیبگ میبزار خودشون تصم کنمیهن باز کنه، بابا گفت: خواهش متا خواست د مامان

بود که  طیخ یلینکردم. اوضاع خ ياظهارنظر گهیو د دمیدهنمو کش پینگفت. منم که فقط ز يزیچ یکس گهید
  کتکش مال من بود! یول رفتیدر م زیپرو

برام  یچه مدل آش دونستمی. مومدمین نییپا گهیرس مامان دخونه مونو ترك کرد و منم از ت یخوشحال و راض زیپرو
  پزه دو وجب هم روغن روش باشه.  یم

  . کردیدعوا و بگو مگوشون تا باال گوشو کر م يافتاد و صدا ریبابا گ یدر رفتم ول منکه

بودمت. فقط  نشناخته ينجوریتا حاال ا يبود يگفت: دختر تو عجب زرنگ موذمار دیزنگ زد. تا ماجرا رو شن لونیل
  اونو موندم. یبش اریو زن ماه يسر اون بابا شاهت رو کاله بزار یچطور نتونست

بحال  يباال منو بکشه. فکر نیبا اونهمه خشمش ا ادیکه کم مونده مامان ب هیدنیمامان و بابا شن ي: حاال دعواگفتم
  !الیخیدر برم بابا شاه رو ب ردستشیعمه ات بکن چطور سرشو کاله بزارم و از ز

دوره زمونه بدست آوردن  نیدر ا یبهش بگ یتونیفقط م دهیکه عمه کش يخندان گفت: واال با اون قمه قداره ا لونیل
فرار رو بر قرار  میایلباس عروس از دستش بدم. پس بهتره با داماد راه ب هیکه بخاطر  ستین يشوهر کم دستاورد

  نده. حیترج
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از کشت و کشتار  یبتون دیشا ينجوریکنه که ا دایاز تو بهتراشم پ تونهیم زیکن همه جا پراز دختره و پرو یحال بهش
  !يما در بر یعمه خانوم

مادرزن  نیسرجاش! من با ا ادیش از ته ختنه نکرده هوشش باون دامادمونو با قمه ا ویخوبه عمه جان اکوان د حاال
  واال..... ترسمیم زیپرو ندهیاز آ یلیخ

دمشو گذاشت رو  چارهیکه ب فتهیب یاتفاق نیبودم گفتم: باورکن کم مونده بود همچ از خنده غش کرده کهیدرحال
  کولش دررفت!

 کیمحترمش آب رفته و شده  يلویک میآورده از ترسش دو و ن نوایسر ب ییگفت: ِد بگو بال دهیغش غش خند لونیل
  خوره؟؟؟یهم م يبدرد یکنیفکر م یعنی... لویک

  .........شیمنحرف.... که فقط فکرت مونده پ ين دختره گفتم: خـــاك تو گورت نکن فقط

 گهیکردم. واال د يبد يکه منحرفم. چون واقعا فکرا دمیبهت حق م نباریبلند قهقهه زده گفت: ا لونیل دونمیم فقط
فته که وا ر نیشته باشبزرگ مزرگ ندا يزایاصال انتظار چ نیاومد زیپرو يکه برا یاولدرم بولدرم نی. با امیخودمون

  .گهید

 ینره مامانم رسما موهامو دونه دونه م نییدهنم گذاشتم تا صدام پا يکه من از ترسم دستمو رو میدیخند یم چنان
  .دادیکند و به باد م
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  . کردمیداشتم ازدواج م نگونهیتونستم باور کنم من بودم که ا یهم نم هنوزم

براش ساختم تا  نهیاز طال و نرم يقلبم نشانده، حصار يرو با عزت و احترام گوشه  اریتونستم باور کنم ماه ینم
کرده بودم کارستون و  يکار میکرده بودم. من با زندگ نکارویا ی... ولیجواب مثبت دادم. ول زیو به پرو نهینب یبیآس

  . شهیاوضاع به کجا ختم م نیازدواج با ا نیا بتآخر عاق دونستمیامشب شب بله برونم بود که بازم نم

هستم و چه  یدر چه حال دیپرس یو م زدیزنگ م یهم گاه اری. ماهدادیو گزارش کارها رو م زدیزنگ م یه زیپرو
  کارها کرده ام. 

 یمغ یبرام بکنه، ول ادیاز دستش برب يباشه که فقط نگران مراسم منه و هرکار الیخیصداش آروم و ب کردیم یسع
و بدتر از من  کنهیلحظات رو تحمل م نی. کامال مشخص بود بزور داره اکردیدلمو خون م زدیکه ته صداش موج م

  حالش خرابه. 

همکه  یی... تا اونجاچکسیه گهیو عموم دعوت بودند و د ییخونه آماده مراسم بود. از طرف ما مادربزرگها و دا شب
 يهم بزور و داد و هوار لونیو تمام. البته ل انیب خواستنیش مبا عمو هم خواهر و مادرش زیخبر داشتم از طرف پرو

از  ییرایپذ ادیحاال م زارهیعمه و دختر عمه شو تنها نم سختلحظات  نیکه راه انداخته بود و قسم خورده بود در ا
شت کمک فقط دا خونمون چپونده بود و يدر برابر چشمان باز و خندان مامان خودشو تو ره،یمهمونارو به عهده بگ

  .کردیم

که  خوردمیو بحالش غبطه م دمیکش یاز ته دلم م یآه دیرسیبلندش به گوشم م يخنده ها يکه صدا یگاه
  خوش بحالت..... گفتمیسرنوشت بد رنگ و شوم منو نداشت. بعد آهسته م

برگزار  یمال خصوصگفته بود مراسم رو کا زیبرگردوندم. دوباره فکرم بطرف شب پرواز کرد. هرچند پرو صورتمو
 يو چقدر آدم تو انینداشت چند نفر ب یحس و حال بودم برام فرق یب يمن بقدر ی. ولمیتا راحت باش کنهیم

  خونمون جمع بشن.  

