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را  دیرا به آپارتمانم در طبقه سوم برسانم. کل خودم دیچطور با کنم،یقدم از قدم بردارم. فکر م توانمینم یخستگ از

یم دنیشروع به لرز میپا ریز نیزم کنمیاحساس م برم،یدرآورده، به محض آنکه آن را داخل قفل فرو م فمیاز ک

 .رمیکه از ساختمان فاصله بگ ستا نیا رسدیکه آن لحظه به فکرم م یزی. تنها چکند

. سنگ و آجر مثل خورمیم نیمان بروم، که تعادلم را از دست داده و زمنهخا یتا به سمت پارک روبرو گردمیبرم

 ی. وقت کشانمیو چهار دست و پا به سمت پارک م زیخ نهیخودم را س ی. به سختکندیم زشیباران شروع به ر

پشت  یو سوزش بد دیآیسرم فرود م یرو یزیبلند شوم، که چ میاز جا کنمیم یآرام گرفته سع نیمتوجه شدم، زم

 .رومیشده و از حال م اهی. چشمانم سکنمیگردنم حس م

 خواهمی. منمیبیرا تار م زیهمه چ ی. ول دهمیرا از هم فاصله م میهاپلک ی. کمشومیم اریدود هوش یاستشمام بو با

را باز و  میپلکهاکه مانع حرکتم شده است. چند بار  کنم،یخودم حس م یرا رو یزیچ ینیتکان بخورم، اما سنگ

 ام. شده یزندان یشاخ و برگ درخت ریهوا روشن شده و من ز شومیبرود. متوجه م نیاز ب دمید یبسته کردم، تا تار

. زلزله آمد و ظاهراً کیوارد خانه بشوم، شب بود و هوا تار خواستمیم ی. وقتآورمیرا به خاطر م زیدفعه همه چ کی

یخودم را بسنجم. م تیبه پهلو بچرخم، تا موقع کنمیم یمن افتاده. سع یپارک شکسته و رو یاز درختها یکی

یسیو خ برمیدارد . دستم را پشت گردنم م یبد سوزشام. پشت گردنم افتاده ریکه در حصار شاخ و برگها گ فهمم

 شده است. جادیا قرمز شده، پس سوزشش به خاطر زخم کنم،ی. به انگشتانم نگاه مکنمیرا حس م اش

. کندیکنم. بدنم به شدّت کوفته است و درد م دایاز شرّ شاخ و برگها نجات پ شومیموفق م ادیو تالش ز یسخت با

. دود به جا مانده از آتش در هوا پخش امدهیند یگرید بیو زخم گردنم، آس یاز چند خون مردگ ریخدا را شکر به غ

 است. هدر آتش سوخت ماندهیاست. ظاهراً هر آنچه از زلزله باق

را به مادرم  امیبود که حاال چطور خبر سالمت نیا د،یکه به ذهنم رس یزیچ نیبه خودم مسلط شدم، اول یکم یوقت

 یدنبال شهر ،یکشاورز یانتخاب رشته مهندس یکه برا یخودم را به شهرمان برسانم. موقع توانمیچطور م ایبدهم. 

 یراه چه مشکالت و عوارض یفکر نکرده بودم، که دور نیاداشته باشد، هرگز به  ادیو باغ ز یکشاورز نیبودم که زم

 ممکن است داشته باشد.
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 زنده نبودند. کیچینداشتند و من تنها بودم، وگرنه االن ه یترم تابستان م،یهایااز هم خانه چکدامیرا شکر که ه خدا

به  روزیطبقه دوم هم که د هیزنده مانده باشد. همسا تواندینم یرانیحجم و نیصاحبخانه ، قطعاً با ا رزنیپ چارهیپ

 باشم. ودمبه فکر نجات خ دیمسافرت رفتند. پس فعالً با

 یگرید زیچ سوختهمین اءیجز سنگ و خاک و آجر و اش یبه اطراف نگاه کردم، ول یافتادم، کم لمیموبا ادیبه  کدفعهی

 دنیآنتن مخابرات سالم مانده باشد. با شن دانمیم دیهم بشود، شارژش تمام شده و بع دای. تازه اگر پشدینم دهید

از کدام سمت  دانستمیبکنم. نم یکار یرفع گرسنگ یهمه برا ازفکر افتادم، تا اول  نیقار و قور شکمم به ا یصدا

کس زنده  چیه یعنی. دیرسیهم به گوشم نم ییصدا چیه ی. حتشدینم دهید یزیو خرابه چ یرانیبروم. جز و دیبا

 !آمدیم یستیبا هیگر ایناله  ینمانده؟ حداقل صدا

 یتبرسم. وق یاصل ابانیکردم تمرکز کنم، تا بفهمم از کدام طرف بروم، که به خ یلحظه چشمانم را بستم و سع چند

 یزیچ دیآنکه شا دیام قرار داشت، حرکت کردم. به یکه قبالً فروشگاه بزرگ یها را درک کنم، به سمتتوانستم جهت

 کنم. دایخوردن پ یبرا

 یآب و کم یتوانستم بطر ی. به سختدمیسوپر بزرگ قرار داشت رس کیکه قبالً  ییبه جا یمسافت یاز ط بعد

 یکم ی. وقتدادمیرا فرو م تهایسکوئینشسته و مشغول خوردن شدم. به زورِ آب، ب یسنگ یکنم. رو دایپ تیسکوئیب

و درمانده بودم.  جیکس زنده نمانده؟ گ چیچرا ه ،بود بیعج میگرفتم، با دقت به اطراف نگاه کردم. واقعاً برا یانرژ

 فکر کنم. توانستمیرفع شده بود، بهتر م امیحاال که گرسنگ

 یداشتن آب و غذا بود. پس سع زیچ نیخودم را به شهرمان برسانم؟ مهمتر توانستمیم ایآ کردم؟یچکار م دیبا

همه را جمع کنم.  کنم،یم دایسالم و قابل خوردن پ یفروشگاه بگردم و هر چقدر خوراک یهاکردم، باز هم در خرابه

 که نسبتا د،یمخصوص خر یچرخ دست کیفروشگاه  رونیرا درونش گذاشتم. ب هایکردم و خوراک دایکوله هم پ کی

 . ختمیدر آن ر رد،یمورد استفاده قرار بگ دیشا کردم،یکه فکر م یکرده و تمام لوازم دایسالم مانده بود پ

 یتخته سنگ نشستم، تا کم یبود. دوباره رو دهیشده و به تنم چسب سیخاطر گرما و رطوبت هوا، لباسم خ به

توهم است؟ اما  ای امدهی. اول شک کردم، درست شنشنومیم یفیضع یهیگر یاستراحت کنم، که احساس کردم صدا

 .کنمیدقت کردم، متوجه شدم اشتباه نم شتریب یوقت

را همانجا رها کرده و فقط کوله را با  ی. چرخ دستدمیشن شد،یقطع و دوباره بلند م یکه گاه یفیناله مانند ضع یصدا

دن منبع کر دایبرداشته و دنبال پ د،یایکه سبکتر بودند و ممکن بود به کارم ب یمختصر لیو وسا یآب و خوراک یکم

 افتادم. صدا به راه
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باور  میبرا دم،یدی. آنچه مدیآیناله از کدام طرف م یتا بفهمم صدا دیطول کش یلیخ شد،یقطع م هیگر یگاه چون

چند ماهه را در آغوش داشت و انگشت شصتش را در دهان  یهشت ساله، کودک ایحدود هفت  ینبود. پسر ریپذ

. مشخص بود آمدیدر م اشهیگر یصدا باره. بعد دوشدیو ساکت م زدیآن را مک م یکودک گذاشته بود. کودک گاه

. پسرک مات و آوردیاز خود در م ییصدا یکردن  ندارد و به سخت هیگر یکرده، که خسته شده و نا هیآنقدر گر

 زل زده بود و متوجه اطرافش نبود. شیمبهوت به رو به رو

 یکیاما پسرک همچنان خشکش زده بود و متوجه نزدشدم.  کیبه آنها نزد یگذاشته و به آرام نیرا از پشتم زم کوله

که ناگهان به خودش آمده و کودک را محکم به خود فشرد.  رم،یمن نشد. دستم را آهسته جلو بردم تا کودک را بگ

 کردم او را آرام کنم. یسع توانستم،یکه م یلحن نیو با مهربانتر دهیبه سرش کش یچشمانش وحشت زده بود. دست

 : نترس! اومدم کمکت کنم. گفتم

شده و کنارش  کتریکه نشان از ترس و وحشتش داشت. به او نزد د،یچرخیسرخ بود و مدام در حدقه م چشمانش

 . دمیسرش را بوس یچسباندم و رو امنهیزانو زدم. سرش را به س

 راحت باشه. التینگران نباش!  من مواظبتونم. خ _

 و گفتم: بده بغلش کنم. دمشیصورتم شد. لبخند زدم و دوباره بوس رهیخمبهوت،  یرا چرخاند و با نگاه سرش

 یکرد. از صدا هیبلند شروع به گر یو با صدا دیحلقه کرد و محکم به من چسب میدفعه دست آزادش را به پهلو کی

 .کردمیاعتمادش را جلب م میبا حرفها دی. بازدیم غیافتاد و ج هیاو، کودک هم به گر ةیگر

 . شتمی. من پستین یزی... چشششیه _

 کودک را در بغل گرفتم.  یبه آرام گرمیدستم پسرک را در آغوش داشتم و با دست د کی با

 .دمینشن یجواب ه؟یکوچولو اسمش چ نیا _

نبود، که  یتی. مسلماً در وضعشدینم دهید یگریدو کودک، موجود زنده د نیاز ا ریبه اطراف نگاه کردم، اما غ یکم

بلند شوم، که با هر دو دست به لباسم چنگ زد و مانعم  خواستمیاش از او سؤال بپرسم. مبتوانم در مورد خانواده

 شد.

 .ذارمیتنهات نم رم،ینم ییجا _
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ز کم بدنش اکه به دورش حلقه کرده بودم، کمک کردم تا او را همراه خود بلند کنم. کم یو با دست دمشیهم بوس باز

کرد و همانطور که هر دو را در پناه خود نگه  ینرمش نشان داد. با من همراه یخارج شده و کم هینقباض اولآن ا

 و به من اعتماد کند. زدیتا ترسش بر زدمیم رفح شیبرا یام رفتم. با مهربانداشته بودم، به طرف کوله

 ؟یخوریم یزیدارم. چ یکم آب و خوراک هیم تو کوله _

 کرده و نشستم. دایپ یمسطح یها، جاخرابه یسکوت بود. روپاسخم فقط  اما

را در دست پسرک  یو بطر ختهیآب درون درش ر یآب را از کوله درآوردم. کم یرا کنار خودم نشاندم و بطر پسرک

در  یعنیداشت. با خود فکر کردم،  ریبه ش ازیآب به کودک دادم. مطمئناً گرسنه بود و ن یکم یگذاشتم. با در بطر

را در دست نگه داشته و  یبه پسرک جلب شد. بطر وجهم. تابمیکودک ب نیا یبرا یزیچ توانمیفروشگاه م یهاخرابه

کردم. چند قلپ خورد و انگار با خوردن  کیقرار داده و آن را به دهانش نزد یبطر ریبرو زل زده بود. دستم را زروبه 

. دست آزادم را دورش حلقه دنیمانش پر از اشک بود و آماده بارآب، هوش و حواسش برگشت. به من نگاه کرد. چش

 .دمیرا بوس شیموها یاو را به خود فشردم و رو کرده،

را  یاز کوله درآوردم. مقدار کم یکی. کیکوچولو باش نیتا حاال مواظب ا شبیاز د یکه تونست یهست ییتو پسر قو _

 نه! ای ردیرا به طرف پسر گرفتم. مردد بود بگ یبا دستم نرم کرده و در دهان کودک گذاشتم و مابق

 کیدستش را جلو آورده و ک ی. به سستیکوچولو مراقبت کن نیاز ا یکه باز هم بتون ،یجون داشته باش دیبخور با _

 یکم بخورد. باز هم یزیرا بسته بود. صورتم را برگرداندم، تا معذب نباشد و بتواند چ شیرا گرفت. انگار بغض راه گلو

 داده و بلند شدم. شانیآب به هر دو

 بشه.  زیپوشکش تم دی. بامیکن دایپ ییزایچ هیکوچولو  نیا یبرا میبر دی! . . باایب _

شان زل زده. برگشتم  دستش را گرفته و گفتم: و به خانه خراب شده کندینم امیهمراه دمید یسه قدم رفتم، ول دو

 . متونیکه نم ییتنها ،یکمکم کن دیتو هم با

صورتش راه گرفت. شروع کردم به  ی. اشک روکردیو به عقب نگاه م گشتیدنبال خودم کشاندم. مدام برم اورا

اه فروشگ یهابه خرابه یداشتم، تا بتوانم حواسش را پرت کنم. وقت ادیکه از کتاب دبستان به  ییخواندن شعرها

 کودک را به دستش دادم. دم،یرس
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باز هم  !...ینر یی. جاگردمیکنم. زود برم دایکوچولو پ نیکردن ا زیتم یبرا ییزایچ هیبمون! تا برم  نجایهم _

 نشان نداد. یالعملعکس

آمد  ادمیکردن کودک  زیکرده و برگشتم. بعد از تم دایپ یمختصر یزهای، چکه در توانم بود یسرعت نیشتریب با

 م. دست پسرک را گرفته و راه افتادم. داروخانه هم بود. کودک را در آغوش گرفت کیفروشگاه  کینزد

 یخم شدم و تو دم،ینشن یجواب یصدات کنم؟ وقت یچ دیمن با نمیبگو بب د،یکم روبراه شد هیخب، حاال که  _

که نکند کر و  دمیرسیم جهینت نیکم به ا. کمدهینشن یزیبود که انگار اصالً چ یصورتش نگاه کردم. اما نگاهش طور

 الل باشد!

 دایتا محل داروخانه را پ کردم،یکه به اطراف نگاه م نطوری. همکنمیاسم براتون انتخاب م هیاشکال نداره. خودم  _

! چطوره؟ دی... فرمم... اسم تو هممخانم خوشگله هم فرشته کوچولو باشه. ام نیس. اکنم، گفتم: اسم من فرزانه

  اد؟یخوشت م

 مشکل نداشت.  شیشده. پس شنوائ میود،  اما معلوم بود متوجه حرفهاب حسیو نگاهم کرد. نگاهش ب برگشت

فرشته کوچولو باش تا من برم از داروخانه  نیشد. دوباره مواظب ا بیپس تصو یندار یخب، حاال که مخالفت لهیخ _

 کنم.  دایپ ییزایچ هی

کرد. دستانم زخم شده بود، از بس خاک و سنگ را کنار زده بودم. هر  دایپ یزیها چدر آن خرابه شدیم یسخت به

 شود و هم به آنها سر زده باشم.  یتا هم دستم خال گشتم،ینزد آنها برم کردم،یم دایپ یزیکه چ یسر

یار مرع ککه در مزا یبودم زنان دهیکرده بودم، فرشته را به پشتم بستم. د دایخانه پ کی یهاکه از خرابه یامالفه با

خسته شده  یحساب گری. دکردندیم تیفعال ریناپذ یو خستگ بستندیچگونه کودکانشان را به پشتشان م کردند،

 .کردمیها مبچه نیا یبه حال غذا یفکر دیبودم، اما با

 دور نشو. ادیز یچوب جمع کن ول یتونیم یگفتم: برو هرچ دیفر به

کرده بودم، که بعد از آماده کردن  دایکنسرو هم پ یقوط کیآب جوش درست کنم.  یهم دست به کار شدم تا کم من

 ی. وقتگرفتمیهم لقمه م دیفر یخوردن، برا نیدرش را باز کردم و در ح یفرشته، آن را جوشاندم. به سخت یبرا ریش

رده و آنها را کنار هم فراهم ک شانیبرا یمناسب یجا ابانیوسط خ یهاسبزه یشدند، هر دو خوابشان گرفت. رو ریس

 بروم.  یراه دور توانستمیدو کودک نم نیکار کنم؟ کجا بروم؟ با اچه دیخواباندم. با خود فکر کردم حاال با
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 یفراهم کنم. حساب یخواب یکرده و شب بتوانم جا دایلباس و مالفه پ یاطراف سر زدم، تا کم یهاشدم و به خانه بلند

را  یگرم شده بود، که دستان کوچک میهااستراحت کنم. تازه چشم یکه کم دم،یکش خسته شده بودم. کنارشان دراز

یفکر م دی. شازدیشده بود و با دستانش به صورتم م داریچشمم را باز کردم. فرشته ب کیصورتم حس کردم.  یرو

 شد. داریهم ب دیفرشته، فر یمادرش هستم. از صدا کرد

 .یخسته بود یلیمعلومه خ ؟یدیچقدر خواب _

 نشان نداد. میهادر برابر حرف یالعملهم عکس باز

راحت  میتا شب بتون م،یکن دایمناسب پ یجا هی میبگرد دیمون رفع شده، باهمه یخب، حاال که خستگ لهیخ _

 .میبخواب

جا دادم. فرشته را دوباره به پشتم بستم  یکرده بودم، جمع و جور کرده و همه را درون چرخ دست دایرا که پ یلیوسا

 ی. گاهاورمیدرب یحسیب نیرا از ا دیتا بتوانم فر خواندمیشعر م ای کردمیم فیقصه تعر ری. در طول مسمیو راه افتاد

 ،یمسافت یداشته باشم. بعد از ط شیهرچند کوچک رو یریتأث دی. خوشحال بودم که شاکردیو نگاهم م گشتیبرم

 کنم.  زشیبدهم و تم ریفرشته را باز کردم، تا به او ش یرفع خستگ یبرا

 دور نشو! ادیز یکم استراحت کن، ول هیگفتم: تو هم  دیفر به

ان . نگردمینشن یجواب یشدم. چند بار او را صدا کردم، ول دیفر بتیبه فرشته بودم، که متوجه غ یدگیحال رس در

 .دیآیدوان دوان به طرفم م دیفر دمیه پشتم ببندم، که دتا ب کردمیفرشته را آماده م عیشدم. سر

 نگران شدم! ؟یرا در هم کرده و گفتم: کجا رفت میهااخم

 تا با خود ببرد. دیکشیزده بود. لباسم را گرفت و مرا م جانیمضطرب و ه اشچهره

 ... بذار فرشته رو بغل کنم.؟یبریصبر کن!... کجا منو م _

 .امیظاهراً عجله داشت. گفتم: تو جلو برو منم دنبالت م اما

که  ینه. کم ای رومیدنبالش م ندیبب گشت،ی. مدام برمدهمیاش توجه نشان مبه خواسته نکهیبود از ا خوشحال

خشکش زده  ییخاکها نشسته و گو یکه رو دمیرا د یدقت کردم، مرد یرا نشان داد. وقت ییبا انگشتش جا میرفت
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رنگ  یزنده است. اما به قدر دمیشدم، فهم کیکه نزد یموقع یرفته. ول اینشسته از دن دیول فکر کردم شابود. ا

 نبود. تیشباهت به م یو نزار بود که ب دهیپر

گفتم:  دیگذاشته و به فر نیزم ی. فرشته را رودیترسیداغانش م افهیو ق دهیپشتم پنهان شده بود. از ظاهر ژول دیفر

 مواظبش باش!  

نبود. دستم را به طرفش دراز کردم تا تکانش دهم. در همان  ایدن نیاصالً در ا نکهیمثل ا یشدم. ول کیبه مرد نزد 

مانعش  دیفر یچهار دست و پا از آنجا دور شود، ول خواستیلحظه فرشته شروع کرد از خودش صدا در آوردن. م

 درآمده بود.  شیصدا نیهم ی. براشدیم

. ها رفتبلند شد و به طرف بچه شیتعلل از جا یها زل زد. بعد از کمه مرد به خود آمد و به بچهفرشت یبا صدا ناگهان

ستش بود و د دهیترس دیرا محکم در آغوش گرفت. فر دیبه فرشته نگاه کرد. بعد فر یکم د،یکش دیبه سر فر یدست

 متی. با مالشدمیکه متوجه نم گفتیم لب ریز ییزهایرا به طرفم دراز کرده، تا او را از آغوشش خارج کنم. مرد چ

 !یگفتم: ولش کن، لهش کرد

. مرد تازه متوجه شد و دمیرا به سمت خود کش دیبلندتر گفتم و به همراهش فر نباری. ادیشنیرا نم میصدا اما

 کرد. هیبلند شروع به گر یکرد. سپس  با صدا شیرها

ها باعث شد مرد از شوک خارج شود و گرنه . فوراً بغلش کردم. خدا را شکر که وجود بچهدیاو ترس یاز صدا فرشته

آن دفن کرده، خود را رها  ریز یکه معلوم بود جسد یتل خاک ی. مرد رواورمیاو را به خود ب دیچگونه با دانستمینم

 کرد.یم هیرا صدا کرده و گر ینامفهوم اسم ییکرد. با صدا

 .ارمیگفتم: تو مواظب فرشته باش، من برم براش آب ب دیکار کنم. به فرچه دانستمیبودم، نم و دستپاچه شده جیگ

 نییبرگشتم. درش را باز کرده و به طرف مرد گرفتم. اما سرش پا یآب یرفتم و با بطر مانلیسرعت به طرف وسا با

اش شانه یشد. دست رو کیرا از من گرفت و به مرد نزد یبطر دی. فرشدیمتوجه نم کردمیم شیبود و هر چه صدا

 ینگاه کرد. همه جا دیبه فر ،یسرخ و اشک شماناش شود. مرد با چتا متوجه دیبه عقب کش یگذاشت و او را کم

 .کردیاو را برانداز م یصورت و قد و باال

 یلک ،یدبستان شیمسال قرار بود بره پهمسن تو بود. ا باًیگفت: پسر منم تقر شد،یم دهیشن یکه به سخت ییصدا با

 میبذار میخواستی. اسمش رو ممیاومدن خواهرش بود ایذوق داشت. بعد به فرشته نگاه کرد و گفت: منتظر دن

 ریز نیحاال )با دستش تل خاک را نشان داد( همشون ا یآرام، که با اسم پدرام پسرمون هماهنگ باشه. ولدل
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یم شیهاشانه هیسر داد. از شدت گر هیس با هر دو دست صورتش را پوشاند و گرمنو تنها گذاشتن. سپ دن،یخواب

 .دیلرز

کرد.  کیآب را به دهانش نزد یشد، دست مرد را از صورتش کنار زد و بطر کیبه مرد نزد یبعد از مکث اندک دیفر

 .دینشانده و او را بوس شیزانو یرا رو دی. بعد فردیمرد بهت زده چند قلپ نوش

 به من نگاه کرد. دینشن یجواب یوقت ه؟یاسمت چ  _

روز افتاده؟  نیاز شوک حادثه به ا ایحرف بزنه  تونهینم دونمیکلمه هم حرف نزده. نم کیکردم  داشیپ یاز وقت _

 یچی. هدادیوحشت زده نشون م یلیکردم خواهرش )با دستم به فرشته اشاره کردم( تو بغلش بود و خ داشیپ یوقت

 .کنمیصدا م دیکوچولو رو فرشته و برادرش هم فر نی. خودم براشون اسم انتخاب کردم. ادونمیشون نمدر مورد

 .دیگرفت و تا آخر سر کش دیرا از فر یتکان داد. بعد بطر دنیفهم یها نگاه کرد و سرش را به معنبه بچه یکم مرد

 د؟یکمکم کن شهیم تونم،ینم ییتنها یها درست کنم. ولبچه نیا یسرپناه برا هی دیبا شه،یم کیهوا داره تار _

. بعد به تل خاک نگاه کرد دمی. دوباره خواستم تکرار کنم که گفت: فهمشدینم میبود و متوجه حرفها جیانگار گ مرد

 .دیغلطصورتش  یآرام رو شیو اشکها

بلند شد و کنارم قرار گرفت.  یهم به آرام دی. فردیایمان بکمک همراه یشود برا یمنتظر ماندم تا خودش راض یکم

 یمناسب برا یجا هیبشه با کمک اونا  دیکردم. شا دایپ ییزایچ هیمرد بلند شد، که گفتم: من  قهیبعد از چند دق

 خواب درست کرد.

 .آمدیبه دنبالمان م زدیلنگ م کهیرا بغل کرده و راه افتادم. او هم سالنه سالنه در حال فرشته

 ؟  دهیپاتون صدمه د _

 .دمیفهمیکشدارش م ینفسها یرا از صدا نی. اما مشخص بود درد دارد، استین یمهم زیچ _

 .هیشما هم پشت لباست خون _

 هاش گردنم رو زخم کرد.درخت افتاد روم و شاخه هیبله،  _

 د؟یکرده و گفت: چطور سالم موند تعجب
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 کرده بودم. ریشاخ و برگها گ یفقط ال فتاد،یش روم نتنه _

 کردم. دایکه پ ییزایچ نایرا نشانش داده و گفتم:  ا یچرخ دست م،یدیرس مانلیوسا کینزد یوقت

 .یها سر پناه درست کنبچه یبرا ،یخواستیپارچه م کهیزد و گفت: با چند تا ت یپوزخند

کردم. کف هر دو دستم را به طرفش  دایپ ادیرو هم با زحمت ز هانیگفتم:  هم یشدم. با لحن تند یحرفش عصبان از

 شده. یهم تمام دستم زخم هانیکردن هم دایپ ی! برانیگرفته و گفتم: بب

 .دمیشد تا دستم را لمس کند. اما دستم را مشت کرده و عقب کش کیدر هم رفت و نزد شیاخمها

. بعد نگاهش را ختهیاعصابم بهم ر خوام،یت: معذرت مگف متیو با مال یشد، با مکث کوتاه قیصورتم دق یرو یکم

 .کنمیمناسب درست م یجا هیبمون خودم براشون  نجایگرفت و گفت: هم

 دارم... یمقدار خوراک هیمن   _

 .رهینم نییاز گلوم پا یزینگذاشت ادامه دهم. با بغض گفت: چ اما

 .نمیرا برگرداند، تا اشک حلقه زده در چشمانش را نب شیرو بالفاصله

 و میآماده کرد. دوباره آتش روشن کرد دنیخواب یبرا یگاهیچوب و طناب جا یشدن هوا با کم کیقبل از تار باالخره

لند ب دو لقمه از جا یکی. مرد بعد از خوردن میاز کنسروها را باز کرده و خورد گرید یکیفرشته  یبرا ریش هیبعد از ته

ینم شیاز پ یکار یکیچون در آن تار م،یبخواب  دمیبهتر د شد،مان تمام خوردن یشده و از ما فاصله گرفت. وقت

 .رفت

 

آمد چه شده. به دور و برم نگاه کردم،  ادمی. ناگهان ستمیبودم، که چرا در اتاق خود ن جیگ یچشم باز کردم کم یوقت

 دایپ یتا مراقب هر دو باشم. وحشت زده بلند شدم و اطراف را برا دم،یوابخ شاننیها نبودند. شب قبل ماباما بچه

 .شاندمیکردم، که در فاصله دورتر دشان جستجو کردن

که  کردیم فیتعر یزی. مرد چدادیگوش م شیهانشسته و به حرف شیهم روبرو دیدر آغوش مرد بود و فر فرشته

بلند شد و به سمتم  دیشدم. فر کی. به آنها نزددمیدیاش را مآورده بود. خوشحال شدم که خنده دیخنده به لب فر
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گفتم و مرد جوابم را  ری. سالم و صبح بخدمیسرش را بوس یاو را به خود چسبانده و دوال شدم و رو کدستمیآمد، با 

 داد.

  د؟یداریوقته ب یلی: خگفتم

 .دارنیهست ب یتکساعیها هم نتونستم بخوابم، بچه _

 بود. شیداریشب ب یایاش گوسرخ و چهره خسته چشمان

 د؟یخورد یزی: چگفتم

 فرشته خانم رو دادم و پوشکش رو هم عوض کردم. ریبله، ش _

 د؟یمعلومه وارد _

 ی. مواقعکردمیم یها من از پدرام نگهداروقت یلیدار گفت: بله، خگرفته و بغض ییرا غم پوشاند، با صدا اشچهره

 ش بعهده من بود.بود و من خونه بودم مراقبت کیکه خانمم کش

 بود؟ یکوتاه گفتم: مگه شغلشون چ ینه، با مکث ایبودم بپرسم  مردد

 پرستار.  _

آرام و  شیدردآور است. چون در حال صحبت درباره آنها تن صدا شیاش، چقدر براخانواده یادآوریکردم  حس

 . میپا ریز یهازهیبود و نگاهم به سنگر نیی. من هم سرم پاشدیلحنش محزون م

 .میفتیراه ب دیبا د،یبخور یزیچ هیشما هم  _

 کجا؟ _

رو  یکس نمیاطراف زدم، تا بب نیا یبعد از روشن شدن هوا گشت د،یموند. شما که خواب بود شهیشهر نم نیا یتو  _

فاسد  یگرم، اجساد به زود یهوا نیا یآوار موندن. تو ری! ظاهراً همه زینه زخم دمی. اما نه آدم زنده دکنمیم دایپ

 باشن. یمحافظ خوب توننیم هارخت. دمیبه طرف جنگل بر دی. باشهیو شهر آلوده م شنیم

 .میریمیم یاز گشنگ _
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تا بعد  م،یکن نیرو تأم ازهامونین میاز همون جنگل بتون دیکردم. بعدش هم با دایپ یبه اندازه چند روز خوراک _

 .ستین یاگهید یکرد. فعالً چاره دیکار باچه مینیبب

 بروم، که گفت: خانمِ......؟ میبود دهیکه خواب ییتا به طرف جا برگشتم

 فرزانه هستم. _

 .مانمیمنم پ _

 د؟یبگ دیخواستیم یزیشد، گفتم: چ یبه صورتم بود. مکثش که طوالن رهیخ

 که... خانوادتون.... نهیشما... تنها....، منظورم... ا _

چطور  دونمیمادر دارم که تو شهر خودمونه. حاال هم نم هیشهر دانشجو بودم. فقط  نیکرده و گفتم: من تو ا کمکش

 رو بهش بدم؟ میخبر سالمت

 .دیرو از دست نداد یتکان داده و گفت: خوشحالم تو زلزله کس دنیرا به عالمت فهم سرش

 . میتر حرکت کنمکث گفت: بهتره زود یاز کم بعد

خارج شده بود.  هیاز آن شوک اول یکم دی. فرمیرا جمع کرده و حرکت کرد لیخوردم. وسا وهیو آبم تیسکوئیب یکم

آزار دهنده نباشد. مرد  یتا هم مشغول شده و هم سکوت طوالن کردم،یم فیو قصه تعر خواندمیدر طول راه شعر م

 .زدیم یبنا به ضرورت حرف فقطدرهم بود و  شیاست، اخمها مانیبودم اسمش پ دهیکه حاال فهم

 ؟شنیمشکل ساز نم یوحش یوونایح ست؟ی: جنگل خطرناک ندمیپرس م،یاستراحت متوقف شده بود یبرا یوقت

 . کننیم یبان بود. حاال پدر و مادرش اونجا زندگجنگل هیکلبه سراغ دارم که مال  هی: گفت

 افتاد. یبد یخاطره ادی نکهیصورتش نشست. مثل احرفها غم به  نیحال گفتن ا در

  م؟یتا برس کشهیچقدر طول م _

ن هوا روش میصبر کن دیورود به جنگل با یبرا ی. ولمیامن برس یجا هیشدن هوا به  کیقبل از تار میبتون دیشا _

 بشه.
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ناهار و استراحت  یدوبار برا یکی. فقط میکرد یروادهی. تا غروب همچنان پمیاستراحت کرده و دوباره راه افتاد یکم

در کند.  یتا خستگ شدیسوار م مانیکول پ یرو یهم گاه دیتاول زده. فر میپاها کردمی. احساس ممیمتوقف شد

 یبروم تا زودتر به جا شی. من هم مجبور بودم پا به پادادیبه راهش ادامه م ریناپذ یخستگ مانیجالب بود که پ میبرا

 نجایکه گفت: بهتره هم شدند،یم داریکم پدو درختها کم میب کامالً از شهر دور شده بودغرو کی. نزدمیبرس یامن

 .میاتراق کن

 

 داریشان کرده که زود بخسته یها هنوز خواب بودند. معلوم بود راه طوالنشدم. بچه داریها بپرنده یاز صدا صبح

لحظه وحشت کردم نکند ما را رها کرده باشد. حاال به  کینبود.  مانیاز پ ینشدند. به دور و برم نگاه کردم، خبر

اگر بخواهم به شهر برگردم، از چه  دانستمینم یکردم. حتیم دیجنگل چه با کیناشناخته، نزد یجا نیدر ا ییتنها

ثل شوند و آنها هم م داریها دور شوم و به دنبالش بگردم. چون ممکن بود باز کنار بچه دمیترسیبروم. م دیبا یراه

 هم بودند. هیبه نظرم درختها شب کردمیرا گم کنم، هر طرف را نگاه م ریممکن بود مس ایمن بترسند 

 شیصدا دنی. از شندمیرا از پشت سرم شن مانیپ یچه مدت در همان حال، در فکر بودم که ناگهان صدا دانمینم

 خوردم. یتکان

 !یدیپام رو شن ی!.... ترسوندمت؟.... فکر کردم صدادیببخش _

 د؟یمتوجه اومدنتون نشدم! کجا رفته بود _

جاها خطرناک  یداره و بعض بیکم ش هیها راحت رفت. آخه راهش با بچه شهیم نمیکنم، بب یرو بررس ریرفتم مس _

 .شهیم

 د؟یدیرس یاجهیحاال به چه نت _

 .یضرور یزایچ ،یمقدار جزئ هیقط . فمیببر میتونیرو هم نم لیوسا نی. فعالً امیها رو به پشتمون ببندبچه دیبا _

 را به پشت خود بست دیفر مانیشدند. بعد از خوردن صبحانه، پ داریها هم بکه بچه میبود هالهیوس کیحال تفک در

خوب بود اما هر چه  ریمس ی. ابتدامیآماده کرد و راه افتاد یچوب دست کیمان هر کدام یو من هم فرشته را. برا

پشتم به  یرا نداشتم، با وجود فرشته رو ییهاینوردنگلج نیو من که تجربه چن شدیم شتریب بیش میرفتیجلوتر م

 .رفتیباال م یمشخص بود که تجربه دارد و به راحت مانیپ ی. ولکردمیحرکت م یو به کند یسخت
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یتر مسخت میراهم ب دنینفس کش م،یرفتیمجبور بود، به خاطر من توقف کند تا به او برسم. هر چه باالتر م مدام

درست قرار داده و سُر نخورم، که ناگهان با  یتا آن را جا کردمیرا نگاه م میپا یبود و فقط جلو نیی. سرم پاشد

 ریمانده. مس حرکتیزل زده و ب شیمبهوت به رو برو مانیپ دمیسرم را بلند کردم، د یتصادف کردم. وقت مانیپ

اش خندان بود، اما . اول چهرهآمدیمان مدر دست به طرف یکه با چوب دمیرس یرمردینگاهش را دنبال کرده و به پ

یبا دقت در صورتم م ایما در گردش بود.  گو نی. مدام نگاهش بکردیم رییحالت صورتش تغ شدیم ترکیهر چه نزد

 ستم؟یبفهمد ک خواست

 ش؟یشناسیگرفته و آهسته گفتم: م مانیرا به طرف پ سرم

 دایپ یبود. متوجه سؤال من نشد. دستانش لرزش مختصر رمردیاو اشک در چشمانش حلقه زده و نگاهش به پ یول

 کرده بود.