واقعا نقش  یبکنه، ول يادیکار ز تونستیهم کنارم بود و هرچند نم اریلحظات تنها آرزوم بود کاش ماه نیدر ا فقط
لحظات رو تحمل کنم. که فعال  نیدارم ا ازیامن و محکم ن یگاه هیبه تک کردمی.حس مکردیم يداداشم رو کنارم باز

  رو برام داشته باشه... اونم که اصال نبود. گاهیجا نیا تونستیم اریفقط ماه

بود.  اریهم اتاق ماه واریدادم که اونطرف د هیاتاقم تک واری. به ددونستمیازش جدا بشم رو نم خواستمیم يجور چه
  تنگ زمزمه کردم:دل
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  ! مھخوایدل و جرات مـ ییجدا يبــرا

  را دارم... قدرتش را هم دارم.... جراتـش

  .....یاگر توانست فقط

  .....هرا پـس بد نمیخون دل

بگوشم نشست. خندان به مامان گفت: واه وااااااااه همش کار بکن. باور کن عمه  لونیل يشدم. صدا ییرایپذ وارد
  . از کت و کول افتادم آخــــه....نیندار یرمونیشما امروز سنده بکنــــم چه خبرتونه برام نمو یقدرت گهید

  ... خجالت بکـــش.....ـــالیگفت: ل یو شاک دهیبلند و کش مامان

عمه.... چون  دمیقسمتم بهتون حق م نیا ی. ولدمی... چشممممم خجالت کشـــــالیبا قهقهه گفت: جوووِن ل الیل
خسته شدم از بس خم و راست شدم.  نیباور کن ی. ولکنمیشاق م يکردم منحرف شدم و دارم کار واقعا خودم حس

  نکنن. سندمونکه جهنم و درك... اصال پ انیمهمون م یچه خبره آخه، دونفر و نصف

 يدخودمونم که خو ي... مهمونهاالیخیب یعنی یخیرو ب هیافتاده. بق ریکرفسه که پسند کرده و با کله گ زیپرو مهم
  م؟یخودمونو بکش نهمهی. پس چرا اانیهستن و کال به حساب نم

خودت  میندازیراش م یو هول هولک میکنیرو گربه شورش م یسر بله برون خودت چنان همچ شاالیگفت: ا مامان
 نجوریعمه، ا زیباشه عز ادتیداره! فقط  يچه مزه ا ینی. حاال قوم پسره هم از همون دم در برگردن و ببیحظ کن

  کرد. يکم کار دی. پس نباشهیخاطره م دیتجد مه ی. حاال هشنیمونن و فراموش نم یآدم م ادیتمام عمر  يبرا زایچ

مظلومه و  افتیبصورتم انداخته گفت: پارال انقده ق قیدق یگفتم. مامان نگاه يدیآشپزخونه شدم و خسته نباش وارد
هم که شده  یکم يبرا دیتو آخه! مثال امشب با ینکیم ينجوری! چرا ایشکن یتلنگر م هیانگار با  يشکننده شد

  !یخوشحال باش

به اون  نیماش دهیعروس چلمن مون. واال از راه نرس نیگفت: واه واه چه نازم داره  ا لونیخواستم دهن باز کنم ل تا
  ! رهیصاحب شده بازم داره از حال م میخوشگل
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شکنه تلنگر که  یبا تبر دوطرفه نادرشاه افشار هم نمما  يشکننده  يدردونه  نیمحض اطالع همه تون بگم ا یول
مامانها کال به آدم  نجوریبرس و به حرف مامانت گوش نکن که ا تی... برو به زندگزدلمیسهله! برو دخترم... برو عز

  .دنیم یمنف يانرژ

  واقعا حوصله ندارم. ؟یمن بش الیخیب شهیم لونی: توروخدا لگفتم

کشم که بهت درس  یو من دارم خودمو م يعالم رو تو گورت بکنم که حوصله شو ندار گفت: خاك دهیلباشو ورچ الیل
که  یکه زود تلخ بشه.کم نهیریموشیباشه. نه ل هیال هیکه خوشگل موشگل و ال ازهینه مثل پ یبدم؟ واال زندگ یزندگ

دمار از روزگار آدم  که رنگهیکال و ب یدهیبادمجون بزرگ تلخ و نرس هی یزندگ یفهم یم یبش یزندگ نیوارد ا
  .ارهیدرم

خاص خودش داره بمن  یرو با زرنگ يو چه منظور هیچ اتیجفنگ نیدختر از ا نیمنظور ا کردمیداشتم لود م هنوز
  زنگ زد.  میکه گوش کنهیگوشزد م

 بشنوه گفت: به شاه زیپرو کهیبلند طور نوریاز ا لونی. لمیکرد يمختصر یبود. احوالپرس زیانداختم پرو ینگاه
و  کنهیم دایخدمتکار ارتقا پ نیعمه رو برسون. انشآ... سال بعد ا سانسیخدمتکار ل نیدامادمون سالم مخصوص ا

  .رهیگیم سانسشویفوق ل

جَلَب... فقط بگو  طونِ یبود خندان گفت: سالم برسون خدمت اون دختر ش دهیقشنگ شن الرویل يکه حرفها زیپرو
  مونه.  یه دَمش گرم... وگرنه آبرو برام نممن بشه ک الیخیامشب رو ب هیگفت  زیپرو

هـــااااا... اگه واقعا  يدامادِ کرفسِ، کور خوند ییییییرو گفتم که داد زد: ه زیسفارش پرو الیو لبخندزنان به ل حالیب
چشمممان کووورم تا آخر عمر اسم  يخوشگال هم برام بخر که به رو نیاز اون ماش میکیبشم  التیخیب يخوایم

  .ارمیه زبونم هم نمشمارو ب

ازم  اریآماده شدم. ماه نیخون ی. منم اجبارا باهاشون همراه شده بودم. و همونشب بود که با دلدندیخندیم همه
بزور اشکامو جمع کرده بودم و  دونمیداداشم عکسمو بفرستم. فقط م يعکس خواسته بود که بعداز آماده شدن برا

  . رمیجلوشو بگ کردمیم یسع

بود با شال و کفش ست آماده شدم. رنگ و روم  دهیبرام خر یمامان که کت شلوار بلند و کرم رنگ دیخرانتخاب و  با
  انداختم و فرستادم.  اریماه يآماده و تمام قد برا یصورتم عکس يبدون دست بردن تو یبود. ول دهیواقعا پر
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مرده  اریانم نشست. گفت: مگه ماهبه ج اریماه یعصب يبلند شد که صدا میدرجا زنگ گوش دیبازد کیخوردن ت با
. منتظرم فرستهیو خوش آب و رنگ برام م گهیعکس د هیو  رسهیقشنگ بخودش م اریماه ی. آبجیوا رفت ينجوریا

  زووووود!

بود. بعداز آروم گرفتن قلبم  وونهید یپسر به نوع خاص نیقلب لرزانم گذاشتم و لبامو بهم فشردم. ا يرو یدست
مورد  نباری. اشدمیبودم و داشتم آماده م ستادهیا نهیآ يجلو اریماه يچرا فقط برا دونمینم آراستم. میصورتمو مال

  تموم بود. یپارال پسند کرده بود پس همچ یکرد. داداش کیپسندش بودم و عکسمو ال

  وارد شدند.  زیپرو يخودمون اومدند و بعد خونواده  ياول مهمونا اونشب

 نازیپر زی. دست خواهر پروفروختندیو زمان افاده م نیها وارد شدند که به زم مثل شاهزاده نایو خواهرش ع مامان
. عموش دندیصورتم عقب کش دنیو مثال بوس کیداده شد. حاال بعداز تبر لونیبود که به دست ل ینیریش یسید
که در  یعجبچرا ت دونمیکردند نم یبهش معرف وتا وارد شد و من ی. ولدیرس یسال بنظر م 70 يو باال نیمت یلیخ

دوخته بودم  زیو مسن پرو افهیخوش ق يتمام تعجب ها بود. خودم که مبهوت چشم به عمو يچشماش نشست ماورا
صورتم نشسته بود که  يتعجب کرد. حاال نگاهش چنان رو نهمهیکه ا دید یبفهمم در من چ خواستیو فقط دلم م

بود و  رونیاز بدنم ب ییجا دمیامال اشتباه شده بود! شاو االن ک نهیمن بب يرو بجا يگه ایانگار انتظار داشت کس د
  !!!دونستمیخودم نم

سرمو  یکه سرم بود. وقت دمیبه نوك شالم کش یبود. دست دهیپوش یام رفت. ول نهیدستم بطرف س اریاخت یو ب آروم
  سرجاش بود.  یلباسهام انداختم که بازم همچ ي هیبه بق یآوردم تند نگاه نییبه احترام پا

با هم  یقبل ییآشنا چیو ه میدید یرو م گهیبار هم بود همد نیاول يبرا ؟یچ یعنیبار چشمان منم باز شد.  نیا
  شت. تعجب دا ينگاه برام واقعا جا نی. و امینداشت

  بطرفم گرفت.  یکه بدستش داشت رو با احوالپرس یجلوتر اومد و دسته گل قشنگ زیپرو

از  ای يآورد نمویبود زمزمه کنان گفت: دامادجان ماش ستادهیکه کنارم اهم الیگرفتم. ل جزدهیکردم و گ يتشکر
  ببرم. ارویبعض يقسمتمممم آبرو نیاووووووخ که من عاشوووق ا ؟یشروع کنم به حسابرس نجایهم

خودشو گرفت نخنده! با برگشتنم چشمم به مامانش  يکامال مشخص بود چقدر جلو یبزور لباشو جمع کرد ول زیپرو
  . میکردیم کاریچ میانگار داشت کردیداشت نگامون م زینان تافتاد. چ
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من زوم بود. آرزو کردم کاش  يرفت و کنار عموش نشست. که بازم نگاه عموش کامال رو هیبدون حرف بطرف بق زیپرو
  .دمیپرس ینگاهها رو م نیجمع علت ا نیب نجایتمام هم ییِ و با پررو دمیکش یخجالت نم

دردم  چیکه به ه يو آبرودار ایح نهمهیصورتمو گذاشتم و از ا يدستامو با حسرت رو چند ماه بعد بود که فقط
  .دمیپرس ی... کاش مدمیپرس یشد. کاش همون لحظه م رینخورده بود اشکام با خفقان گلوم بصورتم سراز

سرنوشتمو  وار وونهید نهمهیتعجب داشت، نه ا يدر اون لحظه به حس ششم اعتماد نکرده بودم بعدا برام جا چرا
  برام نبود.  يبدست همه سپردن که چاره ا

  . میبطرف آشپزخونه راه افتاد لونیو بابام بطرف مهمونا رفتند و من و ل مامان

بدشانس  يبمن بگه چطور شده مـــا... ماها یکیدستش کوفته آروم گفت: فقط  يدست رو لونیل میوارد شد تا
هستن و فقط  مونیلَم َکلـــم... واال خدا شانس بده. مردم چه پرو پزنها شدن کَ  ي هیقلم قلم، بق میهمه مون شد

  .شنیهم م ینیی! چه باال پا رنیچشم آدم فرو م يتو

کدوم کلـــم کدوم  ؟یگیم يدار ی. زمزمه کردم: چدمیفهم ینم يزیو چ کردمیباز و متعجب نگاش م یچشمان با
  ها! کنمیرو خراب م یهمچ زنمیاالن ممن اصال حوصله شو ندارم  میزیهارو بر ییچا ایقلم؟؟ ب

 يتو یلیخ کردندیم نییکه باال پا ياونجور ؟يدیباسنش گذاشته گفت: واقعا کلم هاشونو ند ياومد و دست رو بطرفم
  چشم بودها!

  ! يدار کاریچ هی. تو به کلم بقيمنحرف که به همه جا هم کار دار زِ یچشم ه يبچه  يریو گفتم: کوووفت بگ دیپر لبام

و  دمیند یکلم قلم گهیها چشم بمن دوخته بود. د دهیآدم ند نیکه ع کردمیرو نگاه م زیپرو يِمن فقط عمو واال
  متوجه نشدم. 