 رو هم از من گرفت؟  شیامانت نیگفت: خدا آخر کرد،یبا ما کم شد، همانطور که به من نگاه م رمردیفاصله پ یوقت

بودم  اقتیلیرو به او گفت: انقدر ب دیرس مانیپ یقدم کیبه  یصورتش روان شد. وقت یرو مانیحرف اشک پ نیا با

 بمونن؟ شمیکدوم پ چیکه نذاشت ه

 شدت گرفت. اشهینبودم! و گر ی!... امانت دار خوبدیانداخت و گفت: متأسفم!...  ببخش نییسرش را پا مانیپ

 اقتیتأسف بخورم که ل دیمن با خواست خدا بوده. نیبابا جان. ا یاو را در آغوش گرفت و گفت: تو چرا متأسف رمردیپ

به  امیراض ایسرش را به سمت آسمان گرفته بود، گفت: خدا کهیباشن و بعد در حال شمیپ یریهام دَمِ پنداشتم، بچه

 مانیتوان نگهداشتن بدنش را نداشتند. پ گرید شیپاها یی. گوفتادا نیتو. اما ناگهان زانوانش خم شده و به زم یرضا

 خورد. نیاما خودش هم تعادلش را از دست داده و زم رد،یرا بگ رمردیبغل پ ریخواست ز

ها را از سر داد. بچه هیشده و گر داریخوابش برده بود، ب ریاو فرشته که در طول مس یافتاد و از صدا هیبه گر دیفر

ما  زنده نمانده و یکرد که در شهر کس فیتعر رمردیپ یبرا مانی. پمیپشتمان باز کرده و به کمک هم ساکتشان کرد

 ندارند. یانوادهها خابچه نیو ا میاکرده دایرا پ گریتصادفاً همد

 یکیتو اون تار ی. ولمیکه متوجه زلزله شد میگفت: ما هم تو کلبه بود کرد،یاو را پدر جون صدا م مانیکه پ رمردیپ

تلف شدن  وونهایح یو کلبه بودم. بعض لهیدو روز  هم مشغول سر و سامون دادن به طو نیانجام داد. ا یکار شدینم

 .دهید رتخرده خسا هیهم  لهی. کلبه و طوکردمیدفنشون م دیبا
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 گفت: مادرجون خوبه؟ مانیپ

که شکسته بود راه رو بند آورده بودند. به  ییدرختا یبله شکر خدا. امروز به محض روشن شدن هوا راه افتادم، ول _

 .دمیرس نجایتا ا یسخت

 !کنهیکه دق م ییاز تنها د؟یاوضاع مادرجون رو تنها گذاشت نیچرا با ا _

و  میدیبه رودخونه رس یوقت یمقدار از راه هم همراهم اومد، ول هی ارمش،یهمراهم ب تونستمینبود. نم یاچاره _

 .گرفتمیازتون م یخبر دیمنتظر بمونم، با آوردیپل خراب شده، مجبور شد برگرده. دلمم طاقت نم میدید

 نطرف؟یا دیگه پل خراب شده شما چطور اومدا _

ها هم خانم و بچه نیا یمادرجون سخت بود. برا یبرا یمونده رد شدم، ول یباق یهاکهیهمون ت یاز رو یبه سخت _

 .میبکن یفکر هی دیرد شدن سخته، با

 کرد! شهیم کاریچ مینیرودخونه تا بب کینزد میگفت: فعالً بر مانیپ

 دیخواستیحالتون م نیبا ا د؟یگفت: پدر جون خوب هست شود،یبلند م شیاز جا یبه سخت رمردیپ دید یوقت مانیپ

 شهر؟ دییایب دیفتیراه ب

خانم هست، رمق از بدنم رفت و  نیا دمید یوقت یبرگشته، ول چهرمیفکر کردم پر دمیخوب بودم! از دور شما رو د _

 .خوردیبه شدت تکان م شیهاشانه کهیزد. طور هیگر ریناگهان ز

 شهیچسبانده و گفت: به قول خودتون خواست خدا بوده، با خواست خدا که نم اشنهیسر پدرجون را به س مانیپ

 .دیجنگ

و  چهریپر دنید یآخر عمر نیا دمی... همه امیلیسخته، خ یلیگفت: بله، درسته،...  اما خ هیدر حال گر پدرجون

 کرد. هیشد و باز بلند بلند گر دیهاش بود، که اون هم ناامبچه

 م،یو راه افتاد میمان بستها را به پشتسبک شدند، دوباره بچه یرا کردند و کم شانهیهاهیکه خوب گر یاز مدت بعد

 .نبوده ینمانده بود. اما معلوم بود از اول هم پل چندان محکم یاز پل باق یادیز زی. چمیدیتا باالخره به رودخانه رس

 یرا به درخت گرشیدرخت بست و از رودخانه رد شد و سر د کیآن را به  مانیطناب همراهمان بود. پ یمقدار

با  یکی یکیها را کرد. سپس بچه یاز محکم بودن طناب، اول پدرجون را راه نانیآنطرف رودخانه بست. بعد از اطم
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 گرید دم،یبه آنطرف رودخانه رس یوم. وقترد ش هخود برد و به پدرجون سپرد. در آخر به من کمک کرد تا از رودخان

 نمانده بود. یدر تنم باق یرمق

 ادامه بدم. تونمینم گهی: دگفتم

 .میکینمونده نزد یادیگفت: راه ز پدرجون

 بردارم. تونمیقدم هم نم هی یحت_

 مستأصل و کالفه شده بود. مانیپ

که رفت با هم  شی. خستگمونمیم شونیا شیمادرجون، من پ شیها رو ببر پگفت: تو بچه مانیرو به پ پدرجون

 .میایم

شد.  یراه دیهم فرشته را بغل گرفت و همراه فر مانیزدم. پ یابه پدرجون نگاه کرده و لبخند خسته قدرشناسانه

 شرح دادم. شیرا برا تمیام سؤال کرد. من هم وضعپدر جون درباره من و خانواده مان،یبعد از رفتن پ

اوقات روشن بود تا از اوضاع با خبر  شتریدو روز ب نی. ادمیبهش گوش م یدارم گاه یمیقد ویراد هیگفت:  پدرجون

ما بد  شیرو پ یمدت دیجاها زلزله اومده. فعالً با یلیخ دمیکه فهم نجوریاما ا کرد،یخش مخش شتریب نکهیبشم، با ا

 ؟کرد دایپ یاهینقل یلهیوس شهیم مینیتا بب یبگذرون

. چون خودم سوزهیها مبچه نیا یدلم برا یشکر داره. ول یکه زنده هستم و سالم، جا نی! همدیحرفُ نزن نیا _

دو روزه اون فرشته کوچولو تو دلم جا باز کرده. بعد  نیاونها رو به امان خدا رها کنم. تو هم تونمیکردم، نم داشونیپ

 ام.ب کردهاسم انتخا شانیراو خودم ب زندیحرف نم دیدادم، که فر حیتوض شیبرا

 ممکنه مادرجون نگران بشه. م،یفتیرفع شده بهتره راه ب تیبده باباجون . حاال اگه خستگ رتیگفت: خدا خ پدرجون

 

از زلزله است. با تعارف پدرجون وارد  یناش یهایمشغول سامان دادن به خراب مانیپ دمید میدیبه کلبه رس یوقت

هم کنار سماور در حال  یرزنیبودند. پ یاعروسک پارچه کیبا  یکنار هم مشغول باز دیکلبه شدم. فرشته و فر

 را برانداز کرد. بعد به میها گرفت و سر تا پاها بود. با سالمِ من نگاه از بچهجوش نشسته و نگاهش با حسرت به بچه

 سرخ و منتظرش نگاه کند. یبه چشمها توانستیانداخت، نم ریپدرجون نگاه کرد. پدرجون سرش را ز
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به سرم شده، اما جرأت نداشتم بپرسم.  یچه خاک دمیفهم مانیپ یو فرار نیبه حرف آمد و گفت: از نگاه غمگ باالخره

. طاقت خواندیخودش نوحه م یسر داد و برا هینتوانست به حرفش ادامه دهد. گر گریو... د ییایمنتظر بودم خودت ب

از کلبه خارج شدم، تا  دی. فرشته را بغل کرده و همراه فرمشان را نداشتسوزناک هیزده و گرماتم یهاچهره دنید

 کنند. یراحت عزادار

ها را . بچهشدیم دهیکه کنار کلبه ساخته بودند د یمرغ و خروس و جوجه درون قفس یاطراف نگاه کردم تعداد به

 کنار کلبه بود.  لهیهم در طو یگوسفند ای. احتماالً بز آمدیبع مبع یقفس بردم تا سرگرم شوند. صدا کینزد

تا ناهار آماده بشه. همراه پدرجون  دیبخور یزیچ ییچا هی دیایکه گذشت پدرجون به سراغمان آمد و گفت: ب یمدت

مشغول آماه کردن ناهار  زانیلرزان و اشک ر یفرشته را آماده کردم. مادرجون با دستها ریوارد کلبه شدم. اول ش

 کمکتون کنم. تونمیشده و گفتم: م کشیبود. نزد

 اخم نگاهم کرده و خشک و سرد گفت: نه! با

ها را ندارد. ناهار که است، حوصله من و بچه شیهابرخوردش متعجب شدم، اما فکر کردم چون عزادار دختر و نوه از

آرام  گفتیو هر چه پدرجون م ختیریاشک م صدایهم داخل کلبه آمد. اما مادرجون همچنان ب مانیآماده شد، پ

د، ش ریس دیفر یرا رها کرده و از کلبه خارج شدند. وقت شانیغذا کارهمهیو پدرجون ن مانینداشت. آخر پ یاشد اثرب

 شان.او را همراه فرشته به گوشه کلبه برده تا بخوابانم

************ 

ها که در عالم بچه. میایام کنار بتوانسته دیجد تیبا وضع یروز بعد از وقوع زلزله است. تا حدود نیهفتم امروز

مواقع در حال  شتریخود را مشغول کرده. ب یحساب مانی. پدهدیهمچنان به سکوتش ادامه م دیخودشان هستند. فر

روزه  یاست. اما او هم به نوع لهیوارده به کلبه و طو یبهایآس یو بازساز واناتیبه ح یدگیو رس یخوراک یآورجمع

 سکوت گرفته.

با او حرف بزنم پدرجون است. اما مشخص  یگاه توانمیکه م ی. تنها کسکندیهمچنان با اخم نگاهم م مادرجون

 .زدیریاشک م صدایدر خودش فرو رفته و ب شودیکه تنها م یگاه کند،یاست او هم فقط ظاهرش را حفظ م

 !گشتمیداشتم دنبالت م ؟یینجایدخترم ا _

 د؟یبله پدرجون، کارم داشت _
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 با مکث و تعلل گفت: نه دخترم. فقط... چه طور بگم؟... نپدرجو

 افتاده؟ یاتفاق یکس یشده؟ برا یگفتم: پدرجون طور ینگران با

 ...یدونیزده و گفت: نه!... م یلبخند کمرنگ پدرجون

 اد؟یاز دستم برم یاومده؟ کمک شیپ ی. مشکلدیراحت باش _

...؟ چطور بگم. دخترم از دستم ناراحت نشو، یدونیباهات صحبت کنم. م خواستمیراستش... در موردِ مادرجون م _

هام بود که و داماد و نوه یدختر آخر نیبه ا دمیاز دست دادم. همه ام یقیهام رو به طرخب.... من هر کدوم از بچه

 شد. ینطوریا

... دخترم تو رو خدا منو کنهیکر م. اون فادیکنار ب هیقض نیراحت با ا تونهی. مادرجون نمگمیبه خاطر خودم نم من

 خوادیدلم م کنه،یبهت سخت بگذره. مادرجون در مورد شما اشتباه م یهست نجایکه ا یمدت نیا خوامیببخش، نم

 یکنه، ول یکنجکاو گرانید یدر مورد زندگ ستی. اون اهلش نادیتا از اشتباه در ب یو از خودت بگ یباهاش حرف بزن

 تا باور کنه. من شرمندتم. یکن فیکرده. دوست دارم خودت براش تعر ییخودش فکرا یبرا

. من زنمی. چشم حرف مدیکنی. چرا انقدر خودتون رو معذب مستین یزیکه چ نیپدرجون، ا نیلبخند گفتم: هم با

 راحت. التونیها رو ندارن. حتماً خمن و بچه دنیهاشون هستن، چشم دفکر کردم چون عزادار دختر و نوه

 بهت گفتم. یزیفقط نفهمه من چ _

 .دیهست بفرمائ گهیاونم به چشم. امر د _

. اونم خودشو بسته به رهیجا قرار بگ هی تونهینم قهید هیزده.  بشیکجا غ مانیباز پ نمیبابا. من برم بب یزنده باش _

 کنه. الیکار تا کمتر فکر و خ

 شده؟ ینطوریحاال ا ایم حرف بوده ک نطوریهم شهیهم مانیخوبه. فقط آقا پ ینطوریاتفاقاً ا _

 روز انداختتش. نیش به انه بابا جان، انقدر شوخ و سر زنده بود. از دست دادن زن و بچه _

 گاهیکه مرا غاصب جا یرزنیبا خود گفتم، چطور سر حرف را با پ کردمیدور شدن پدر جون را نگاه م کهیحال در

چند روز مشغول آماده  نیتو گفته و وارد کلبه شدم. مادر جون طبق روال ا دیبه ام ایباز کنم. خدا ندیبیدخترش م
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را  میهاحرف توانمیم یاز چه راه نمیبه اطراف انداختم تا بب یکمکش کنم. نگاه دادیکردن غذا بود و اجازه نم

 .دیبه ذهنم رس یبود فکر یکه کنار خواهرش مشغول باز دیفر دنیشروع کنم. با د

 کنم؟ فیقصه برات تعر هی یخوایگفتم: م دینشاندم و رو به فر میپا یکرده، رو فرشته را بغل 

 کرد. دییبه لبش آمد و با سر تأ لبخند

دوا درمون کرد  یدار بشه. کلبچه تونستیاومدم، آخه مادرم نم ایدن رید یلیخودمه. من خ یزندگ یقصه نی: اگفتم

 خدا. شیچون پنج ساله بودم که پدرم رفت پ اورد،یدووم ن ادیز یخوشحال نیتا خدا منو بهشون داد. اما ا

شهر قبول شدم. چهار سال اول تو  نیدانشگاه تو ا نکهیمنو بزرگ کرد. تا ا یپدرم و به سخت یبا حقوق مستمر مادرم

ا چند تا بمونم، ب نجایا خواستمیباز هم م لیادامه تحص یبرا ی. اما وقتومدیم دنمید یخوابگاه بودم و مادرم هم گاه

 .موندیم شمونیو چند هفته پ ومدیم ی. مادرم هم گاهمیراحت باش ات میخونه اجاره کن هی م،یگرفت میاز دوستام تصم

جون ما  دیفر یدونیاست، ادامه دادم: م میمادرجون تمام توجهش به حرفها دمیدیاز گوشه چشم م کهیحال در

بهش خبر  یچه جور دونمی. حاال هم که ازش دور افتادم و نممیرو دار گهی. فقط من و مادرم همدمیندار یادیز لیفام

 بدم که سالمم.

کردم  دایشماها رو پ یدلم براش تنگ شده. وقت یلیمادرم. خ دنیکه زلزله اومد، قرار بود فرداش برم د یشب اون

خانواده چهار  هی میشیم گهیمادرم. د شیشهر خودمون پ برمیخوشحال شدم. با خودم گفتم شماها رو م یلیخ

 نجایرفت. حاال که اومدم ا ادمیدم غم و غصه خودم یو حال و روزش رو د یکرد دایرو پ مانیتو آقا پ ی. اما وقتینفر

 مادرم افتادم. ادی نمیبی)نگاهم را به طرف مادر جون گرداندم( حاال که مادرجون رو م

 اجینگرانشم، نکنه به کمک من احت یلیصورتم روان شده بود ادامه دادم: خ یرو اریاختیب میهاکه اشک یحال در

 رو بهش برسونم؟ خودم دیبا یداشته باشه؟ چطور

اجازه نداد حرفم را ادامه دهم. مادرجون به طرفم آمده، سرم را در آغوشش گرفته و با  هیانداخته و گر ریرا ز سرم

 !یو لب از لب باز نکرد یصه داشتغ نهمهی. ارمیدلت بم یبرا یگفت: اله هیگر

کنه تا از مادرت خبر  دایپ لهیوس هیزودتر  کنم،یرو مجبور م مانیو گفت: غصه نخور! خودم پ دیرا بوس میشانیپ

 .یریبگ

 ممنونم. یلیچسباندم و گفتم: ممنون، خ اشنهیرا دورش حلقه کرده و سرم را به س دستم
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وارد کلبه شدند. با خجالت از آغوشش  مانیبودم، پدرجون و پ هیکه در آغوش مادرجون در حال گر یهمان حال در

 دهیکه د یادر متوقف شده بود، حدس زدم از صحنه یکه جلو مانیپ یانداختم. از پاها ریفاصله گرفته و سرم را ز

 متعجب است. 

یدرد دل م دیداشت نکهیگردش بود، گفت: مثل ا من و مادرجون در نینگاهش ب کهیپدرجون با لبخند در حال اما

 .میو ما هم بدموقع مزاحم شد دیکرد

 دیدختر دلتنگ مادرشِ. نبا نیگفت: ا کرد،یبا دست به من اشاره م کهیدر حال ری  تغ یدرهم و کم یبا اخما مادرجون

نزده که مبادا ما رو  یکه اومده حرف یاز روز چارهیب د؟یکنیبه حالش نم یچرا فکر د؟یگفتیکدومتون به من م هی

 د؟یبه فکرش باش دیناراحت کنه! شما مردا نبا

 بدهد. یچه جواب دانستیمادرجون از تعجب دهانش باز مانده و چشمانش گرد شده بود و نم یبا حرفها مانیپ

 اد؟یاز ما بر م یگفت: خانم جان چه کار پدرجون

 شیدختر رو ببر پ نیکن ا دایپ یالهیوس هیگفت: برو شهر بگرد  مانیبدون توجه به حرف پدرجون رو به پ مادرجون

 مادرش. 

خبر  یچیاز ه نکهیکه همچنان در بُهت بود، با صدا کردن مجدد مادرجون به خود آمده و گفت: مادرجون مثل ا مانیپ

 تو جاده؟ اگه فتمیاه بر ینانیکنم، با چه اطم دایپ یالهینمونده. به فرض هم که وس یباق یچیشهر ه یتو د؟یندار

 .ستین یراحت نیرفته، به ا نیب از یراه تموم بشه؟ اگه نتونم برگردم؟ همه چ نیب نیبنز

 مینیبب میبعد فکر کن فته،یتا دوزار عقلمون به کار ب میخاتمه دادن بحث گفت: فعالً ناهار رو بده بخور یبرا پدرجون

 کرد؟ شهیم کاریچ

 یبا خبر شده بود، کم میاز خوردن غذا به مادرجون اصرار کردم اجازه دهد ظرفها را بشورم. حاال که از ماجرا بعد

آب داغ  یکتر مانیبعد پ ینرمش نشان داده و اجازه داد کمکش کنم. ظرفها را دسته کرده و از کلبه خارج شدم. کم

لم به دنبا یگفتن حرف یبرا دمیاهش معذب بودم و فهمنگ ریمن بود. ز یظروف آورد و مشغول تماشا یآبکش یرا برا

 آمده.

 با من؟ دیداشت یآنکه راحتش کنم گفتم: کار یبرا
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مدت همش تو  نی....  من اصالً ازهیبه هپروت رفته بود که با حرف من به خود آمده و گفت: هاااا... نه!... خب... چ انگار

از کلبه خارج  خوابنیهمه م نکهیهر شب بعد از ا دمیدیمبهت فکر نکردم.  چی. هخوامیخودم بودم، معذرت م

 ...یشیم

 نیا یشدم، که ادامه داد: تعجب نکن! تو رهیسرم را بلند کرده و با تعجب به دهانش خ یحرف به تند نیا دنیشن با

احتماال مادرجون هم  کردم،یرفتنت از پنجره نگات م رونیخواب راحت داشته باشم. به محض ب هیهفته نتونستم  هی

 ،یسال دور از مادرت بود نیمن فکر کردم چون چند یخودش کرده. ول شیپ ییو فکرا دهیمن رو در حال تماشات د

 .یدار ازین ییو به خلوت و تنها یجمع رو ندار نیحاال تحمل ا

ی. نمفتمیمادر خودم م ادیو مواظبشونه  کنهیها نگاه مبچه نیبه ا یکه با چه حسرت نمیبیمن مادرجون رو م  _

ه رو بار اضاف هی دی. نبادیهست زاتونیعزادار عز یکنم. هر کدومتون به اندازه کاف یاظهار دلتنگ هیبق یجلو خواستم

 بشم. یمزاحم کس خواستمیسبک بشم، نم وکنم  هیگر یتا کم رونیب رفتمیدوشتون باشم. فقط م

تمام  بندمیحرفش را ادامه داد:  تا چشمم رو م نیهم یبرا ستنم،یدار شده و آماده گربغض میکه صدا دیفهم

 شستم،یدست و صورتم رو م اطیچشمم. من تازه از سر کار اومده بودم، داشتم تو ح یجلو ادیاون شب م یهاصحنه

ون رو شزجه و ناله یبکنم. صدا یم کارخونواده نجات یم. نتونستم براآوار شد رو سر زن و بچه یدفعه همه چ هیاما 

 . تو بغل خودم جون داد.دیکشیآوار درآوردم هنوز زنده بود و نفس م ری. زنم رو که از زدمیشنیم

 .نمیرا نب شیهارا برگرداند تا اشک شیحرف رو نیگفتن ا با

کنم تا از  دایپ یراه هی کنمیم یشستن ظرفها تمام شده بود. جمعشان کردم تا داخل کلبه بروم، که گفت: سع کار

 .دیریمادرتون خبر بگ

نگفتم. من هم اشک  یزیمدت چ نیا نیهم یبرا ه،یکار مشکل دونمیشانه نگاهش کرده و گفتم: ممنونم، م یرو از

 بزنم. یگریچشمانم حلقه زد و نتوانستم حرف د یتو

م روان شود. حاال که داخل کلبه رفتم، پدرجون و مادرجون با دقت به صورتم نگاه کردند، که باعث شد اشک یوقت

 را پنهان کنم. میهانبود اشک یازین گریآگاه بودند، د تمیهمه از وضع

 دمیدی. مستین یبتیکم مص م،یامون شوکه. خب همهمیمدت به فکرت نبود نیگفت: ببخش دخترم که ا پدرجون

 شهیچه کار م دونمیاما نم ،ی. فکر کردم که دلتنگ مادرت باشیشیم رهینقطه خ هیو به  یریتو خودت فرو م یگاه

 بشه. دایپ یالهیوس رسهیبه نظر م دیبع کنه،یم فیتعر مانیکه پ نجوریکرد؟ ا
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ها جاده ستیبشه، معلوم ن دایهم پ یالهیوس ی. حتدمیشهر رو د تیپدرجون، خودم وضع دونمیگفتم: م یناراحت با

 تو جاده. فتمیات راه ببدون امکان شهینم اده،یقابل تردد باشه؟ فاصله تا شهر ما ز

 

دهان خودم  یهم قاشق یگاه دادم،یرا م شیفرشته در آغوشم بود و غذا کهی. در حالمیسفره ناهار نشسته بود دور

 و پدرجون بود. مانیپ یتمام حواسم به حرفها ی. ولگذاشتمیم

یم یزمستون وسط اتاق کرس ی. االن تابستونه و هوا گرم، ولمیبکن یفکر هی دیبا ؟ی: خوب باالخره که چپدرجون

 .میشیوجب جا که هممون جا نم هی نی. تو امینیچ

 شه؟یقبل از شروع سرما تموم م م،یاالن دست به کار بش دیکنیگفت: شما فکر م یبا اخم و ناراحت مانیپ

 بهتر از دست رو دست گذاشتنه؟ _

ت و گفت؟ من دست رو دست گذاشتم؟ بشقابش انداخ یشد و قاشقش را محکم تو یبه شدت عصبان مانیپ نباریا

جا به اون شهینم یاز ده دفعه به طرف شهر رفتم. ول شتریب کماههی نیمدت چه کارا کردم؟ تو ا نیا دیدیمن؟ واقعاً ند

بار رو که خودتون همراه  نیهم سر زدم، چند رافاط یتعفن از فاصله دور هم مشخصه. به روستاها یشد؛ بو کینزد

 که نکردم؟ کردمیم دیبا کاریچ گهی. ددیمن بود

به  گمیم زنم،ینم ی بخور. من که حرف بدپسرم! غذات یشیم یکرده و گفت: چرا عصبان میرا مال شیجون صدا پدر

. دی کرده. حاال تا هر جا رسعمر خودش گهیکلبه هم د نی. انجایکنار ا دیکلبه جد هیبه ساختن  میکمک هم شروع کن

 ها راحت باشن.بچه وتا خانما  میگوشش بخواب هی میبر میتونیمن و تو که م

لبخند و سر تکان  یاز عمق چشمانش منظورش را بفهمد. وقت خواستیشد، انگار م رهیبه پدرجون خ یطوالن مانیپ

بود،  نیلبخند به لبش آمد و سرش را به دو طرف تکان داد. )احتماالً منظورش ا ه؟یچ یبه معن دیدادن پدرجون را د

 شد. دهغذا در سکوت خور هیز دست شما( قاشق دست گرفت و بقامان ا

******** 

. ظاهراً وجود ما را گذراندیها موقتش را با بچه شتریخانه مشارکت دارم و مادرجون ب یدر کارها شتریروزها ب نیا

تم، اما هر چه فکر دلتنگ و نگران مادرم هس اری. گرچه بسکندیاز خانواده نگاه م یو به ما به عنوان عضو رفتهیپذ

از  کماهی نیهم در ا مانیکرد؟ الحق پ یبه شهرمان ط دنیرس یبرا ار یراه طوالن نیا شودیچطور م دانمینم کنم،یم
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 یپدرجون عصبان یحد از حرفها نیتا ا مانیبوده که پ نشانیب یچه بحث دانمینکرده. نم یفروگذار یکوشش چیه

 شده؟!

از حاالت صورت و  کنمیم ی. سعبردیپ شانیبه مکنونات قلب توانیم یحرفند و به سختکم اریخانواده بس نیا کالً

ارتباط برقرار کردن با  زدم،یراحت حرفم را م شهیکه هم یمن ی. اما براگذردیشان چه منگاهُ رفتارشان بفهمم درون

 سخت است. میبرا اریگرا بسافراد درون

یآن صحبت م یو چگونگ دیدر مورد محل ساختن کلبه جد مانیدرجون و پکه پ دمیدیحال شستن ظرفها م در

 .شدیم مانیشدن پ یکه منجر به عصبان زد،یهم پدرجون آهسته حرف م ی. گاهکردند

. که پدرجون مچش را محکم دیشدم، رو من حساب نکن مونیبرود و گفت: اصالً پش خواستیم مانیپ کباری یحت

 مینی. حاال تو شروع کن به ساختن تا ببکنهیها قهر مبچه نی. عیریدر م یو گفت: چرا مثل کش تمبون ه دیچسب

 .شهیم یچ

و  ندیایکه کش ن کردیرا کنترل م شیلبها یبخندد و به سخت خواستیحال نم نیاش گرفته بود و در عخنده مانیپ

بود. ظاهراً به توافق  مانیمتوجه تمام حاالت پ رکیدرجونِ زرا نشان دهد. اما پ شتیکرد تا عصبان ترظیاخمش را غل

 انجام شد. آرامشهول ساختن کلبه با  شانیصحبتها هیبودند و بق دهیرس

 یپا ی. فرشته را از روشیهم کنار پا دیمادرجون به خواب رفته و فر یپا یفرشته رو دمیکلبه که شدم، د وارد

 خواباندم.  دیبلند کرده و کنار فر یمادرجون به آرام

 .کننینم یقراریب گهیبا شما اخت شدن، د یحال مرتب کردن رواندازشان گفتم: حساب در

یکه حرف نم سوزهیطفل معصوم م نیا ی. دلم براخونمیشعر م گم،یدوسشون دارم. براشون قصه م دنیآره، فهم _

 نی. با گفتن اشدیدلتنگ پدر و مادرش نم ندمویم شمیبود. اگه چند روز هم پ آزاریبچه ب نی. پدرامم هم مثل ازنه

 حرفها اشک در چشمانش حلقه زد و سکوت کرد.

 د؟یآنکه کمتر به فکر فرو رود گفتم: شما چند تا بچه داشت یبرا

 چهار تا، دو تا دختر دو تا پسر. _

 کنه؟یبراشون افتاد؟ البته اگه ناراحتتون نم یچه اتفاق دیکن فیتعر دیحوصله دار _
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 ینیس هی م،یبخور ییچا هیکنار سماور  میبر ایادامه داد: ب شدیبلند م شیاز جا کهیبگم؟.. و در حال ی.. مادر..چیا _

 کنم. فیبرات تعر ای. بعد بشنیبدخواب م میها حرف بزنمردا ببر. باالسر بچه یهم برا ییچا

که اغلب ساکت و کم حرف بودند جرأت خانواده بدانم، اما بخاطر آن نیدر مورد ا شتریمشتاق بودم ب اریکه بس من

 نیا خواستمیکند، نم فیتعر شیهابپرسم مبادا ناراحتشان کنم. حاال که موافقت کرده بود تا از بچه یزیچ کردمینم

از «  دخترم یش ریپ»  دنیکلبه بردم. با شن رونیپدرجون ب و مانیپ یرا برا ییچا ینیفرصت را از دست بدهم. اول س

 به کلبه برگشتم. عیپدرجون و نوش جان گفتن من سر

 ؟یخواستیم یزیکردم که گفت: چ شیها زل زده بود. صدامتفکر به بچه مادرجون

 .دیکن فیقرار بود برام تعر _

 رو گهیهمد یها به خوب. خانوادهکردیم یزندگ مونیگینداشتم. پدرجون تو همسا یزود ازدواج کردم سن یلیخ _

 می. فقط پدر و مادرا تصمدیپرسینظرم رو نم یتازه کس دادم،ینم صیمنم که خوب و بد رو از هم تشخ شناختن،یم

 بودن. رندهیگ

 یو الغر بود. اون وقتا دوا و دکتر درست و حساب فیام ضعگذشته بود که حامله شدم، اما بچه مونیماه از عروس دو

یبه خوردم دادن. فکر م یخونگ یداروها یمدت هیرفت.  ایشد و از دن ضیمرهم نبود. دخترم پنج ماهه شده بود که 

 چند ماه دوباره حامله شدم.  دشده. بع ضیبودنِ من بچه مر فیو ضع زیبه خاطر ر کردن

مبادا خار به پاش بره. هنوز دوسالش پر  کردم،یداد. رو تخم چشمام ازش مراقبت م هیمحمدم رو بهم هد  نباریا خدا

 یابه درس خوندن عالقه یپر جنب و جوش و زرنگ بود ول یلیبچم خ یرو حامله شدم. عل ینشده بود که عل

کرده  دایگوشه خلوت پ هی یدیدیم یشدینداشت، برعکسش محمدم عاشق درس و کتاب بود. تا ازش غافل م

 مشغول کتاب خوندنه.

 

 سیپل هیشد.  یمحمدم وارد دانشکده افسر نیهم یدو تا پسرام عاشق کشورشون و حفاظت از اون بودن، برا هر

از  یکی یداشت. تو یمبارزه با قاچاق و مواد مخدر همکار یسایراه هم جونشو داد. با پل نیشناس. در هم فهیوظ

 کردن. دشیمحاصره شده بودن و شه هایتوسط قاچاقچ هاشتیمأمور
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ی. مدیبه دستمون رس رید یلیشد. جسدش هم خ دینکردن که چطور شه فیبرام تعر یدرست و حساب چوقتیه

 یلدادن، و دیهم شه یادیشون بدن و عده زتونستن شکست یبوده و به سخت ایاون منطقه تو محاصره قاچاقچ گفتن

ه . نتونستم تو صورتش نگابنمیرو بب هشما یبار رو نیآخر یهامون رو آوردن. نتونستم براشدن و بچه روزیباالخره پ

 .نمشیداغون شده بوده که نذاشتن بب نشیصورت نازن دونمیکنم. به من نگفتن، اما م یکنم و ازش خداحافظ

 .کردیم یکلبه زندگ نیهم گذروند. تو هم یآموزش یهامن از بس به درختا عالقه داشت جنگلبان شد. دوره یِعل

 اومد؟ ایدن یخانم ک چهریحرف مادر جون رفتم و گفتم: مادر جون پس پر وسط

دم. دار نشبچه گهیبود. آخه بعد از پسرا د ادیبا پسرام  ز چهریپر یلبخند به لبش آمد و گفت: فاصله سن مادرجون

پسرا ده و دوازده  .رفتیم نیو بچه از ب اُفتادمیم یزیبه خونر دهیبه چند ماه نکش یدوبار هم حامله شدم ول یکی

 کرد.  دایرونق پ مونیآورد. زندگ یروزاومد. با خودش برکت و  ایدن چهرمیساله بودن که پر

. دخترم از عشق به برادراش رفت پرستار شد. چند کردنیبراش فراهم م خواستیم یعاشقش بودن. هر چ برادراش

اگه انقدر از »گفت  یروز محمد به شوخ هی. ختیشدن. انقدر براشون اشک ر یزخم شونیبار تو دوران آموزش

 .«شمیزودتر خوب م ینطوریا ،یتا خودت ازم مراقبت کن ریبگ ادی یخب پرستار یشدنم ناراحت یزخم

اگه خودش از برادراش مراقبت کنه اونا زودتر  کرد،یفکر م یراست یکردن. راست یکه باهاش شوخ دیدخترم نفهم اما

م تمو شیرو انتخاب کرد. هنوز دوره پرستار یفقط پرستار ،یموقع انتخاب رشته دانشگاه نیهم ی. براشنیخوب م

 شد. دینشده بود که محمدم شه

 ریغ یایاز شکارچ یکیپاش تو تله  ،یعل نکهیشهادت محمد نتونست به درسش ادامه بده. تا ا یاز ناراحت یمدت هی

 را باعث شد تا دوباره به درسش ادامه بده.ماج نی. همشهیم مارستانیب یو راه کنهیم ریگ یقانون

گردش اومده بودن، که  یبود. با دوستاش برا ضاشی. از مرارنیم شونمارستانیرو به ب مانیش بود که پدوره یآخرا

باعث  نیباشه. هم مانیعمر پ امرزیمحمدم بود. خاک اون خدا ب هیو اندامش شب کلشی. هکننیتو جاده تصادف م

مراقبت  یاد. مادرش هم که اومده بوده برایخوشش م شیهم از نجابت و خانم مانی. پشهیتوجه دخترم بهش م

 .کننیرو باز م شتریب ییو همون موقع باب آشنا شهیدو تا به هم م نیا یرکیز ریز یهاپسرش متوجه نگاه

. اما تازه موندنیم نجایو با دوستاش چند روز اکلبه  نیبه ا ومدنیم ادی. زشنیم یمیصم یبا هم دوستا یو عل مانیپ

. سرنوشت دخترم رو هم کننیم دیپسرم رو هم شه نیدرخت ا یایچند ماه از ازدواجشون گذشته بود که قاچاقچ

 چطور خدا ازم گرفتش.  یانیکه خودت در جر



 راه انیپا

 
28 

 

 د؟یکردیم یزندگ نجایشما هم همراه پسرتون ا _

ونه خ هی. بقمیمن و پدرجون در نظر گرفت یاتاق برا هیکنن.  هیخونه کرا میکرد، نذاشت ینه، اول که دخترم عروس _

خونه در نظر گرفته  هیکه بابت کرا یش کنن. دامادم هم پولتا هر طور دوست دارن آماده م،یگذاشت ارشونیرو در اخت

 اد باشه.مناسب تازه عروس و دام تاانجام داد،  یبازساز هیبود، خرج همون خونه کرد و 

 میبستر شگاهیآسا خواستنیحالم خوب نبود. م یمن بود. بعد از شهادت عل یضیکلبه به خاطر مر نیبه ا موناومدن

و خودش، شب و روز ازم مراقبت کرد، تا خوب شدم. دختر و دامادم هم  نجایکنن. اما پدرجون نذاشت. من رو آورد ا

 .آوردنیم رامونالزم رو از شهر ب حتاجیو ما شمونیپ ومدنیها مآخر هفته

 

دارم.  جهیام. احساس رخوت و سرگکرده دایپ یچه مشکل فهممی. نمستیشدم حالم خوب ن داریاز صبح که ب امروز

تر با من رفتار  یمیکرده، صم فیتعر میرا برا شیهابچه یکه ماجرا یموقع صبحانه مادرجون متوجه حالم شد. از روز

فرشته و   کند،یاش مدختر از دست داده نیگزیمرا جا مککم کنم،ی. حس مدهدیتوجه نشان م به من شتری. بکندیم

و حال خرابم شد و مجبورم  دهیپر یسر سفره متوجه رنگ و رو نیهم ی. براندیبیم شیهارا هم به چشم نوه دیفر

 کرد که استراحت کنم.

 . شودیتر محالم خراب گذردیام. هر چه زمان مبه شدت لرز کرده یبدنم عرق کرده ول تمام

 شد مادرجون؟ ینطوریا هویگرفته: چرا  یرنگ نگران مانیپ یصدا

 هی مینیبچ وهیاطراف م نیا میکه رفته بود یزد. موقع ششین روزیکه د یِاپسرم! به خاطر حشره ستین هوی _

ت. نشس شیشونیکرد و عرق به پ رییرنگ و روش تغ دمیکم بعدش د هیبود.  یچ دمینفهم یزد، ول ششین یاحشره

 تموم شده. میاهیگ یبهش جوشونده با عسل دادم، ظاهراً افاقه نکرده. داروها شبمید

 مه،یننه حک شیکن. پسرم تو هم برو پ دایکم بومادران پ هیبرو  یشناسیرو م اهایبه پدرجون گفت: تو که بهتر گ رو

و من سادنیوا گهید االیبهش جوشونده بدم. دِ  گهیبار د هیداره حال دخترمون رو زودتر خوب کنه. منم  ییدارو نیبب

 !دیدست بجنبون کنن،یم گاهین

 یداریندارم. چند بار در حالت خواب و ب ادیبه  یزیچ گریبه هم خوردن در بود، د یصدا دمیکه شن ییتنها صدا بعد

 یرو یهم سوزش کباری. همه نگران بودند. دادمیم صیتشخ یاها را به سختبه خوردم دادند. صد یزیحس کردم چ
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چه در دستم سوزن  یآمپول ندارد، برا یکه کس نجایزنبور. در همان حال با خودم گفتم ا شیدستم حس کردم مثل ن

 فرو رفتم. یقیکردم و به خواب عم یدستم، احساس سبک یاند. اما بعد از آن سوزش روفرو کرده

 

 اردیخفته از خواب ب یبایتوجهم را جلب کرد: باالخره ز بهیغر یمرد یرا از هم فاصله دادم. صدا میهاپلک یسخت به

 شد؟

 کرد؟یچه م نجایمرد ا نیکه بود؟ به اطراف نگاه کردم کلبه همان بود، پس ا بهیمرد غر نیوحشت کردم. ا اول

دکتر  یداخل آمد و گفت: آقا شدیکه از آن بخار بلند م یرفبزنم، در کلبه باز شد و مادرجون با ظ یخواستم حرف تا

 اش تمام نشده بود که متوجه چشمان بازم شد.. هنوز جملهدیبه زحمت افتاد دیببخش

ما که کارساز نشد. لحظه به  یبده. دستاش شفا بود. داروها ریدکتر رو خ یآقا نیدخترم. خدا ا یشد داریاِ ... ب _

 یدکتر هیگفته بودن  مهیننه حک شیکه رفته بود پ مانیکنم. پ کاریمونده بودم چ گهید .شدیلحظه حالت بدتر م

باال  ارهیکنه و ب دایرفت و اومد تا تونست دکتر رو پ رمهمون روستاشون شده. بنده خدا چند با هیهست، چند روز

 سرت. 

به  یزیچ میچند روز که نتونست نیگذاشت و گفت: خدا رو شکر تبت هم قطع شده. ا میشانیپ یدستش را رو بعد

 .کنهیم تتیکم آش شوربا درست کردم، تقو هی. پاشو میخوردت بد

ش نتونه تحمل کنه و باال نخورده، ممکنه معده یزیچون چند روزِ چ د،یبهش ند ادیهمان دکتر گفت: ز ای بهیغر مرد

 .ارهیب

 بهتون. میزحمت داد یلیدکتر. خ یبله، چشم آقا _

 .دیکه راحت باش ذارمینکردم. تنهاتون م یبود، کار مفهینبود، وظ یزحمت _

 رفت. رونیداد و از کلبه ب لمیتحو یبه من کرد لبخند ینگاه

. درون ختیر یکوچک الهیدر پ میآش برا یدکتر بود و در همان حال کم ینفس در حال دعا کردن آقا کی مادرجون

 شد. کمیگذاشته و نزد ینیس
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چقدر  یدونیگفت: نم یداربغض یکه با قاشق مشغول هم زدن آش درون کاسه بود تا خنک شود، با صدا همانطور

 م رو پر کنه.بچه یخال یدختر جا نیبذار ا ،یهام رو ازم گرفتحاال که بچه ایبرات دعا کردم. گفتم خدا

 بخورم. تونمیقاشق را دهانم بگذارد، اجازه ندادم و گفتم: خودم م خواستیم

شده،  ضیطفل معصوما هم انگار مادرشون مر نیاشک گوشه چشمش را پاک کرد و گفت: ا اشیبا پَر روسر مادرجون

 .کردنیم یقراریهمش ب

 حالم رو خوب کرد؟ یمادرجون دکتر چطور _

آوار  یبوده، که همه چ مارستانیشده، تو ب یبعد از زلزله زخم گفتیسوزن بهت زد. م هیکم دارو همراهش بود.  هی _

دارو  یهرچ شده،یداشته از شهر خارج م یتونسته خودشو نجات بده. وقت یبه سخت کردیم فیرو سرش. تعر شهیم

 تونسته همراه خودش آورده. اگر دکتر نبود... یو لوازم پزشک

م کرد یسع یلیم یت. با برف رونیاز کلبه ب نم،یرا بب اشهیگر خواستینگذاشت به حرفش ادامه بدهد. چون نم هیگر

 یخبریکه چند روز گذشته و من در ب شودی. باورم نمرمیآش را بخورم. دستانم قدرت نداشت قاشق را هم دست بگ

. دلم آمدیم رونیها از بو خنده بچه یشاد یصدا شد؟ دایاش پدکتر مرموز از کجا سر و کله نیام! ابه سر برده

 .ستادمیا شانیبلند شده و از پشت پنجره به تماشا میاز جا یبا کندو  یتنگ شده بود. به سخت شانیبرا

ه. کم هوا بخور برات خوب هی ایقربونت برم. ب رونیب ایآمد داخل و گفت: ب ام،ستادهیمتوجه شد پشت پنجره ا مادرجون

 .یدیچند روزه تو جا خواب

 باعث زحمتتون شدم. دیببخش _

 . یکنیبشم، تو کمکم م ضیروزم ممکنه من مر هیدست خود آدمه.  یضیمگه مر ه،یچه حرف نیا _

 کنم. کاریچ ستمیبلد ن کنم،ی. من دست و پام رو گم میبش ضیخدا نکنه شما مر_

خدا نکنه  دم،یم ادیالزم باشه بهت  یگفت: خودم هرچ نم،یکنار کلبه بنش یسکو یتا رو کردیکه کمکم م همانطور

 .شهیم ضیمر یوقت هی یهم نداره، باالخره هر آدم

فکر  رم،یبگ ادی یزیاتفاق نتونستم چ نیبا ا یبرداشته بودم، ول ییدارو اهانیمن تو دانشگاه چند واحد آموزش گ _

 تو دانشگاه شما واحدام رو پاس کنم. دیکنم با
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 . دمیم ادتیگرفتم،  ادیساال  نیتو ا یو گفت: اگه قابل باشم هرچ دیخند مادرجون

از او  یفیضع یبغلم جا کرد. صدا یبا دو به طرفم آمد و خودش را تو دیخنده مادر جون همه متوجه ما شدند. فر با

 نه.  ای امدهیکه گفت: خاله. اما مطمئن نبودم درست شن دمیشن

دم، بو ضیچند روز من مر نیکرده باشم، گفتم: خاله قربونت بره. دلم برات تنگ شده بود. ا بیآنکه او را ترغ یبرا

ت دوس یلیخ یدونیگل پسر، م نیو گفتم: آفر دمیبا تکان سر جواب مثبت داد. سرش را بوس ؟یمواظب خواهرت بود

 دارم؟

 دکتر شدم.  یآقا رهیهم جواب مثبتش با تکان سر بود. او را محکم در آغوش گرفته بودم، که متوجه نگاه خ باز

 آهسته به طرفم آمد و گفت: حالتون بهتره؟ یقدمها با

لبخند  نینداشتم و همچن یحس خوب شیهاچرا از نگاه دانمیآنکه نگاهش کنم، گفتم: به لطف شما ممنون. نم بدون

 شباهت داشت.  شتریکنج لبش که به پوزخند ب

 تون وابسته شدن.به یلیخ یادو ماه و خورده نیاشاره کرد و گفت: معلومه تو ا دیچانه اش به فر با

 .نطورهیبله هم _

   د؟یهست یراض _

 بدهد؟ حیتوض شتریشدم، تا ب رهیبا اخم به صورتش خ نیهم یمنظورش نشدم. برا متوجه

بودنِ؟ و با سرش به اطراف  نجایگفت: منظورم از ا نهیصورتم در گردش بود. با مکث و طمأن یاجزا یرو چشمانش

 اشاره کرد.

 بکنم؟ تونمیباشم، چه کار م ی؟ بعد هم به فرض ناراضباشم یناراض دیچرا با _

 تون؟خونواده شیپ دیبر خوادیدلتون نم _

که در آغوشم  دیدوباره مادرم، اشک در چشمانم حلقه زد. نگاه از او گرفته، صورتم را پشت فر یادآوریحرف و  نیا با

 برم؟ یبود، پنهان کرده و با بغض گفتم: چه طور
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طاقت  دمیبغض دارم شد و دو دستش را دور گردنم حلقه کرد و سرش را به صورتم چسباند. فهم یمتوجه صدا دیفر

شود،  یاو اشکم جار یکردم به خودم مسلط شده و نگذارم جلو یسع نیهم یرا ندارد. برا میاشک و ناراحت دنید

 کرده، کم طاقت و دل نازک شده بودم. فیاحساساتم را هم ضع یماریب نیظاهراً ا یول

 نجاتتون بدم. تونمیم دیبا همان آرامش ادامه داد: اگه بخوا دکتر

 یو زندان ریاس نجایو با اخم در صورتش بُرّاق شده و گفتم: مگه من ا یشدم. به تند یحرفش به شدّت عصبان نیا از

 در حقم لطف داشتن که اجازه دادن در کنارشون بمونم. اریخانواده بس نیا د؟ینجاتم بد دیخوایهستم، که م

 بود. ینداشتم. فقط قصدم کمک و همراه یمنظور بد د،یباال آورد و گفت: ببخش میدستش را به حالت تسل دو

ر دکتر به ظاهر متشخص شوم و د نیبلند شدم تا به داخل کلبه بروم و کمتر مجبور به مصاحبت با ا میاز جا یسخت به

به  یراض گهیلطفتون شامل حالم شده، د یدرمان بشه، به اندازه کاف میماریب دیکه باعث شد نیل گفتم: همهمان حا

 .ستمین شتریزحمت ب

اما با بلند شدنم ظاهراً  د،یایسمت ب نیاحساس کردم قصد داشت به ا یاز دور تمام حواسش به ما بود و حت مانیپ

نشده بودم، که در  ریجاگ میباعث آزارم بوده. هنوز کامل در جا شیهامتوجه شد، که دکتر با حرف دیشد. شا مانیپش

 د؟یدارن ازین یزیالحمداهلل؟ به چ دیبود گفت: بهتر نییپاسرش  کهیآمد. در حال مانیپ اهللی یکلبه باز شد و صدا

 تون شدم.اوضاع و احوال، عوض کمک کردن باعث زحمت نیتو ا دینه، ممنون. ببخش _

هم  یضی. مردیما کار کرد یمدت شما هم پا به پا نیتو ا د،یرو نزن حرف نیا گهیشد و با اخم گفت: د ریاز حرفم دلگ  

 . دیاستراحت کن دیکه راحت بتون رونیب رمیمن م کنه؟یکه خبر نم

 دکتر باعث آزارتون شد؟ یچه داخل شده، که گفت: حرفا یآمد برا ادشیرا برگرداند برود، اما  شیرو

 شون رو دادم.خودم جواب ست،ین یمهم زیچ _

 تکان داد و از کلبه خارج شد. دیینه. بعد سرش را به تأ ایام را گفته قتیشد، تا بفهمد حق قیدر صورتم دق یکم 

*** 

 کارشیشده؟ چ یبا اخم به دکتر نگاه کرد و گفت: چ مانیداخل شدند. پ مهیسراس مانیبلندم مادرجون و پ یصدا از

 ؟یکرد
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 .ذارهینم یکنم، ول شنهیبا سر به من اشاره کرد و گفت: خواستم معا دکتر

 هم ندارم. نهیبه معا یازیگفتم: من خوبم. ن تیدرهم و عصبان یهااخم با

شلوارش فرو کرده  بیکه دکتر دستانش را در ج شد،یما رد و بدل م نیشان بنگاه دیبا شک و ترد مانیو پ مادرجون

به من بود، تا از ماجرا  رهیدر حال وَر رفتن با چکش درون دستش خ مانیاز کلبه خارج شد. پ هاتفاوت به نگاه یو ب

 .دمیکشیو تند نفس م یبودم. عصب زانیش گرمن از نگاه ی. ولاوردیسر در ب

 کرد؟ تتیکرد. به طرفم آمد و گفت: اذ تیکلبه هدا رونیگذاشت و آرام او را به طرف ب مانیجون دست پشت پ مادر

 ... ندارم.نهیبه معا ازیگفتم: من... من.. ح... حالم خوبه... خوبِ... ن کردمیلرزشش را کنترل م یکه به سخت ییصدا با

 نداشت. یمنظور دی. شایبهتر دونمیرا گرفت و در حال نوازشش گفت: م دستم

قراره  ی. تا ککنمیحملش ماز نگاش متنفرم. به احترام شما ت اد،یشد و گفتم: ازش بدم م ریسراز یبه آرام اشکم

 تونستم خودم رو کنترل کنم.  یچند روز به سخت نیبمونه؟ ا نجایا

 .میبر نجایاز ا ایبه چرت و پرت گفتن که ب کنهیشروع م اره،یم رمیتنها گ تا

 ؟یبمون نجایا یتو دوست دار _

که  هیهدفش چ دونمی. اما نمکردمینم دیلحظه هم ترد هیخودم رو به مادرم برسونم،  تونمیم دونستمیاگه م _

 داره؟یدست از سرم برنم

بلند شد. مادرجون هراسان از کلبه خارج شد و من از پشت  مانیپ ادیفر یکه ناگهان صدا م،یصحبت بود نیح در

ظر . به نزندیحرف م تیبا انگشتش دکتر را نشانه گرفته و با عصبان مانیکه پ دمیدی. فقط مستادمیپنجره به تماشا ا

 تکان داد و از آنجا  دور شد. یلبش، سر یرو زخنداست. دکتر طبق معمول با حفظ پو دشیدر حال تهد دیرسیم

                 *             *           *             *            * 

ل جمع کردن باز کردم. متوجه شدم دکتر در حا یپلکم را به آرام یشدم. ال داریخش از خواب بخش یصدا از

. بالفاصله چشم بستم تا متوجه دیرا جا نگذارد. سرش به طرفم چرخ یزیتا چ کردیاست. به اطراف نگاه م لشیوسا

دور شده. به خاطر رفتنش  نجایمطمئن شوم از ا تامنتظر ماندم،  یبودنم نشود. بعد از خارج شدنش از کلبه کم داریب
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خنده پدرجون مرا  یکند. صدا رمیپنهان شده و غافلگ ییاز کلبه خارج شدم، مبادا جا اطیخدا را شکر کردم. با احت

 کردم.نگاهش  یبه وحشت انداخت. با تعجب و ترس از خنده ناگهان

 نترس دختر جون رفت. _

 ترس من خنده داره؟ _

 .یدوسر رو برو بش ویانگار قراره با د رون،یب یاومد اطیبا احت نیآخه همچ _

 دو سر کم نداشت! ویاز د یزیچ _

 ش؟یدیدو سر د ویدختر گلم کرده، که د نیچه با ا _

 به کاراش فکر نکنم. دمیم حیترج _

 ؟ی. حاال خوب هستیکنیم یکار خوب _

 .دیهمه به زحمت افتاد نیبه خاطر من ا دیبله، به لطف شما و مادرجون خوبِ خوبم. ببخش _

خونه  نیدختر ا یکنیم یما زندگ شیکه پ ی. تا روزهایحرفا بزن نیاز انشنوم  گهیگفت: د یلبخند و اخم کوچک با

 . البته انشااهلل مادر خودت هم سالمت باشه هر جا هست.یقبول نداشته باش یما رو به پدر و مادر نکهی. مگه ایهست

و مادر  پدر هیکمتر هم نبوده. مثل  ینباشه ول شتریمدت اگر ب نی. شما تو ادیشرمندم نکن گهیممنونم پدرجون، د _

 .دیدر حقم لطف و محبت داشت یواقع

 .ینیبیکه ما رو خوب م یخودت خوب _

 یدختر فهیوظ دیمدت بخور و بخواب کردم بسه. اگه دخترتونم، با نیا یبا اجازه برم صبحانه رو آماده کنم. هر چ _

 .ارمیرو بجا ب

 .شمیاحمت نمبابا جان! برو به کارت برس. مز یش ریپ _

ار درس ک دیشروع کرده بودم، با فر یشدند. صبحانه هر کدام را دادم. به تازگ داریها باز آماده شدن صبحانه بچه بعد

یم ادشیو علوم را  یاضیو ر یکرده بودم و فارس یبندزمان شیتلف شود. برا هودهیوقتش ب خواستمیکردن. نم
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بدهد.  حیتوض توانستیرا او بهتر م زهایچ ی. بعضمیدادیم جامبا هم ان مان،یعلوم را با کمک پ یریادگی. البته دادم

 .دادیاز خود نشان م یادیخوشبختانه عالقه و استعداد ز

ها بود. چون کار باعث شوق و ذوق بچه نیاختصاص داده بودم. به نظرم ا ییگوهم به شعر خواندن و قصه ییزمانها

یمتوجه م ی. گاهکردمیاجرا م شینما یبه نوع توانستمیکه م یالهیهر وس ایسک و با عرو دادمیم رییرا تغ میصدا

فرشته  یها را برااز قصه یکیمتوجه شدم  کباری ی. حتکندیم یلب با من در خواندن شعر همراه ریز دیفر شدم

از حرف زدن در ذهنش مانده، که  یاز حرف زدن در حضور ما واهمه داشت. احتماالً خاطره بد ای. گوکندیم فیتعر

 .دادیبه سخن گفتن در برابر ما نشان نم یلیتما

شستن ظروف صبحانه خارج شدم.  یاز مادرجون خواستم مراقب فرشته باشد و من برا د،یفر فیاز دادن تکال بعد

 داشت. انجام دادن وجود یبرا یادیکارم تمام شد. به طرف کلبه در حال ساخت رفتم. هنوز کار ز یوقت

 اد؟یچطوره؟ خوشت م _

 خوردم.  یتکان اشیناگهان یصدا از

 ه؟یام گفت: خب، نظرت چبه چهره یبازم ترسوندمت. با نگاه دیببخش _ 

 بزرگتره. یمیاز کلبه قد نکهیمثل ا یدر موردش نظر داد. ول شهی. نمستیمعلوم ن یادیز زیفعالً چ _ 

 همه جا باشه. یبرا دیشده. با ادیبله، تعدادمون ز _ 

 مادرم؟ شیبرگردم پ ستیقرار ن وقتچیه یعنیگفتم:  یانداختم و با ناراحت ریرا ز سرم

به من مانده. سرم را به دو طرف تکان دادم تا جوابم را  رهیخ دمیشد با تعجب سر بلند کردم و د یکه طوالن سکوتش

 بدهد.

 گفت: من واقعاً متأسفم. یاخفه یصدا با

. در حال کنمیها رو به امون خدا رها نمتو و بچه وجهچی. اما اونچه مسلمه به هادیب شیپ یقراره چ دهنیدر آ دونمینم

 دارم. تی. نسبت به همتون احساس مسئولمیاخانواده هیحاضر ما 

ممکنه امکانش  یچه زمان دونمیانجام بدم، اما نم تونشیو آسا یراحت یبرا ادیاز دستم بر ب یهر کار دمیم قول

 .میکن یتا شهرتون رو ط یطوالن ریمس نیفراهم بشه، ا
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 .... چطور بگم...یعنی... نهی. منظورم استین یا. به شما گلهدیکنیتون رو مشما همه تالش دونمیمن م _ 

کردن دارو و دکتر  دایبه خاطر پ ،یبود ضیکه مر ی. اون مدتدیریاز مادرتون بگ یخبر دیم، شما دوست دارمتوجه _

 ادیوسعت و شدت زلزله ز دمیکه فهم نطوریسؤال کردم. ا یارتباط یهادر مورد راه هایلیرفتم و از خ یادیز یجاها

 دیمشابه شهر خودمون دارن. ام یتیاطراف وضع نیا یهرهاش دونمیرو خراب کرده. حداقل م یادیز یبوده و شهرها

 کمک برسه.  یاگهید یاز جا میکه منتظر بمون ستین یچندان

 میبگم، شد نطوریبوده. در واقع بهتره ا ریگزلزله همه رسهی. به نظر مستین یهم خبر هیهمسا یاز کشورها یحت

 .میسفر کن میکالسکه تا بتون ایدرشکه  هیشروع کنم به ساختن  دیمحدود. مثالً با یبا امکانات نینخست یمثل انسانها

یم یمادرم اشک جمع شده بود، لبخند به لبم آمد و سع یادآوریدر چشمانم از  کهیام گرفت. درحالحرفش خنده از

 کنترلش کنم. اما خودش هم از حرف خودش به خنده افتاده بود. کردم

 .دینیرو لبتون خنده باشه و غم نب شهیهم دوارمیشد و گفت: ام کیلحظه پدرجون نزد همان

 خوادیافتاده من بود، گفت: فرزانه م نییش به سر پاهمه توجه کهیدر حال مانیانداختم. پ ریبا خجالت سرم را ز من

 .میسفر کن میتونیدرشکه بسازم. اونوقت م هیتا  یصبر کن دیمادرش، بهش گفتم با شیبره پ

چقدر طول  یدونیتازه م ه؟یراحت نیدرشکه؟ مگه به ا ؟یمتعجب شد و گفت: چ اریحرف بس نیا دنیاز شن پدرجون

 کشه؟یم

 یاگهید هینقل لهیرفت، وس شهیهم که نم ادهیپ یبرگرداند، تا مشغول کارش بشود و در همان حال گفت: پارو  مانیپ

 س.کرد، پس تنها راه چاره درشکه دایپ شهیهم نم

یم دایپ یراه هینشو دخترم، خودم  ریبعد رو به من کرد و گفت: دلگ ه؟یمسخره چ یحرفا نیبا اخم گفت: ا پدرجون

 .کنم

از  ترشی. من بتهیبه ظاهر حرفم مسخره به نظر برسه، اما واقع دیگفت: شا مانیبزنم پ یآمدم دهان باز کنم و حرف تا

 و اونطرف رفتم.  نطرفیا گذرهیدو سه ماه که از زلزله م نیشما تو ا

. ارهیب دور خبر درست و درمون به دست ینتونسته از شهرا چکسیهم که تونستم پرس و جو کردم. ه یهر کس از

 . من....ستیبه بهبود اوضاع ن یدی. امستین یبه کمک رسان یدیباالست. ام هایحجم خراب
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اشکم روان  یک دمیو من نفهم رفتیباالتر م شیشده و صدا تریلحظه به لحظه عصب زدیکه حرف م نطوریهم مانیپ

 افتاد و ساکت شد. انینگاهش به من گر مانیپ کدفعهیشد، که 

به من بود و من به دهانش زل زده  رهیمتعجب شده و رد نگاهش را گرفت، که خ مانیپ یاز سکوت ناگهان پدرجون

 بودم تا ادامه بدهد.

. خوامیگفت: من معذرت م یاگرفته یبه دو طرف تکان داد و با صدا یو سر دیبه صورتش کش یدست یناراحت با

. خودمون ادیبرنم یاز دست کس یکار چی. اما واقعاً هدادمیمرُک و پوست کنده اوضاع رو شرح  نطوریجلوت ا دینبا

 .میدنبال برطرف کردن مشکالت باش دیبا

در  تیبا جد نیهم یگفت: برا کرد،یبا دست به اطراف اشاره م کهیدر حال یترمیمال یشد و با صدا کیمن نزد به

بشه دوباره به شهر  دیشا کردمینداشتم و فکر م تیباشه، اولش رضا ادتیهستم. اگه  دیحال ساختن کلبه جد

رفتن از به فکر تو و خبر گ گهید ستین یمعن نیا هشدم. اما ب دیناام شتریکنکاش کردم ب شتریب یهر چ ی. ولمیبرگرد

زمان بگذره تا فرصت و امکانات الزم فراهم  دی. فقط باکنمینم غیدر یکوشش چیمادرت نباشم. مطمئن باش از ه

 بود. امیش همچنان به چشمان اشکنگاه شیهاتمام شدن حرف بشه. با

 ممنونم. _

 و از آنجا دور شدم. اورمینتوانستم به زبان ب یقدردان یبرا یشتریحرف ب اما

 بود. مانیکه در حال سرزنش پ دمیشنیپدرجون را م یصدا

 بهش بگم. متیتا با مال ،یرو قبالً به من بگ زایچ نیا یتونستینم _

 داشت. گهید یکشورا ایبه کمک از شهرا  یدیام چیه شهینم گهیخودمم تازه متوجه شدم که د _

 .رهیشهر و اون شهر م نیا یدکتر چطور نیپس ا _

دارن. حاال هم  ازیچون بهش ن رن،یگیم لشیتحو ره،یکرده. بعدم به خاطر دکتر بودنش هر جا م دایدوچرخه پ هی _

 به بعد با اسب سفر کنه. نیتا از ا رهیگیم ادی یداره اسب سوار دمیشن
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 امیضیتمرکز داشته باشم. بعد از مر توانستمیبود. سرم مثل بازار مسگرها شلوغ و پر سر و صدا. نم ریدرگ فکرم

. خدا را شکر مادرجون جور مرا دادمیها هم کمتر توجه نشان مبه بچه یو کم تحمل شده بودم. حت حوصلهیب اریبس

مشغله الزم بود تا بتواند داغ فرزند و  نیاو هم ا ی. البته براترا بعهده داش گناهیو مراقبت از آن دو طفل ب دیکشیم

 .اوردیرا تاب ب شیهانوه

به  یدگیدر کنار هم بودنمان و خود را مشغول رس نیو ا میبود دهید یروح بیزلزله آس نیاز ا یکدام به نوع هر

باعث  یضیمر نیا ی. ولمیشیندیب مانیهاو به نداشته میبود، کمتر در خود فرو بروکردن باعث شده  یگرید یازهاین

 .خوردمیرا م پناهمیاز مادر ب یغصه دور شیاز پ شیشده و ب هیغفلتم از بق

از  سیبه طرفش برگشتم و صورت خ ی. وقتدمیرا شن دیخاله گفتنِ آرام فر یافکار خودم غرق بودم که صدا در

دفتر و مدادش را با دست چپش گرفت و دست راستش را به دورم حلقه کرده و سرش را به شکمم  د،یاشکم را د

 چسباند.

 هیبرام  شهیم یهم دستانم را به دورش حلقه کرده و گفتم: جان خاله. خاله قربون اون صدا کردن آرومت بره. ک من

 هام تموم بشه.غصه یشعر بخون

تموم  تهیگر گهیگفت: اگه شعر بخونم د ی. به آرامندیتا صورتم را بهتر ببحرف متعجب سرش را باال گرفت  نیا با

 .شهیم

 .شهیو گفتم: آره قربونت برم، تموم م دمیشده و سرش را بوس خم

 کنم. یریرا که انجام داده غلط گ یفیتکال خواستیبه لبش آمد و دفترش را به من نشان داد. م لبخند

 .کنمیرو هم نگاه م نهایشعر بخون بعد ا هیآغوش گرفته و گفتم: اول  نشستم و او را در یکنده درخت یرو

 را بستم و منتظر به دهانش چشم دوختم. دفتر

 مهیگفتم: بخون تا دوباره گر بشیترغ یبود. برا مانیبه زبان آورده پش یاجمله نکهیو از ا دیکشیخجالت م ایگو

 شروع نشده.

به زور او را وادار به انجام  خواستمینکرده و نم دایالزم را پ یهنوز آمادگ دمیشد. فهم نیاز حرفم غمگ چشمانش

 اونو بخونم. یخوایاومده که تا حاال برات نخوندم. م ادمیشعر  هیمن  یبالفاصله گفتم: راست نیهم یکنم. برا کارنیا
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که همراه دوستانم در مدرسه  یامیا ادیشدم. به  رهیسرش جواب مثبت داد. چشم از او گرفتم و به منظره رو برو خ با

دست زدن  یشروع به خواندن کردم. بعد از تمام شدن صدا م،یخواندیبلند م یرا با صدا یکتاب فارس یشعرها

 بلند شدم. میاند. خجالت زده از جاستادهیما ا یهمه به تماشا دمی. سرم را به پشت چرخاندم و ددمیشن

 .میبردیلذت م میو گفت: راحت باش دخترم، ما هم داشت دیخند پدرجون

 متوجه اومدنتون نشدم. دیببخش _

 .یخونیم یقشنگ ی. شعرامیدادیگوش م مینداره. داشت یبا محبت نگاهم کرد و گفت: معذرت خواه مادرجون

 عالقه به حفظ شعر داشتم. شهیدوران دبستانِ. من هم یمال کتاب فارس نایا _

 مادرجون. خوبه یلیخ _

. خجالت زمیپنهان کردم، تا از نگاهشان بگر اشنهیرفته و فرشته را از آغوشش گرفتم. صورتم را در س کشینزد

 بودم که در عالم خود بوده و متوجه حضورشان نشدم. دهیکش

 دارم! شنهادیپ هیمتوجه حالم شده و گفت:  پدرجون

 .میشد رهیمتعجب به او خ همه

 م؟یبر یگردش دسته جمع هی دینداشتن. موافق یحیاومدن تفر نجایها اچهدخترمون و ب یاز وقت _

 .ادین شیپ یفرصت نیهمچ گهیبه شروع فصل سرما نمونده، اونوقت ممکنه د یزیچ

 .هیو منتظر نظرات بق میسکوت کرده بود همه

 ه؟یتک ما نگاه کرد و گفت: خب نظرتون چبه تک پدرجون

 .امدیدر ن یاز کس ییهم صدا باز

 شد. رهیو به صورتش با لبخند خ دیبه پدرجون چسب دیفر

ه . فرشتردی. و دو دستش را به طرف فرشته دراز کرد تا او را به آغوش بگادیهمراه من م دیفقط فر نکهیخب مثل ا _

 به آغوشش رفت. دیبه من و بعد به پدرجون نگاه کرده و با ترد یهم با لبخند کم
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 ؟یایه مادرجون نگاه کرد و گفت: شما چطور مادرجون، نمگلم برم. ب یهاآ، قربون نوه _

! باشه آقا یفتیراه ب یخوایحاال م نیانگار هم ،یزنیحرف م نیگفت: همچ رفت،یبه طرف کلبه م کهیدرحال مادرجون

. من میفتی. صبح هم بعد از طلوع آفتاب راه ممیکنیآماده م یزیچ هیناهار فردا  ی. امشب با دخترم برامیایهممون م

 ظهر شد. لنگبرم به فکر ناهار باشم. شما هم برو به کارت برس 

. من باز هم تنها شده و به گفتندیم ییزهایلب چ ریبا خنده به طرف کلبه در حال ساخت رفتند و ز مانیو پ پدرجون

 ایبکنم  دیه باچ نکهی. اکردمیکه پشت سر گذاشتم، فکر م یینامعلوم و روزها ندهیشدم. به آ رهیخ میرو شیجنگل پ

 بکنم. توانستمیچه م میبهتر است بگو

******* 

 نیاند. من هم اها خسته شده. بچهمیبرو رونیاز کلبه ب میتوانی. نمباردیروز هست که پشت سر هم باران م چند

هاست. پدرجون اغلب در حال خواندن بچه یبرا یام کرده. اما مادرجون مشغول بافتن لباس زمستانکالفه یکاریب

 ی. حتسازدیبخورد م دیکه بتواند به درد کلبه جد یزیچهم با چوب قاشق و کاسه و هر  مانیاست. پ حیمفات ایقرآن 

 با چوب ساخته. یبازها هم چند اسباببچه یبرا

 

 یکرده. از آن روز که برا امحوصلهیب اریبس یکاریب نیکنم و ا ایخودم مه یبرا یمن هستم که نتوانستم سرگرم تنها

. کمتر طرف صحبتش قرار کندیم یکرده و از من دور رییتغ مانیرفتار پ م،یبه کنار رودخانه رفت یگردش دسته جمع

 علتش را بفهمم. توانمی. نمرمیگیم

 یگرفت و به کمک پدرجون رو یاز رودخانه ماه مانیمان دلچسب بود و خوش گذشت. پهمه یبرا اریروز بس آن

خورد و  زیل شیپا دی. فقط موقع برگشت، فردندیخندیها هم تمام مدت خوشحال بوده و مآتش کباب کردند. بچه

ودن ب زیل لیتعادلم را از دست داده و به دل ودم. اما خدمیکه به موقع او را عقب کش فتد،یبود داخل رودخانه ب کینزد

 فتادم.رود، درون آب ا یهاکناره

. دمیکه در رود افتاده بود، برخوردم و سفت به آن چسب یسر راه به تنه درخت یمن را با خودش برد، ول یکم آب

عبور  یاز دور درخت کهیرا پدرجون در حال گرشیکه همراه آورده بود را دور کمرش بست و طرف د یهم طناب مانیپ

 داده، محکم به دست گرفته بود.
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از پشت دستانش  مانی. پبردیآب مرا با خود م دادند،ینجاتم م رترید یشده و اگر کم حسیآب دستانم ب یسرما از

تشکر ساده هم از او بکنم.  کینتوانستم  ی. بعد از آن حتدیکش رونیمرا از آب ب یرا به دورم حلقه زد و به سخت

 بالفاصله طناب را از دور کمرش باز کرده و رفت.

مورد با  نینداشتم. هر چه در ا یریدر صورتم نگاه هم نکرد. من که تقص یبعد از آن حت گریچه شد که د دمینفهم

شده و همه کمتر حرف  نیبعد از آن روز سنگ ماننینگرفتم. کالً جو ماب یاجهیپدرجون و مادرجون هم حرف زدم نت

 زمستان بوده. یبرا حتاجیه و ماآذوق یآوردنبال جمع دمیبعد فهم یزده بود، ول بشیغ مانیهم پ ی. تا مدتزنندیم

. آنقدر غرق شودیسرد م اریو هوا بس ردیگیصورت م یها عبور و مرور به سختزمستان نجایا دمیکه فهم نطوریا

 اند، تازه به خودم آمدم.همه با تعحب به من زل زده دمید ی. وقتکندیم میپدرجون صدا دمیافکارم بودم که نفهم

 افتاده؟ یشان نگاه کردم و گفتم: اتفاقتک تک به

 !یدخترم چند بار صدات کردم جواب نداد _

 د؟یالزم دار یزیبله پدرجون، چ _

 منم همراهت تکرار کنم؟ یتو برام بخون شهی. منمیبیشده. درست کلمات رو نم فینه دخترم. فقط چشمام ضع _

 چشم، حتماً.  _

 کنه. یدر جون هم بتونه با ما همراهآروم بخون، که ما شهیفقط اگه م _

. به شدمیغرق م شتریب یدر آن کلمات معنو خواندمیم شتریگفتن چشم مجدد، شروع به خواندن کردم. هر چه ب با

. از همان زمان میکردیم یلب همراه ریو من و مادرم با او ز خواندیافتادم که پدرم با صوت خوش قرآن م یامیا ادی

را کنار گذاشتم متوجه شدم، همه در سکوت محو  نو آ دیرس انیسوره به پا یبودم. وقت عاشق خواندن قرآن

ش حلقه زده. که اشک در چشمان دمیزد. د یابوسه یرا طوالن امیشانیاند. مادرجون به طرفم آمد، پخواندن من بوده

 پدرجون چند بار پشت هم گفت: احسنت، احسنت.

 ؟یگرفت ادی یرو از ک بایصوت و لحن ز نیا _ 
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 حرکتی. انگار خشکش زده بود. ابزار، درون دستش بشدیبود، که از صورتم برداشته نم مانیم به نگاه پتوجه تمام

از پدرم  یدادم که در کودک حیانداخته و توض ریمانده و نگاهش ماتِ من. با سؤال پدرجون خجالت زده سر به ز

 آموختم.

 دیبه خود آمده و فهم مانی. که باعث شد پمیروحش بفرست یشاد یبرا یااز همه خواست صلوات و فاتحه پدرجون

بلند شده و به طرف  شیچون بالفاصله از جا د،یاز کار خود خجالت کش ایبه صورتم زل زده. او هم گو ستیمدت

 کلبه راه افتاد. رونیب

 !یشیم سیخ ومده،یبارون که بند ن ؟یریگفت: پسرم کجا م مادرجون

 بذارم. یرو که درست کردم تو کلبه اونور ییزایچ رمیم _

 .میغذا بخور میخوایپس زود برگرد م _

ضد و  یرفتارها نیا توانستمیو مبهوتم کرده. واقعاً نم جیکه نگاهش چگونه گ دیبا گفتن چشم خارج شد و ند مانیپ

 نیاز ا شیب دمیکنم. بهتر د ریتعب دیرا به چه با اشرهینگاه خ نیپس ا آمدیرا درک کنم. اگر از من بدش م ضشینق

 کردن سفره غذا شدم. ادهبه افکار خود پر و بال ندهم. بلند شده و مشغول آم

 

صدا، متوجه شدم پدرجون دوال شده و  دیشدم. با دقت به منبع تول اریظرف و ظروف هوش ییجا به جا یصدا از

 .گردندیم یزیفانوس دنبال چ فیهمراه مادرجون با نور ضع

 اد؟یاز من بر م یم، گفتم: کمکشد نگران

ن بخواب، مادرجو ریدخترم بگ ستین یزی. چمیکرد دارتیگفت: ببخش ب یها به آرامنشدن بچه داریب یبرا پدرجون

 کنم. شهیظرف و دستمال بردارم پاشو هیتب کرده. منم اومدم  مانیجوشونده درست کنه، پ خوادیم

 د،یاریهر موقع آماده شد ب دیبمون نجایبلند شده و در همان حال گفتم: شما ا میحرف بالفاصله از جا نیا دنیشن با

 .کنمیم شهیپاشو رمی. منم مخورهیم زیبارون ل نیتو ا تونه،یمادرجون که نم
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 ستین یاجیاحت م،یدار زمیگفتم فعالً به اندازه الزم ه یبابا جان، امروز انگار با خودش لج کرده بود، هر چ یش ریپ _

. تا دادیاما بروز نم ست،یرو براه ن دمی. از سر شب فهمشجهیشد نت نمیبه خرجش نرفت، ا یبشکن زمیبارون ه ریز

 و تنش مثل کوره داغ بود. گفتیم ونیکرد. داشت هذ دارمیحرف زدنش ب یصدا نکهیا

گذاشت.  شیاسم کلبه را رو توانیرفتم. البته هنوز نم دیبه کلبه جد یآب کرده و همراه دستمال مهیرا تا ن یظرف

تا ما راحت  خوابندیو پدرجون شبها آنجا م مانیاند کاملش کنند. پاتاقش قابل استفاده است. فرصت نکرده کیتنها 

 .میباش

 

 شیشانیپ ی. ابتدا دستمال مرطوب را رودیگویلب م ریز ینامفهوم یزهایعرق است و چ سیخ دم،یکه شدم د وارد

هم دستمال  یشدم. گاه شیمشغول خنک کردن پاها یگریپتو خارج کرده و با دستمال د ریرا از ز شیگذاشتم. پاها

 . دیکشینفس م ی. به سختدمیکشیدستانش م یرا رو

. آب میآمد. با کمک هم جوشانده را به خوردش داد شدیکه بخار از آن بلند م یوانیپدرجون همراه ل یاز لحظات بعد

 بودم. شیک باشد و همچنان مشغول خنک کردن دست و پاظرف را عوض کردم تا خن

بارون  ریهاس که به خاطر زحرف نیاز ا تریقو مانیباشه وگرنه پ یعصب شتریتبش ب نیگفت: گمون کنم ا پدرجون

 هم بوده. نیبدتر از ا طیبشه. اون تو شرا ضیموندن مر

و ت یگفت: اونروز که افتاد یبه طرفش برگشتم و چشم به دهانش دوختم تا ادامه دهد. بعد از مکث کوتاه متعجب

حامله بوده و هنوز  چهریپر ایافتاد. گو چهرممیپر یاتفاق برا نیبود، که مشابه ا نیا شیرودخونه، علت ناراحت

ه ب یلیبراش دردناکه. اونها خ چهریخاطرات پر یادآوری. شهیحادثه بچه سقط م نیکه با ا دونستن،یخودشون هم نم

 چهریو پر بودمیم چهریمواظب پر شتریب دیکه با کردیبابت اون حادثه خودشو سرزنش م مانیهم عالقه داشتن. پ

 نداشت. مانیدر کم کردن عذاب وجدان پ یریاتفاق شده، تأث نیخودم باعث ا یاطیاحت یب گفتیم یهر چ

بدنش بودم.  یمن همچنان مشغول خنک کردن و چک کردن دما یجون خوابش برده. ولبعد متوجه شدم پدر  یکم

بدنش نرمال است. پتو را  یشده و دما یعاد دنشیبه روشن شدن هوا نمانده بود، که احساس کردم نفس کش یزیچ

 است. ریکه با خود درگ دهدیآزارش م زینشستم. دوست داشتم بفهمم چه چ شیمرتب کرده و به تماشا شیرو
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. در کردیشدم. گردنم به خاطر بد قرار گرفتن درد م داریها ناگهان بخنده بچه یچطور خوابم برد. از صدا دمینفهم

 گذاشته بود، تا کرده و گوشه اتاق قرار دادم. میرو یچه کس دانمیرا که نم ییبلند شده و پتو میحال مالشش از جا

من به طرفم آمد و دستانش را دورم حلقه کرد.  دنیبا د دیم شد. فرسرد و تازه موجب لرز یباز کردن در هوا با

 داشت خود را به برادرش برساند. یسع یبردارد به سخت یگرفته بود، چند قدم ادیفرشته که تازه 

زانو زدم، تا هر دو را  شیرا به خود چسبانده بودم، به طرف فرشته کوچولو رفته و جلو دیدستم فر کیبا  کهیحال در

 ما بود. یاز پشتش مشغول تماشا مانیآغوش داشته باشم. نگاهم به پنجره کلبه افتاد، که پدر 

 یزیچ هی ایدخترم ب ای. بدیبش شزونیبخوره بعد آو یزیچ هیفرزانه جون  دیها بذاربا لبخند گفت: بچه مادرجون

 .یدیبخور. هوا سرده لباس درست و درمون هم که نپوش

رو بعهده من  ضیاز مر یخوابم برد. خوبه پرستار یک دونمینم زدم،یبا خنده گفت: داشتم برات حرف م پدرجون

 .شهیصبح نشده تلف م چارهیب ضیبذارن. مر

 .دیرو تحمل کن یداریشب ب دیتونیکه نم هیعیطب د،یکنیکار م یلیام گرفت و گفتم: شما روزا خحرفش خنده از

اذان صبح  کیدفعه به خودم اومدم که نزد هی. یباش داریتا صبح باال سرش ب یددر هر صورت ببخش مجبور ش _

 .یبه زحمت افتاد ی. دستت درد نکنه حسابدمیخوابت برده پتو روت کش دمیشده بود، د

 .دیدیبرام زحمت کش یلیخ مانیبودم شما و آقا پ ضیمنم مر د،یحرف رو نزن نیبود. ا مفهیوظ _

مرد  ریپ نیا یهاحرف یبخوره. برو فرزانه جون، برو مادر، پا یزیچ هیبذار  ر،یدخترم رو به حرف نگ نقدریآقا ا _

 نداره. یتموم ینیبش

 بهترم. یامروز ی. از جوونایسر حال نیمن به ا ،یخودت ریپ _

 مانیه رفتم. پشان و بعد از شستن دست و صورتم داخل کلبدر حال کَلکَل بودند، که به حال خود گذاشتم نطوریهم

 داده بود. هیکه در دست داشت، کنار پنجره تک ییچا وانیبا ل

 د؟یبهتر ر،یسالم، صبح بخ _

پرستار مهربون داشته باشه، که تا صبح باال  هیآدم  شهیگفت: مگه م کرد،یبه من اشاره م شیچا وانیبا ل کهیحال در

 خوب نشه. داره،یسرش ب
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من  یهم جا یاگهینکردم. هر کس د یزمزمه کردم: من که کار یانداخته و به آرام ریسرم را ز فشیاز تعر شرمزده