 نمیب یاالن م ،يکر شد یبگوشت گذاشت ياز بس هندزفر کردمیرو دستش گرفت و گفت: واال من فکر م يقور لونیل
مامانش. بازم مبهوتم چرا ما همه مون  يخوشگل و ماهرو ــزـیپرو چارهیکه ب یو خبر نداشت يکور مادرزاد هم بود

  پرورش دادن و اوووووف. نبهو د هیو الغررررر... مردم هم پ دهیو کش یقلم میشد یخونوادگ

 یداره! آن کس که مرا روح و روان بود مامان قلم فیتشر یمامانم هم به من رفته و قلم نوایرو برم واالاااآاااا.. ب شانس
  !شهیم یآخرش چ نمیاز کلم ها بب ییراین برم پذبود. اال
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نشسته دستامو بهم گرفتم. گوشمو به صداها دادم. مهمونا از همه جا  زیلبم نشست و پشت م يرو حالیب يلبخند
داره  دمیفهم الیو تشکرشون از ل ی. اوضاع همه بر وفق مراد بود و با خوشحالدندیخندیم یو گاه کردندیصحبت م

به مامان گفت:  يبا لحن خاص و افاده ا زیپرو امانبه حرفاشون بود که م مهی. حواسم نصفه نکنهیف مهم تعار ینیریش
کردن،  يکار نیاز ما همچ خبریبه پارالجان خوشتون اومده باشه! واال ب زیپرو ي هیاز هد دوارمیخانم سردارلو ام

  .دمیخر یبلند م یعروسم شاس يوگرنه خودم بودم برا

  !!!گهیو افاده مامان همون بچه ست د سیف يوفکرم گذشت: ت از

ناز و قولنج کرده اش  يصدا يکه همزمان وارد آشپزخونه شده بود بطرفم خم شده گفت: واال حسادت داره تو لونیل
  . زنهیموج م

اونورتر رفته و همه همساده  هیصداش تا ده همسا دهیگوز يجور دنشیخر نیکار و ماش نیکرفس هم با ا زیپرو نیا
  !میکه خفه شد رانمونیبا دل و يچه کرد ،يداد زدند ناز نفست قنار کصدای ها

  ادب بگم. یب يدختره  نیداشتم به ا یچ دنی. به جز خنددمیخند

شد و  نییتع هیسکه مهر 500شد.  دهیمراسم کش هیو بق هیدر مورد مهر دنیکم صحبتها گرمتر شد و کار به حرف کم

 یخصوص یلیدر محضر خ زیپرو يراه بندازن که اونم بخاطر تازه فوت کردن باباهفته بساط عقد رو  هیقرار شد تا 
  .گرفتیانجام م

  .رندیبگ میتمام تصم شیمراسم هم قرار شد بعدا و با آسا هیبق يبرا

جوونمرگ شده  ییفوت بابا نیا گهیوار بهم م سیو ابل یطانیحس ش هیچرا  دونمیازم گرفته گفت: نم یشگونین لونیل
. حواستو جمع زارنیم هیاز اون مرحوم ما یلیبراشون. آخه خ هیخوب زیمحشور بشه انشاا...، دستاو ایا انبشون که ب

  کن ملنگه... و تند از آشپزخونه خارج شد بازم اطالعات جمع کنه.

اشن. و کنارمون ب ارنیب فیپارالجان تشر دیحواسم جمع شد که گفت: االن اگه اجازه بد نازیپر زیخواهر پرو يصدا با
  .ستیتوش ن یحرف چیه يعروس خودمون هستن و جا گهید

 یقاط دیاز طرف کلم گنده! پاشو که کم کم با يدوباره وارد آشپزخونه شد و گفت: احضار شد یبعداز لحظات لونیل
هم چنان صورتشو صاف صوف کرده باور کن  زی. اون مادر پرویژل  کن قیبوتاکس و پروتز و تزر یکل يو بر یبش نایا

  سالمه! 23بگم  کشمیاز صورت اونه که خجالت م شتریروك صورت من بچ
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دستمو  لونیبلند شدم و شالمو مرتب کردم که ل زیپرت از پشت م ی. با حواسدمیفهم یرو نم گفتیم یچ لونیل
  . یمون یو خلها م جیگ نیگرفت و فشرده گفت: آروم باش. چرا ع

با  زیرفتم. خواهر پرو ییرای. همراهش راه افتادم و به پذومدیبرنماز دستم  میو کار زدمیم جیکامال گ گفتیم راست
  .اریب فیمامانم تشر شیبلند شد و گفت: پارالجان لطفا پ دنمید

و برام  دیصورتش رو بصورتم کش دنمی. آروم بدون بوسدیمامانش رفتم که  بلند شد و منو در آغوش کش بطرف
  کرد.  یخوشبخت يآرزو

کن اول  ییرایرو پذ میکه ما آورد ینیریکه مادرش گفت: پارالجان لطفا اول ش دیبوس میمال هم صورتمو زیپرو خواهر
  کن.  میرو تقد زیپرو هیتو هم هد نازیبشه. پر نیریکار کام همه دوباره ش

شون رو بطرفم آورده بدستم داد. با اشاره مامان از  ینیریش سید لونیو کنار مامان رفتم که ل دمیکش عقب
. بعد نوبت  داشتندیبرم ینیریو بعد ش کردندیم یخوشبخت يبرام آرزو دهیا شروع کردم که صورتمو بوسمادربزرگه

  و خونواده اش و ..... بود.  زیپرو يعمو

گفتن بود. در آغوشم  کیبود و سرپا درحال تبر ستادهیا زیپرو کینزد یکه کم دیرس لونینفر نوبت به ل نیآخر
لپات  یاز خوشبخت ییکرد. گفت: انشاا... مثل چراغ راهنما یخوشبخت يبرام آرزو مثل همه دهیو صورتمو بوس  دیکش

  سبز و خرم باشه. شهیدشمنات زرد و دلت هم يقرمز، رو

ازم دور  ينجوریکه تورو ا زیبره تو کلم پرو يمتر 5 ای 4 ي لهیم هیلباشو دم گوشم فشرد و آهسته ادامه داد:  بعد

  کرد مارمولِک راهزِن زرنگ!!!