 .کردیکار رو م نیبود هم

 کرد؟یکار رو م نیهم بود هم گهیهر کس د یگفت: مطمئن نهیطمأن با

صورتم بدهم. نگاهش که از  یچه جواب دانستمی. نمکردمیشده بودم و با دهان باز نگاهش م جیسؤالش متعجب و گ از

ام کرده بود و هول و دستپاچه دم،یدیبار بر لبانش م نیاول یمدت برا نیکه در ا ینیو لبخند دلنش شدیبرداشته نم

 انجام بدهم.  خواستمیم یرچه کا دانستمی. اصالً نمدمیچرخیدور خودم م یالک

 ییشد و گفت: چا کیو با حفظ لبخندش بدون آنکه نگاهش را از من بردارد، به سماور نزد زدیم شیبه چا یلب یگاه

 برات؟ زمیبر

 !زمیریپاسخ دادم: نه، نه، شما چرا؟ خودم م یبه آرام زیو سر بر معذب

 .ختمیهم خودم ر نُی( اوانشی)در حال نشان دادن ل نیباور کن بلدم. بب _

 .زمیری. خودم م..یعنینبود...  نیمنظورم.... ا _

ام را شکار کند و در همان حال افتاده ریکج کرد، تا نگاه به ز یرا کنار سماور بگذارد. سرش را کم وانشیشد تا ل دوال

 بشه. ضیزود به زود مر خوادیداره، دلش م یمهربون نیبه ا یپرستار یگفت: آدم وقت

 فرو بردم.  بانمیدر گر شتری. سرم را بزندیم رونیسرخ شده و از آن حرارت ب میکردم لپها احساس

 زودتر کار ساختن کلبه رو تموم کنم.  دیاش گرفت و گفت: بهتره برم به کارم برسم. بارفتارم خنده از

م آسا دوو لیس یهابارون نیا ریز یلیسقف خ نیادامه داد: گمون نکنم ا یجد یبا لحن نباریبه سقف کرد و ا ینگاه

 کرده.عمر خودشو  گهی. دارهیب

مغزش هم اثر گذاشته.  یرو شبشیتب کردن د ایماندم. گو رهیبه رفتنش خ اشیناگهان راتییاز تغ ریمات و متح من

تا  شبیکم کنم. واقعاً د شانیرا دو طرف صورتم گذاشتم، تا از حرارت و سرخ میهاکف دست شیهاحرف یادآوریبا 

 کرد.یار ممتفاوت رفت نهمهیبه حال چه به سرش آمده بود، که ا

ش مانده بودم، که مادرجون در رفتن ریبه مس رهیداشته باشم. همانطور خ دیبا یدر برابرش چه رفتار دمیفهمینم

 داخل شد. زدیدست فرشته را در دست داشت و با او حرف م کهیحال
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شد و دست  کیگفت: اِوا...! مادر چرا ماتت برده؟ صورتت چرا انقدر قرمزه؟ به من نزد دیاز من ند یحرکت چیه یوقت

 گذاشت. میشانیپ یرو

 ؟یشد ی! پس چیتب هم که ندار_

 د؟یگفت یزیو مبهوت گفتم: ها؟... بله؟... چ جیگ من

کم  هی میبر میتونیده مقطع ش ی. حاال که بارندگمیکار دار یت رو بخور، امروز کلمادرجون! زودتر صبحانه یچیه _

 دی. لباسا رو هم بامی( درست کنیشمال یغذا یبُرُشته )نوع ری. تخم مرغها رو هم جمع کن امروز پنمینیبچ یسبز

 . خشکِت نزنه.ختهیکار سرمون ر ی. پاشو مادر دست بجنبون، کلمیبشور

 

ها را هم به او مشغول بود. بچه دی. او تمام مدت در کلبه جددمیرا ند مانیاز وقت ناهار، سر سفره، تا شب پ ریبغ

و از  میکار کرد وقفهی. تا شب بمیبود وهیو م یکوه یسبز یو من و مادرجون و پدرجون مشغول جمع آور میسپرد

 .میامکانش نبود، انجام داد یباران یکه در روزها ییبودن هوا استفاده کرده و کارها یآفتاب

 

. کردیرفتار م یعاد یلیاو خ ینظر داشتم. ول ریو حرکاتش را ز رفتیم مانیگاه، چشمم به طرف پسفره ناخودآ سر

ها را . چرا آن حرفکردیم جمیگ ضشیضد و نق یرفتارها نیصبحش را به کل فراموش کرده بود. هم یحرفها ایگو

 تفاوت؟یزد؟ چرا صبح آنقدر مهربان و خندان بود و حاال ب

نور ماه  ریشدم. ز مانیانداختم، که متوجه پ رونیبه ب یمدت از پنجره نگاه نیقبل از خواب به عادت معمول ا شب

یو بفهمم چه م ششی. دوست داشتم بروم پزندیبا خودش حرف م آمدینشسته بود. به نظر م یکنده درخت یرو

 .یخوریهوا سردِ، سرما م میگوو ب اندازمیدوشش ب یببرم و رو شیبرا ییپتو خواستی. دلم مدیگو

ان از نگاه کردن به آسم دمیکلبه نشسته. هر چه منتظر شدم، د رونیسرما ب نیبه خلوت داشته که در ا ازیحتماً ن یول

 و نگاه کردن نداشتم.  ستادنیتوان ا نیاز ا شیمن امروز آنقدر خسته بودم که ب ی. ولکندیدل نم

کشمکش  نی. دست از ادانستمیچرا منتظر بودم تا داخل برود؟ چرا نگران سرما خوردنش بودم؟ خودم هم نم اصالً

بشه. خب دلش خواسته  یکه چ یکشیمرد تنها رو م هی کیکش یآخر شب وونه،یبرداشته وگفتم: برو بخواب دختره د

 ! به تو چه آخه!زنهیداره با زنش حرف م دیخلوت کنه! شا
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**** 

 یکار چینشست و ه یکرس ریز شودیگرم است. اما تمام مدت که نم یکم یکرس ریسرد شده و تنها ز اریبس هوا

 داشته باشند. یتحرک کاف توانندیناراحتند، چون نم میاتنشان کرده ادیلباس ز نکهیها از انکرد. بچه

 یبتوان آنجا را گرم کرد. در حال حاضر نفت به سخت زمیدرست کرده تا با ه نهیشوم دیکلبه جد یبرا دیگویم مانیپ

خودم تا  یبرا یام به بافتن شال. من هم شروع کردهمیاداشته روشن کردن فانوس نگه یکه آن هم برا شودیم دایپ

 هم سرگرم شوم و هم کمبود لباسم جبران شود.

 

. فکر کردم شودی. اول باورم نمشومیفرشته مما... ما... گفتن  یکه متوجه صدا خوانم،یخودم شعر م یلب برا ریز

 .کندیام. اما ظاهراً مادرجون هم متوجه شده، که با دقت به دهان فرشته نگاه مشده یاالتیخ

.. ما.. ما.. کندیو باز هم تکرار م کندیبه من نگاه م فتد،یتا ن دهیچسب یدست به لبه کرس کیبا  کهیدرحال فرشته

از  دیفر شوم،یبه سمتش تا بغلش کنم، که متوجه م رومیاشک در چشمم حلقه زده. م یلاز خوشحا شودیباورم نم

 ماما. دیبگو دهدیم ادیپشت به او 

 د،یتا فر شوم،یم شانکینزد روم،یراه م میزانوها یرو کهیدر حال ی. به آرامکندیام مزدهشگفت ترشیحرکت ب نیا

کرده و هر دو را  رشیغافلگ یحرکت ناگهان کیم نشود. در او فرشته پنهان کرده متوجه یکه خودش را پشت کرس

 .کنمیدر آغوش گرفته و آنها را غرق بوسه م

که  نطوری. همدهیم ادیداداش گلت برم، که ماما گفتن رو بهت  نیجان ماما، قربون اون ماما گفتنت برم. قربون ا _

 آغوش دارم. است، هر دو را محکم در یاشکم جار

 ؟ی: خاله ناراحت شددیگویآهسته دم گوشم م دیفر

 !یداد ادیبه خواهرت  یقشنگ نیبه ا یناراحت باشم. کلمه دیشکل ماهت بشم. چرا با ینه، قربونت برم. نه، فدا _

 !؟یکنیم هیدم گوشم گفت: پس چرا گر یهم به آرام باز

شوقه. من خوشحالم که  هیگر ه،یاشک خوشحال نی: امیگویو م بوسمیشده، محکم او را م شتریحرف اشکم ب نیا با

 .یداد ادیفرشته من رو ماما صدا کرد، خوشحالم که تو بهش 
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 ؟یشیهم آهسته در گوشم پچ زد: اگه منم ماما صدات بزنم خوشحال م باز

 دلم باشم. یزای. من از خدامه که مامانِ شما عزشمیآره قربونت برم. معلومه که خوشحال م _

 و گفت: دوسِت دارم ماما. دیبه لبش آمد و دو دستش را به دور گردنم حلقه کرده و لپم را بوس یحرف لبخند نیا با

 من. یمنم دوست دارم مردِ کوچولو_

 وارد شدند. مانیدو در آغوشم بودند، درِ کلبه باز شده و پدرجون به همراه پکه آن همانطور

 تاده؟اف ی: اتفاقدیپرس یبا نگران مانیمان در گردش بود. پصورت تک تک یما متعجب شده و نگاهشان رو تیوضع از

. فقط یاز جا برخواسته و گفت: نه مادرجون، چه اتفاق کرد،یرا پاک م شیهااشک یبا پر روسر کهیدر حال مادرجون

 خوادیداده. خودش هم م ادشیکرده و  نیخانم کوچولو زبون باز کرده گفته ماما. از قرار آقا داداشش باهاش تمر نیا

 به بعد فرزانه جون رو ماما صداش کنه. نیاز ا

 با تعجب به سمت ما نگاه کرد و گفت: واقعاً! مانیپ

به خواهرت حرف  یناقال تو بلد بود یآمد. او را از پشت بغل کرده، شروع کرد غلغلک دادنش و گفت: ا دیسمت فر به

 .یزنیبعد با ما حرف نم ،یبد ادی

 ادا کند، گفت: عَ عَ عمو... عمو... نَ نَ نکن. یاکلمه توانستیم یرفته بود و به سخت سهیکه از خنده ر ینیح در دیفر

 .ستیمن رو عمو. قبول ن یکنی! فرزانه جون رو ماما صدا مستینکنم؟ چرا نکنم؟ قبول ن _

 .رهیگیم شمیعموووو دلم درد اومد. ج _

 .میحرف همه به خنده افتاد نیا با

 که در بره. زنهیم ییچه حرفا نیبب یپدر صلوات یا _

صدا  یگذاشت دوباره به آغوش من پناه آورد و آهسته در گوشم گفت: عمو رو چ نیاو را زم مانیمحض آنکه پ به

 کنم؟

 ؟یصداش کن یچ یهم مثل خودش آرام گفتم: خودت دوست دار من
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 بابا صداش کنم؟ تونمیم _

 ؟یدوست داره صداش کن یچ ینیبب یاز خود عمو هم بپرس یخواهیفکر کنم بشه؟ م _

 انداختیاو را به هوا م مانیرفته و پ مانیبه آغوش پ دیسر ذوق آمده بود، بعد از فر دیو فر مانیپ یکه از باز فرشته

مرا  شد، سرش را گرداند و کینزد مانیبه پ دیبا مکث و ترد دیشادش همه را به وجد آورده بود. فر خنده یو صدا

 کردم. دییرا تأ شکار میهاکرد. من با اشاره سر و بستن پلکنگاه 

ف را به طر گرشیشود. دست د دینشست تا هم قد فر نیدست در آغوش گرفت و با زانو به زم کیفرشته را با مانیپ

با هم مشغول صحبت شدند. برخاستم تا به کمک مادرجون  ی. به آرامردیدراز کرد تا او را هم به آغوش بگ دیفر

 مشغول آماده کردن بساط سفره شوم و آنها را به حال خود گذاشتم.

********* 

 یزمیه نهیشوم یدارد. غذا را هم رو یتربزرگتر و راحت ی. فضامیامستقر شده دیدر کلبه جد ستیروز چند

دارند  یباز یبرا یشتریب یفضا نکهیها از ابچه ی. ولمیز کلبه خارج شوا دهدی. برف و سرما اجازه نممیکنیدرست م

 رو به اتمام صحبت است. یآذوقه هیدانم در مورد تهی. مکنندیو پدرجون آهسته با هم صحبت م مانیخوشحالند. پ

 کرد. ندهیدو ماه آ یکی یبرا یفکر دیبرف و سرما کم بشه؟ تازه اول زمستونه. با میمنتظر بمون یتا ک_

چطور از حالت خبردار  فته،یبرات ب یهوا خطرناکه. اتفاق نیرفتن تو ا رونیگره کرده گفت: ب یهابا اخم پدرجون

 م؟یبش

 کمک برسه؟ بیاز غ میمنتظر بمون م؟یکن کاریچ دیگیپس م _

 .میریگفت: با هم م یاش را مالش داد و بعد از مکث اندکچانه یبا دستش کم پدرجون

کجا  م،یرو به امون خدا بذار نهای( گفت: اکردیبا دستش به ما اشاره م کهی. )در حالدیصالً حرفش هم نزن.. ا ؟یچ _

 کمکشون کنه؟ یک ادیب شیپ یاگه مشکل م؟یبر

برداشت و به طرف من  وارید یرا از رو یبلند شد و تفنگ شکار شی. بعد از جامیتلف بش یاز گشنگ نهیبهتر از ا _

 آمد.

 بدم. ادتیجلو کار باهاش رو  ایدخترم ب _
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 .ستمیو کالفه گفت: بس کن پدرجون، من موافق ن یعصب مانیپ

 مونتاجحیجنگل ما نیو از هم میکن یتو جنگل زندک میمجبور یانجام بشه. وقت نکاریا دیبا ینباش ای یموافق باش _

 .میرو انتخاب کن یکیبد و بدتر  نیو ب میکن سکیر میمجبور یگاه م،یکن هیرو ته

 د،یفهم یماند. وقت رهیبه پدرجون خ یاگرفته بود و متفکر وبا اخم چند لحظه شیدو دستش را به دو پهلو مانیپ

 رو گرداند و به طرف اتاق رفت و در را محکم بست. تیپدرجون از موضعش کوتاه نخواهد آمد. با عصبان

 .میفتیرا بلند کرد و گفت: خوب استراحت کن، صبح زود راه م شیصدا پدرجون

 ه،ی. خب چاره چستمیمن نگران شما ن کنهیم الیسِرتِق. خ یبه طرفم برگشت: پسره زدیلب غر م ریز کهیحال در

 .میمجبور

 از اسلحه استفاده کنم. دیدادن که چطور با حیشروع کردن به توض بعد

چه  یعنیکنم؟! من تا حاال...  رکای.. چنهیصدمه بب ینکرده باعث بشم، کس ی... اگه.. اگه خداترسمیپدرجون من م _

 کنم؟ کی..  شلادیدلم ب یجور

 ؟یدونیها نمبچه نیها اشاره کرد و گفت: تو مگه خودت رو مادر ابا دستش به بچه پدرجون

 را از خود دور کنم. یلحظه نگران کی توانستمینم کهیسر جواب مثبت دادم. در حال با

مادر  ،یگرفت میتصم یکه وقت یِمقدس فهیوظ ی. مادریآورده باش ایرو دن یاکه حتماً بچه ستین نیمادر بودن به ا _

 . یکن غیدر دینبا یکوشش چیکار از ه نیا یو برا یجون ازشون محافظت کن یتا پا دیبا ،یدو تا طفل معصوم باش نیا

. یازش استفاده کنکه  یاصالً مجبور نش دوارمی. امدمیم ادیاسلحه رو بهت  نیدارم کار با ا اطیفقط محض احت من

شته دا یهر اتفاق یبرا یآمادگ دیرفتن و برگشتن ما چند روز طول بکشه. با ستیشرطِ عقله. معلوم ن اطیاحت یول

 !یباش

با خانما با  دیگیبه من م شهیگفت: هم تیاز اتاق خارج شد و با عصبان مانیشود، که پ ریمانده بود اشکم سراز کم

به من اشاره  گریدستش را مشت کرده و با دست د کیکه  ینیمالطفت حرف بزن، دل نازکن! حاال چطور شده )در ح

 د؟یدیم ادشی دیهمه خشونت رو دار نی( اکردیم

 .رهیش رو بعهده بگمراقبت از خانواده تونهیهم م رزنیش هی ست،یمرد تو خونه ن یخود. وقت یبه جا یزیهر چ _
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نوک اسلحه رو به  هیکاف ،ی. هر وقت احساس خطر کردستین ینگران یوجه جا چیرو به من کرد و گفت: به ه بعد

 .یراحت نی. بعد چشمات رو ببند و ماشه رو فشار بده. به همیریطرف منبع خطر بگ

 یهمچنان موضع خود را حفظ کند، به زور سع خواستیهم که م مانی. پمیحرف ناخواسته همه به خنده افتاد نیا با

 .دادیدر کنترل لبخندش داشت و سرش را با تأسف به دو طرف تکان م

 .میگردیخدا با دست پر برم دیو به ام میریهم نباش. م یچیها باباجون! حاال شد. بخند! نگران ه _

و  دیایسرشان ن ییو پدرجون بودم که بال مانیاز همه نگران پ شیبکاهد. ب میاز نگران توانستیها نمحرف نیا اما

 دهم. حیرا توض امینگران یاصل لیدل دمیکشیبتوانند به سالمت برگردند. اما خجالت م

 غرق بودم. شانمیزل زده و در افکار پر نهیآتش درون شوم یهاشب که همه به خواب رفته بودند، من به شعله آخر

 بره؟یخوابت نم _

 خوردم. یآرامَش کنار گوشم، ناگهان تکان یصدا دنیشن با

 !؟یاز خانواده محافظت کن رزنیش هیمثل  یخوایشجاعت چطور م نیبازم ترسوندمت؟ با ا _

شماست  یبرا میلب زدم: همه ترس و نگران یزل زده و به آرام د،یدرخشیچشمانش که در نور آتش مثل ستاره م به

سرما، خطر رو به جون  نیتو ا دیکه با دییجامون امنه. شما نجایه دادم: ما انه خودمون. با نگاه به اطراف کلبه ادام

 .دیبخر

. در آخر نگاهش را در نگاهم دیکاویحرف را نداشت. بهت زده چشمانش تمام صورتم را م نیا دنیانتظار شن انگار

سالمت  یمنه. برا یا بعهدهشم تی. مسئولدیاز خانواده من هست یجزئ گهیقفل کرده و گفت: بهت گفتم شماها حاال د

 .خرمیرو به جون م یم هر خطرخانواده تیو امن

 .دیمسئول مراقبت از ما باش دیتا بتون د،یسالم و سالمت باش دیاول با _

سالم  خوامیداده بود، ادامه دادم: فقط م یشتریکردم و با دقت در چشمانش که نور آتش به آن جلوه ب یمکث

 .دیبرگرد
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 یهابشوم. در چشم شانزشیمانع ر توانستمینم دادم،یاشک چشمانم را پوشانده بود و اگر به صحبتم ادامه م نم

و هر دو از هم  میزدیبا هم حرف م مانیها. با چشممیریمان را بگنگاه میخواستینم کیچیو ه میهم غرق شده بود

 «.مراقب خودت باش: »میخواستیم

 .ری. شب بخمیفتیصبح زود راه ب دیو گفت: بهتره برم بخوابم. پدرجون گفت با نگاه گرفت مانیپ باالخره

 !یخوب بخواب ر،یلب گفتم: شب بخ ریآرام ز ریهم سر به ز من

 

 یخوابیقرمز و پف کرده از ب یبودم. صبح با چشمان شانیداشته باشم. نگران و پر یشب نتوانستم خواب راحت آن

خودم بافته بودم کنار  یرا که برا یکردم. شال یبسته بند شانیبرا یخوراک یزودتر از همه از جا برخواستم. کم

 گذاشتم. شانلیوسا

 مانیبه طرف پ حرفیشان از کلبه، شال را برداشتم و بهنوز خواب بودند، که آماده رفتن شدند. قبل از خروج هابچه

 ؟یخودت نبافته بود یگرفتنش دراز کرد و  گفت: مگه برا یانم دستش را براگرفتم. با مکث و با نگاه به چشم

 .یدار اجیبهش احت شتریشما ب _

 .شمیدلتنگت م شتریب ینطوری. ادهیتو رو م یرا پوشاند و گفت: بو اشینیدهان و ب یرا به دور گردنش بست و رو آن

 سالم برگرد. یدلتنگ نیمراقب خودت باش و بخاطر ا شتریپس ب _

هم که مجبور  یها باش. تا وقتچشمش گذاشت و گفت: چشم، تو هم مراقب خودت و بچه یآزادش را رو دست

 طرف اسلحه نرو. ،ینشد

شان شود. پدرجون هم بدرقه راه میهاو اشک اورمیبه لب ب یکالم دمیترسیجواب مثبت دادم. م میبستن پلکها با

 بعد از سفارشات الزم باالخره دل کند و به راه افتادند.

ها هم کامالً بچه ی. نبودشان براگفتیو ذکر م گرداندیم حیتسب زیر کیگذشت. مادر  یطوالن اریبس میروز برا آن

 ه بودند.من و مادرجون آنها هم دلتنگ شد یو کم حرف یحالیهم از ب دیمحسوس بود. شا
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به خواب رفتم. اما  شهیداشته باشم، آن شب زودتر از هم الیآنکه کمتر فکر و خ یشب قبل و برا یخوابعلت کم به

. ستیرو به خاموش نهیشده و متوجه شدم، شوم داریشب از سرما ب یهامهی. ندمیدیم شانیپر یهاباز هم خواب

 . به شدت وحشت کرده بودم. دمیاز دور شن یاهزوز یور شود، که صداتا دوباره شعله ختمیدرونش ر زمیه یکم

 ینبود. به طرف در کلبه رفتم و امتحان کردم که به خوب دایپ یزیچ یکیدر آن تار یرا نگاه کردم، ول رونیپنجره ب از

 یکرده،  تا اگر صدا زیرا ت میها. گوشدمیها را مرتب کرده و کنارشان دراز کشبچه یچفت و بست شده باشد. پتو

 برد. وابمخ یک دمیباشم. اما نفهم اریشد، هوش کیها نزدزوزه

 شدم. داریاز خواب ب دیکوبیکوچک فرشته که به صورتم م یدستها با

 شد. داریکه فرشته زودتر از تو ب ،یخسته بود یلیبا خنده گفت: معلومه خ مادرجون

ادامه  گرفتم،یبلند شده و فرشته را در آغوش م کهیخاموش شده بود. در حال نهیشوم شبیکرده و گفتم: د سالم

 بمونم. داریب یباعث شد مدت نی. همدمیزوزه شن یصدا کردمیش مدادم:داشتم روشن

یمها که ن. اون زبون بستهمیرو هم قبل از غروب محکم ببند لهیباشه حتماً در طو ادتی. ومدهین رشونیحتما غذا گ _

 ز خودشون دفاع کنن.ا تونن

 م؟یکن کاریبشن چ کینزد نجایمادرجون اگه به ا _

رو  وونایح یسخت بعض یتو زمستونا یکردم، سابقه نداشته به آدما حمله کنن. ول یزندگ نجایکه ا ییسالها نیتو ا _

مادرجون  یهانشن. حرف کینزد نجایتو نبود مردا به ا میدعا کن دی. باادهیتلف کردن. امسال هم برف و سرما ز

 از قبل ترس به دلم انداخت. شتریب

چفت و بست  میریت رو بخور، با هم مشد گفت: نگران نباش. صبحانه امیام متوجه نگرانکه از حالت چهره مادرجون

 گرفتم. ادی ییزایچ هیکردن  یسال تو جنگل زندگ نهمهی. بعد امیکنیفراهم م لهیطو یبرا یدرست و حساب

گرفتم از امشب اسلحه را  میرا از دلم دور نکرد. تصم یوحش واناتیشدن ح کیمادرجون، ترس نزد یهاحرف اما

مام شد تا ت نیوقتمان صرف ا شتریکنار خودم بگذارم. تا در صورت لزوم بالفاصله بتوانم استفاده کنم. آن روز هم ب

 .میرا داشت، مسدود کن یحشو واناتیح دکه امکان ورو یکرده و هر راه یرا بررس لهیگوشه و کنار طو
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شدم. به طرف پنجره رفتم، که همزمان با من، مادرجون هم  داریب لهیدرون طو واناتِیح یشب از صدا یهامهین

مشغول کندن  وانیچند ح آمدیبه نظر م رونیو روشن ب کیشده و کنارِ من آمد. در تار واناتیح یمتوجه سر و صدا

 به لرزه افتاده بود. میهستند. از ترس دست و پا لهیطو کینزد نِیزم

 م؟یکن کاریمادرجون چ _

 رفتن.  دنیترس دیدَر کن! شا ریت هیپنجره  نی! از هماریبرو اسلحه رو ب _

شود. طبق گفته پدرجون نشانه گرفتم و  شتریتا نور ب دیفانوس را باال کش لهیحرفش گوش دادم. مادرجون هم فت به

 و پا به فرار گذاشتند. دهیترس واناتی. بالفاصله حدمیاشه را کشچشمم را بستم و م

. فوراً اسلحه را کنار گذاشته و هر دو را در آغوش خود پناه دندیاسلحه با وحشت از خواب پر کیشل یاز صدا هابچه

بود،  را که نوکش آتش گرفته نهیبلند درون شوم یهااز چوب یکیشان کنم.  مادرجون کردم آرام یداده و سع

 کلبه رفت. رونیبرداشت و به طرف ب

 دوباره برگردن. دیمادرجون نرو! خطرناکه! شا _

اونها رو دور نگه داره. هوا  تونهیم ی. مدتزنمیم شیبذارم سرشون رو هم آت لهیدر طو یدو تا چوب جلو یکی رمیم _

 .میها بکنزبون بسته نیفکر درست و درمون برا ا هی دیکه روشن شد، با

ها را به حال خود بگذارم و به کمکش بروم و نه بچه توانستمی. نه مدیمادرجون برود و برگردد جانم به لبم رس تا

به  یگذشت، با برگشتنش نفس یسخت و طوالن میکه برا یقیرا داشتم. باالخره بعد از دقا دنیتحمل انتظار کش

 .فتادین یو خدا را شکر کردم اتفاق دهیکش یراحت

 ن که مردم و زنده شدم!مادرجون م _

صبح بشه تا از رد  دی! فکر کنم گرگ بودن. بایکن یدلت رو قو دیبا یاریدووم، ب نجایا یخوایچرا آخه مادر؟ اگه م_

 خوشبختانه تعدادشون کم بود. یپاشون بفهمم. ول

 .میروزگار بگذرون نجایا دیبا یشهر. تا ک میبرگرد شدیکاش م_

 کردم؟ یزندگ نجایچند سال ا نیا یپس من چه جور ؟یزده شددل یزود نیبه ا_
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شهر. اما حاال  دیبر دیتونستیم دیخواستی. شما هر وقت متوندنید ومدیم یکس یخب اون موقع باالخره گاه _

 .میدیرو ند یاگهیاز اون دکتر چشم چرون کسِ د ریمدت غ نی. تو انجایا میشد دیانگار تبع

 یبرگرد یمطمئن باش باز هم دوست دار ی. ولنییده پا میریسر م هیهوا بهتر شد  یمردمِ، وقت دنیاگه مشکلت د _

خوش باشه. تو هم االن  دی. مهم دل آدمِ که باستین سهیجا قابل مقا چیداره با ه نجایکه ا یی. آرامش و صفانجایهم

 بد خواب شدن. هامیطفل نیرو بخوابون تو جاش! ا بچه. برو یزنیحرفا رو م نیدلت آروم و قرار نداره، که ا

 شانیسر جا یگذاشته و به خواب رفته بود و فرشته هم در آغوشم. هر دو را به آهستگ میپا یسرش را رو دیفر

 .ترسمیباز گفت: نروو! .. م مهیبا چشمان ن دیخواباندم. تا خواستم بلند شوم، فر

پهلوت دراز  نجایهم خوامیپسرم. م رمیمجا ن چیزدم و گفتم: ه اشقهیبه شق یاو بوسه دهیبه سرش کش یدست

 بکشم.

. شدیم اریتنش خواب رفته بود، اما با هر تکانم او هم هوش ریاز آغوشم دور نشد. دستم ز دیشب تا صبح فر آن

نزد. چون دوست نداشتم با صحبت در مورد آمدن گرگها  شبیدر مورد اتفاق د یخوشبختانه صبح روز بعد حرف

 یشتریکردم آن روز وقت ب یسع نیهم یفراموش نخواهد کرد. برا یبه راحت دانستمیباعث وحشتش شوم. اما م

هم خواستم کمکمان کند. دور تا دور  دی. که از فرمیبود لهیبه طو یدگیبگذارم. البته تمام صبح مشغول رس شیبرا

 . میدرختان پوشاند یهاو سنگ و شاخه میداشت اریکه در اخت یخاردار میا اندک سرا ب لهیطو

 ابند،یبه داخل ب یراه له،یکنار طو نِیبا کندن زم خواستندیگرگ بودند. م دیرس نیقیرد پاها به  دنیبا د مادرجون

باشد؟ اگر ...  شتریفکر کردم، اگر دوباره حمله کنند؟ اگر تعدادشان ب نی. تمام روز به امیداد شانیکه به موقع فرار

 خودم را آرام کنم. توانستمینم

 کیمادرجون کنارم آمد و  کردم،یرا تماشا م رونیو ب ستادهیپشت پنجره ا کهیها در حالبعد از خواب رفتن بچه شب

 یها حرفبچه یاما نخواستم جلو ،یاحوال بود ونشیامروز تمام مدت پر دمیدستش را دورم حلقه کرده و گفت: فهم

ی. از من میستیبود رو به راه ن دهیحال و روزت فهم از. ارهیهوش یلیاما خ زنه،یحرف نم ادیگرچه ز دیبزنم. فر

. شهیخوشحال م ک،یمرد کوچ هیمثل  یکنیکه کمکش م نیکار کنم ماما خوشحال بشه؟ بهش گفتم هم یچ دیپرس

 .کننیحس م یها ترس و وحشتت رو به خوب! بچهیباش نهایخوددارتر از ا دیتو با

.. مادرم .. تنگ شده!  ی... دلم برا گردن؟یبرم یداده بودم گفتم: پس ک هیکه سرم را به شانه مادرجون تک ینیح در

 اصالً ... ه؟یاالن .. در چه حال یعنی
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آغوش مادرم در آغوش مادرجون  ادیو من به  مینشست نهیشوم یبه حرفم ادامه دهم. هر دو کنار هم روبرو نتوانستم

 یدرهم یحرف مرا در پناه خود گرفته بود و اجازه داد، از حسها یدل سبک کنم. مادرجون ب یکم دیتا شا ستم،یگر

 داشتم. ینبود و آن شب چه خواب راحت و آرام ادرمم یهاسرم کم از بوسه یرو شیهاشوم. بوسه یکه داشتم خال

 

تر از زدهوحشت شانیصدا نباریشدم. ا داریب لهیدرون طو واناتیح یهنوز کامالً روشن نشده بود، که از صدا واه

اسلحه را برداشته و سمت پنجره  اریخر گرگها مخلوط شده بود. با ترس و لرز بسخر یو با صدا شدیم دهیشن شهیهم

 . دندیچرخیم لهیشده و اطراف طو شتریرفتم. متأسفانه تعدادشان ب

کرده و گفتم: پسرم، پاشو  داریرا ب دیفر یها وحشت نکنند، به آرامگلوله بچه کیشل یآنکه باز هم از صدا یبرا

 .زمی. پاشو عزلهیطو یوونایبره کمک ح دیماما با ،یمراقب خواهرت باش دیقربونت برم. با

 یبرا یراه دیام کردنش نداشتم. باآر یبرا یفعالً فرصت یاش مشخص بود وحشت کرده، ولچشمان گرد شده از

 .کردمیم دایدادن گرگها پ یفرار

رو به  نهیشوم یگرفته تو شیآت یهاکن! من هم چوب کیپنجره به سمتشون شل یکیگفت: تو از اون  مادرجون

 مجبور بودم به کارم ادامه دهم. یفرشته بلند شد، ول هیو گر غیج یصدا کیشل نی. با اولکنمیطرفشون پرت م

ادامه داشت. ناگهان متوجه  واناتیح یشد، اما همچنان صدا هیاصابت کرد، که باعث فرار بق شانیکیبه  رمیت باالخره

 کرده،یکه مادرجون پرت م یورشعله یو در حال سوختن است. ظاهراً چوبها شودیدود بلند م لهیطو واریشدم از د

تا بتوانم  کردمیخود را حفظ م یخونسرد دیبا ار،یبس شده بود. با وجود ترس و وحشت لهیباعث آتش گرفتن طو

 را نجات دهم.  چارهیب واناتیح

. ارمیب رونیب لهیرو از طو وونایمن برم ح د،یو آرومشون کن دیها بمونبچه شیگرفته، شما پ شیآت لهیمادرجون طو _

 .یمیتو کلبه قد برمشونیفعالً م

 مراقب خودت باش!_

 .دیچشم، نگران نباش _
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ه ب یشدم. کم لهیطو یکیکه متوجه دو چشم براق در تار ختند،یر رونیبا وحشت ب واناتیح له،یباز شدن در طو با

توانسته به داخل  یبه شک افتادم، نکند گرگ آمدیکه م یخرخر یداخل شوم. از صدا دمیترسیاطراف نگاه کردم. م

 کند؟ دایراه پ

. همزمان دیجهش به سمتم پر کیجلو گذاشتم. ناگهان با  یدمبراق نشانه گرفتم و ق یرا به طرف چشمها اسلحه

تنم بود. از حال رفتم و  یرو وانیآن ح ینیمانده، سنگ ادمیکه از آن لحظه به  یزیدستم ماشه را فشار داد. تنها چ

 یام و صداگونه یبزرگ رو ییبودم. با احساس نوازش دستها هوشیچه مدت ب دانمیندارم. نم ادیبه  یزیچ گرید

 شدم. اریفرزانه گفتن هوش

 نشده؟ یزخم تییجا ؟یگفت: خوب دیچشمان بازم را د ی. وقتکردیم میگذاشته و صدا شیزانو یسرم را رو مانیپ

 نبود. نجایکه ا مانیپ دار؟یب ایو گنگ بودم. خوابم  حیگ

 ؟یشد یفرزانه!.. چ _

 را به خاطر آوردم. زیالشه گرگها همه چ دنیا دشدم و اطراف را نگاه کردم. ب زیخمیشده؟... کجام؟ ن یمن.. چ _

همانطور که در کنارم زانو زده بود. مرا در آغوش گرفته  مانیکردم. پ هیرا با دو دستم پوشاندم و شروع به گر صورتم

 و به خود فشرد.

 . نجامی.. من استین ینگران یجا گهیتموم شد... د ی... آروم باش.... همه چشششیه _

... کردنیم هیها گر... هم بچهدمیترس یلیهق گفتم: خو با هق دهیبر دهیبر کردم،یم هیکه در آغوشش گر همانطور

 گرفته بود.... هم.. هم... گرگا... شیآت لهیهم طو

 !یایاز پسشون بر ب یخوب تونست یلی!.. تو خدمی.. فهمدونمی... بسه!.. خودم مسسسیه _

 برخواستم. میبودم. فوراً از او فاصله گرفته و از جا هیدر حال گر مانیخود شدم، در آغوش پ تیمتوجه موقع تازه

 حاال!  ی!.. بودیخوب نیبه ا یکرد و گفت: کجا؟.. جا یاخنده امیحرکت ناگهان از

 د؟یاومد ی.. اصالً حواسم نبود. شما کمدیببخش _
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کرد با  یکنم، سع یابوجود آمده اشاره تیبه موقع خواستمیبه خاطر آنکه نم کرد،یاش را کنترل مخنده کهیحال در

 یاطراف تلف کردن. برا یها چند تا از گاو و گوسفندها رو تو روستاهاکه گرگ میدیشن شبیحرف بزند: د یلحن جد

ه با ک م،یدیشن کیشل یصدا میشد کیهم نزد ی. وقتمیدی.از دور دود رو دمیو شبونه حرکت کرد مینگران شد نیهم

 .میرو مهار کن شیآت میو تونست میدی. خوشبختانه به موقع رسمیعجله خودمون رو رسوند

 !دینگاه کنم. فقط گفتم: خدا رو شکر سالمت برگشت شیهادر چشم توانستمیبود. نم میپا یبه جلو نگاهم

بال  خواستیدلم م دم،یشن کیشل یصدا ینگرانتون بودم. وقت یلیگفت: خ یبه طرف کلبه بروم که به آرام دمیچرخ

 .رسوندمیو خودم رو زودتر م آوردمیدرم

 سخت گذشت. یلیخونه خ یگفتم: بدون مردا یلرزان یمکث کرده و با صدا میدر جا یکم

 شود، بالفاصله داخل کلبه رفتم. ریاز آنکه دوباره اشکم سراز قبل

 

به سمتش  یزانوانش گذاشته بود. با نگران یآنها را رو و رو به باال دهیمال یزیکف هر دو دستش چ یرو مادرجون

 شده؟ ی..  مادرجون...،  دستت چ ،ینشسته و گفتم: واا شیرورفته، روبه

 کم سوخته. هی. کردمیکه پرت م ییدخترم، به خاطر چوبا ستین یزیچ _

 . نتونستم بغلشون کنم.یادامه داد: بهتره به دادشون برس کردیها اشاره مبا سرش به بچه کهیحال در

و  یزدگکرده بودم. دوباره همان حالت بُهت دایافتادم که آنها را پ یروز ادیو به  دیشان چرخنگاهم به سمت بالفاصله

 دهیبر دهیبر دیشان رفته و هر دو را در آغوش گرفتم. فرکه در آغوشش به خواب رفته بود. با زانو به سمت یافرشته

 .دمیییی. تَرس.. ترسگفت: تَ.. تَر.. َت.

 دمشیبوسیبمونم. همانطور که م شتیببخش منو نتونستم پ زم،یش و گفتم: فدات بشم عزبه خودم فشردم ترمحکم

تون نترس. ما همه مواظب یچیاز ه گهیهم برگشته. د مانیتموم شد. بابا پ یادامه دادم: ماما قربونت بره، همه چ

 .میهست

ابا ب شیگفتم: فرشته رو بده من برو پ دینگاهش کردم و بعد رو به فر یاه شد. لحظههم وارد کلب مانیزمان پ همان

 .مانیپ
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دراز کرد و با لبخند گفت: مرد  دیمان آمد. دستانش را به طرف فرتوجهش جلب شد و به طرف مانیحرف من پ با

 کوچک من چطوره؟

 هیبا هم  ایادامه داد: ب مانیرفتند و پ نهیرفت. با هم کنار شوم مانیبلند شد و به بغل پ شیاز جا یبه آرام دیفر

 .میصبحانه تپل راه بنداز

 !کردینگاه م مانیبا تعجب به پ دیفر

 ؟یتعجب کرد یاز چ ه؟یچ _

 تپل؟ _

 ... یعنیو پر مالت.  یمقو یعنی. یدرست و حساب یعنیآره تپل!  _

 نکن! تیم رو اذگفت: بچه حوصلهیب پدرجون

 ؟یچ یعنیصبحانه تپل  دمیم ادشی! دارم کنمینم تیاذ _

 کنم؟یم تتیکرد و گفت: من دارم اذ دیبه فر رو

 داد. یبا سر جواب منف دیفر

یم یو سع زدیحرف م دیفر یبرا داد،یانجام م یهر کار نطوری. هممیزیریم زمیکم ه هیپدرجون! خب حاال  یدید _

 را عوض کند. شیاو را هم در کارها مشارکت دهد، تا حال و هوا کرد

خوابش برده بود. مادرجون هم با دستان  یکرس ریز یبه فرشته شدم. پدرجون از خستگ یدگیهم مشغول رس من

 انجام بدهد.  توانستینم یسوخته کار

 صبحونه رو. کنمیمن آماده م دیرفته و گفتم: اجازه بد نهیبه طرف شوم پس

 ؟یلب زمزمه کرد: خوب ریز ی. بعد به آهستگدیصورتم را کاو یبه طرفم برگشت و چند لحظه همه جا مانیپ

 میپا رینگاهم را به ز نیهم ی. براشدیمسخ شدم. انگار با نگاهش توان از تنم خارج م یاسؤال و نگاهش لحظه از

 . دیاکارا رو بکنم، شما خسته هیمن بق دیدوختم و گفتم: ممنون، بذار
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 به نگاه کردنش ادامه داد و گفت: دلتنگت شده بودم. یالحظه چند

به جانم  یرفتند. از نگاهش و کالمش آتش یسمت کرس دیهمراه فر ند،یرا بب میهااز آنکه گلگون شدن لپ قبل

دم و وو منگ مشغول ب جیگ نطوریرا تجربه نکرده بودم. هم یاحساسات نیکه قابل وصف نبود. تا به حال چن فتادیم

 .دمیدیبه خود م رهیخ. که نگاه او را هم انداختمیم مانیبه پ ینگاه یچشم ریز یگاه

 یمعذب بودم. برا اریبس مانیپ یهانگاه ری. زدمیچ یکرس یرا آماده کرده و رو زیباالخره همه چ اریبس یپرتهواس با

 براشون غذا بذارم.  وونایسراغ ح رمیو گفتم: من م دمیدست کش هیزودتر از بق نیهم

 .میرو سامون بد هایخراب میایم گهید قهیهم چند دق مانیباباجان، تو برو دستت درد نکنه. من و پ یرشیپ _

بز و گوسفندها علوفه گذاشتم.  یو برا ختمیها دانه رمرغ و جوجه یبود. برا دهیند یادیز بیآس لهیطو خوشبختانه

 !دیداخل شد و گفت: ببخش مانیمشغول کار بودم که پ

س. زود دست که ادامه داد: منظورم موقع صبحانه کردمیبا تعجب نگاهش م نیهم یمنظورش نشدم. برا متوجه

 !؟یاز حرفام ناراحت شد دی. فکر کردم شایدیکش

 .ادینداشتم ز لی... من مدینزد ینه، نه، .. شما که حرف بد _

 .خوامی، .. معذرت مبه هر حال اگه با حرفام ناراحتت کردم _

 م؟یکم با هم صحبت کن هی شهیگفت: م دیو با ترد دیبه موها و پشت گردنش کش یپا و آن پا کرد. دست نیا یکم

 م؟یکنیکار م یچ میمگه االن دار _

 .یو به من توجه کن یانجام ند یکار شهیکه چند لحظه م نِیمنظورم ا _

 !دی! بفرمائدمیمن کامالً گوش م _

 هوا هم سرده. نجایا ،یمیکلبه قد میتمرکز داشته باشم. اگر اشکال نداره چند لحظه بر تونمی.. نم ینطورینه، .. ا _

 .کشهیطول نم ادیز کنم،یخواهش م د،یاشاره کرد و گفت: بفرمائ رونیکف دست به ب با

داشت.  ید. حتماً حرف مهمام گرفته بوآداب شده، خنده یهمه مباد نیا نکهیخارج شدم. از ا لهیاز او از طو جلوتر

 دست پاچه شده بود. ینطوریکه ا
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 را آرام باز کرد و گفت: بفرما! در

سرم را  نی. بنابر اکنمیاش مفکر کند مسخره خواستمی. نمکردیرفتار م یجد یلیام. اما او خبود کنترل خنده سخت

 شیو با دست اشاره کرد رو دیبود جلو کش که به جا مانده یاکهنه یانداختم تا راحت حرفش را بزند. صندل نییپا

و بلندش را در هم  کیکلبه بود نشست. انگشتان بار یهکه گوش یاو کهنه یمیصندوق قد ی. خودش هم رونمیبنش

 .دیام، بفرمائشد. سر بلند کرده و گفتم: من آماده یش که طوالنداد. مکث هیگره زده و آرنجش را به زانوانش تک

. رمیوقته دارم با خودم کلنجار م یلیخ ؟یدونیحرفام رو بگم. اما... م تونمیراحت م کردمیداره،... فکر مخنده _

فکر کردم. با پدرجون هم مشورت کردم. گرچه  یلیدور بودم، خ نجایچند روز که از ا نیبودم. ا ریمدتها با خودم درگ

 ذاشت؟یموقع شروع ساختن کلبه چقدر سر به سرم م هادتیفکر رو به ذهنم انداخت.  نیاون خودش اول ا

 . کردیحال صحبت مدام در حال تکان دادن دستانش بود و کمتر به من نگاه م در

بگم اول اون به من  تونمینه؟ البته م اینگاه بود  کیعشق در  دونمیعالقه داشتم. نم چهریبه پر یلیمن خ خب

 یجور هیاب کرد. نه من اون رو. بعد هم که مادرم اومد و ازش خوشش اومد. اون من رو انتخ یعالقمند شد. به عبارت

 با محبت بود. یلیجور شد. خ یانگار خود به خود همه چ

شد(  رهی... )به چشمانم خنی... چطور بگم... ببیعنی. من... خب... چقدر سخته... زنمیحرفا رو م نیمن چرا دارم ا اصالً

ی. بمیجور هیدارم....  یبی... اصالً حس و حال عجیذره ذره تو دلم جا باز کرد یجور هیمن بهت عالقمند شدم. 

 .برمیاز تماشات لذت م یمشغول کار کردن هست ی. وقتنمتی... همش دوست دارم ببقرارم

 .زمیکردم برخ یلرزان، سع ی. با بدنشودیساکت شد. احساس کردم از صورتم بخار بلند م ناگهان

 یخواستگار یاز کس خوامیسر اصل مطلب. آخه دفعه اولمِ م رفتمیم مقدمهیب نطوریا دینبا خوام،یمن معذرت م _

 باشه. یانقدر کار سخت کردمیکنم. دفعه قبل همه زحمتا به دوش مادرم بود. پدرجون گفت بذارم بعهده اونها، فکر نم

ت دس مانیآزاد داشتم. پ یبه هوا ازیرا نداشتم. شوکه و مبهوت بودم و ن شیهاحرف دنیتحمل شن نیاز ا شیب گرید

در  دانمینم دنم،یخندان پدرجون رو به رو شدم. اما با د یرفتم، با چهره رونیمانده بود. از در که ب شیبه کمر بر جا

 فتم بذار خودم بهش بگم؟بهت نگ ؟یگفت: خراب کرد مانیکرد و رو به پ رییاش تغچهره کبارهیبودم، که  یچه وضع
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با کف دست پشت دست  دنمیشان به طرف کلبه رفتم. مادرجون زودتر از من در را باز کرد. با دتوجه به بحث بدون

بهت گفت که  یچ ده،یپدر آمرز نیا ؟یکرد دایکه پ ییچه رنگ و رو نیو گفت: اِوا..! خدا مرگم بده! ا دیکوب گرشید

  ؟یروز افتاد نیبه ا

. آ قربون مرد کوچولوم برم. فرشته چهار تونمیماما درست کن پسرم! من نم یکم آب قند برا هیجان، مادر،  دیفر _

 آرام شوم. یکم دیشا دم،ییدست و پا به طرفم آمد. در آغوشش گرفتم و تنش را بو

 یرو یارا از دستش گرفته و بوسه وانیزدم. ل یکه لبالب پر از قند بود کنارم آمد. به کارش لبخند یوانیبا ل دیفر

را به لبش  وانی. لردیرا از دستم بگ وانیل خواستیلپش نشاندم. کنارم نشست و خودش را به من چسباند. فرشته م

 . خودش را به طرف برادرش کج کرد تا در آغوش او برود.امدیخوشش ن ادشیز ینیریکردم، اما از ش کینزد

 گل پسر.  نیکن تا ماما حالش بهتر بشه. آفر یت بازکم با خواهر هیجان برو  دیفر _

 ؟یروز افتاد نیبهت گفته که به ا یکن چ فیسر جاش، بعد تعر ادیقلپ بخور رنگ و روت ب هیرو به من گفت:  بعد

گذاشتم. اشک در چشمانم  نیزم یرا کنارم رو وانی. لکردیدلم را آشوب م ادشیز ینیریش یول دمیاز آن چش یاندک

 حلقه زده بود.

 .برمیاز تماشا کردنت لذت م گهیبه من م _

 خب؟! _

 ست؟ین یحرف بد نیا یعنی _

 چطور بگه! ستیبنده خدا بلد ن یازت خوشش اومده. ول گهینه! خب داره م _

ه. نش ابراز عالقه نکردبه ز چوقتیه یعنیسال متأهل بوده، زن داشته.  نی. چندستیشده و گفتم چرا بلد ن یعصبان

 کردنه؟  یچه طرز خواستگار نیاصالً ا

 یعنیمن.. من.. خب،  اد؟یازت خوشم م گهیکس و کارم که صاف اومده م ی. مگه من برفتیباالتر م میلحظه صدا هر

 مادرم...

اش را داشته باشم. به مادر نگاه ندارم، تا اجازه یافتادم که در حال حاضر به او دسترس نیا ادیکلمه به  نیگفتن ا با

 مادرم بود. یاش به مهربانکردم. چهره
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 ...تونمی. من چطور مستیگفتم: مادرم ن یلرزان یبغض و صدا با

 .کردی. مادر با پشت دستش پشتم را نوازش مستمیبلند گر یمادر گذاشته و با صدا یزانو یرا رو سرم

اون  ی. قبول که خوب بلد نبود حرف بزنه. ولیکنیو نوازشت کنه. آخه مادر چه با خودت مناز  تونهیدستم که نم _

عاشقش  یکارا بعهده بزرگترا بود. بعد هم دخترم به قدر یقبل که ازدواج کرد، همه ینداره. سر یریهم تقص چارهیب

 ی. براکردیم افتیفش محبت درنداشت ناز زنش رو بکشه. خود به خود از طر ازین یتو زندگ چوقتیشده بود که ه

 یورچط رهیبگ ادیتا  چونمیگوشش رو بپ نیتو نگران نباش. همچ یدختر ما رو بکشه. ول نیناز ا ستیبلد ن نیهم

 حرف بزنه!

 را بلند کرده و گفتم: نه! سرم

 .. خب... آخه من شوکه شدم...نِیمنظورم ا یعنیرا پاک کرده و ادامه دادم: نه،  میهاکف دست اشک با

 اش گرفت و گفت: آخ.. آخ.. آخ... پس دل دخترمون هم رفته براش!خنده میهااز حرف مادر

 .فهممی!...  اصالً حال خودم رو نمدونمیگفتم: من نم ریسر به ز ده،یحرف مادر خجالت کش از

 

نادم و  مانیند. پدرجون لبخند به لب و پافتاده داخل شد ریبا سر ز مانیلحظه پدرجون و پشت سرش پ نیهم در

 ناراحت.

 د؟یمذاکرات به کجا انجام جهیخب خانم، نت _

. پدرش میبه مادرِ گل دخترمون ندار یبا صالبت به خود گرفت و گفت: در حال حاضر ما دسترس یاچهره مادرجون

به بعد به  نیاز ا ست،یکردن و درست ن ادیبه هم پ یادو تا جوون هم که ظاهراً عالقه نیهم که به رحمت خدا رفته، ا

رگترش بز یاز طرف مادرش، جا ابتیداشته باشه، فعالً به ن بولاگه دخترم من رو ق نیشکل کنار هم بمونن. بنابر ا نیا

 باشم.

را  دمییتأ یو زدن لبخند میهاکنم. من هم دستش را در دست گرفتم و با بستن پلک دشییمن نگاه کرد تا تأ به

 نشان دادم.
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بزرگتر  یجا دیهم که پدر و مادرش به رحمت خدا رفتن. شما هم اگر موافق مانیاز دخترم و اما آقا پ نیخب ا _

 پسرمون.

 نگاه کرد تا نظرش را بداند. مانیبه پ پدرجون

 .ارمیمن نه نم دیشما بگ یهر چ _

حرفا باشه برا  هی. بقیخواستگار دیایم ینیریشما با گل و ش م،یکنیم نییرو تع یوقت هیهم خوب. حاال  یلیخ _

 همون موقع.

حاال حرفاتون  نی! خب همدیشما بگ یمن که گفتم هر چ ؟یچ یعنیحرفا  نیبا اعتراض گفت: اِ... مادرجون!... ا مانیپ

 .دیرو بزن

 بره.  شیرو قاعده و قانون خودش پ دیبا یزیپسر جان، هر چ شهینم _

 د؟یبگ یزیچ هیپدرجون شما  _

 .میزنی. بعد حرفامون رو میخواستگار میاجازه بده بر دیبگم پسرم؟ مادر عروس خانم با یمن چ _

 د؟ینداشت هایریگسخت نیاز ا چهریما. چرا سر پر میکرد یریبابا!... عجب گ یا _

از کجا معلوم  یول م،یدیند یو ما ازت بد یدختر دست ما امانته. درسته که چند سال داماد ما بود نیا نکهیا یبرا _

 ؟یایدخترمون هم راه ب نیبا دل ا یبتون

 !گهید دینکن تیمادرجون اذ _

 کن! یباز یکم پارت هیخانم، حاال  _

. تا اون موقع یخواستگار دیایب دیتونی. امشب بعد از غروب آفتاب مدمیم فیتخف هیباشه، به خاطرِ آشنا بودنتون  _

 راحت بتونه فکراشو بکنه و جواب خواستگارش رو بده. الیدنبال کار و بارتون، تا دخترم با خ دیهم بر

هم که با خود آورده  یاآذوقه دیناهار شدم. با یرفتند مشغول مرتب کردن کلبه و آماده کردن غذا رونیآنها که ب 

یفکرم آرام نم یاکار کردن لحظه نیر ح. ددادمیداشت، قرار م یترخنک یکه فضا یروانیش ریبودند، در اتاق ز
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بکند،  یکمک توانستیدستانش نم دنید بیبخاطر آس ونظهر شده بود. مادرج کیکارم تمام شد، نزد ی. وقتگرفت

 شده بود. ادتریکار من ز نیبنابر ا

 

 ؟یبودم که مادرجون کنارم آمد و گفت: فکرات رو کرد نهیشوم یرو یحال هم زدن غذا در

چه  دونمی! نمرسهینم ییعقلم به جا کنمیفکر م یکنم؟ هر چ کاریناالن گفتم: مادرجون چ یاو چهره یدرماندگ با

 بدم. دیبا یجواب

 یقبول دار ی. اگر من رو به مادریستیکه کم از دخترم ن یتو دلم جا باز کرد یبه قدر یبود نجایمدت که ا نیتو ا _

 .کنمیبسپر به من، خودم درستش م

ازم  دیبهش محبت کنم، شا امرزیخداب چهریاگر نتونم به اندازه پر گمی. مترسمیم یکه قبول دارم. ولمعلومه  _

مشترک  یتو زندگ هاینابلد نی. نکنه استمیبلد ن یچیمن ه یرو داره، ول یزندگ هیدلسرد بشه. خب اون تجربه 

 مختلف. یاماها وهم هست. تو سرم پره از اگر  گهید یزایچ یلیمشکل ساز بشه. خ

. مرد ستین یهم پسر بد مانی. پکنمیم یمشورت هیدارم. حاال تا غروب با پدرجون هم  ییفکرا هیگفتم که من  _

داره غصه یلی. خاومدیاز دهنش در م یهست که چند ماه تو خودش بود و به زور حرف ادتی. هیو خانواده دوست یکار

 .رهیرو بگ مشیو تصم ادیکه تونست با خودش کنار ب یش رو بردچطور دل نیبب یاش بود. ولاز دست دادن زن و بچه

 چیهمسر خوب باشم؟ من که ه هیها و هم بچه نیا یبرا یهم مادر خوب تونمیهستم که م نینگران ا شتریمن ب _

 زامریکنه و بخواد من هم مثل اون خدا ب سهیمقا چهرخانمیکه بخواد همش من رو با پر نمینگران ا ایندارم.  یاتجربه

 باشم.

که به  ستی. قرار نکنمینم غیدر ادیاز دستم بر ب یزنده هستم، هر کمک ی. تا وقتفهممیرو م هاتیهمه دل نگران _

 نخور. ومدهیکه هنوز ن ییهم غصه روزها ادی! زیرو به دوش بکش یزندگ هیبار  ییتنها

 کنن؟ دایاز کجا پ ینیری! حاال گل و شانیب ینیریبا گل و ش دیبا دیمادرجون بهشون گفت _

 کنه. دایپ یزیچ هی تونه،ی. گل رو هم اگه همت کنه ممیکنیدرست م یزیچ هیرو که خودمون تا غروب  ینیریش _

 شه؟یم دایگل پ ییبرف و سرما مگه جا نیآخه تو ا _
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 .گهید ارنیب یشکشیپ دیبا یزیچ هینباشن.  یکه دست خال نِیمهم ا _

بعد از  یاند. ولگرفته یمی. مادرجون به من نگفت که چه تصمدیکوبیم نهی. دلم در سدیغروب آفتاب فرا رس باالخره

 که با پدرجون در حال صحبت هستند. دمیظهر د

 .میهامون رو شروع کنوقتش شده صحبت گهیاز خواندن نماز رو به پدرجون گفت: فکر کنم د بعد

 لحظه. هی دیبرخواست و گفت: اجازه بد شیاز جا مانیپ

 در دست برگشت. آن را به طرف من گرفت. درون گلدان فقط خاک بود. یاتاق رفت و چند لحظه بعد با گلدان داخل

. توش تخم گل دیبود که به فکرم رس یاما تنها کار ست،ین یارزشمند زیچ نی. اخوامیگفت: معذرت م یشرمندگ با

 سبز بشه و گل بده. دیفکر کنم تا ع ،یکاشتم. اگه مراقبش باش

 به لبم آمد. و آن را گرفته و کنار خود گذاشتم. یرفش لبخندح از

چند تا مطلب رو  دیگفت: اگه اجازه بد یجد یرا از من بردارد و با لحن اشرهینگاه خ مانیکرد تا پ یاسرفه پدرجون

 دارن با هم بزنن. یعنوان کنم، بعد دختر و پسرمون برن تو اتاق و هر حرف

 گهید شهینم د،یکرد دایبه هم پ یاو کشش و عالقه دیکنیم یسقف زندگ هی ریبا هم ز دیچون دار نکهیاول ا مطلب

 یعنم نی. اما به ادیبه هم محرم بش دیکه با نهیحرفم ا نیدختر و پسر نامحرم کنار هم بمونن. پس اول هی ینطوریهم

 .رهیصورت بگ یکه حتماً قراره ازدواج ست،ین

 یخواست یخواست اعتراض کند که پدرجون اجازه نداد و در ادامه گفت: مهلت بده حرفم تموم بشه، بعد هر چ مانیپ

 نه! ایبه صالحش باشه  تونهیازدواج م نینداره که ا نانیمردده و هنوز اطم یدخترمون کم دمیکه فهم نجوریبگو. ا

 یها با هم فرق دارن و دخترمون که براآدم یبدون دیبا یول ؛یرو دار یزندگ هی یدرسته که تجربه مانیهم آقا پ شما

رو تا  تیمحرم نیمخصوص خودش رو داره. پس مدت ا یهابده، دلشوره و دلهره یزندگ لیتشک خوادیبار م نیاول

 .دیخوریبه درد هم م دینیتا بب دیبهتر بشناس رو گهیهمد دیکنیم یمدت سع نی. شما تو امیدیقرار م دیع

. میکن یازدواجتون رو رسم دیسف شیتا در حضور چند تا ر نییده پا میریم دیروز اول ع د،یتوافق بدست آورد اگر

 .میتا با هم حلش کن دیجا مونده عنوان کن یو اگر مطلب دیحرفاتون رو با هم بزن دیبر دیتونیحاال م
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. پدرجون که تعلل ما میبده یچه جواب میدانستیو بعد به پدرجون و مادرجون. نم میبه هم نگاه کرد یکم مانیو پ من

 د؟یکنی! چرا منو نگاه مگهید دیحرفاتون رو بزن دیبر دیگفت: خب پاش دیرا د

 .دیبلند شود، که گفتم: ببخش شیشد از جا زیخ مین مانیپ

 میما تصمکه ش نطوریگفتم: ا دیانداخته و با ترد ریبه او کرده، سرم را ز ینشست. نگاه کوتاه شیسرجا دوباره

 نیکه ا یشما موافقم، به شرط مینداشته باشن، من با تصم یمخالفت مانی. اگه آقا پادهیصحبت ز یفرصت برا د،یگرفت

 .دیع یبرا ونهبم یینها میباشه و تصم شتریب ییآشنا یصرفاً برا تیمحرم

 پسرم؟ یگیم یگفت: چ مانیرو به پ پدرجون

 .رمیپذیمنت م دهیبه د دیشما بگ یبا لبخند گفت: هر چ مانیپ

رو به  نجایا ای. باریسرت کن و اون قرآن رو هم با خودت ب دیچادر سف هیدخترم برو  نطوره،یخب حاال که ا اریبس _

 رو براتون بخونم. تیمحرم غهیتا ص ن،یقبله بش

به صالحم  میتصم نیا ایو مطمئن نبودم آ دیلرزیکه پدرجون خواسته بود انجام دادم. گرچه دست و دلم م ییکارها

 ییبزرگترها میخودم را سپرده بودم به تصم نیهم یدرست فکر کنم. برا توانستمیبودم که نم جینه؟ آنقدر گ ایاست 

چطور از دهانم خارج شد، پدرجون و  دمیکه نفهم یابلهپدر و مادرم بودند. بعد از گفتن  یکه در حال حاضر جا

 گفتند. کیمادرجون تبر

ما  شیدختر پ نیباشه ا ادتیاز من نشسته بود کرد وگفت:  یکه حاال در فاصله اندک مانیبه پپدرجون رو  گرید بار

 دلش ترک برداره. شهیش یامانتِ. مراقب باش نذار

 شیخوشبخت یهر چه در توان دارم برا دمیچشمش گذاشت و گفت: چشم، قول م یدست راستش رو رو مانیپ

 انجام بدم.

 میزانو ینشست ودستش را رو کمی. نزدکردینشسته بود و ما را تماشا م یامدت ساکت گوشه نیکه در تمام ا دیفر

 ؟ینگاهش کردم گفت: ماما عروس شد یگذاشت تا به او توجه کنم. وقت

. او را در دیشده بود، به دادم رس صالمیکه متوجه است مانیبه او بدهم. خوشبختانه پ دیبا یچه جواب دانستمینم

. چند روز نبودم یچسبیبه ماما جونت م یریحاال همش م یو در حال قلقلک دادنش گفت: پدر صلوات آغوش گرفته

 رفت. ادتی مانیبابا پ
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 توانستمیاما نم دم،یکشی. از کارش خجالت مگرفتیلقمه م میبرا ینشسته بود و گاه کمینزد مانیسفره پ سر

ا بود ت یها را وادار کرد بخوابند. دنبال فرصتبچه شهیاز همجمع کردن هم کمک کرد و زودتر  یدستش را رد کنم. برا

امکان فراهم  نیا دند،یپلکیها که دائم دورمان مبچه حضورصحبت کند. اما با  یکرده و کم دایبا من پ یبتواند خلوت

 .شدینم

 م؟یکم حرف بزن هیکلبه  یکیاون  میبر یایها گفت: مبچه دنیبعد از خواب باالخره

 .میزنیم خیسرما؟!  نیتو ا _

 .میگردی. زود برمدمیطولش نم ادی. زمیچیدور خودمون بپ ارمیپتو م _

. پس از جا برخواستم تا موافقتم را نشان داده باشم. در را باز کرد، دیبگو خواهدیهم دوست داشتم بدانم چه م خودم

کرد. پتو را باز کرده، به من  زانیآو وارید یرو خیتا اول من وارد شوم. بعد از بستن در، فانوس را به م دیکنار کش

دستش را دور کمرم حلقه کرده، مرا به سمت صندوق کنار  کیانداخت.  مانیدوش هر دو یشد و آن را رو کینزد

 کرد. تیکلبه هدا

 یقیداد. نفس عم هیپتو به دورمان سرش را به سرم تک دنیچیبه خودش فشرد و با پ شتریمرا ب مینشست یوقت

 داشت.  یشتریب ژنیبه اکس ازیحرف زدن ن یبرا ایگو د؛یکش

 همهنیا یک دمیکه نفهم ،یتو قلبم رو پر کرد یشتریب یو روز به روز جا یاونقدر آروم و آهسته تو دلم پا گذاشت _

و نبودنت رو نداشتم. اون روز که از رودخونه گرفتمت، چنان  دنیبه خودم اومدم، که طاقت ند یت شدم. زمانوابسته

 .بودم یخود شدم، که به شدت از دست خودم عصبان یاز خود ب

ود خ یلیببرم؟ خ ادیدوسش داشتم، از  همهنیرو که ا چهریپر یزود نیبه ا دیاشتباهه، چرا من با نیخودم گفتم ا به

قشنگ و  یهم که قرآن خوندنت، من رو مبهوت صدا ی. اون روزدمیدیداشتم. هر شب خواب آشفته م یریدرگ

 به خودم لعنت فرستادم. یکرده بود، کل نتیدلنش یچهره

 

 یاردیخوابم برد. تو عالم خواب و ب ادیز الیکنم. شب با فکر و خ هیشکستم، تا خودم رو تنب زمیبارون ه ریز رفتم

پلکم  یبه زور ال یاما وقت چهره،ی. اول فکر کردم پرذارهینفر دستمال خنک رو دست و پام م هیکردم بودم، که حس 
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باالخره آروم گرفتم و  نکهیتا ا ا؟یو کدوم رو هیکدوم واقع دمیفهمی. نمدمیمات و تار تو رو د ریرو باز کردم، تصو

 خواب سبک و راحت داشته باشم. هیتونستم 

کن و از  یعالقه خودم رو سرزنش کنم. گفت زندگ نیبه خاطر ا دیاومد به خوابم. گفت نبا چهریموقع پر همون

شدم همش از  داریب یوقت یهم گفت، ول گهید یزایچ یلیتوست. خ یمن خوشحال یلذت ببر. گفت آرزو تیزندگ

به  دمی. که ددمیدیخواب م ایکرده  یستارازم پر شبید چهریواقعاً پر نمیرفت. چشمم رو دور اتاق گردوندم بب ادمی

 رو خدا سر راهم قرار داده. گهیپرستار مهربون د هیجاش 

رو که خدا به من داشته  یموهبت نیبه خودم گفتم چرا ا کردم،یچهره غرق خوابت رو تماشا م کهیحال لحظه در همون

 امقهیبه شق یابوسه کنم؟یم غیم رو کمرنگ کنم، از خودم دراز دست دادن زن و بچه یو خواسته با وجود تو، غصه

ها رو حفظ کنم و در کنارش از خاطرات قشنگم با اون تونمیمن م ؟تا آخر عمر عزادار بمونم دیزد و ادامه داد: مگه با

 بودن با تو لذت ببرم.

 یحالخوش یکه حاضرم برا یدووند شهیتو قلبم ر یبرات بسازم. به قدر یهست شقیرو که ال ییبتونم زندگ دوارمیام

 ؟یاز من دار یبکنم. حاال تو بگو چه خواسته و انتظار یهر کار تیو خوشبخت

 

 در سرم یبه دلم نشست، که به کل فراموش کردم، قبل از ورودم به کلبه چه آشوب نشیریساده و ش یهاحرف چنان

 آتش دلم بود. یرو یآب شیایریبرپا بود. کلمات صادقانه و ب

 رفته.   ادمیکرده بود. اما حاال همه  ریذهنم رو درگ زایچ یلیحرفات خ دنیراستش قبل از شن _

که در حال حاضر  یاوضاع و احوال نی. با امیت دارم در کنار هم آرامش داشته باشکه دوس دونم،یرو م نیا فقط

 داشته باشم. یترشیانتظار ب تونمینم م،یدار

 میگردیروز برم هی. ما هم شهیشروع م یباالخره بازساز یطول بکشه، ول یکم دی! شامونهینم نطوریکه ا شهیهم _

 .میکنیرو شروع م یعاد یزندگ هیشهر و 

 یلحظات نیاز مادرم اشک به چشمم آورد. با بغض گفتم: دوست داشتم همچ یاتفاقات گذشته و دور یادآوریهم  باز

 مادرم کنارم بود.
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را گرفت و مرا به سمت خود  میخورد و با دو دستش دو بازو یحالم دگرگون شده تکان نکهیا دنیبا فهم بالفاصله

 گرداند.

 انداختم. مادرت ادی.. ببخش تو رو نمتیبب _

 چسباند. اشنهیزد و سرم را به س میشانیبه پ یابوسه

یرو برات پر کنم. اما تمام تالشم رو م شیخال یجا تونمیهستم غم به دلت راه نده. درسته که نم شتیتا من پ _

 .یحس نکن یتا کمبود کنم

 

 چکدامیکه ه م،یفرو رفته بود یدلنواز یبود. در خلسه میبرا ینیضربان تند و کوبنده قلبش آهنگ دلنش یصدا

 میها. اما آغوش گرمش مرا آرام کرده و پلکدانمینم می. چه مدت در آن حال ماندمیدادنش نداشت انیپا یبرا یلیتما

 شده بود. نیسنگ

 تو بغلت خوابم ببره. نجایو گرنه ممکنه هم میبخواب میفکر کنم بهتره بر _ 

 ه؟یخوابت ببره! اشکالش چ فشارم داد و گفت: خب یکرد، کم یاخنده

 .یتو جام بخوابون یو ببر یبغلم کن یکه اونوقت مجبور نهیاشکالش ا _

 کار رو بکنم. نیا تونمیحاال هم م نیهم _

 . زشته...یآبرومُ ببر یخوایاز جا برخواسته و گفتم: نه!!.. م عیگذاشته و بلندم کند که سر میپا ریشد تا دست ز دوال

 .میمحرم گهیحاال د ،ییچه زشت _

سوء  تیمحرم نیآقا، ..  هواست باشه، قرار نبود از ا یتکان داده و گفتم: ها شیبرا دگونهیام را تهداشاره انگشت

 رو از سرت دور کن. گهید ی. فکرامیرو بشناس گهیمدت بهتر همد نی! ما فقط قراره تو ایاستفاده کن

 نداره. یکه اشکال زهیم زهیر یطونیش هیو گفت: حاال  خنده به طرفم آمد و انگشتم را در دستش پنهان کرد با
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قرار نانوشته، هر  کیبه بعد، طبق  تیسرما همچنان پابرجا بود. از آن شب محرم یرو به آب شدن بودند؛ ول هابرف

 ،ییاول آشنا یروزها رِیحرف و سر به زآن مرد کم کردمی. هرگز فکر نممیکردیخلوت م یمیدر کلبه قد یشب ساعت

 اند.از سرم بر نداشته ستد میدهایبا محبت و خونگرم باشد. اما هنوز هم ترد نیچن

 ما.. ما.. بَ.. بَ _

 دخترم، االن سوپت خنک بشه بهت بدم. باشه خوشگلم. ای. بیخوایبه مجانِ ماما، به _

 ییغذا دیکه به زور با دیرا نشان دهد. بر عکسِ فر اشیخوشحال خواستی. مدیزد و دستانش را به هم کوب یلبخند

 .کردیاز خوردن استقبال م شهیبه خوردش داد، فرشته هم

 بخوره؟ تونهیهم م مانیبابا پ ایخوش عطر و بو مختص فرشته خانمِ  یغذا نی. ادیراه انداخت ییبه به، چه بو _

که با  یِکوه یهایهم به خاطر سبز شیاگه گشنتونِ سفره رو پهن کنم. به اندازه همه درست کردم. خوش عطر _

 .میو خشک کرد میبود دهیمادرجون چ

 .یشکمو خانم رو بده، تا بذاره تو هم راحت غذاتُ بخور نیا ی. فعالً غذاستین یاعجله یگشنمون که هست، ول _

 بخوره. یزیچ هیچه غذاشُ بدم چه ندم، باز هم دوست داره سر سفره همراه ما  کنه،ینم یفرق _

 هیتو زحمت بق دم،یگرفتن قاشق و کاسه سوپ از من و گفت: پس تا من سوپشُ م یآمد، دست دراز کرد برا جلو

 کارها رو بکش.

رفت، تا دستانش  نهیها به طرف شومحرف نی. پدرجون در حال گفتن ابندهیم لیآدم قند ه،ییاوه، اوه، عجب سرما _

 آتش گرم کند. یرا جلو

 ختنیرا گفت و مشغول ر نیمادرجون ا ؟یکنیپهلو م نهیسرما س نیتو ا یگیبشه؟ نم یکه چ رونیب یریم یآخه ه _

 ها شد.سوپ در کاسه

به  شتریب دیآورد. با شونرونیب ادیز شهیسرما نم نینه؟ حاال که تو ا ایکنه  زیها رو تمزبون بسته نیا ریز یکی دیبا _

 بشه. یدگیرس لهیطو

 بخور تا گرمت بشه. کاسه سوپ را به طرف پدرجون دراز کرد. ایب _



 راه انیپا

 
72 

 

 .دمیاجازه نداد: تو غذاتُ بخور، خودم بهش م مانیپ یفرشته را خودم به او بدهم، ول یغذا هیرفتم تا بق مانیپ طرف

 ؟ینظرت رو نگفت ؟یگوشم آورد و گفت: فکراتو کرد کیسرش را نزد یاز مکث بعد

 ؟یچ _

 .میاطراف بزن نیا یگشت هی میبر گفتم!.. شبید _

 ؟یها چآخه... بچه _

 .میریدور نم ی. جامیگردیزود برم _

 .میما هم بشنو دیبا هم؟ بلند بگ دیکنیپچ پچ م یچ _

 !میبزن یاطراف چرخ نیا میبر یچند ساعت دیراستش پدرجون اگه اجازه بد _

 .دیهوا برگرد یکیو قبل از تار دی. فقط زودتر برستین یمشکل نکهیخب ا _

 چشم حتماً. _

گردش چند ساعته را  نیا میها کمکم کرد، تا زودتر بتوانهم درجمع کردن و شستن ظرف مانیاز خوردن غذا پ بعد

گردش را داده بود؛ اما هر بار  نیا شنهادیپ مانیبارها پ گذشت،یم مانتیکه از محرم یماه کی نی. در امیشروع کن

 نداشتم. یابهانه گریها دبرف ینسب ن. حاال با  آب شدرفتمیو نپذ برف و سرما را بهانه کرده

 مان نباشند.قصه کرد، تا سرگرم شده و مانع رفتن فیها را به اتاق برد و شروع به تعربچه مادرجون

یموقع برگشت به مشکل م ره،یگیوقت برف و بارون م هی. ستیبهش ن یهوا اعتبار نیطولش نده، ا ادیپسرم ز _

 .دیخور

 .دی. نگران نباشمیگردیتا بهتر بشه، بعد برم میمونیدره م نییتو کلبه پا میریهوا ناجور شد، م دمیاگه د _

 .دیخوش باش دیخدا پشت و پناهتون. بر _

رکت ح یبه کند میبودن مجبور بود زیل لیبه دل یداشت، خوشبختانه حرکت راحت بود، ول یمیمال بیش ریمس چون

 .میکن
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 ؟یاومدیم نجایا ادی! قبالً زیشناسیمنطقه رو م نیخوب ا یلیتو خ _

 کرد؟یم یزندگ یداشتم تو کلبه جنگل یدوست هیهست گفتم  ادتی _

 ادمه؟یآره  _

رو  نجایا ی. علمیاومدیم ادیمردونه ز پیاک یو هم گاه چهریبود. هم با پر چهریبرادر پر یخب منظورم همون عل _

 ها داشت.به درخت یبیه عج. عالقشناختیمثل کف دستش م

راهتُ  یهم هستن، تو چه جور هیها که همه شبدرخت نیا یعل گفتمیبود. م بیعج یلیکرد و گفت: برام خ یاخنده

ی. منجایا اومدمیم ادیز نیهم ی. برایتا فرقشون رو بفهم ،یکن یباهاشون زندگ دیمدت با هی گفتی. میکنیگم نم

 .فهممیو من نم فهمهیکه اون م هیها در چبفهمم فرق درخت خواستم

 ؟یدیشد؟ باالخره فهم یخب چ _

 دایکه بتونم راهم رو پ یکم، در حد هیاما  یدستش را دور کمرم حلقه کرد و گفت: نه به اندازه عل یاخنده همراه

 رو سر در آوردم.  میرفت و آمد داشت شتریکه ب یخاص یرهایمس هی یعنیکنم. 