 زی. پروشدیداشت کم کم تموم م یکنم که همچ هیبه حال داغونم گر ایبخندم و قهقهه بزنم  دونستمینم دونمیم قطف
  . دینشن یشکیلطفا. ه نیبود گفت: اون آخرشو دوباره تکرار کن کتریکه نزد

  . گمیبخودتون مدلتون خواست بعدا  یلی. خرهیگفت: بنظرم همون نشنون بهتره ها آبروتون نم دهیلباشو ورچ لونیل

از دستم  لونیرو ل ینیریش سینگفت. د يزیانداخت و چ نییخندان سرشو پا طهیبود اوضاع خ دهیکه فهم زیپرو
و  کیآورد و بازم با تبر رونیب یکه به دست داشت انگشتر قشنگ یبطرفم اومد. از جعبه کوچک نازیگرفت که پر

  در انگشتم کرد. یخوشبخت يآرزو
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  .دیچک یخته شده بود و قطره قطره خون بود که از قلبم مبه انگشتر دو نگاهم

رو هم کنار  لونیل يوزوزها یدر سکوت کامل نشسته بودم و حت دونمی. فقط مدونمیچطور تموم شد رو نم اونشب
و خالص. انگشتر به  رمی. کنار همه نشسته بودم و غم که چه عرض کنم. فقط آرزو داشتم بمدمیفهم یگوشم نم

به دادم  یکیداد بزنم:  خواستیچاره چه بود. دلم م یسوزوند. ول یسرب داغ م هیو مثل  کردیم ینیانگشتم سنگ
  آروم آروم..... یول رمیمیبرسه... مــــِن سرگردون دارم م

شده بود و فکر کنم اونم از  یش قاطچشما يتو یو نگران یچشم بصورتم داشت. خوشحال زیباال آوردم که پرو نگاهمو
 نهیکنارم بش ادیبود دوست داره ب دایبکنه.کامال پ دیبا کاریچ دونستیو نم زدیم جیاغونم مثل من گحال د دنید

  تونست.  یاونم نم یباهام حرف بزنه. ول

منتظر  اریماه دونستمیگشاده عزم رفتن کردند. دلم در تب و تاب بود. م ییو رو یبعد بود که با دلخوش یساعت
  .شدمیم وونهید شیاالن داشتم بابت ناراحت نی. و من از همرهیگیحرفام دلش م ندیبا شن دونستمیگزارش هامه و م

 ياز خودش خبر یبطرف پنجره اش برگشتم. چراغ اتاقش روشن بود ول يبه بهونه ا اطیح يبدرقه مهمونا تو موقع
  نبود.

 نیبازوان تو آخر نی. اما بکردمیو تموم م مردمیو سالمت ماه من. کاش امشب م یزمزمه کردم: آروم باش آهسته
  .... یلیدرمونده ام خ یلی. خدمیکش ینفسو م

  .دیباش دی. خودتونم بايشماره گزار يبرا میبا هم بر امیم نیندار یبطرفم اومد و گفت: پارالخانم فردا اگه کالس زیپرو

  ام؟یگفتم: من چرا ب متعجب

  . ستین يا گهی. چاره دنیباش دیرو به نام خودتون زدم که با نی: خب ماشگفت

برام  دیذاریم ارمیرو در اخت نیماش نکهی. همدینبودم. لطفا عوضش کن یکار راض نیمن واقعا به ا یکردم: ول زمزمه
  . هیکاف

  کرد. شهینم شیکار گهیشده و به نامتون شده. د یبرگردوند و گفت: تمام مراحلش ط صورتشو

 دیهمکه د زیکمرم فرو رفت که درجا خفه شدم. پرو ي نرمه يچنان تو لونیخواستم دوباره دهن باز کنم انگشت ل تا
  دنبالتون.  امیگفت: فردا م ومدیازم در ن ییو صدا دیدهنم خشک يحرفم تو
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 هیمنو کشون کشون با خودش راه انداخت و از بق لونیراه افتاد ل نشونیکه تا ماش میکرد شونیکردم و راه يتشکر
خل..... پسره همسن  يدختره  یاله يری... کوووووفت بگخوامینم وامخینم یکنیدورم کرده گفت: چه خبرته زر زر م
  !يخداش باشه بهش جواب مثبت داد زازت بزرگتره، حاال ا یبابامه که در جا چهارده پونزده سال

از من  نمیا ی. وليذاریشعور نم یب يِ که اونم تو کنهیداره به اسمت م نیماش هیخورده برات،  یمثال مگه چه گوه االنم
شکمشون دارن و قشنگ دارن از همه  يدرسته تو یِکرم هی یهمگ نایجمع کن. ا یلیو فقط حواستو خ ریبگ دهیشنن

که بزور  هیکاریمخف نیبخاطر هم شتریکه فکر کنم ب ودنعمو رو هم بزور با خودشون آورده ب نی.  اکننیم شیمخف
  اومده بود.

 یپرسن چ یوم انداخت و گفت: چه خبره ماتت برد. االن همه مباز ریدوختم. تند دست ز لونیو نگاهمو به ل ستادمیا
  .ارهیبفهمه چشم و چالمو در م يزیشده و اون شاه نادر جفنگت تا چ

 ي... خب بابام جلودار بود و همه یافتادم. ول زیپرو يمتعجب عمو ينگاهها ادیمنم به فکر انداخت و بازم  لونیل حرف
  دستش باد کنه. يمبادا تنها دخترش رو کردیم ستیکارارو تند تند راست و ر

رو بدون  زیحق نداشت اسم پرو یو کس شدیم تیاز طرف بابام واقعا حما زیبمن نداشت. پرو یکارها هم ربط ي هیبق
بودم و به  ششونیخودمون برن پ ي. اونشب تا مهموناشدیم وونهیکه آقاجانمون د ارهیسالم صلوات بزبون ب

حواسش جمع نبود.  یداماد چرا تا مدت يعمو دونمیجوونم گفت: نم یی. فقط دادادمیگوش م گرفتندیکه م یماتیتصم
  رو قبول کنن. زیو پرو رهیخونه جواب مثبت بگ نیانتظار نداشت از ا نکهیمثل ا گفتیبهم م یحس

داره و شناسم لنگه ن یرو م زیکه پرو ییدلش خواست بکنه. تا اونجا يهر فکر یمحکم گفت: هر ک مییرو به دا بابام
  قبولش دارم.  یلیخودم خ

که  يعالقه ا نیعمو نادر. با ا يدختر و خانوم نشد کنمیدرجا گفت: اووووه... چه بااراده... فقط خداروشکر م لونیل
. واال يکردیازدواج م زیو با پرو یگرفتیدرجا طالق م ياگه صاحب شوهر و بچه هم بود یحت د،یدار زخانیشما به پرو

مارمولک که  ياونم پسره  میعمونادر داشت هی. بارهیبراشون م نیو آسمون و زم واریو از در و دشانس دارن  ایبعض
  قاپش زد. دهیبشه از راه نرس بشیچراغ راهنما نص يبلند و جانانه  ي لهیم یاله

گاز  نشویی... بعد لب پاــــالیکه مامان انگشتاشو محکم به صورتش کوفته خندان گفت: ل دندیخند یبلند م همه
  گرفت.
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! حاال ارفاق قائل شدم گهیخجالتم نده د یصورتش گذاشت و گفت: خب عمه خانوم يدستاشو با خجالت رو لونیل
بود و  دهیترک گهی. خونه دکردمیم شکشیو پ گفتمیم یچراغ برق رو به اون گنده گ ریت دیمارمولکتون. وگرنه با يبرا

  همه غش کرده بودن از خنده!