 ه؟یبده چه جور حیمنم توض یخب برا _

 بدم. ادتیهم  یگرفوت و فن کوزه یخوایم ،ی. تازه اومدیام زد و گفت: اِ .. زرنگبه گونه یابوسه _

 .گهیهست؟ چهار تا درختِ د یانگار چ ،یگرفوت کوزه گهیم نیزده و گفتم: همچ شیآرنجم به پهلو با

 بمیبب ،یتنها ولت کردم خودت برگرد نجایچه دست بزن هم داره. چهار تا درخته؟ حاال اگه او گفت:  دیرا کش لپم

 چهار تا درختِ؟ یگیاونوقت هم م

 ها بشم؟گرگ ی! اونوقت غذایولم کن ادیدلت م _

خودم بلدم  ؟یها بشگرگ یزد و گفت: چرا غذا امقهیبه شق یاام گذاشت، بوسهدستش را به دور شانه دوباره

 خورمت.ب

 داشته باش. یبرداشت منف هیمنحرف، از هر حرف من  یایح یب _

 ه؟یام زد( خوردن کجاش منفبه گونه یگریخانم. )بوسه د ستین یمنف _
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 چِلِپ و چِلِپ بوسم کن. یاریم ریخلوت گ هیدو دست هولش دادم و گفتم: تا  با

 هم دلت بخواد. یلیخانم خودمه. خ _

 با حالت مثالً قهر پا تند کرد و جلو زد. و

فوراً به طرفم  مانیکه پ دمیکش یغیشروع شد. از ترس ج یزد و بالفاصله باران تند یدیلحظه رعد و برق شد همان

 بود که ادیز ینداشت. شدت بارش به قدر یادهیفا یول م،یستادیا یدرخت بزرگ ریآمد و مرا در آغوش گرفت. با هم ز

 نگه دارد. مانشدن در ا سیما را از خ توانستیدرخت نم یاهشاخ و برگ

 .میزنیم خیاز سرما  میبمون نجای. ایبانداخل کلبه جنگل میبهتره بر _

هم  رمیز یهالباس یحت م،یدیکه به کلبه رس یرا محکم در دستانش قفل کرد، تا مانع سر خوردنم شود. زمان دستم

 دینکند. شا سیدرون کلبه را خ مانیهاتا آب لباس میستادیکلبه ا یورود بانیسا ریز یاشده بود. چند لحظه سیخ

باران تمام رمقم را گرفته بود. سرما بدنم را  ریو ز یگل نیزم ینبود. اما راه رفتن رو یطوالن میبود مودهیکه پ یمسافت

 .میبه گذاشتکمتر شد، پا داخل کل مانیاز سر و رو دنیآب چک یکم یکرده بود. وقت حسیکرخت و ب

ر که پ رهایمس ی. تو بعضشنیرد م نجایاز ا یمثل ما که عبور یافراد ایها بانجنگل یپناهگاه موقتِ برا هی نجایا _

 نداره. یادیامکانات ز نیهم یاسکان موقت. برا یها هست براکلبه نیتردد باشه، از ا

 یپتو و تعداد کم ییفانوس و چند تا کی ،یزمیه یبخار کی کنفره،یتخته کهنه  کیبه اطراف انداختم.  ینگاه

 مانی. پرمیرا بگ میو بهم خوردن دندانها دنیلرز یجلو توانستمیموجود بودند. از شدت سرما نم لیظروف تنها وسا

 کینزد ای. بیلرزیم یقربونت برم. دار ایبه طرفم برگشت. دستانش را دراز کرد و گفت: ب یبعد از روشن کردن بخار

 .یتا گرم ش یبخار

 دانمیصورتم شد. نم یرهیخ یاند. کمکرده زانیآو یاوزنه میبه پاها کردمیقدم از قدم بردارم. حس م توانستمینم

 گرفت.  یداشتم، که نگاهش رنگ نگران یچه حال و روز

 .یشیم ضیلباسا تو تنت بمونه مر نی. اشهینم ینطوریا _

 ینطوریسرش را خاراند. انگار ا یکم گریگرفته بود و با دست د شیدستش را به پهلو کی. دیدور خودش چرخ یکم

 کند. دایپ یفکرش باز شده و راه حل خواستیم
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 یباسل نجای. ایشیم ضیحتماً مر یستیوا نجایلباسا ا نینگاهم کرد و دست آخر مستأصل گفت: اگر با هم یکم دوباره

پتوها رو دور خودت  نیاز ا یکی ار،یبهت.. اونوقت تو لباساتو در ب کنمی.. خب.. من... پشت منیبهت بدم. بب ستین

صورتش باال آورد. دو دستش را از دو طرف کامالً باز  یاز آنها را باز کرد. آن را تا جلو یکی. به طرف پتوها رفت و چیبپ

 کرده بود.

 که خشک بشه. یبخار یاالتا بذارم رو طناب ب ار،ینگات کنم. لباسات رو در ب تونمینم ینطوریا نیبب _

. وگرنه مجبورم خودم دست به کار گهیآورده و گفت: دِ زود باش د نییپتو را پا یکه از جانبم حس نکرد، اندک یحرکت

 بشم.

 را در آوردم. میهابود لباس یبه خود بدهم و با هر جان کندن یحرفش باعث شد تکان نیا

 .گفتمیحد کارسازه زودتر م نیتا ا مدیتهد دونستمیبه خنده کرد و گفت: اگه م شروع

 زدم. شیبه بازو یمشت کم جان رشی. از زدمیچیرا با فشار از دستانش خارج کرده و دور خود پ پتو

 

دختر خانم! حواست  هارهیمشتم را مالش داد و گفت: دستت هرز م یچشمانش را بسته بود، با دستش جا کهیحال در

 .هایکردم، حق اعتراض ندار یهست. بعد تالف

 .دادیاجازه را نم نیا میهابزنم، اما لرز و بهم خوردن دندان یکردم به حرفش لبخند یزور سع به

 باز کرد و گفت: اجازه هست؟ همه جا امن و امانه؟ یچشمش را به آرام کی

 ؟یچشمانم به لباسش اشاره کرده و گفتم: پس خودت چ با

 یرو یمرا به آرام یکرد. مثل کودک تیشده به دورم گرفت و مرا به طرف تخت هدا دهیچیپ یپتو یرا از رو میبازو

 انداخت. میتخت خواباند و پتوها را دانه دانه باز کرد و رو

 نیدندونات ساکت بشه واجب تره. من پوستم کلفته، به ا یصدا نیشان گفت: فعالً تو رو گرم کنم تا اانجام نیح در

 عادت دارم.  زایچ

 را به خنده انداخت. مانیزد که هر دو یااز اتمام کارش عطسه عدب
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 .چامی. حاال منم میپررو. چِشَم کرد یدو انگشتش فشرد و گفت: نخند!.. اِ.. دختره نیرا ب دماغم

 کرد.  زانیآو یبخار یطناب باال یبرداشته و رو یکی یکیافتاده بود،  نیزم یرا که رو میهالباس

گفتم: تو هم.. لباساتُ...  شد،یکه مانع درست حرف زدنم م یو به زور و با لرز اوردیکرد که دلم طاقت ن یگرید عطسه

 .چیپتو.. دور خودت.. بپ هی ار،یدرب

 صورتم دقت کرد. یدر اجزا یو کم ستادیبه طرفم آمد. کنار تخت ا نهینگفت. بعد با طمأن چینگاهم کرد و ه یکم

حس کرد  شدیم یرا به خوب اشیداشت و ناراحت یچند لحظه قبل تفاوت محسوس یهاکه با حرف یصدا و لحن با

 برات بسازم. زیگردش خاطره انگ هیگفت: متأسفم، دوست داشتم 

ی.. می.. درست و حسابیسرما هی..  هر دومون گهیشد.. د زی.. هم.. خاطره انگنیزدم و گفتم: ا شیبه رو یلبخند

 .میخور

 زیخاطره انگ نمیگفت: آره ا یادورگه ینگاه کرد. با صدا میهادر چشم یزد و از فاصله اندک میشانیبه پ یابوسه

 .شهیم

 کرد. شیهااز پتوها را برداشت و پشت به من شروع به در آوردن لباس یکی بالفاصله

گذاشته  میپتوها را روتر کارش را انجام دهد. با وجود آنکه همه دوختم، تا راحت واریرا به د میو رو دمیپهلو چرخ به

لرزش فک و بهم  توانستمیو نم کردمیباز هم احساس سرما م یکلبه را گرم کرده بود، ول یکم یو روشن بودن بخار

 را کنترل کنم. میهاخوردن دندان

 بهم خوردن ظروف آمد. یو صدا سر

 .یشیگرم م ی. بخورکنمیدرست م ییچا هیدبه هست. االن  نیکم آب تو ا هی _

بود  واریآمد و سرش راخم کرد تا صورتم را که رو به د کمیتوان جواب دادن هم نداشتم. نزد یعنیندادم.  یجواب

 .ندیبب

 !ادگاریعمو  دار؟یب ای یخواب _
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یم ینجوریشده؟ چرا ا ی! چنمتیشد، کنارم لبه تخت نشسته و گفت: فرزانه؟! بب امیعاد ریمتوجه لرز غ یوقت

 ؟یلرز

 ر.. سَردَم.. سَردَمه.سَ سَ.. سَرر _

 و با دو دستش از دو طرف مرا در بر گرفت. دیچیرا محکمتر دورم پ پتوها

 .زمیبه سرم بر یفرزانه؟ چه خاک ینش ضیکنم؟ مر کاریخدا! حاال چ ای _

 ... بمون.شمی.. پشی.. پیپ _

 تا گرمت بشه. مونمیم نجایچشم خانمم، چشم، هم _

 یبه درست توانستی. اما به خاطر تعداد پتوها نمدیپتوها در آغوشم کش یتخت جا داد و از رو یخود را رو یسخت به

 .امدیبوجود ن تمیدر وضع یرییمنتظر شد، اما تغ یدستانش را دورم حلقه کند. کم

. اجازه یبش ضیمر خوامیبال رو سرت آوردم. نم نیا ادمیو ناراحت گفت: فرزانه؟ من بخاطر اصرار ز نیغمگ ییصدا با

 گرمت کنم. یدیم

ته انداخ میکه رو ییپتوها ریز یحرف زدن نداشتم. به آرام یبرا یدانست، اما من رمق تمیعالمت رضا دیرا شا سکوتم

رد کرد و مرا محکم در آغوش  میکرد. دستانش را از دو طرف پهلوها کی. نرم و آهسته خودش را به من نزددیبود خز

 گرفت.

. دستانش که لحظه به لحظه کردمیگردنم حس م یرو یداغش را به خوب یهاگردنم گذاشت. نفس یرا رو شیهالب

کم حس کردم . کمکردیبدنم منتقل م یبه همه جا جیرا به تدر اشیشروع به حرکت کرده و داغ شدند،یتر مداغ

 .رندیمقابل هم قرار بگ مانیهاتا صورت اندبدنم را چرخ متیو مال یاست. به آرام شیحرارت بدنم در حال افزا

 .خوامتیم یلیلب گشود: خ یو درخشانش را قفل کرد و به آرام یاچشمانم، نگاه ستاره در

 .تریو طوالن گرید یاو بوسه دیچشمانم را کاو یزد. کم میهابه لب یکوتاه یبوسه

 خوددار باشم! تونمیکه نم ؟یهمه تو دلم جا باز کرد نیا یچه جور _
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. بعد از آن فقط بردیخود کرده بود، کلمات پر مهرش مرا به خلسه م یداغ و التماس چشمانش مرا از خود ب یهانفس

 حرارت خواستن در تنمان بود.  یداغ

    *            *          *         *           *          * 

 بود. کرده کرده بودم که چشمانم دو کاسه خون شده، صورتم سرخ و ورم هیگر آنقدر

 ه؟یهمه گر نیبا ا یکنیم گرمینشدم. چرا خون به ج کتیدِ، آخه منِ خاک بر سر که به زور نزد _

 پدر که قبلش ازت اجازه گرفتم؟ یب منِ

ی.. نبود. فقط.. فقط ممیحال یزیبودم.. که چ حالیو.. ب رمقیگفتم: من اِنقدر.. ب کردمیهق مکه هق همانطور

 .. گرم بشم.خواستم

 نطوریبذارم که هم تونستمی. نمیانجام دادم، بلکه گرم بش اومدیاز دستم بر م یمنم که هر کار دهیخُب پدر آمرز _

من که همه جوره دلم  ه؟یچ یبرا تهیگر نی. بابا آخه اینبود لیمیو من تماشات کنم. فرزانه قبول کن تو هم ب یبلرز

 ما رو مؤاخذه کنه؟ یخواستن کس نیمگه قراره بخاطر ا ؟ینگران یاز چ فهممی. اصالً نمرهیگ شتیپ

 ...یمن.. من.. من حاال چه جور _ 

خودتُ،  یبسه، کشت شششش،یزد و گفت: ه امقهیکنار شق یاچسباند. بوسه اشنهیشد وسرم را به س کمینزد مانیپ

 د.به خود فشر شتریو مرا ب دی. کنار گوشم را بوسیآورد ییکرده چه بال اموونهیقشنگ که د یچشما نیسر ا نیبب

 گهیکنم تا د کاریچ . بگوکنمیمن همون کارُ م یتو بگ ی. اصالً هر چخوامتیادامه داد: من همه جوره م یآرام به

 ؟یخوایم؟.. مم.. هومم؟یرو راه بنداز یبساط عروس نییدهِ پا میفردا بر نیهم یخوایم ؟یغصه نخور

 را کج کرد تا در چشمانم جوابم را بخواند. سرش

 !دونمیمن.. من.. نم _

 ؟یتا آروم بش یخوایم یقربونت برم، پس چ _

 تنهام نذار! _
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. یدرست فکر کن ذارهینم ی. گشنگمیفتیکم راه ب. پاشو کمکنهیم اموونهید تیدور یتنهات بذارم؟ وقت دیچرا با _

 باشه؟ م،یزنیش با هم حرف ماومد مفصل درباره کم به خودت برس، حالت که جا هی میبر

 تکان سر جواب مثبت دادم. با

 دختر خوب. پاشو فدات شم. نیآفر _

 .دیصورتم غلط یرو یو دوباره اشکم به آرام ستمیدختر ن گهیزمزمه کردم: من د آرام

 زیکرد و گفت: حاال خانم عز ستادنیزد. همانطور که دستش دورم حلقه بود، مرا وادار به ا میشانیبه پ یابوسه

 .یخودم

******** 

 تموم نشد؟ دست بجنبون دختر! نایمادرجون پاک کردن ا _

به من  گرید م،یبه مادرجون بگو توانمی. نمبردیو مرا به آن روز م شودیواژه در ذهنم تکرار م نی.. دختر، ... ا دختر،

 از نگاهم بخواند چه بر ما گذشته. ترسمیرجون نگاه کنم. مماد یهاام در چشمنگو دختر. بعد از آن روز نتوانسته

اش کرده. که رفتارم کالفه دانمی. مزانمیگر مانی. ناخواسته از تنها شدن با پرومیمان هم نمشبانه یبه قرارها گرید

و مرا از  ردیگیدستم قرار م ی. دست مادر روکردمیبود، تا با او مشورت م یکس خواستیدارم. دلم م یریخود درگ

 .آوردیم رونیب شانمیافکار پر

 ؟یفهمینم کنمیصدات م یاِنقدر فکرت رو مشغول کرده، که هر چ یچ یبه من بگ یخواینم _

 .کنمینبود. االن تمومش م نجای! حواسم ادیببخش د؟یشما صدام کرد _

 تونتیمحرم انیو پا دیبه ع یزیچ گهید ؟یریبگ میدرست تصم یتونیمرددت کرده که نم یچ نهیمنظورم ا _

اونجا تا شما  میری. هر وقت آماده بشه، من و پدرجون میرو هم که شروع کردن به بازساز یمینمونده! اون کلبه قد

 .دیراحت باش

 ندارم! یمن که با بودن شما مشکل _

 ه؟یچ یبرا دتیو ترد یناراحت یبگ یخواینم _
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 بود. کاش...  نجای. کاش.. مادرم اترسمیمن.. من م _

 الیهمه فکر و خ نیشد. مادرجون سرم را به آغوش گرفت و گفت: ا رینتوانستم خوددار باشم و اشکم سراز باالخره

 یتررفتار پخته شهیمشترک داره، که باعث م یزندگ هی  ی. تجربهسدهی. عاقل و فهمستین یمرد بد مانینکن. پ

 ادیاز دستم بر م یهر کار کنم،یم یباشم. اما سع مادرت یجا تونمینم داشته باشه. مطمئناً یامروز ینسبت به جوونا

 کمکت انجام بدم. یبرا

 گفتم ... نکهی! منظورم از ادیببخش یرا پاک کرده و گفتم: وا میهاپشت دست اشک با

. یدار یچه حس دونمیلبم گرفت و گفت: م یسکوت جلو یاش را به معناحرفم را ادامه دهم. انگشت اشاره نگذاشت

 یبرات باشم. حق دار یدرد دل کنه. من نتونستم همدم خوب یکی یدوست داره برا یتیموقع نیتو همچ یهر دختر

رو از  دهاتیترد تونهی. حداقل اون که میکنیم یهم دور مانیتو بعد از اون گردش از پ ی. ولیدلتنگ مادرت باش

 ببره. نیب

. ریرو بگ تیینها میباهاش صحبت کن. بعد هم فکرات و جمع و جور کن و تصم یدرست و حساب نیبش امشب

 نییده پا میزودتر بر دی. بامیبه فکر تدارکش باش دیکارها هست که با یلیخ م،یریبگ یانشاءاهلل، اگر قرار باشه عروس

. پاشو کشهیهم داره ته م مونحتاجیدارن. ما الزمها هم لباس و کفش برامون لباس بدوزه. بچه م،یکن دایرو پ یکس

 .یبه هم بافت الیو فکر و خ یغصه خورد یمادر، پاشو قربونت برم. بسه هرچ

 نهمهیبا او درد دل کنم؟ چرا ا توانمینم کردمیبود بر آتش دلم. چرا فکر م یمادرجون آب یایریساده و ب یهاحرف

 شیحرف نزدم و به جا مانیبا خود پ می. چرا مستقتگفیآزار دادم؟ مادرجون راست م شانیمدت خودم را با افکار پر

 بودم. یاز او فرار

زده شگفت امیناگهان رییتغ نیو پدرجون از ا مانیاستقبال کردم. پ مانیخوش و لب پر خنده از پ یموقع ناهار با رو 

 بودند.

 امشب با هم صحبت شهیمرا بشنود گفتم:  میکه فقط او صدا ینشستم و آرام طور مانیسفره داوطلبانه کنار پ سر

 م؟یکن

 ه.که بد هیگفت: چرا که نشه؟ تو جون بخواه! ک جانیزد. با ه میبه رو یحرفم چشمانش ستاره باران شد و لبخند با

 .زنمیحرف م یدارم جد گه،یاِ.. لوس نشو د _



 راه انیپا

 
81 

 

 خوبه؟  ،یشما بگ یدارم . چشم، اصالً هر چ یخب مگه من شوخ _

ا کار ب نیآورد. در ح رونیبود که مرا از الک خود ب یمادرجون تلنگر یهابه کارها پرداختم. حرف ادیز یِشب با انرژ تا

 حرف بزنم. مانیبا پ ییزهایدر مورد چه چ کردم،یخود مرور م

. فرشته زندیحرف م شتریبهتر شده و ب یلینسبت به قبل خ دیکرده بود. فر تیها هم سراو نشاط من به بچه شور

با هم  یدارد. خدا را شکر خواهر و برادر رابطه خوب ازین شتریشده و به مراقبت ب شتریب شیهاطنتیش روز به روز

 .داندیخود را مسئول مراقبت از او م ییمواظب خواهرش است . گو یلیخ دیدارند. فر

*** 

 م؟یکارها رو تموم کن میبرس دیتا ع یکنیفکر م _

 ریبه تعم ازیاستفاده شده. سقف اونجا ن میداشت خیچوب و م یهست. هر چ ازیلوازم ن یسر هی! دونمیم دیبع _

 داره. یاساس

 اونجا سر کرد. شهینباشه م ادیاگه بارش ز _

 .میکنیپدرجون؟ سر صبر درستش م دیدار یا. حاال چه عجلههیبهار فصل بارندگ _

 .میمون رو جدا کنکم خرجکم دیبا گه،ینه د _

معذبم کرده بود. دوست  شانیهاانداختم. نگاه ریبه من انداخت که سرم را ز ینگاه مانیحرف پدرجون، پ نیا با

 .میبگو مانیرا به پ میهاداشتم زودتر حرف

دل تو  دونمی. برو که مکنمیکارا رو م هیدستم گذاشت و گفت: خودم بق یکه تمام شد. مادرجون دستش را رو شام

 .ستیدلت ن

 ممنون مادرجون. _

نشان دهد سراپا گوش است و آماده  خواستینشسته بود، نه کنارم. م نهیدست به س میرو به رو مانیبار پ نیا

 ام کرده بود.معذب و دستپاچه تشیژستش و جد نی. راستش امیهاحرف دنیشن
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 یزیچ یخوایمحکم گفت: خب منتظرم، نم ییدستانش را به دو طرف باز کرد و با صدا د،یسکوت و مکثم را د یوقت

 ؟یگب

 .میرا بگو میهاو محکم حرف تیکردم خودم را جمع و جور کنم و من هم مثل او با جد یسع

که امکانش فراهم  یفرصت نیباشه که در اول نیا مونیزندگ تیاولو خوادیدلم م یعنی خوام،یمن در درجه اول م _

 .میریدنبال مادرم و ازش خبر بگ میشد، بر

 . افتمیاش ندر چهره یزیاما چ ست؟یبه صورتش کردم که بفهمم واکنشش چ ینگاه

که در توانم هست ازشون  ییکردم با خودم قول و قرار گذاشتم، تا جا دایها رو پبچه نیا یادامه دادم: من از وقت پس

 یطور هی نکهیا یعنی اگه خودمون... ایازمون جدا بشن  ندهیدر آ خوامیبراشون کم نذارم. نم یزیمراقبت کنم و چ

 نباشه...

 نیبچه خودمون و ا نیب یفرق میدار شدام را کامل کنم به کمکم آمد و گفت: هر وقت بچهجمله توانمینم دید یوقت

 .میو اونها رو مثل بچه خودمون بزرگ کن میدو تا نذار

یرو م هانیمنم هست و من هم هم یهاتیتو اولو یهاتیکه اولو نجایکردم و او ادامه داد: تا ا دییسر حرفش را تأ با

 گه؟ی. دخوام

م بشم، اون ه یزندگ هیمن که نه تجربه مادر بودن داشتم و نه همسر بودن، سخته که بخوام وارد  یبرا نکهیا گهید _

 .امیبر ب یاز پسِ همه چ یهست و بتونم به خوب نجایکه ا یبا امکانات محدود

را باال گرفتم. آمد کنارم نشست و دو دستم را در دستش گرفت و گفت: منو  بلند شد، همراهش سرم شیاز جا مانیپ

 ! به چشمانش نگاه کردم.نیبب

رو به دوش  یتنه بار زندگ هیتو  ستیقرار ن ه؟یچ یبرا یهمه دل نگران نی. امیو همراه باش کیما با هم قراره شر _

باشم. ما قراره به هم کمک  یپدر خوب کنمیم یهم سعمن  ،یها باشبچه نیا یبرا یمادر خوب یخوای. اگه تو میبکش

مادرجون و پدرجون هم  ،یستی. اما تو تنها نیداشته باش شورهدل دمی. بهت حق ممیرو بساز یزندگ هیو با هم  میکن

 م؟دوستیاز هم دار یچه انتظارات نکهی. امی. بهتره در مورد خودمون حرف بزنکننیم مونیهر جا الزم باشه همراه

 بکنه؟ ییباشه و چه کارها یمون چه جورطرف مقابل میدار

 چشمانم در گردش بود. یرو نگاهش
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 گم؟یم؟ درست نممهوم _

 !یبمون نطوریهم شهیهم خوادی...  دلم میهست یخوب یو حام یندارم!...  تو مهربون یمن.. خب... انتظار بخصوص _

 ییکوبنده قلبش گو یمشغول نوازش پشتم شد. صدا رشگیفشرد و با دست د اشنهیدستش سرم را به س کیبا  

 بود. ینواز آهنگ گوش

هشت  نیا ی. تویهمه نگران باش نیا یادامه داد: تو حق دار یآرامش بخش یسرم گذاشت و با صدا یرا رو اشچانه

همه اتفاق و دو تا  نیا کدفعهیداشته،  ینیآروم و روت یکه زندگ یدختر هیروت بوده.  یادینه ماه فشار و استرس ز

 ی. باور کن من آدم پر توقعکنمی. من درکت مگهید یزایچ یلیو خ یکنیم تیبچه که نسبت بهشون احساس مسئول

 شیپ کم. ما با هم کمیجنگل بلد باش یکامل رو اون هم تو یزندگ هیتمام فوت و فن  کدفعهیو انتظار ندارم،  ستمین

 .میخانواده موفق بساز هی میکنیم یو به کمک هم سع میریم

 م؟یرو راه بنداز یسرم زد و با خنده گفت: حاال اجازه هست سور و سات عروس یرو یابوسه

 گفت: عروس خانم! خوابت برده؟  د،یاز طرف من ند یالعملعکس یوقت

دورش حلقه به  شیخودم را به او چسباندم و دو دستم را از دو طرف پهلو شتریمرا از خود جدا کند که ب خواستیم

 کرده و گفتم: جام راحته! 

 یو ه یدو سه هفته خون به جگرم کرد نیفشرد: جات راحتِ، اونوقت تو ا اشنهیبه س شتریکرد و مرا ب یبلند خنده

 خوش به ما نشون بده. یرو ستیقرار ن گهیخانم از من بدش اومده و د کردمیمنو بگو فکر م ؟یکردیازم فرار م

 . میکرد یکار بد کردمیبودم، دلهره داشتم. فکر م دهیمسائل شن نیدر در مورد ا. انقدمیترسیمن م _

 زد و میشانیبه پ یاصورتم را از نظر گذراند. بوسه یدو دستش دو طرف صورتم را قاب گرفت و با دقت تمام اجزا با

مثل تو هستن. اما  یپاک و معصوم یکه دنبال سوء استفاده از دخترا ییمال کسا ،یدیکه شن ییهاگفت: اون حرف

 یاز دستش بدم. کف دستش را رو ستمیحاضر ن یرجو چیکردم و ه دایمنبع آرامشم، که اون رو پ هیمن دنبال 

 توئه. گاهیجا تپهیکه م یقلبش گذاشت و گفت: تا روز

 کنه! قیتزر یسالم باشه و تپشش به من انرژ شهیقلبش بود، زده و گفتم: هم یدستش که رو یرو یابوسه

 کنم. مشیتقد ارمیدرش ب منهیاز س یخوایهمش مال تو. اصالً م _
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 ؟یزنیم هیحرفا چ نیزده و گفتم: برووو، اِ.. ا شیبه بازو یمشت

کمبود  نیبشه. گرچه با ا ادیز تیگفتم بدمش بهت، انرژ ده،یم یصداش بهت انرژ یو گفت: خب تو گفت دیرا بوس لپم

 بشه! ادیز تیانرژ نکهیبه حال ا یوا ،یهم، خوب دست بزن دار یانرژ

 نکن! تی! اذمانیاِ.. پ _

 !یزنیهمش منو م یکردم؟ تو دار تتیاذ یمن؟.. من ک _

 !میبخواب میاصالً بهتره بر _

و  ! مفتهمه بهت مشاوره دادم نیرا گرفته و مرا دوباره به خود چسباند و گفت: کجا؟ ا میبلند شوم، که بازو خواستم

 .شهیکه نم یمجان

*** 

. بعد از آتش ختیخشک را در آن ر یهابه دور از درختان درست کرد. بوته و شاخه یکوچک یچاله مانیغروب پ دم

 .دیآتش پر یها را بغل گرفت و از رواز بچه یکیزدنش هر بار 

 م؟یبغلت کنم بپر یخوایسراغ من آمد و گفت: تو هم م به

 . تونمیخودم م _

 جلو؟ یایپس چرا نم _

 ش کم بشه.شعله شیمنتظر بودم آت _

و  دیفر ی. ولرفتیم یآتش رد شدند. آتش رو به خاموش یاز رو کباریاز من، مادرجون و پدرجون هم با آرامش  بعد

ب وچ گرید یبخاطر آنها کم مانیکند. پ دایهمچنان ادامه پ یباز نیزده بوده و دوست داشتند ا جانیه اریفرشته بس

 آتش بپرند. یتا خودشان از رو گرفتیبه نوبت دستانشان را م نباریو ا ختیخشک در چاله ر

خورده شود تا عمرمان  یشب نیشام آش رشته درست کرده بود و اعتقاد داشت،خوب است در چن یبرا مادرجون

 باشد. یدرون آش طوالن یهامانند رشته
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با  ی! بعد چه جوریها رو کوتاه کردعمر ما دراز باشه، آخه همه رشته یخوایگفت: مادر جون معلومه که تو نم مانیپ

 شه؟یم یعمرمون طوالن نهایخوردن ا

 اونا. یراست و دروغش پا گهی. دکنمیمن هم از اونا نقل م گفتن،یرو م زایچ نیا مایمادرجون، قد دونمیمن نم _

رو  مانیپدرجون به من و پ م،ینشست یسفره را جمع کرده و دور کرس یخورده شد. وقت یشام در بگو بخند و شاد 

  د؟یگرفت تونُیینها میکرد و گفت: باالخره تصم

 انداختم تا خودش پاسخگو باشد.  ریبه من نگاه کرد، سرم را ز مانیپ

 .میرو شروع کن مونیزندگ دیبا شروع سال جد میخوای. با اجازه شما ممیبا هم حرف زد شبیما د _

 یخوب و خوش یو در کنار هم زندگ دیش ریهم پ ی. انشاهلل به پایو مبارک منتیباباجان، به م یخب به سالمت _

 .دیداشته باش

و  یو در همه حال حام شهیرو بدون ما هم نیماست. ا یتو آرزو یبه من کرد و گفت: دخترم، سعادت و خوشبخت رو

 ؟یرو کمک ما حساب کن یتونیم م،یزنده و سرپا باش یو تا وقت میهست بانتیپشت

 جبران کنم. تونمینم یجور چیاز سرمون کم نشه. محبت شما رو ه تونیخدا شما رو سالمت نگه داره و سا _

مادرجون! وجود تو و  یبه جبران ندار ازیدستم گذاشت و گفت: تو ن یکه کنارم نشسته بود، دستش را رو مادرجون

خونه  نیو برکت رو به ا ری. شما خمیایهاش کنار بو بچه چهریز دست دادن پرها باعث شد، ما زودتر با غم ابچه

دختر خوش  هیکه اگه دخترمون رفت، به جاش  م،یکن رو خدا رو شک میممنون باش دی. ما بخاطر بودن شما بادیآورد

تو رو دختر  میکه زنده هست یتا روز ،ی. خودت هم نخواارهیدر ب یکسیو ب ییاومد تا ما رو از تنها گهیقلب د

 .میدونیخودمون م

 نیبا ا دیکنیم مو گفتم: بودن در کنار شما برام نعمته. شرمنده دهیرا دور گردنش حلقه کرده، لپش را بوس دستانم

 همه محبتتون.

بل از که تا ق ن،ییده پا میریو م میکنی. فردا صبح حرکت مدیدیخب، حاال که به حمد خدا به توافق رس لهیخ _

رو راه  ی. روز اول سال نو بساط عروسمیریم یهم، دنبال تدارک عروس ندهیچند روز آ ی. طمیهوا اونجا برس یکیتار

 د؟ی. همه موافقمیندازیم
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 هم گذاشتم.  یباز هم به من نگاه کرد و من فقط پلک رو مانیپ

  د؟یکنیکار م یرو چ وونایح یپدرجون، ول دیشما بگ یهر چ _

 ی. مشکلمیذاریچند روز براشون آب و غذا م نی. به اندازه امیگردیبرم ی. بعد عروسمیستین نجایفقط چند روز ا _

 .ادینم شیپ

 *           *           *           *           *          * 

. دیایما راه ب یبه پا دوست داشت پا دیفر یفرشته را به پشتش بست. ول مانی. پمیبا طلوع آفتاب حرکت کرد صبح

 یبه پا توانستندینم دیبودند و هم مادرجون و فر زیو ل سیهنوز خ هانیچون هم زم م،یآرام حرکت کن میمجبور بود

 ما برسند. 

 یراب دند،یفهم یاز ما استقبال کردند. وقت ی. به گرممیاز دوستان پدرجون رفت یکیبه خانه  م،یدیبه ده رس یوقت

خوشحال شدند و قول دادند خودشان تمام کارها را انجام خواهند داد. آنها  اریبس م،یآنجا هست یتدارک عروس

داشتند، که از همان  دیبه سن و سال فر بایتقر یا. نوهکردندیم یخانه محقر زندگ کیهمراه پسر و عروسشان در 

 یبیاحساس غر شدیداشتند، که باعث م یشان تنگ و کوچک بود، اما دل بزرگشدند. خانه یابتدا با هم مشغول باز

 . مینکن

به خانه بخت رفته،  یخواهرش را که به تازگ یمرا انجام خواهد داد و لباس عروس شیگفت خودش کار آرا عروسشان

و  مانی.  پکردندیدر مورد عاقد صحبت م گفتند،یقرض خواهد گرفت. پدرجون با دوستش که به او بابا هاشم م

 ها به فردا موکول شد. صحبت هیبق میخسته بود یلی. چون خیورد مکان و تدارک عروسپسرشان هامون در م

 

بودند. بعد از خوردن صبحانه مردها از خانه خارج شدند. گلرخ عروسشان بعد  داریبعد قبل از طلوع آفتاب همه ب روز

بلد است و لباسش را خودش  یاطیخ گفتی. مردیرا بگ اشیاز تدارک ناهار، به خانه خواهرش رفت تا لباس عروس

 ها  و مادرجون لباس بدوزد. بچه یدوخته. قرار شد برا

گفت: ماشاءاهلل،... ماشاءاهلل،...  گرداند،یها ماسفند را دور سر من و مهمان کهی)همسر بابا هاشم( در حال مهیحک ننه

 .کردیمو به ما فوت  خواندیم ییزهایلب چ ری...  و بعد زل،یبترکه چشم حسود و بخ

 عطر و گالب. یعوض بو م،یمون بو دود گرفتخواهر گلرخ گفت: ننه جان همه گلچهره
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 تر شده.چِشِتون نکنن. ماشاءاهلل، عروسمون خوشگل بود، خوشگل خوامیبَده م _

 وسعر میو نذاشت میکرد رونشیتا حاال که از خونه ب شبیببره از آقا داماد. د یکرد و گفت: چه دل یاخنده گلچهره

 . ستیدل تو دلش ن دمیشن نه،یخانمُ بب

 گفتیبود. م یعصبان یلیخ گفتیهامون م شبیهمانطور که مشغول درست کردن تور و تاجم بود، گفت: د گلرخ

. حاال از شب آخر میروزا رو گذروند نی. هامون هم گفته بود بابا ما هم انمیزنم رو بب دیذارینم گهید هیچه رسم نیا

 نداره. تُیشب دور هیکه طاقت  باختهدلش رو  یظاهراً بدجور یاستفاده کن، خوش باش. ول تیمجرد

. دیچرخیو دور ما م زدیدوخته بود، دست م شیکه گلرخ برا یگرفته، با آن لباس عروس ادیکه تازه راه رفتن  فرشته

 نروی. و با خنده از در بفتادهیتا پس ن گلرخ او را بغل گرفت، در حال خروج از اتاق گفت: برم آقا داماد رو خبر کنم،

 رفت. 

 یو خوش یدر کنار هم به خوب ،یرفتن از اتاق گفت: ننه جان انشاءاهلل، خوشبخت بش رونیدر حال ب هیحکم ننه

 .....دیکن یزندگ

 نمینشدم. با لبخند به طرف در برگشتم رفتنش را بب شیهابا دور شدنش متوجه حرف کرد،یدعا م زیر کی نطوریهم

 که....

و کراوات همرنگش دهانم باز مانده  یادر آن کت و شلوار سرمه دنشیدر خشکش زده بود. من هم با د یجلو مانیپ

 . مینگاه از هم بردار میتوانستیبود. نم

 بگو باور کنم،... واقعاً یزیچ هیشد و گفت: فرزانه، ..  رهیها را از نظر گذراند و بعد به صورتم خمهمان یکم مانیپ

 ..،یخودت

 خواندم: شیبرا برد،یلذت م دنشیخوانده بودم و او هر بار از شن شیرا که بارها برا یاز سهراب سپهر یشعر

 است یاست که در ما جار یراز بزرگ ،یزندگ

 ستیجار یجار ایدن رود

 رود است نیکردن در ا یآبتن ،یزندگ

 ماندیها ماست که در خاطره یوزن نگاه ،یزندگ
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 اکنون است نیدرک هم ،یزندگ

 وجود یایباز، به دن یاپنجره ،یزندگ

 با ماست یپنجره باز است، جهان نیکه ا تا

 نور، خدا، عشق، سعادت با ماست آسمان،

 میابیپنجره را در نیا یباز فرصت

 میبه آرامش پر مهر نس میبه نور، در نبند مینبند در

 میبکن یپنجره، با شوق، سالم نیبه ا رو

 خسته بشن. هیبق دیادامه بدم، اما شا تونمیبخوام بخونم، تا فردا صبح هم ممن اگر  _

طاقت  ی! من چه جوریکرد رییتغ یلیخ ی. ولیناباور به خود آمد و گفت: حاال باور کردم خودت مانیحرف پ نیا با

 جشن تموم بشه؟ نیا ارم،یب

و  دیبزن نجایشما تا شب ا مون؟یدنبال زندگ میبعد از خوندن عقد ما بر شهیبه مادرجون کرد و گفت: مادرجون نم رو

 !دیندار ی! با ما که کاردیبرقص

 شه؟یبدون عروس و داماد مگه م ی. عروسیبا خنده گفت: خجالت بکش پدر صلوات مادرجون

 تحمل کنم؟ یچه جور د،یآخه مادرجون به دل من رحم کن _

خواندن خطبه عقد  ینماز مسجد بود، برا شیو پ یاهلل گفتن بلند شد و  عاقد، که همان متول ای یلحظه صدا همان

 آمد.

 گوشم گفت:  ریکنارم نشست و آرام ز مانیپ

 ستیتمندیمن، وزن رضا یخوشبخت وزن

 دو سکوت انیم ست،اتیزمزمه پاک ح یزندگ

 خاطره آمدن و رفتن ماست ،یزندگ
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 میابیخاطره را در نیقدر ا خواهد،یدلم م من

حرف زدن هست. عروست فرار  یدرگوش یصاف نشست. حاج آقا گفت: پسرم وقت برا مانیسرفه عاقد پ یصدا با

 !کنهینم

 انداخت.  ریسر به ز نیشرمگ مانیها شد و پحاج آقا باعث خنده مهمان حرف

از خواندن خطبه و بله گفتن ما حاج  قرآن قرار داشت. بعد یهم رو یرو مانیهاقرآن را به دستمان داد. دست گلرخ

 .میکن شیبه دستمان داد که امضا یاآقا برگه

 نیبرگه شرح کامل داده شده و معتمد نیتو ا یول ست،یازدواجتون ن یکه در حال حاضر امکان ثبت رسم دیدونیم _

 د،یبرگه رو نشون بد نی، همبرگشت یخدا هر موقع اوضاع به حالت عاد دیتا به ام کنن،یرو  امضاء م رشیهم ز نجایا

 انجام بشه. شیقانون یتا کارها

 .میبا هم تنها باش یاتاق را ترک کردند، تا لحظات کیبعد از گفتن تبر هامهمان

 .دیکاویصورتم را م یرا در دستش گرفته و با چشمانش تمام اجزا دستانم

 . شدیعروس نشوندن. باورم نم یرو به جا گهید یکی ای یلحظه شک کردم واقعاً خودت کی _

 . دیرا بوس امیشانیدو دستش را دو طرف صورتم گذاشت و پ کف

 انجام بدم. تیخوشحال یبرا ادیم بر باز عهده یهر کار دمیقول م ،یزیبرام عز یلیخ _

 س.ا را بم نیدلگرمم. هم ن،یضربان دلنش نیو ا تتیگذاشته و گفتم: من فقط به بودنت و حما اشنهیس یرا رو سرم

 ؟یگیهمش شعر م ؟یشده؟ امروز شاعر شد یچ _

 اد؟یمگه تو بدت م _

 است. نیریاز لب تو ش دنشیشن یهر کالم _

 .یپس فقط من شاعر نشدم، تو هم شد _
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که به رختخواب  یااز لحظه مانیخوابمان برد. البته پ میبالش گذاشت یتا سر رو م،یخسته شد یشب به قدر آن

 .میشد داریاهل خانه ب یفرار کنم. صبح از سر و صدا دیترسیم ییمرا در آغوش خود نگه داشت. گو میرفت

مون از سر و کول نای. انقدر امیکرد دارتونیب دیها گفت: ببخشبا بچه یباز نیهامون در ح م،یاز اتاق خارج شد یوقت

 .میبخواب شتریکم ب هیباال رفتن، نذاشتن ما هم 

 .میحرکت کن دیمون زودتر باکلبه میبرس یکیقبل از تار می. اگر بخوامیشدیم داریب دیما هم با گه،ینه د _

ال . اصدیاون باال تنها باش نهیاما بهتر از ا که،ی. درسته جامون کوچدیبد بگذرون نجای! حاال چند روز اهیاچه عجله _

 .دیتو ده بمون نجایهم دیایچرا نم

برگرده و  یاوضاع شهر به حالت عاد م،یمنتظر تشی. واقعمیگفت: خب، ما اونجا راحت به من کرد و ینگاه مانیپ _

ی. ما هم نمکننیکه مادرجون و پدرجون از اونجا دل نم دیدونی. در ضمن ممیاونجا ساکن بش میدوباره بر م،یبتون

 .میحاال که پا به سن گذاشتن تنهاشون بذار میتون

زد و گفت: پدر  مانیبه پ یآرام یبود، پس گردن دهیرا شن مانیکه همان لحظه از در وارد شده و جمله آخر پ پدرجون

 ترم. من پا به سن گذاشتم.تازه داماد سرحال یمن از تو یصلوات

 .دیماساژ پشت گردنش با لبخند گفت: من غلط بکنم در مورد شما جسارت کنم، منظورم شما نبود نیدر ح مانیپ

اگه قصد رفتن  د،یرو بخور تونیینون و چا دیایگفت: مادرجون ب کردیکه با خنده به کَلکَل آن دو نگاه م مادرجون

 یکم داروها هیبا هم  میخوای. ممیباش مهیچند روز مهمون ننه حک میدار می. ما تصمدیبه شب نخور دیفتیراه ب د،یدار

 .دیچند روز از دست ما راحت باش دی. شما برموننیم شمونیپ ها هم. بچهدهی. داروهام ته کشمیآماده کن یاهیگ

 از یداربدون شما که اون کلبه صفا نداره. تازه نگه ه؟یچه حرف نیاخم رو به مادرجون کرده و گفتم: اِ .. مادرجون! ا با

 شما سخته. یها هم برابچه

نگذاشت مادرجون جوابم را بدهد و گفت: من خودم مواظبشون هستم. نگران نباش. تازه گلچهره هم عاشق  گلرخ

 تمام مدت بغلش بود. روزید یدیعروس کوچولو شده. ند نیا

 .انیها بتنها با بچه توننیآخه موقع باال اومدن که نم _

 .میتون باشدو روز مزاحم یکیو هم  میدر کرده باش رو مونزدهی. هم سمیایشون مموقع باال اومدن خودمون همراه _
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 .میایهمه زحمت در ب نیاز خجالت ا دی. باالخره بامیشیخوشحال م _

 ینداشت. عروس یحال و روز خوش ی. بعد زلزله کسکردنیبا جون و دل کمک م یهمه اهال یدینبود. ند یزحمت _

 .روستا نیبه ا دیآورد یها شادکم دلشون شاد بشه. مطمئنم همه دعا به جونتون کردن. بعد ماه هیشد،  یاشما بهانه

 ادیدرد دل ز م،یدیبعد مدتها به هم رس مهیها هم نباش. من و ننه حکنگران بچهراحت. دل التیبرو مادرجون، خ _

 نده هستن. و خ یهمش مشغول باز ینیبی. نمگذرهیبد نم نجایها هم ا. به بچهمیدار

 

چند  نیلذت بخش و با صفا بود. در طول هم اریبس ری. در بازگشت مسمیشد یرنگارنگ راه یهایاز خوراک یاکوله با

گرفته. موقع آمدن آن همه استرس داشتم و حاال حس آرامش. در  یگرید یرنگ و بو عتیطب کردمیروز احساس م

. آنقدر خوش گذشت که گذر میختیبرنامه ر ندهیآ ی. برامیکرد . خاطرات خوش گذشته را مرورمیطول راه شعر خواند

که چقدر خسته  دمیپا درون کلبه گذاشتم، تازه فهم یدشوار نبود. وقت میراه برا بیو ش کردمیزمان را حس نم

 ام.شده

 از تنمون بره. یراه بنداز، خستگ ییچا هی یتونیسر بزنم. تو هم اگه م وونایبه ح رمیمن م _

کردم روشنش کنم. لباسم را عوض کرده  یرفته و سع نهیبه طرف شوم ینمانده بود، به سخت میدر پاها یآنکه رمق با

 . میمان آورده بودشدم که همراه ییهایو مشغول مرتب کردن خوراک

 ها آب و غذاشون. زبون بستهمیوارد شد و گفت: خوب شد به موقع برگشت مانیبودم که پ یدم کردن چا مشغول

 کم علف تازه بخورن. هیاطراف  نیا برمشونیتموم شده بود. حاال که هوا بهتر شده، فردا م

 شد. مانیکه باعث خنده پ دم،یکش یبلند ازهیخم

 خنده داره؟ دنیکش ازهیخم ه؟یچ _

 !یخسته شد یلیمعلومه خ _

باال. من که  ینفس من رو آورد هی نجوریکرده و گفتم: خب معلومه، هم میداده و شروع به مالش پاها واریبه د هیتک _

 .ستمیمثل تو با تجربه ن

 !یخودت قبول نکرد م،یاستراحت کن یخوایچند بار بهت گفتم م _
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 .میزودتر برس خواستی. دلم مدمیاونموقع بدنم داغ بود نفهم _

ده تا به دور کمرم حلقه کر یشرویپ جیکرد. اما دستانش به تدر میشد و شروع به ماساژ پاها کمیبا خنده نزد مانیپ

نشاند. همانطور که دو دستش دور کمرم قفل شده بود،  شیپاها یداد و مرا رو هیتک واریو خود به د دیشد. چرخ

اش شانه ی. سرم را رونمیخسته بودم که نتوانستم صاف بنش یصورتم شد. اما من به قدر یاجزا یمشغول تماشا

 گذاشته و چشم بستم.

 شه؟آماده ب ییچا یصبر کن یتونیکه نم یاصورتش بود، زد و گفت: انقدر خسته کینم که نزدبه لبا یکوتاه بوسه

 . برهیتو بغلت خوابم م نجایام که همانقدر خسته _

در آغوش گرفت و گفت: پس  یگذاشته و مرا مانند نوزاد میدو پا ریرا ز گرشیگردنم و دست د ریدستش را ز کی

 راحت بخواب. الیبا خ نجایهم

 

 

 میهاکه تمام دلشوره شودی. باورم نمییایو لذت بخش و رو نیریعمرم بود. ش یروزها نیچند روز جزو بهتر آن

ها به همراه خود کرده که باورش سخت است. باالخره بچه فتهیمدت کوتاه چنان مرا ش نیبوده. در هم هودهیب

پا تند کرده و خود را در آغوشم  دیکه مرا د دوراز  دیدلتنگشان بودم. فر داًیبه خانه برگشتند. شد مانیهامهمان

 پرت کرد. او را محکم به خود فشرده و صورتش را غرق بوسه کردم.

 دلم برات تنگ شده بود مرد من. _

یماما فرزانه، من مردش هستم. اما همه به من م شیبرم پ دیبا گفتمیگوشم گفت: من به همه م ریز یآرام به

ن م گهید گن؟یمردشه. راست م مانیبه بعد بابا پ نیتو رو الزم نداره، از ا گهیحاال ماما فرزانه د گفتنیو م دنیخند

 ؟یرو الزم ندار

 میدونیکه م میدوست داره بگه! مهم خودمون دو تا هست یهر چ یاش زدم و گفتم: بذار هر کبه گونه یگرید یبوسه

. فرشته کوچولو هم تو رو الزم یدارم. تازه تو مرد دو نفر هست اجیبهت احت شهیو من هم یخودم یتو مرد کوچولو

 داره. مگه نه؟
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 را به نشان بله تکان داد و گفت: اوهوم. سرش

  ؟یگرفت ادی یاز ک گهید نویبله! ا ه؟یچ گهیاوهوم د _

 اوهوم. گهیهمش م یهاد _

 رو بهش نشون بده. وونایبگه بله. حاال برو ح دیخب بهش بگو زشته، با _

 ییرایمشغول پذ م،یکه داشت یو و تنقالت یکردم. با چا شانییآمد گفته و به داخل راهنماخوش شانکیکی هب

 .اومدنیتون مشدم. گفتم: کاش گلچهره و همسرش هم همراه

. کردیم تشیاذ یراه سرباالئ نیکم ناخوش احوال شده. ا هی ی. اما تازگادیدوست داشت ب یلیگفت: اتفاقاً خ گلرخ

 .گهیفرصت د هیانشاءاهلل 

 شده؟ یحالش خوب بود! چ میخدا بد نده، اون روزا که ما بود _

 داره. یکه پشتش خبر خوشه! تو راه هایاز اون نا خوش _

 د؟یپریم نییباال پا نهمهی! پس چرا همش فرشته بغلش بود و ایلبخند گفتم: به سالمت با

اولش مطمئن نبود  یبودم و دلم همش آشوب بود. ول حوصلهیکسل و بکم  هی گفتیتازه چند روزه متوجه شده. م _

 .هیمتوجه شد خبر شافهیاز رنگ و رو ق مهیننه حک نکهیباشه. تا ا یبه خاطر حاملگ

 .دیبگ کیاز قول من بهش تبر _

که مهمانمان  یی. در روزهادندیخواب یمیخسته بودند، شام را زودتر آماده کردم. مردها شب را در کلبه قد چون

را در کنار رودخانه  زدهیزودتر تمام شود. روز س یمیکلبه قد یبودند، آقا هامون هم کمک کرد تا کار بازساز

را جمع کرده و  مانلیبا عجله وسا میشروع شد. مجبور شد یدی. اما به محض خوردن ناهارمان، باران شدمیگذراند

 .میبه کلبه برگرد

فراهم کرده و تبش را  یشدم. به شدت بدنش داغ بود. بلند شدم تا آب و دستمال داریب دیناله فر یشب از صدا مهین

 نهیروشن کردن شوم یجوشانده شد. گلرخ برا هیشدند. مادر مشغول ته داریکه مادرجون و گلرخ هم ب اورم،یب نییپا

. با روشن شدن هوا و بودم شیخنک کردن دست و پا لبوده و مشغو داریسرش ب یبه کمک مادر رفت. تا صبح باال

 آرام گرفت. یشدن مردها تازه کم داریب
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 شده؟ یچ ه؟یچه وضع نیشد. به طرفم آمد و گفت: ا امیبه محض ورود متوجه آشفتگ مانیپ

 جوابش را بدهم. توانستمیو خسته بودم که نم حالیب آنقدر

من  بود. بعد رو به داریتب کرده بود، فرزانه هم تا صبح باال سرش ب شبید دیپسرم. فر ستین یزیگفت: چ مادرجون

 .دهیکم استراحت کن. رنگ و روت پر هی، تو هم برو کرد و گفت: حاال که آروم گرفته

به موقع مرا گرفت و  مانیرفته و تعادلم را از دست دادم. پ یاهیحال برخواستن گفتم: خوبم! اما ناگهان چشمم س در

 نم شد.مانع افتاد

 از پا انداختت؟ یداریشب ب هیچت شد؟  گهیتو د _

 دراز بکشم.  یکرده و به طرف اتاق رفته، تا کم یجواب دادن نداشتم. از جمع عذر خواه حوصله

  ؟یش داریب یخوایآرام تکانم داد و گفت: نم مانی. پدمیچه مدت خواب دمینفهم

 دم؟یخواب یلیآخ.. چه بد شد!.. خ _

 بله. ظهر شده! _

 .یبد شد. کاش زودتر صدام کرده بود یلیکار کنم؟ خ یناهار درست نکردم! .. حاال چ ی.. وا؟یپس مهمونا چ _

 مادرجون نذاشت. مهمونا هم رفتن. یسراغت، ول امیچند بار خواستم ب _

 رفتن!.. چرا؟! _

و  یبش داریکنم، که منتظر نموندن ب یعذرخواه برن. گفتن از قولشون ازت زدهیچرا نداره. از اول قرار بود بعد س _

 .میبخور میکار از کار گذشته. مادرجون آش درست کرده. پاشو بر گهیتشکر کردن. حاال د یلیخ

 چطوره؟ دیفر _

 .نیخودت بب ایب _

را گفت و از اتاق خارج شد. بعد از چند ساعت خواب، باز هم دوست داشتم بخوابم. با آنکه صبحانه نخورده بودم،  نیا

 به غذا نداشته و گرسنه نبودم. از اتاق که خارج شدم، همه دور سفره نشسته بودند. یلیاما م
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 در رفت باباجان. تیگفت: خستگ پدرجون

 بله، ممنون. _

 زحمت غذا درست کردن، افتاد گردن شما. دیبود. رو به او گفتم: ببخش میتماشاهمچنان محو  مادرجون

 .دهیرنگت پر ،یدخترم. کاسه آش را به طرفم گرفت و گفت: بخور، ضعف کرد میمن و تو ندار _

و  دمیرا بوس اشقهیبود. شق یعیبدنش طب یگذاشتم. خدا را شکر دما اشیشانیپ ینشستم و دست رو دیفر کنار

 مرد من. یگفتم: خوب

 .خوردیرا م شیغذا اشتهایزد و با سر جواب مثبت داد. او هم ب میبه رو یلبخند

 ؟یکه همش در حال استراحت یدر نرفت؟ مگه کوه کند تیخستگ اد؟یهنوزم خوابت م _

 یم حس کرختشد، من ه ضیمر دیکه فر یبرخواستم. حوصله جواب دادن نداشتم. از روز میرمق از جا یحال و ب یب

مشکالتم اضافه  ریسردرد هم به سا مانیپ یهاهیو کنا شین نی. با اشومیبدتر م گذرد،یدارم و هر چه م یو خستگ

تب تند و  کیفروکش کرد. انگار  یزود نیچرا به ا هشده. حوصله خودم را هم ندارم. در تعجبم آن همه عشق و عالق

 .دهدیتنها مادر است که به حال و روزم توجه نشان م انهیم نیزود گذر بود. ا

 

کنم. تو هم خوب استراحت  دایپ یکار تونمیم نمیبب رمیباشم. م کاریب نجایا تونمی. نمستمین نجایا یمن چند روز _

که  را یاشک دی! رفت و ندیسادگ نیام زد و رفت. به همبه گونه یانباشه! بوسه نیحال و روزت ا گهیکن! برگشتم د

خود را مشغول کنم، تا کمتر  دیبه فر سیبا کارِ خانه و تدر دم،کر یبعد سع یصورتم روان شد. در روزها یرو صدایب

 هیو کنا شین ند،یبیدائم مرا در رختخواب م یخب حق دارد وقت م،یگویخودم م شیفکر کنم. پ مانیبه رفتار سرد پ

. برگشتش دیهفته طول کش کیاز  شیب مانیچند روز پ ست؟یهمه کسل بودنم چ نیا لیدل فهممیبزند. اما نم

نشسته و  یتنه درخت ینبود تا مطمئن شوم. رو یام. اما راهکه متوجه شدم، احتماالً باردار شده یشد با روز مصادف

 آمد. کمینزد مانیدر افکارم غرق بودم که پ

 !یعجب استقبال گرم _
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دفعه ظاهر  هیسر و صدا،  ی. تو چرا همش بمیباز ترسوند مان،ی! .. پیگذاشته و گفتم: وا امنهیس یدستم را رو کف

 ؟یشیم

 یام زد: دلم برات تنگ شده بود. اونوقت باهام بد اخالقبه گونه یاکرد و دست دور کمرم حلقه کرده، بوسه یاخنده 

 ؟یکنیم

 ؟یبرگشت ریچرا انقدر د _

زلزله  دمیکه فهم نطوری. ارسهینم یمساعد یدنبال کار بودم. به چند تا روستا سر زدم. از شهر هم هنوز خبرها _

. نیهم کل کره زم دیشدن. شا یرانیو و یخراب نیا ریاطراف هم درگ ینبوده، اکثر کشورها رانیفقط محدود به ا

 حالت بهتر شد؟ ؟یکرد کاریگه چه خبره. تو چید یجاها دیوجود نداره، که بشه فهم یادیز یارتباط یهاراه

 باشه؟ ییخبرا هیگفتم: فکر کنم  ریلباسش  شده و سر به ز قهیبا  یآغوشش مشغول باز در

 مثالً؟ ییبه خود چسباند و گفت: چه خبرا شتریمرا ب _

! من اصالً میدار نشبچه یزود نیبه ا ،یتو قول داده بود مانیچطور مطمئن بشم؟ پ دونمینم یحامله باشم! ول دیشا _

 رو ندارم. شیآمادگ

 .گهیکرد. خدا داده د شهینم شیخب اگه هم باشه، کار ی! ولیستیحاال که مطمئن ن _

 .تونمیم یبه مراقبت داره. من چه جور ازین کهیمالِ منِ. تازه فرشته هنوز کوچ هاشی! همه سختیراحت نیبه هم _

 .کنهیرو دوا نم یدحاال کار از کار گذشته. غر زدنت در _

 ؟یریم یدار یراحت نیو گفتم: کجا؟ به هم دمیرا چسب شیرا از دورم باز کرد که برود. بازو دستش

شده و سقوط کردم.  یناگهان خال میپا ریحرکت از دستم خارج کرد، که تعادلم را از دست داده، ز کیرا با  شیبازو

 اصابت کرده و از حال رفتم. یتا باالخره به درخت رفتم،یم نییو پا خوردمیغلت م نطوریهم

 ی. سعکردمیتنها درد را حس م دادم،یکه به خود م ی. هر تکاندمیشنیدر اطرافم م یدرهم و نامفهوم یصداها

 .انددهیبه هم چسب میپلکها دیرسیکردم چشمانم را باز کنم، اما به نظر م
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خورده  یتکان نیانگشتانم کوجکتر دانمیم دی. اما بعدیدر شلوغ نکن: بسه، انقمیدستم را بلند کنم و بگو خواستم

 باشند.

 حرکتش داد. شهیکن. نم دای. پسرم برو دکتر پرهیکرد. داره از دست م یکار هی دیبا _

 منه. من باعث شدم. ریهمش تقص _

تر . بلکه زودگهیسمت برو، من هم سمت د هی. تو میفتی. پاشو راه بکنهیرو حل نم یکه مشکل یبابا جان، خود خور _

 .میکن دایپ یدکتر

 دستش به فرزانه بخوره. ذارمیکه نم هیاگه منظورتون اون دکتر دوزار _

 به همون. یبد تیرضا دیکن. وگرنه با دایدکتر بهتر پ هی یتو اگه تونست_

 تا تلف نشده. د،یفتیراه ب دیپاش ست،یحرفا ن نیحاال وقت ا _

را بشنود. سردرگم دور  میآنجا بود، که صدا یاصالً کس دانمیآب کنم. نم یدادم، تا تقاضا یرا تکان میهازور لب به

شان فرزانه گفتن ی. فقط صداکردیم میطرف صدا کیبه کدام طرف بروم. هر کس از  دانستمی. نمدمیچرخیخود م

 شانی. تنها صدادمیدیرا نم چکسیشد. هآن خارج ن از ییرا حرکت دادم. اما آوا میها. لبشدیدر ذهنم اکو م

 درگوشم بود.

 !یبهش دست بزن یحق ندار _

 چشمت جون بده. یجلو یبذار یخوایپس م _

 .دمیکرد، خودم انجام م دیتو بگو چه کار با _

فل و سرگردون شدن ط رونیها، اونا هم حبچه شیپ میبر ایبابا، ب ایبذار دکتر به کارش برسه. ب رونیباباجان برو ب _

 .رهینم شیاز پ یکار یباش نجای. امیبر ایبابا، ب ایمعصوما. ب

 

از  یا. حس و حالم ملقمهفتادیاز سرما لرز به بدنم م یعرق بودم و گاه سیاز گرما خ ی. گاهکردمیدرد را حس م فقط

 حاالت مختلف بود.
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 کنم.  هوششیب تونمیندارم. نم یادینذار تکون بخوره. من امکانات ز ر،یمادر دستش رو بگ _

 مطلق بود. یاهی. بعد از آن سکردیم میکه صدا دمیشنیرا هم م مانیپ ادیفر ی. صدادمیکش یادیدرد فر از

**** 

 .نمشیلحظه بب هیاجازه بده  کنمیمادرجون خواهش م _

 ؟یدختر کرد نیرفت، چه با ا ادتی یزود نیبه هم _

 !مشنیباشه؟ شما بذار بب دهیخود فرزانه من رو بخش دیاصالً شا ؟یچه کار کنم تا منُ ببخش دیمادرجون آخه من با _

 نه! برو بذار به کارم برسم. ای دهیفرزانه نا نداره حرف بزنه، که حاال بخواد بگه تو رو بخش _

فرزانه رو بهش و گفت: گلرخ جان سوپ  دیبست. به سمت گلرخ چرخ مانیپ یرا گفت و در را به رو نیا مادرجون

 ؟یداد

 بله مادر، داروهاش رو هم دادم. _

 !یروزها به زحمت افتاد نیا یببخش، حساب _

 .ندشیشوهرش بب دیدی. حاال چرا اجازه نممیبه داد هم برس دیها باموقع نجوری. استین یزحمت _

ماتِ صورتم  نطوری. همشتیپ ادی. بگم بدنتهید تابیس. ب. گفتم شوهرت حالش آشفتهدمیچند بار از فرزانه پرس _

 دو هفته نصف تنش آب شده. نی. در عرض همشهیم شیدلم ر نمیبی. حال و روزش رو مگفتینم یچیمونده بود، ه

 د؟یریگیکه نبوده. چرا انقدر سخت م یاتفاق عمد نیا _

 سهیقام چهریدختر رو با پر نیا دیگفتم نبا مانیدختر دست ما امانته. قبل ازدواجشون، چقدر به پ نیا نه،یمسئله ا _

 برد. ادیحرفام رو از  یزود نیبه هم ی. ولیکن

و  دهیفرزانه همش خواب ی. ولکردیکار م مارستانیش، تا روز آخر تو ببا اون شکم گنده چهریچطور پر گهیبه من م _

دونه بوده.  هی یکی. فرزانه تو شهر بزرگ شده، فهیضع شهیبن یکیآدم با آدم فرق داره.  گمی.مکنهینم یکار چیه
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یبوده و تو کوه و جنگل وقت م زیدر حال جست و خ ادراشبر یکه همش همپا چهریمثل پر یتوقع داشته باش دینبا

 بشه، تا قدر بدونه. هیکم تنب هیباشه. مگه به خرجش رفت.  براش الزمه  گذرونده،

 .خورهیو ناراحته. اون هم به اندازه خودش غصه م شونیچقدر پر دینیبیگناه داره مادر. نم _

 در حال ناله. اگر ایخواب بود  ای. فرزانه دنشید ومدیاول م یکم بهتر بشه. روزا هیمدت بگذره. فرزانه  هیفعال بذار  _

دو  یکیتازه  ی. خودت که شاهدشناسهیکس رو نم چیانگار ه کرد،ینگاه م یجور هی کرد،یهم چشماش رو باز م

 .زنهیروزه چند کلمه حرف م

شد. آن همه عشق و  لیبه سراب تبد میاهایچه زود رؤ کنم،یام و فکر مرو به رو زل زده واریتمام مدت به د 

 جهینت نینبوده. به ا هودهیآنهمه دلشوره ب فهممیراه را اشتباه رفتم. حاال م یسرد شد. کجا کبارهیبه  یدلدادگ

 .مپر کن شیرا برا چهریپر یخال یجا توانمیمن نم ام،دهیرس

 شاندنیبه آغوش کش یدلم برا شوند؟یها چه مبروم. بروم به دنبال مادرم بگردم. اما بچه نجایبهتر است از ا دیشا

 در به یتنها از جلو دیترسناک شده، که فر یلیخ امافهیشان کنم. فکر کنم قبغل توانمیتنگ شده. از زور درد نم

 .گذاردیو قدم جلو نم ستدیایم میتماشا

فراموش کنم،  توانمی. نمنمیبیآن روز را هر شب در خواب م یها. تمام صحنهکندیحالم را بد م مانیپ یهاالتماس

 را. تفاوتشیآن لحن سرد و ب

*          *          *          *          *          * 

اش هست که به خانه یاز کلبه خارج شوم. گلرخ چند روز یکم گرفتم میاز چند هفته استراحت، امروز تصم بعد

 را به دست آورده و کمک مادرجون باشم. میکنم دوباره قوا یسع دیبرگشته. با

 تازه برات خوبه. ی. هوارونیب یاومد یچه خوب کرد _

 .میبا صدات بترسون دیهر بار با ؟یاومدنت رو اصالح کن ییهوی نیا یخوایاخم نگاهش کردم: تو نم با

بلند و نامنظم است. ظاهرش آشفته و  شیهاشیکرده. موها و ر ریینگفت. چقدر تغ چیشد و ه رهیچشمانم خ به

 به سر و وضعش شد. بمیاست. متوجه نگاه عج مارتریاو از من ب یی. گودهیژول

 شدم.  پیکرد و گفت: خوش ت یمصنوع یخنده
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 وقتچیه گهی. دیکرد همیدل و دماغ برام نمونده بود. بد جور تنب دنتیا ندکرد و گفت: ب رییلحنش تغ کبارهی به

خار به پات بره.. چطور  هی ادییمن که دلم نم انصافیرو ندارم. آخه ب دنتیخودت رو از من محروم نکن. تحمل ند

 که... یفکر کرد

 و دو دستش را پشت گردنش گره زده، سرش را رو به آسمان باال گرفت. دیکش یپف

 کنم. دایبلکه بتونم دواش رو هم پ ه،یکلمه بگو بدونم دردت چ هیدِ آخه  _

 تنها باشم. خوامیم _

حرف را نداشت. ماتش برد. چند لحظه بدون پلک زدن نگاهم کرد و بعد عقب عقب قدم برداشت  نیا دنیشن انتظار

 و دور شد. دیچرخ کبارهیو به 

 دهید بیآس یهاخانه یاطراف رفته، تا در کار بازساز یاز روستاها یکیبه  یمدت یبرا دم،یآن روز فهم یفردا

 شان کند.کمک

 

و  ماندیدو روز م یکی آورد،یرا م مانحتاجیما ری. آذوقه و سازندیبه ما سر م یگاه مانیاست. پ انیرو به پا بهار

هم اشاره کرد  کباریکرده.  دیخود را تبع نگونهیگران تمام شد، که ا شیبرا یلی. ظاهراً حرفم خشودیم یدوباره راه

در  یلیخ یفراهم کرده و ما را به آنجا ببرد. ول یادارد، خانه یرکه امکانات بهت ییاز روستاها یکیقصد دارد در 

 نداد و گفت به وقتش. حیتوض نبارهیا

 نیمحدود است. آخر اریهم بس ییو دارو یندارد. متأسفانه امکانات پزشک یمساعد هست مادرجون حال یوقت چند

خانم  کیو  یبهدار کی کند،یکه کار م ییدر روستا گفتیمادرجون شده بود، م یماریآمده و متوجه ب مانیبار که پ

م کرده، تا به کمک آن فراه یالهیدارد وس میتصماطراف است.  یاغلب در حال سر زدن به روستاها یدکتر هست. ول

 .میمادرجون را به آن روستا ببر میبتوان

 .دیکم بهتر بش هی دیشا د،یجوشونده رو بخور نیا دیمادرجون پاش _

باال سرش  یسرش گذاشته و به آرام ری. دست زشومیکه درست متوجه نم دیگویم ییزهایچ یفیضع یناله و صدا با

بود  یام به او بدهم. به هر سختپدرجون آماده کرده ییرا که با راهنما یااز جوشانده یتا بتواند کم کنمیرا بلند م

 شده و توانست به خواب برود. ترآرام اشنهیخس سبعد خس یهمه را به خوردش دادم. کم
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 شد؟ دفعه انقدر حالش بد هیکنم. پدرجون چرا  کاریچ دیبا دونستمی. من هم نمکردیتا صبح همش ناله م شبید _

 هاش دوباره براش زنده شده.و بچه چهریاز دست دادن پر ادیشده.  ییآخه سالگرد اون زلزله کذا _

 شه،یم نیهم شجهیکردن هم که نت یخودخور ی. ولکنهیرو فراموش م خیآدم زمان و تار نجای. ادیگیآخ راست م _

 بزنه. بیبه خودش آس

. اما حاال فقط شدیکم دلش سبک م هی دیشا خوند،یفاتحه م کیبره سر قبرشون و براشون از نزد تونستیاگر م _

 .شهیخاطر روز به روز بدتر م نیتو خودش. به هم زهیریو م کنهیم الیفکر و خ نه،یشیم

 دکتر. شیپ میکنه، زودتر مادرجون رو ببر دایپ یراه هیبتونه  مانیکاش پ _

 

 نیخسته بود. ا اریاش بس. چهرهدیاز راه رس مانیشسته شده بودم، که پ یهااز ظهر در حال پهن کردن لباس بعد

 ماننیو فاصله ب یدور نیکنم ا یکار خواهدیدلم م یلیالغر و بدخلق شود. خ اریباعث شده، بس ادیز تیمدت فعال

 ها را درون سبد رها کرده و به طرفش رفتم.کنم. لباس بالاز او استق ییکردم با خوشرو یسع نیهم یبرود. برا نیاز ب

گذاشت  نیآنها را زم ی. ولرمیهمراهش را بگ لی. دستم را به طرفش دراز کرده تا وسایخسته نباش ؟یخوش اومد _

 .دیکاویشد. نگاهش صورتم را م رهیو به صورتم خ

 گفتم: دلم برات تنگ شده؟ و آرام ریو سر به ز دمیبرخورد متفاوتم متعجب شده بود. لب گز از

 .دیچرخیحرف چشمانش در صورتم م ی. اما همچنان بنمیالعملش را ببکردم تا عکس نگاهش

 .میاز هم دور باش دیبا یشده و گفتم: تا ک کترینزد یقدم

مرا به خود فشرد.  صانهیام. که دستش دور کمرم حلقه شده و حرانگشتان قفل شده یبود و نگاهم رو نییپا سرم

 د.گر چشمانم بونظاره کینزد یابه گردنم زده و از فاصله یا. بوسهدیکش قیعم یسرش را در گردنم فرو کرده و نفس

 یلیبهم سخت گذشت. خ یلیمدت خ نیکنم. ا لیخودم رو بهت تحم خواستمی! نمیمنتظر بودم تا خودت بخوا _

 .میگذشته رو فراموش کن دیبا. میدوباره از نو شروع کن دیفکر کردم. با

 ما رو هم با خودت ببر. یریازت دور باشم. هر جا م خوامینم گهیمن د _
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فراهم  کیکوچ یجا هیدنبال شماها.  امیمادرجون رو دست دکتر سپردم، م نکهیبه محض ا ی. ولتونمیدفعه نم نیا _

 کردم.

مادرجون رو کول کنم و ببرم.  دیرا بردارد. در همان حال گفت: با لشیام زده و خم شد تا وسابه گونه یابوسه

 .میکنیدارم به پشتم ببندمش. فردا صبح زود حرکت م میکنم. تصم دایپ یالهینتونستم وس

 ؟یبر یخوایم ومدهیگفتم: هنوز ن یناراحت با

 نی. ایهمه تحمل کرد نیببرم. ا هر چه زودتر به دکتر برسونم. مجبورم پدرجون رو هم همراهم دیمادرجون رو با _

 .ارمیهمراه خودم م یاالغ ای یباش. اگه تونستم اسب یضرور لیکم مشغول جمع کردن وساچند روز هم روش. کم

و سالم  مانی. با ورود پکردینگاهش م یسر مادرجون نشسته بود و با ناراحت یوارد کلبه شدم. پدرجون باال همراهش

 د.دادنش، سر به سمت او چرخان

 ؟یکرد دایپ یزیچ ؟یکرد کاری. چیباباجان. سالم پسرم. خسته نباش یاومد _

. با دکتر هم صحبت کردم. قرار شد تا اونجا دی. نگران نباشکنمی. کولش ممیکنیمتأسفانه نشد. فردا صبح حرکت م _

 حیمراقبت از مادرجون فراهم کنه. براش مشکل مادرجون رو توض یالزم رو برا لیهست، وسا ریپذکه براش امکان

 دادم.

مرغ عشق افتادم که  ادیآنها به  دنیمادرجون شد. از د یدوباره با غم مشغول تماشا ،یبدون گفتن حرف پدرجون

 بود. نطوریدو هم نیهم آرام و قرار ندارد. حال ا یگریباشد، د ماریب شانیکی یوقت

 

کرده، به دست پدرجون دادم. با  یبسته بند شانیبرا یخوراک یوشن شدن هوا حرکت کردند. کمبعد به محض ر روز

به سراغش  ازیرا آماده کرده، تا در صورت ن یبه سراغم آمد. باز هم تفنگ شکار ییشان غم و وحشت از تنهارفتن

 شدم. یضرور لیوسا یکم کردن از استرسم، مشغول بسته بند یبروم. برا

بهتر از قبل شده  یلیخ دیدر خود فرو بروم. خوشبختانه فر یکه مدت طوالن شودیفرشته مانع از آن م یهاطنتیش

 است. یمن ناوارد کمک بزرگ یمراقب خواهرش است و وجودش برا اری. بسکندیارتباط برقرار م شتریو ب
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 ی. گاهکندیکمکم م دیکارها فر یبعض ی. برابندمیبرسم، اغلب فرشته را به پشتم م میآنکه بتوانم به کارها یبرا

انجام  نیکند و هم من بتوانم در ح یببندم، تا هم او آزادانه باز ینوار به درخت کیفرشته را با  یپا شومیمجبور م

 دورادور مراقبش باشم.  میکارها

 ؟یجان مشقات رو نوشت دیفر _

 بله؟ _

 و بشورم.لباسا ر نیکن. تا من ا یکم با فرشته باز هیخب، پس برو  _

 گرده؟یبرم یک مانیماما! بابا پ _

 .گردهیپسرم. به من گفت هر وقت مادرجون رو به دکتر سپرد برم دونمینم _

 شه؟یمادرجون حالش خوب م _

خوب بشه.  دوارمیو گفتم: ام دهیاز ته دل کش یاش موقع رفتن آهحال خراب مادرجون و نگاه غم زده یادآوری با

 .میبراش دعا کن دیبا

 تا بتونم با خدا حرف بزنم. شم،یمن هم پشتت مثل تو دوال راست م ،یخونیهر وقت نماز م _

 پسرکم دوست داشت نماز بخواند؟ یعنیو واج با دهان باز نگاهش کردم.  هاج

 کردم؟ یکار بد یعنیگفت:  یام، با لحن محزوننگاهم فکر کرد ناراحت شده از

 گشودم و اشک در چشمم حلقه زد. دنشیبه آغوش کش یدستم را برا دو

 نینداره از هم بیع ؟یبدم چطور نماز بخون ادتیتا خودم  ،یو گفتم: نه قربونت برم. چرا زودتر نگفت دمشیبوس

 تو هم با من تکرار کن. خونمیبه بعد بلند م نی. از ایستیپشتم وا ستیالزم ن گهی. ددمیم ادتیامروز 

فرشته تا من هم به کارم  شیمرد من. حاال برو پ نیو گفتم: آفر دمشیباشه تکان داد. دوباره بوس یرا به معنا سرش

 برسم.
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. با خود فکر کردم با کردمیبودن م دیبود. حس مف میبرا یشان قوت قلبدو در کنارم. بودن نیکردم به وجود ا افتخار

 به او آموزش دهم. یشتریب یزهایارم و چوقت بگذ شیبرا شتریب یستیبا دیهمه هوش و استعداد فر نیا

 مینزودتر نقل مکان ک یستیها هم که شده بابرود. به خاطر بچه شیپ یبه کند دیفر یریادگیباعث شده  مانیپ نبود

غش مرد با اال کیهفته برگشت. همراهش  کیبعد از  مانیکنند. پ شرفتیتا بتوانند پ م،یمردم باش هیبق انیو در م

 .میرا هم با خود ببر وانهایح میکمک آورده تا بتوان یآمده بود. گفت او را برا

 

به  کسالیکلبه بعد از  نیمان در ا. زمان اقامتمیکرد یرا بسته بند یضرور لیکه امکان داشت، وسا ییبعد تا جا روز

سخت  اریجاها بس یو بعض یطوالن ری. مسمیدادیادامه م دیجد یهاو با آدم دیدر مکان جد دی. حاال بادیرس انیپا

مان در نظر گرفته اقامت یبرا مانیکه پ یاکراست به طرف خانهی م،یدیوقت رس ری. چون دمیبود. دو روز در راه بود

 .میبود رفت

ندارد و ممکن است خواب باشد. خانه  یگفت حال چندان مساعد مانیاما پ نم،یمادرجون را بب خواستیدلم م یلیخ

ساخته  یمانیس یچوب با آجرها ی. اما به جامیکه در آن اقامت داشت یاهم اندازه کلبه باًیکوچک بود. تقر اریبس

 .میکرد ادهیداشت. به کمک مرد همراهمان که مش حسن نام داشت، بارها را پ یروانیشده و سقف ش

 .یخودم، تا سر فرصت جاشون رو آماده کن لهیتو طو مبریرو م وونایحسن گفت: فعالً ح مش

 ! جبران کنم انشاءاهلل.یدیزحمت کش یلیممنون مش حسن، خ _

ه ب دیداشت ی. هر کاردیکمک کرد یلیروستا خ یآباد یمدت برا نی. ادیمهندس، شما به گردن ما حق دار دیینفرما _

 خانم مهندس. ریمنت. شب بخ دهید

 

 برگشتم و گفتم: مهندس؟!  مانیو بستن در با تعجب به طرف پ یاز خداحافظ بعد

 آره مهندس! تعجب داره؟  _

 ؟یبهشون مهندس یآخه! . .  خودت گفت _
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به  خواستنیو م کردنیبه حرفم گوش نم گفتم،یرو که م زهایچ یبعض ی. ولکردمیو کمک م ییاولش فقط راهنما _

 دیهاشون باخونه شتریب یمنیا یبدم مهندسم و برا حیبور شدم توضکنن. مج یها رو بازسازخودشون خونه وهیش

 کنن. تیرعا گمیرو که م ینکات

کمکشون کنم. کدخدا بهم  خواستنیکم همه اومدن سراغم و مو کم دادنیبه حرفم گوش م گهیاز اون د بعد

هاشون کمک تر خونهباره و محکماطراف تو ساختن دو یروستا و روستاها نیا یبمونم و به اهال نجایداد هم شنهادیپ

هر چه زودتر به  دیمطمئن شدم که با گهیمادرجون شدم. د یماریاومدم تا باهاتون مشورت کنم، متوجه ب یکنم. وقت

 مان برد.زود خواب یلیخ ،یبه خاطر خستگ ی. بعد از خوردن شام مختصرمینقل مکان کن نجایا

 

به  یکم نم؟یبینکند خواب م د؟یآیاذان از کجا م یشدم. اول متعجب بودم که صدا اریاذان هوش یصدا دنیشن با

 یدخویبودم و ب جی. بالفاصله بلند شدم. گمیامسقر شده دیدر خانه جد شبیآوردم که د ادیاطرافم دقت کرده و به 

 ؟یگردیم یشد و گفت: دنبال چ داریب لیوسا ییجا به جا یاز صدا مانی. پدمیچرخیدور خود م

 رم؟یکجا وضو بگ دونمیهم نم کنم،ینم داینماز بخونم. هم جانماز رو پ خوامیم _

 آب هست. ریوضو هم تو آشپزخونه ش یبخون. برا نیمهر دارم، فعال با هم هی _

 آب داره؟ یلوله کش نجایمگه ا _

 منبع آب رو پشت بوم هست، به اون وصله. هینه،  _

 بود، به رختخواب برگشتم. کیاز وضو و خواندن نماز، چون هنوز هوا تار بعد

 

به لبم آمد. بعد از خواندن نماز که به  یبه دورم شدم. لبخند مانیباز شدن چشمانم متوجه دستان حلقه شده پ با

را در  یچند ماه دور نیا یتالف میخواستیو م میدلتنگ بود اریکرد. هر دو بس رمیغافلگ مانیرختخواب رفتم، پ

 .میاوریب

 زد.  میهالب یرو ی. از حرکتم چشمانش را باز کرد و بوسه کوتاهدمیبه سمتش چرخ یآرام به

 .یدیخانم خوشگله. خوب خواب ریصبحت بخ _
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 .دیچسب یلیاوهوم، مخصوصاً خواب دم صبحم خ _

 د؟ی. پس خواب دم صبح چسبنطوریو گفت: که ا دیرا کش لپم

 آره. _ 

یزده و گفت: م میهالب یرو یاداد. بوسه هیبلند شد و کف دو دستش را دو طرف صورتم به بالش تک زیخ کی با

 دوباره تکرار بشه؟ یخوا

مادرجون. پاشو  دنیبرم د خوامیم مانیفشار آورده تا او را از خود دور کنم و گفتم: نه، پ اشنهیدو دستم به س با

 .یکرد یطونیش یبسه هر چ

 .دیچسب یتخودت گف _

 برم. خوامیاالن م یول د،یآره چسب _

 .دیزد و گفت: باشه، برو. و با همان سرعت کنار رفت و به پشت خواب یگریهم بوسه د باز

 .یایزده و گفتم: تو مگه نم یالپش بوسه به

 تا تو صبحونه رو آماده ام،یگاه سرش کرده و گفت: م هیدستش را تک کیزد. به پهلو شد و  یام چشمانش برقبوسه از

 .رمیدوش بگ هی ،یکن

 م؟یحمام کن میتونیما هم م _

 .دیکم آب مصرف کن یلیخ دی. فقط بادیتونیتونستن که م _

 .میسپردم تا حمامش کند. خودم هم بعد از آنها با فرشته به حمام رفت مانیشد او را به پ داریکه ب دیفر

 مدرسه داره؟ نجای: ادمیحال دادن صبحانه به فرشته پرس در

 کنه. شیهمت کنه دوباره راه انداز یکی دیمونده. با یازش باق ییزایچ هیتو زلزله خراب شده.  یقبالً داشته، ول _

 درمونگاه رو که خود خانم دکتر رو به راه کرد.