 دونستمیم دادند،یکه م یو نظرات شدیکه گرفته م یماتیحرفها زده شد و با تمام تصم یلیبا بگو بخند خ خالصه
  .دمیپوش یمن لباس عروس نم ادیب نیآسمونم به زم

ستاره مو... با  یو ب کیتار يکرده مو... اون ماه مهربان شبها دای... اون داداش تازه پوونموی... اون دارمویماه من
  .کردمیخودم کفن نم يدستها

. انگشترمو میموندگار شد و با کمک هم آشپزخونه رو مرتب کرد شمیپ لونیخودمونم رفتند. ل يمهمونا اونشب
 تهایمن اصال حرفا و روا ی. ولدادندیو نظر م کردندیو مامان داشتند نگاش م لونیگذاشته بودم که ل زیم يدرآورده رو

و  ییدا يبود. با حرفها ختهیام افکارم ششدانگ بهم ر. تمدادمیم تینه اهم دمیشن یو به به چهچه هاشونو نه م
هم برم.  یتونستم بطرف گوش یداشتم که اصال نم ی. حالدمید ینم يراه چاره ا چیه یشده بودم ول یبدتر قاط لونیل
  .  زنمیآخرو م ي شهیمنتظرمه و من امشب ت اریماه دونستمیم

مامان غش غش  گفتیم یبراش چ دونمیر مامانم رسوند و نمخودشو کنا لونیل م،یاز کارهامون تموم شد نییپا یوقت
 ییرایگفتم و از پذ يریبازم زده به جاده انحراف.... شب بخ دمیکه فهم دمیکلمه قلم و کلم رو شن ی. ولدیخند یم

  بود. اریماه شیفکرم فقط پ یلباسهامو عوض کردم. ول حالیخارج شدم. وارد اتاقم شده ب

کرده در آخرش دعا کرده بود  فیهم برام رد يدبش خواهر برادر راهیظرم بود چندتا بد و بشدم از بس منت نیآنال تا
  کنه. کاریچ دونستیبشم که خودش م وهیهرچه زودتر ب

  ......یگفتم. نوشتم سالم بر داداش عصبان ینیو آم دمیخند

  . بدون سالم صباح نوشت زنگ بزنم؟هیبود عصب مشخص

و دنبال  يقلمه بکار نیمنو ع ينجوریا شهیسالم دادم گفت: واال قرار باشه همزنگ خورد و دوباره  یگوش یوقت
  !يمهمونا رفتن و تو اصال نبود یاز ک یدونیکه کارم زاره! م يخودت بر يکارا

  خودمون بودم و کار داشتم.  يکنار مهمونا نییخواستم که پا معذرت

  شد آخرش..... ی: خب چگفت
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دارم حرف  دید یوارد اتاق شد و وقت لونی. لکردیدادم. با دقت گوش م حیوضرو ت یو در چند جمله همچ خالصه
  نگفت. يزیو توش ولو شده چ کردیخودش رختخواب پهن م يبرا صدایخداروشکر ب زنم،یم

. االنم بخواب که حتما یخوشبخت بش کنمینزد و باالخره بعداز تموم شدن من گفت: دعا م یتا آخرش حرف اریماه
  .ری. شبت بخادهیکارت ز و فردا يخسته ا

  . ومدیاز دستمون برنم يکار چیه یول ستیمشخص بود اوضاعش خوب ن کامال

  آقا هم بود!  يبنظرم صدا ؟يدادیگزارش م یداشت یوقت شب به ک نیمتعجب گفت: ا لونیقطع کردن تلفن ل بعداز

 ؟؟یکنیبزمجه االن چند سره بار م يِ چشماش چهارتا شده بود. فقط گفت: تو زدمیحرف م اریداشتم با ماه دیفهم تا
  ؟؟؟يگذرینم چکسمیکه از ه یخودت کنار گذاشت يچند نفرو برا

  نگفتم.  يزیو پراز حسرت زدم. چ نیغمگ يصورتش دوخته شده بود. لبخند ينگاهم به رو لونیحرف ل با

و در اوج  يدستت دار يرو تو زیاالن انگشتر پرو یدونیم ؟یکنیم کاریچ يدار یدونیکنارم نشسته گفت: م لونیل
  ! یزنینامحرم حرف م هیبا  يدار ينامرد

با خودت مشخص باشه و راحت  فتی. بزار تکلیبهش فکر هم نکن دیبا تمام خاطراتش برات تموم شد و با گهید اریماه
 اریو ماه زیپرو نیب ،یکنیکه م يا رهیعالوه بر گناه کب ،يادامه بد يبخوا تیوضع نی! اگه با ايبر تیتر دنبال زندگ

! عالوه بر اون یبکن دیبا کاریو چ هیچ یزندگ یفهم ینم . اصالیهست یکدوم طرف یفهم یو آخرشم نم یشیداغون م
بکنه. اجازه بده اونم فراموشت  ادیاز دستش برنم يچکاریه کهیدرحال کشهیهم گناه داره. اونم همراه تو زجر م اریماه

 باهمه  ستیعشقها بهم برسن و کنار هم باشن. قرار ن يهمه  ستین کالم قرار کیبره. خب  شیکنه و دنبال زندگ
داشتن  يبرا دن،یدوتا عشق بهم نرس یعشقه. تا وقت انیقبول کن ازدواج خط پا نمیبدن! ا یزندگ لیعشقشون تشک

 بعدش دوتا فرد کماهیبدستش آوردن،  یوقت ی. ولکننیتونستن م يو هرکار دوزنیو زمان رو بهم م نیزم گهیهمد
عشق  الیخ نیکن به هم ی. پس سعزنهیبهم م شونویو اخالقها داره زندگ دهیکنار هم هستن که اختالف عق يعاد

  . نیبدوز گهیکه خودتونم دورادور چشم به خوشبخت شدن همد یکن یخوشبخت يو براش دعا و آرزو یخوش باش

 اری... ماهدهیکنار کش گهید اریماه یولحرفات دونه دونه درسته.  يزده گفتم: همه  یو هق دمیبه اشکام کش یدست
فرد  هیروش داده و مثل  رییکال تغ گهید اری. ماهزنهیاز ازدواج نم یحرف گهید اری. ماهکنهیعشق و عشقم نم گهید

 يگرفته جا میتصم ارینداشته اش قبول کرده! ماه اهرمن، منو به عنوان خو يها ییو تنها ایبه دن دالورودیجد
  ....کهیکوچ یآبج گهینه و االن بمن مبرادرمو برام پر ک
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 یحواسش بمن باشه که کس بانیبرادِر قَدَر و پشت هیو ادامه دادم: االن هم قسم خورده مثل  دمیاز ته دل کش یآه
. االنم اگه گذرهیاز روش م نشیبهم بزنه با ماش یناراحتم کنه و بخودش اجازه بده حرف یکنه. گفته هرک تمینتونه اذ

کنارمه و تمام اتفاقات و  تیو پراز ادعا، پراز حس مسئول يجد ،یداداش راستک هی. چنان مثل یکنیمباور ن يبشنو
  از مامان بابام حواسش به منه.  شتریپرسه که ب یمراسمم رو مو به مو م

گناه  اریکن ازت دور بشه. فراموشت کنه. ماه یشده سع يهرطور یکه چشماش به اشک نشسته بود گفت: ول لونیل
  ن؟یکش یچقده عذاب م نیدونیم ينجوریه. ادار

فراموشم کنه.  ينجوریا دیبه بعد ارتباطمو رفته رفته کمترش کنم شا نیاز ا کنمیم ی. سعستین یشدن ییهوی: گفتم
نکنم سرنوشت  ایمشخصه. فراموش بکنم  فمیتکل گهی.منم که دهیکار سخت دونمیکه گرفته م ییمهایتصم نیبا ا یول
  جز تحمل ندارم. يتنم شده. چاره ا يخورده و بزور اندازه قواره ام رقم  یب

 ندهیبفکر آ دیاز هم جدا شده و هردوتون با گهیبسوزه نه کباب. راهتون د خینه س نیکن يگفت: خالصه کار لونیل
  .گردهیبرم يبه روال عاد شیو زندگ کنهیهم کم کم فراموشت م اری. انشاا... ماهنیتون باش

جا مونده  اریماه يغم و غصه  شیتا صبح تمام فکرم پ یاز بس خسته بودم زود خوابم برد. ول . منممیدیخواب اونشب
  . شدیبود و لحن صداش فراموشم نم

پشت فرمان نشستم  زیپرچ شد، به اصرار پرو نیپالك ماش ی. وقتمیرفت يبه دنبالم اومد و به شماره گذار زیپرو صبح
  . میو بخونه برگشت

شادمان و خوشحاله راستش از چقدر کنارم  دمیدیم نکهیو از ا دادیبه آدم م یحس خوب زیدلخوشانه پرو يحرفها
رو قبول  زیخودمو با جو موجود سازگار کنم و کم کم پرو الیبقول ل کردمیهم م ی. سعدمیبال یتوجه بخودم م نهمهیا

 نهینشم و زودتر از موعد مقرر س ریپ یتا در اوج جوون کردمیرو قبول م یسرنوشت و زندگ نیهرطور شده ا دیکنم. با
  قبرستون نخوابم. ي

  .کردمیخودمو حفظ م دیشتم و باعمرم نقشه ها دا ي هیبق يهنوز برا من

و من مانتوشلوار  میرفته بود دیخر ییدوتا زی. به اصرار پروشدیم کیو روز عقدم نزد گذشتیتند تند م روزها
  عقد آماده شده بودم.  يبرا دهیخر ییبایز دیسرخ و سف یبیست قرمز و شال ترک فیبا کفش و ک یدرنگیسف
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و در حد همون  یخصوص یلیخ زیحرف نداشت. قرار بود خونواده پرو زیهامونم واقعا قشنگ بود و انتخاب پرو حلقه
بازم دوسه برابر  یمهمونامون کم باشه  ول میتونیکه م ییتا اونجا میکرد یشرکت کنن. ما هم سع ینفرات اصل

  . میرو حذف کن لیاز بزرگان فام چکدومیه می. چون نتونستمیداشت یدعوت زیپروخونواده 

از لحظه به  اریدلم خون بود. ماه یول کردم،یقبول م میشگیبه عنوان همراه هم واشی واشیرو  زیهرچند پرو راستش
رو تحمل  ید چه عذابکامال مشخص بو ی... ولیول کرد،یهم م مییراهنما یخبر داشت و گاه دهامیکارها و خر يلحظه 

 ي هیاز بق ینگم و در حد همون سالم احوالپرس شبه يزیخواستم چ ي. چندباردادیمنو عذاب م نیکه هم کنهیم
  نکنم.  یرو ازش مخف يزیدرجا متوجه شد و ناراحت و دعواکنان به جان خودش قسمم داد چ یبگذرم ول زایچ

در تمام لحظه به لحظه  خوامیاجازه نده ازت دور بمونم. م امیو با خودم کنار ب رمیآروم بگ یکم يخوای: اگه مگفت
  نکردم. یرو ازش مخف يزیچ گهیخواستش احترام گذاشتم و د نیکنارت باشم. که منم به ا تیزندگ
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در دست  ییبایبا دسته گل ز زیاومدم پرو نییاومدم. از پله ها که پا رونیاز اتاقم ب ایروز عقدم بود. آماده و مه امروز
 يکه بطرفم اومد.نگاهش عاشقانه سراپامو گشته گل رو بدستم داد و به نوبه  دهیمنتظرم بود. مشخص بود تازه رس

مامان و بابام خودشون جلوتر به  دونستمیرو کرد. م یختو خوشب یدر تمام مراحل زندگ تیموفق يخودش برام آرزو
از  ي. تشکرمیرفتیم دینبود. با يبود که فعال از اونم خبر شمیپ الی. فقط لرنیبگ لیمحضر رفتن تا مهمونارو تحو

 همه يکه آرزو شتونمیو آسا ی. خوشبختنیو موفق باش نیکردم و گفتم: انشاا... شما هم به آرزوهاتون برس زیپرو
  ت.س

کردم با نگاه به  یاشکامو گرفتم و سع يچشمم به چشمان سرخش افتاد، بزور جلو ی. وقتمیرو صدا زدم که بر الیل
  کنم.  يریشون جلوگ ختنیدرِ راهرو، از ر ياز ال یتناهیآسمون ال

تا رو از هم که جراتشو ندارم شما دو یکیمن  نی! باور کننیاز چشمان سرخ تون خبر دار الخانمیآروم گفت: ل زیپرو
  . دیناراحت نهمهیچرا ا گهی. ددیپارال باش شیجدا کنم. پس هرزمان دلتون خواست پ

تو  يها از اجاق نکره  شیآت يکه همه  فتیانداخته گفت: لطفا تا نکشتمت راه ب زیبه پرو نیمثال خشمگ ینگاه الیل
  . شهیبلند م

  . میکنار هم پا به کوچه گذاشت یگبا خنده راه افتاد. هم زانهینام یاوضاع کم دیکه د زیپرو

از  نیغمگ یافتاد. خودشم درونش نشسته بود و چشم به ما دوخته آهنگ اریماه نیسرمو باال آوردم چشمم به ماش تا
. فتمیب نیبد شد کم موند زم يبحد يزد. چشمامو بستم. حالم لحظه ا شی.  آهنگش دلمو آتدیرسیبگوش م نشیماش

  !؟یچ یعنیو آروم گفت: مواظب باش  دیچیدور بازوم پ لونیدست ل
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رو برامون باز کرد و با  نشیدر ماش یانداخت ول اریماه نیبه ماش ینشده بود. البته گذرا نگاه يزیمتوجه چ زیپرو
  رفت.  نیماش ي گهیبطرف د يدییبفرما

  شدم. نیانداختم و سوار ماش اریو رو به ماه رنگیب ینگاه دوباره

  .کردیام م وونهیحتما د... آهنگ... آهنگ... آهنگ

  ඨدادیگوش م اریکه ماه یآهنگ

  گلم یشیعروس م يدار      دمیاونور شن نوریا از

  دلم نیگرفته ا شیآت         یباشه ول مبارکت

  یمال من یعشق من    یکردم با من یم الیخ

  یراحت ازم دل بکن     يروز هی کردمینم فک

  ام بذارهتنه یبخواد        راست راس کردمینم باور

                            ............  

  )یبیحب نیاز  ام  خرمیم هیبرات خودم هد توی(آهنگ تاج عروس

که از  یآهنگ ی. فکرم آشفته بود و خودم داغون، ولکنمیم کاریدارم چ دونستمیاصال نم ینشستم ول زیپرو کنار
برات  توی. تاج عروسکردیاکو م دایسرم داشت شد يالن توبودم و ا دهیبود رو قبال شن دهیبگوشم رس اریماه نیماش

  ........خرمیم هیخودم هد

 یو ب کبارهیبه  یچقدر سخت بود. چقدر سخت بود زندگ ییهویجون کندن  ،ییهویمردن  ،ییهویمن مرگ  يخدا
تمومش  ـــایخدا. چشمامو بستم و دعا کردم: یخسته کننده باش یزندگ نیبره و تو هنوز مات ا رونیخبر از بدنت ب

  .......خوامینم گهی... دخوامیرو نم یزندگ نیا گهیکن... تمومش کن. د

بطرفش برگشتم. نگاهمون در هم گره خورد.  میگذشتیکه م اریماه نیدنده عقب گرفته بود. از کنار ماش زیپرو
بود که روحم  نیغمگ ي. نگاهش بحددمشید یاما م دمشید ی. مات مدیسرخ بود. که اشکام سر اریچشمان ماه



  ماه مهربان من

 
450 

 

من تنها مونده  اری. ماهکردمیم يو کار رسوندمیخودمو بهش م دیبطرفش پرواز کرده بود. با اریاخت یناخواسته و ب
  مــــــن...........  اریمن .... ماه اریمن غصه دار بود. ماه اریبود. ماه نیمن غمگ اریبود. ماه

  رو....... نیگفتم: نگه دار ماش آروم

  رفته جا مونده؟ ادتی يزیرمز کرد. گفت: چدرجا ت زیپرو

قلبم از بس محکم  زدمیکه م ییبا تمام حرفا یبزرگ. ول يدارم... کار يکار هینمونده...  يزیباز کرده گفتم: نه چ درو
  دهنم اومده بود. يتو دیکوب یم

شده... پارالااااااااا......  مونری... دیکنیم يدار کاریاز پشت سرم بازومو گرفته هراسان گفت: پارال... پارال چ لونیل
  پــــارالاااااااا

 یبه نقشه هاشون ادامه بدن. ول توننیتا آخر عمر منتظر باشن. همه م توننیگفتم: همه م دهیاز دستش کش بازومو
  تنهاست..... یلیخ اریتنهاست...... ماه

این رمان رو میتوانید از سایت رمانکده تهیه فرمائید یا مستقیما از لینک زیر از فروشگاه سایت رمانکده تهیه ادامه  
  د :فرمائی

/www.shop.romankade.com/productمن/-مهربان-ماه-رمان  

  

   

  FATEME-SOODY@کانال             يدیآ

    

  

  

 از بزرگترین سایت فروش رمان هاي مجازي و چاپ شده هم دیدن فرمائید

http://www.shop.romankade.com/product/????-???-??????-??/
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/https://www.shop.romankade.com  

  

قانه این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان هاي عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر براي رمانهاي عاش
  محفوظ میباشد .

  

  جعه کنین .امر سایت رمان هاي عاشقانهبراي دریافت رمانهاي بیشتر به 

www.romankade.com  
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