 کنه؟یم یزندگ نجایتنها ا _
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و درمونگاه رو راه انداخت. زلزله هم نتونست اون  نجایروستاست. بعد از اتمام درسش برگشت هم نیهم یاز اهال _

دارو و درمان  یاطراف برا یروستاها یدوباره سرپاش کرد. تموم اهال ادیرو از جاش تکون بده. با عشق و عالقه ز

 .انیم ششیپ

 کنه؟یم هیرو ته حتاجشیاز کجا دارو و ما _

قاسم آقا هم هست،  هی. کنهیباشه باهاش قسمت م داشته یزیو اگر چ زنهیسر م نجایا یگاه یهمون دکتر دوزار _

 .کنهیم هیمردم رو ته حتاجیو ما رهیو اونطرف م نطرفیدوچرخه داره، ا هی

 کردیم یسالم و احوالپرس مانیبا پ دیدی. در راه هر کس ما را ممیمادرجون رفت دنید یاز جمع کردن سفره برا پس

 .گفتیآمد مو به ما خوش

 !شناسنتیانگار همه م _

 اطراف هستن. یروستاها یهم از اهال هایهستم. بعض نجایوقته ا یلینداره. بعد هم خ یادیز تیجمع نجایا _

 کیهم درمونگاه. البته فقط اسمش درمانگاه بود. وگرنه فقط  نیاشاره کرد و گفت: ا یدست به ساختمان کوچک با

 قرار داشت.  یاهم گوشه یچوب یه بود. کمدکج و کول یصندل یپنجره کوچک و تعداد کیاتاق ساده  با 

 پس مادرجون کجاست؟ _

در حال حاضر به مادرجون  یول مارا،یب نهیمعا یاتاق اون پشت هست برا هیکه کنار کمد بود اشاره کرد:  یدر به

 .میبه خونه انتقالش بد م،یاختصاص دادن. قرار شد هر وقت ما مستقر شد

 به تن داشت از آن خارج شد. یکه لباس محل یاندام زیموقع در اتاق باز شد و دختر ر نیهم در

 بود؟ زهیم زهیدختر ر نیدکتر ا یعنینگاه کردم،  مانیتعجب به او و پ با

 ست؟یسالم سوگل. خانم دکتر ن _

. من دیرو به من کرده دستش را به سمتم دراز کرد. سالم خانم مهندس. خوش اومد د؟یمهندس اومد یسالم آقا _

 سوگل هستم.

 زده و دستش را فشردم و تشکر کردم. یلبخند
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 .شهیم داشونیپ گهیگفت: خانم دکتر االنا د سوگل

 دشون؟ید شهیم ایاش به اتاق اشاره کرد و گفت: خوابن با چانه مانیپ

 . دادمیشون رو متم صبحانهداخل. داش دیینه بفرما _

از  تردهیالغرتر و رنگ پر اریرا سست کرد. بس میدست و پا تیمادرجون در آن وضع دنی. اما دمیاتاق شد داخل

 انمیپا یصدا دنیصورتش قرار داشت. با شن یرو یشده بود، که ما را ترک کرد. چشمانش بسته بود و ماسک یزمان

فش داده و به طر مانی. فرشته را به بغل پگرفتلبانش شکل  یکمرنگ رو یلبخند ماندنیپلک گشود. از د یبه آرام

 راه گرفته بود.  اریاختیبر آن زدم. اشک چشمانم ب یارفتم. دست الغرش را با دو دست گرفته و بوسه

 نکن ... قربون .. چشمت ... برم. هیبود گفت: گر نهیخس سو همراه با خس شدیم دهیشن یکه به سخت ییصدا با

 هگیاز امروز خودم مواظبتونم. د د؟یشد دهیزده و گفتم: چرا انقدر الغر و رنگ پر ینرم و طوالن یااش بوسهگونه به

 .دینباش یچینگران ه

. ندشانیبد ببردم تا بهتر بتوان کشیها را نزدها گرداند. بچهدر جوابم اکتفا کرده و چشم به سمت بچه یبه لبخند تنها

اندازه را هم به زحمت انجام داد، که  نیهم ییگو یرا نوازش کرد. ول دیسر فر یبلند کرده و رو یدستش را به سخت

 را کنارش قرار دادم. دستش یشد. به آرام زانیدستش سُر خُرد و از تخت آو

 .دیمهندس! خوش اومد یآقا دییدر اتاق چرا بازه؟ مگه نگفتم .... شما _

  د؟یدو تا بچه دار دیمهندس نگفته بود یها کرده و گفت: آقابه من و بچه ینگاه

 .دیمحقر ما خوش اومد یبه من کرده و گفت: به روستا رو

 خوشوقتم. تونییرا به طرفم دراز کرده و گفت: من دکتر دلشاد هستم. از آشنا دستش

ه مدت ب نیا د،ین اشاره کرده و گفتم: ببخشگفتم: ممنون، من هم خوشوقتم. با دست به مادرجورا فشرده و دستش

 خونه؟ میمادرجون رو ببر میتونی. مدیزحمت افتاد

مکث کرد. صورت ما  ی. اندکمینیبنش هایصندل ی. اشاره کرد که رومیاتاق خارج شده و از ما خواست همراهش برو از

 رُک باهاتون صحبت کنم؟ تونمیرا از نظر گذراند و گفت: من م
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 خواهش د،ییبه من کرده و گفت: بفرما ینگاه مانی. پمیبگو یزیچ توانستمیتعجب و ترس گرفت و نم رنگ چشمانم

 .کنمیم

 رو بهش بگم. تیواقع تونستمیو نگرانش بود، نم تابیراستش همسرش از بس ب _

 االن پدرجون کجاست؟ ی: راستدمیپدرجون افتاده و بالفاصله پرس ادیحرف ناگهان به  نیا با

ها خونه ما شب م،یکن شیراض میبه کمک پدرم موفق شد یدو شب اول که حاضر نبود ازش دور بشه. ول یکی _

به  ازیاز کنارش تکون بخوره. اون هم ن کردیاطراف بچرخن. قبول نم نیا یبردش کم یابخوابه. االن هم پدرم به بهانه

 ... دونمی... نمیوابستگ نیمراقبت داره. با ا

 د؟یندار یبه بهبود یدیام یعنیگفت: خانم دکتر  یو نگران یبا ناراحت مانیپ

هم  . اگرستین ارمیالزم در اخت زاتیبه چشمان اشک آلودم کرده و گفت: متأسفانه امکانات و تجه یدکتر نگاه خانم

هست که  یادیز انیمزمن شده. سال شونیآسم ا دم،یکه فهم نطوری. وگرنه اکردیروند رو کندتر م نیبود، فقط ا

ساز دست یاهیگ یانجام ندادن و فقط از داروها ییدرمان دارو چیهستن. تا به امروز هم ه یماریب نیا ریدرگ

بود، همونطور که گفتم فقط روند  ارمیاگر دارو و امکانات الزم هم در اخت یحت نی. بنابر اکردنیخودشون استفاده م

 .کردیرو کند م شرفتیپ

 هقم به گوش مادرجون نرسد.هق یته بودم تا صدادهانم گرف یرا جلو دستم

 یرفت و آمد دارن و جا یادیافراد ز نجایبهتره. چون ا دشی. خونه ببرذارمیم ارتونیالزم رو در اخت لیمن وسا _

 .ستین شونیا یبرا یمناسب

 حاال کولش کنم و ببرمش. نیهم تونمیگفت: م یاگرفته یبا صدا مانیپ

 داره. سوگل رو فرستادم دنبالش.  یهست که گار نجاینفر ا هی. ادیفشار م شنهیبه س ینه اونطور _

 ازین ییهابرگه نوشتم چه مراقبت نیا یدرآورده و به طرفم گرفت: تو یخود بلند شد. از درون کمد کاغذ یجا از

 .دیبهش بد دیبا ییداره و چه غذاها و داروها

 .دیکه پدرجون هم از راه رس م،یبگذار یگار یتا او را رو میحال آماده کردن مادرجون بود در

 من، دلم براتون تنگ شده بود. یزایها دراز کرده و با بغض گفت: عزما دستانش را به طرف بچه دنید با
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 دخترم؟ یها رو به من گفت: خوببچه دنیاز بوس بعد

 جوابش گفتم.در  یممنونم یو الغر پدرجون مرا متعجب کرده و به سخت دهیتک چهره

خواباند. سوگل  یگار یاو را رو اطیو آرام و با احت شیپا ریز گریسر مادرجون گذاشته و دست د ریدست ز کی مانیپ

 شد. یرا در دست داشت و به دنبالشان سوار گار ژنیهم کپسول اکس

به  دیفرشته را از آغوش من گرفته و جلوتر راه افتاد. من هم بعد از تشکر از خانم دکتر به همراه پدرجون و فر مانیپ

 .میحرکت کرد یدنبال گار

 

از  یرفتن بود و کار لیمان در حال تحلچشم ی. مادرجون روز به روز، جلومیگذاشتیرا پشت سر م یسخت یروزها

. خوشبختانه سوگل و خانم دکتر هر روز به ما سر گذاشتیغذا دهانش م یار لقمه. پدرجون به زوآمدیدست ما برنم

که همان پدر خانم دکتر بود، اغلب پدرجون را با  دخدابا محبت و کمک حالم بودند. ک اریروستا بس ی. اهالزدندیم

 را عوض کند. شیتا حال و هوا برد،یم رونیمختلف از خانه ب یهابهانه

خانم دکتر محسوب  اریبودند. سوگل که دست یخانه مشغول باز یکرده بود و اغلب با هم جلو دایپ یهم دوست دیفر

یبه خانه ما آمده و مراقبت از فرشته را بعهده م رفتیبه روستاها م یسرکش یکه خانم دکتر برا یمواقع شد،یم

 اریبه ما اختصاص داده و در انجام کارها بس یشتریوقت ب مانی. پبردیشان مهم او را با خود به خانه ی. گاهگرفت

 .کردیکمکم م

 

شدم، که  داریلباسم ب ضیتعو یشب برا یهامهینداشتم. ن یام حال مساعدشروع برنامه ماهانه لیشب به دل آن

پدرجون سر مادرجون را در آغوش دارد و مشغول  دمیرفتم، د کترینزد ی. وقتدمیصحبت آرام پدرجون را شن یصدا

 یگذاشته. صورت مهتاب شیکه چرا تنها کندیش و بوسه زدن به سر و صورتش است و در همان حال از او گله منواز

 که کنار تشک افتاده بود، نشان از پرواز روح مادرجون داشت. یمادرجون و ماسک

افتادنم،  یسقوط کردم. از صدا نیتاب تحمل وزنم را نداشته و با زانو به زم گرید میحالت پاها نیدر ا شاندنید با

 شد؟ یهراسان به سمتم آمد و گفت: چ مانیپ
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 شد و تنها با یرا بسته بود، مانع از گفتن کالم یکه راه هر حرف یبر صورتم روان بود و بغض لیکه چون س یاشک

خدا!! .. شد  ایت: و گف دیدر آن حالت با دو دست بر سر خود کوب شاندنیبا د مانیدست به سمت آنها اشاره کردم. پ

 جدا کرد. ازشپدرجون رو  دی. حاال چطور بامیدیترسیاونچه که ازش م

 

 رهینگاهم به پدرجون بود که مات مانده و خ یبدهم. گاه یتکان توانستمیحسم را نم یقبر نشسته بودم و بدن ب کنار

 دنیبود. با شن شانیاش افتاده و زار و پراز دست رفتن زن و بچه ادیکه انگار دوباره به  مانیبه پ یبه روبرو و گاه

 یاهیخواستند مادرجون را در قبر بگذارند، چشمانم س نکهیاما هم ،برخواستم میالاله االاهلل به زحمت از جا یصدا

 .دمینفهم یزیچ گریرفت و د

مرا نگه  یبلند شوم، دست میبود. خواستم از جا رمقیشدم. بدنم کرخت و ب داریب نیو سنگ یطوالن یاز خواب ییگو

 داشت.

 سرمت تموم بشه. دیدکتر گفت: کجا؟ صبر کن با خانم

 نجام؟یمن چرا ا _

 افتاده؟ یچه اتفاق ادینم ادتی _

 شدم، که دوباره مرا خواباند. زیخمین

 مانع ادامه حرفم شد. هیسر خاک باشم. دارن مادرجون رو ... گر دیمن با _

را مرتب کرد و گفت: خدا بهت صبر بده. خدا رحمتش کنه. مشخص بود مادر با محبت  میگرانه موهادکتر نوازش خانم

 .هیو دلسوز

مهمونا رو به حال  تونستمیمراسم بودم. نم ریوارد شده و گفت: خانم دکتر حالش چطوره؟ درگ مانیلحظه پ همان

 خودشون بذارم.

. مادرجون حاال رفته ریآروم بگ ؟یکنیچه با خودت مطرفم آمد و دست آزادم را با دو دست گرفت و گفت: فرزانه  به

 .دیهاش خوشحاله. به آرزوش رسبچه شیپ

 .کردیها نگاه مافتادم که با غم و حسرت به من و بچه یاول ییروزها ادی. به کردیم شتریهقم را بهق شیهاحرف اما
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 هیزار هیشد؟ بخاطر گر ینطوریرو به خانم دکتر گفت: خانم دکتر چرا ا کرد،یهمانطور که دستم را نوازش م مانیپ

 نه؟ گه،ید

هم  ،یشده، هم از لحاظ روح فیتحت فشار بوده. ضع یلیچند وقت خ نی! استین شیو عزادار هینه، بخاطر گر _

 یهم تا حد هی. اما گردیبه خودش استراحت بده. شما هم بهتره تنهاش نذار یبشه و کم تیتقو یکم دی. بایجسم

کنه. شما فقط کنارش و مراقبش  هیتخل وحس غمش ر یجور هی دی. بادیمانعش بش دیهم نبا ادیس. زدهنده نیتسک

 .دیباش

را  میها. با دستش اشکدیبوس یرا نرم و طوالن میشانیشده و پ کتریبه من نزد مانیدکتر از اتاق خارج شد و پ خانم

 .امینداشتند پاک کرد و گفت: قربونت برم. ببخش نتونستم زودتر ب یکه تمام

 .. تموم شد. یعنیمادرجون ..  _

ا . خودم بغلت کردم و تمیبهت سرم بزن دیخانم دکتر خوشبختانه اونجا بود و گفت با ی. از حال که رفتزمیبله عز _

 برگردم. عیادامه مراسم سر یمجبور بودم برا یدرمونگاه آوردمت، ول

 کنه؟یم کاریپدرجون چ _

 هیروح یزلزله از دست داده. ول نیهواشُ داره. آخه خودش هم همسرش رو تو هم یلی. خامرزهیپدر کدخدا رو ب خدا

 خودشون.  شیپ برنیداره. دخترش هم به خودش رفته. گفتن نگران پدرجون نباشم اون رو م یخوب

 ؟یها چبچه _

 دنبالشون. میریسوگل و مادرش هستن. سرمت که تموم بشه م شیها هم پبچه _

 بکنم. یمراسمش کار ینتونستم برا _

که خانم دکتر هم  یدی. دیروز افتاد نیخاطر حاال به ا نی. به همیبراش. کم نذاشت یکرد یهمه کار شیماریموقع ب _

 گفت.

تم و داش جهیسرگ یآمدم. هنوز کم نییاز تخت پاکنارم بود و دستم را رها نکرد. به کمکش  مانیتمام شدن سرم، پ تا

 تعادلم را حفظ کنم. یبه خوب توانستمینم
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هر  ی. ولمیتا مطمئن بش م،یندار یشگاهی. متأسفانه امکانات آزمایداشته باش یکم خون دیدکتر گفت: احتماالً با خانم

 .یداشت یتیتقو یبه دارو ازین دیکامل بکنم، شا نهیمعا هی ایب یوقت بهتر شد

 م،یرنگ و رو و حال زارم خواهش کرد اجازه ده دنی. اما سوگل با دمیدو تشکر کرده و به طرف منزل سوگل رفت هر

بود،  بیعج می. برابردیبا آنها لذت م یاستراحت کنم و هم او از باز یبمانند، تا هم من کم شانشیها امشب پبچه

دکتر  اریتا دست خورد،یمهد کودک م یبه درد مرب شتری. بددکتر بو اریگانه چطور دستحاالت بچه نیدختر با ا نیا

 بودن.

 یکه مخالفت آمد،یخوششان م هیشاد و پر روح یهمباز نیها سخت بود، اما ظاهراً آنها هم از ابچه یطاقت دور گرچه

پس از  ستم،یه سرپا بااز آن توان نداشتم ک شی. بترساندیحال نزارم آنها را م دنیهم د دیبا ماندن نداشتند. شا

ها و پدرجون برود. صبح روز بعد خوشبختانه دنبال بچه ه. و فردا صبح خودش بمیخواستم به خانه برگرد مانیپ

 ها وارد شد.با بچه مانیبهتر شده بودم. در حال آماده کردن صبحانه بودم که پ یلیخ

 پس پدرجون کو؟ _

 نجایهمراه کدخدا رفتن سر خاک. بعدش هم قراره به چند جا سر بزنن. کدخدا گفت خودش پدرجون رو تا ا _

 .کنهیم یهمراه

 برم سر خاک. خوادیمن هم دلم م _

 ؟یدر سکوت نگاهم کرد. آرام لب زد: بهتر یکم مانیپ

 به خاطر ... میحالیمقدار ب هیآره، خوبم.  _

 .میریر مباشه بعد از ظه دونم،یم _

 

شدن و  داری. پدرجون هر روز بعد از بمیسوم مادرجون در مسجد محل مراسم برگزار شد و بعد سر خاک رفت یبرا

او را همراه  یا. کدخدا هم هر روز همانجا به سراغش رفته و هر بار به بهانهرفتیخوردن صبحانه مختصر سر خاک م

داشت با مشغول نگه داشتنش، او را از فکر و  یو سع کردیهمراه مسر زدن به گوشه و کنار روستا با خود  یخود برا

 خارج کند. الیخ
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را متقاعد کرده و گفتم  یخواستم تا اهال مانی. از پمیمدرسه را شروع کرد یبازساز مانیروستا و پ یکمک اهال با

و کنار  ختمیر ییدو تا چاخوشحال شدند و استقبال کردند.  اری. کدخدا و خانم دکتر هم بسشومیشان مخودم معلم

 یشده و از خستگ شتریب شانیهایگوشیباز داًیبرد. جد شانها بعد از خوردن شام بالفاصله خوابنشستم. بچه مانیپ

 .بردیشان مزود خواب

 شه؟یبه نظرت تا اول مهر مدرسه آماده م _

کالس  هیخانم معلم هست و  هی. در هر حال فعالً میکنیکالس رو آماده م هیهاش هم نشد حداقل همه قسمت _

 بعد با لبخند به من نگاه کرد. ه؟یکاف

 ام؟یش بر ببتونم از عهده یکنیفکر م _

 یداده و سرم را رو هیتک اشنهیرا به طرفم دراز کرد، تا به آغوشش بروم. من هم از خدا خواسته به س دستش

 بر آن گذاشت. یزیر یهاو سر در گردنم فرو برد و بوسه  شکمم گذاشته یاش گذاشتم. دستش را روشانه

یخانم دکتر م ایاز من  ،یداشت ازیهر جا هم به کمک ن ؟یریگی. چرا خودت رو دست کم میتونیمعلومه که م _

 .یپرس

 .دادیو قلقلکم م خوردیبه گردنم م شیهاحرف زدن نفس موقع

 .ادیقلقلکم م مانینکن پ _

 ام را درآورد.خنده یتوجه به حرفم به کارش ادامه داد و صدا بدون

 .شنیم داریها ب.. بچه مانیپ _

 .شنینم داریب ین. توپم در کناونا انقدر خسته _

 نکند. یشرویپ نیاز ا شیرا از آغوشش خارج کردم، تا ب خودم

 بخور سرد شد. تُییچا _

 م.بخور خواستمیتر مخوشمزه زیچ هیکجاااا؟ من  _
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یم ینبود. به سخت یاعتبار مانی. به پندازمیها ببچه درسیمان را دور از دخنده از او دور شدم تا رختخواب با

 کرده بود. دیرا تحمل کرده و خود را تبع یخود را کنترل کند. در عجبم آن چند ماه، چطور دور توانست

 یها کم بود. ول. تعداد بچهمیکرده بود هیته ریحرالتلوازم یطرف و آن طرف کم نیکمک آقا قاسم و کدخدا از ا به

متفاوت بودند.  یبوجود آورده بود. چون هر کدام در سطح یادیاندازه هم، استرس ز نیمنِ تازه کار و ناوارد هم یبرا

تا مراقب فرشته  آمد،یسَلَمه بود، هر روز به مدرسه م نامش. خواهر کوچک سوگل، که کردیتر مکار را سخت نیا

یم فیتعر مانیپ یبرا یادیز جانیبود. شب با ه هی. چون بزرگتر از بقکردمیها را کار مباشد و آخر از همه با او درس

یگوش نم میهارفبه ح چیه ییو گو کردیاو تنها با لبخند به لبانم نگاه م یام. ولانجام داده ییکه چه کارها کردم

 .کرد

 حواست کجاست؟ زنم،یات حرف م.. دارم باه مانیپ _

 خانم، بگو. دمیدارم گوش م _

 گفتم؟یم یبگو چ یدادیاگه گوش م _

 .یزدیها حرف م.. در مورد مدرسه و بچه یخب .. داشت _

را گرفت و مرا در آغوشش قفل کرد.  میرا برگرداندم و خواستم از کنارش بلند شوم، محکم پهلو میواقعاً که! رو _

 ی. چند لحظه همه جافشردیم نهینگه داشته داشته و به س شیپاها یمرا رو یبود و مثل کودک شیبازو یسرم رو

 .... میهالب یو در آخر رو دیصورتم را با نگاهش کاو

 

دور از انتظار نبود. با  دنمیلرز لباس،یو ِتنِ ب زییشدم. لرز به تنم افتاد. با شروع فصل پا داریها بخروس یبا صدا صبح

ندارد.  گذارمیکه در طول روز پشت سر م ییماجراها دن،یبه شن یاعالقه مانیپ دم،یفهم شبیاتفاقات د یادآوری

ها چهب شتریبروم، تا هم در مورد آموزش ب دنشیگرفتم امروز به د میکمک خانم دکتر حساب کنم. تصم یرو دیپس با

 کرده باشم. یکار م،یحالیضعف و ب نیا یداشته باشم و هم برا یبا او مشورت

 یها را به او و مادرش سپردم و به طرف درمانگاه راه افتادم. چند نفرکالس با سلمه همراه شدم و بچه انیاز پا بعد

 ها شدم.بچه کتهید یهابرگه حیفاصله مشغول تصح نیبودند. در ا نهیمنتظر معا

 ؟یفرو رفت یتو نقش معلم یحساب _
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 م.متوجه نشد دیسالم خانم دکتر، ببخش _

 نشست.  یصندل یبرداشت و در حال نگاه کردن به آنها کنارم رو یصندل یشده را از رو حیصح یهابرگه

 ره؟یم شیاوضاع خوب پ _

 تون شدم.مزاحم نیهم یبرا _

بغل گذاشته و با  ریرا ز گریدستش بود، دست د کیها در . همانطور که برگهدیباال رفت و به طرفم چرخ شیابروها

 .شنومیگفت: م گرید یپا یرو شیپا کیقرار دادن 

 یراب نکهیا گهیو د تونشیپ امیب نهیمعا یبرا دیگفته بود نکهیا یکیدو تا کار مزاحمتون شدم.  یراستش برا _

 و کمک شما هم استفاده کنم. ییاز راهنما خواستمیم سیتدر

 .میزنیحرف هم م نهیضمن معا میاشاره کرد و گفت: پس بر نهیبلند  شد،  با دستش به اتاق معا شیجا از

 گذاشته و پشت سرش وارد اتاق شدم.  یصندل یرا رو هابرگه

 . نیبش _

 فشارم کرد. یریگتخت نشستم و او شروع به اندازه لبه

 .ینداشت یمشکل تی. تو دوران باردارنهیرا از گوشش جدا کرد و گفت: فشارت پائ یگوش

 ناموفق داشتم. یباردار هیبه او زل زدم و گفتم: من فقط  متعجب

 ها؟بچه نیهم از جوابم متعجب شد و گفت: پس ا او

 . ستنیمن ن یهابچه _

 مهندسن؟ یآقا یهابچه _

 کردم.  داشونینه بعد از زلزله پ _

 ناموفقت بگو. ی. خب درمورد باردارنطوریکه ا _
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 به خاطر ندارم. فقط درد یزیدم. بعدش چتپه سُر خور یکه از باال گذشت،یاز شروعش م شتریب یکم ای کماهی دیشا _

دکتر  یفکر کنم آقا کنهیم یاریکه ذهنم  ییبوده. تا جا ادیز میزیخونر کنمینامفهوم. فکر م یصداها یسر هیو 

 سرم. یاومده بود باال

 دکتر؟ یکدوم آقا _

 .یدکتر دوزار گهیبهش م مانی! پهیاسمش چ دونمینم _

 ادعاش یلیبراش انتخاب کرده. خ یبلند شروع به خنده کرد و گفت: چه جالب! حق داره! اسم مناسب یبا صدا دکتر

 ؟یمصرف نکرد یتیتقو یحساب بعد از اون سقط، دارو نیبا ا م،ی. بگذرشهیم

حوصله نداشتم. به  ادی. اون روزا زستین ادمیکن و مسکن داده بود. فکر نکنم! درست چرک خشک یسر هی _

 .کردمیتوجه نم شوناسم

صبر  یبهتره کم تت،یوضع نی. با ای. در ضمن مراقب باش فعالً باردار نشدمیبهت م یتیمقدار تقو هیخب، حاال من  _

 تا فشارت نرمال بشه. یکن

قرص به دستم داده و نحوه مصرف هر کدام را  یدر حال درآوردن روپوشش به طرف قفسه داروها رفت. تعداد 

 . میها صحبت کرددرباره بچه یکمداد. بعد هم  حیتوض

رد . در مومیاختصاص ده یو پزشک یآموزش نکات بهداشت یرا برا یو ساعت دیایبه مدرسه ب کباری یاشد هفته قرار

 ترشیمطالعه ب یداد و قرار شد چند کتاب برا حیتوض میرا که با مشکل مواجه شده بودم، برا یدرس علوم هم، نکات

 میریگیهمه پ نیاز ا مانیپ یکه در خانه داشتم به مطالعه اختصاص دادم. گاه یبگذارد. تمام وقت آزاد ارمیدر اخت

. به زور کتاب را بردمیمشغله لذت م نیباشم. اما من از ا شمیبه فکر استراحت و آسا دی. معتقد بود باشدیم یعصبان

گرفت.  شو مرا از پشت در آغو دیکش مانیهر دو یهاانهش یبرد. پتو را رواز دستانم خارج کرده و مرا به رختخواب 

 . دیکش قیعم یفرو کرده و نفس میرا درون موها اشینیب

زبرش باعث قلقلکم  شیته ر نکاری. با ادیام کشاش را به گونه. سرش را جلوتر آورده و گونهبردیخوابم نم ش،یآخ _

 شد. 

 بشن. داریها از صدام ببچه ،یکنیم یکار هیآخر  مان،یو گفتم: پ دمیخند

 نشن. داریبخند که ب واشیخب  _
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زد و با لبخند و  میهابر لب یکوتاه یصورتش قرار گرفت. بوسه یرا در آغوشش چرخاندم و صورتم، رو برو خود

 .کردیبه چشمانم نگاه م طنتیش

 خانم دکتر. شیامروز رفتم پ _

 خب. _

 ل نشده، بهتره فعالً باردار نشم.نرما یو تا وقت نهییپا یلیگفت فشارم خ _

 خب باردار نشو. _

 .زنمیباهات حرف م ی.. دارم جد مانیاِاا... پ _

 مهمانم کرد. یگرید ی. و باز هم بوسهیشیم ینکردم خانم، چرا عصبان یمن هم شوخ _

اش را به خود فشرد و چانه شتریکند. مرا ب قیقلبش آرامش را به وجودم تزر یچسبانده تا صدا اشنهیرا به س امگونه

 سرم قرار داد. یرو

 کوچولو به جمعمون اضافه نشه، نگران نباش. هیمراقبم  ،یرو نداشته باش شیتو آمادگ یتا وقت _

 بود تا ولوله درونم را آرام کند. یکاف میجمله برا کی نیهم

 خبر نداشتم. ،یبلد بود یطونیزد و گفت: تو هم ش یکه لبخند دم،یلختش مال ینهیرا به س صورتم

 .خوامتیم یلیسرم را فاصله دهم که اجازه نداد و کنار گوشم زمزمه کرد: خ خواستم

ها امروز قرار بود پدرجون مهمان ما باشد. بعد از چهلم مادرجون همراه کدخدا به کلبه درون جنگل رفت. از مدت بعد

 یریگ میتصم نیخانه آنها شده بود. خانم دکتر در ا میرا جمع کرده و به  اصرار کدخدا مق اشیشخص لیتمام وسا

آنها  دینداشت که به ام یبرادر ایپدر بود. خواهر  اندنداشت. چون بعد از مرگ مادرش نگران تنها م ینقش مؤثر

 باز استقبال کردند. یشام دعوت کرده بودم. آنها هم با رو یباشد. خانم دکتر و پدرش را برا

را به آنها تعارف کرد و در کنار پدرجون نشست. فرشته  یچا ینیجمله س نیبا گفتن ا مانی. پدیخوش اومد یلیخ _

کتابش، که  یاز شعرها یکیدر کنار آنها، در حال خواندن  دیبود و فر حشیبا تسب یپدرجون مشغول باز یپا یرو

 تازه حفظ کرده بود.
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 .گفت شیبرداشتن چا نیرا کدخدا ح نیمهندس چه خبر؟ ا یخب آقا _

 .دیزنیاز من به اطراف سر م شتریشماست. شما ب شیخبرا پ ،یسالمت _

 .کننیم ییکارا هیکم دارن تو شهر کم دمیشن _

 دایپ یهست به برگشتن. اگه بتونم کار یدیام نم،یبب کیدارم برم از نزد میبه گوشم خورده. تصم ییزایچ هیمن هم _

 .مونمیم یمدت هیکنم 

 ی. از صداختیدستم ر یخورد و رو یدیتکان شد یاستکان چا یبه سمتش برگشتم، به طور یتعجب و ناگهان با

 انداخت، که با اخم رو گرداندم و به سمت آشپزخانه رفتم. یبه سمتم نگاه مانیآخم پ

 شد دخترم؟ دستت سوخت؟ یگفت: چ یبا نگران پدرجون

 .دایداغ نبود ز شییزده و گفتم: نه پدرجون، چا یزور لبخند به

 دستتُ! نمیزدن غذا بودم، که خانم دکتر گفت: ببآشپزخانه رفتم تا به غذا سر بزنم. در حال هم به

 !ستین یزینگاه کردن به او گفتم: چ بدون

 بهت نگفته بود؟ _

 .گهیگرفت، فقط محض اطالع به من م مشُیهر وقت تصم شهی. همخوادیکاراش نظر منُ نم یبرا چوقتیاون ه _

 بره؟ ادخویدلت نم _

کردم فعالً فراموش کنم  یسع گم؟یرو به شما م نای! ... اصالً ولش کن! من چرا دارم استیمسئله رفتن و نرفتنش ن _

اش درباره ستم،ین لیکه ما دیها و مدرسه حرف زدن. خانم دکتر هم فهمو شروع کردم درباره بچه امدهیچه شن

 در آن مورد نگفت. یزیچ گریصحبت کنم. د

با هم مشغول صحبت  یو پدرجون به آرام مانیپ دمیها برگشتم، دخواباندم و نزد مهمان شیفرشته را در جا یوقت

با اکراه سرش را تکان  ینبوده، ول ندشیخوشا دهیکه شن ییهادرهم پدرجون مشخص بود، حرف یهاهستند. از اخم

بخاطر  دمیبعد فهم یدا خوشحال شدم، ولهم متوجه شدم پدرجون قصد رفتن ندارد. ابت ی. موقع خداحافظدادیم

از  یکه بدون نظر خواه مشیتصم نیما بماند. از ا شیبه شهر بزند، از پدرجون خواسته پ یقصد دارد سر مانیآنکه پ
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برداشته و کنار  ییبودم، که به عمد کارم را در آشپزخانه طول داده و در آخر بالش و پتو ریدلگ یمن بود به قدر

 .دمیکش زها درابچه

م، به شد بتشیمتوجه غ یرفته بود. وقت رونیشدن من و بدون خوردن صبحانه از خانه ب داریقبل از ب مان،یبعد پ روز

ر زدن و س یگذاشته و نوشته بود برا میبرا یادداشتیبودم. اما به آشپزخانه که رفتم کاغذ  یشدت از دستش عصبان

 نخواهد بود. یدو روز یکیخبر گرفتن از اوضاع شهر 

هم  یخداحافظ کیارزش  یحت یعنیکم نکرد.  یزیچ تمیعصبان زانیبود، اما از م یخبرینامه بهتر از ب نیا گرچه

شان کرده تا به مدرسه بروم، اما پدرجون مانعم شد و گفت: فرشته رو ها، آمادهنداشتم. بعد از دادن صبحانه به بچه

 نبر مراقبشم.

 درجون.پ کنهیم تتونیآخه، اذ _

 .کننیم تیآدم بزرگا هستن که اذ نیداره. ا یتیچه اذ گناهیفرشته ب نیحال بغل کردنش گفت: ا در

 درهم بود. میهااز دهانم خارج نشد و تمام مدت اخم یا. چون در طول صبحانه کلمهرمیدلگ مانیکه از دست پ دیفهم

 ادیهر روز م یفسقل نیمدرسه. سلمه به عشق ا دشیاریفوراً ب کنهیم یقراریب دیدیممنون پدرجون. اگه د _

 مدرسه.

 باشه باباجون برو خدا به همراهت، نگران نباش. _

 د؟یریامروز همراه کدخدا نم _

 هام هستم.مهمون بچه ینه، بهش گفتم چند روز _

 د؟یکنیکار م یچ د؟یریاصال هر روز کجا م _

 اش گرفت و من هاج و واج بودم.کاره. خودش از حرف خودش خنده چیگفت همه کاره و ه شهیواال م _

 ؟یچ یعنیاش به لبم آمده بود، گفتم: که از خنده یلبخند با

 یاطراف،که کس یروستاها ایروستا  نیا یاز مشکالت اهال یی. دنبال گره گشامینقش مشاور و راهنما دار شتریما ب _

کس و کارشون رو تو  ی. بعضستیباال سرشون ن یمرد یو از کار افتادن. بعض ریپ هایکمک حالشون باشه. بعض ستین
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یدخترش مجبورش م لیشده که به همه سر بزنه. اوا نیبعد زلزله کدخدا فقط کارش هم یعنیزلزله از دست دادن. 

کمک حال  نکهیکم خودش از انکنه. اما کم نشیهمراهش بره. تا غم از دست دادن همسرش افسرده و خونه نش کرد

 من هم مثل خودش بشم. خوادیگرفت و حاال م هیمردم بود، روح

 .دیشما دوست ندار _

به  یول کنم،یخودمُ م ی. سعشتریب شهیچرا باباجان، چرا دوست نداشته باشم. اما اون سنش از من کمتره و بن _

 ندارم. رویاندازه کدخدا ن

 .کنمیحساب کن. گفت از حقوقت کسر م یچند روزُ مرخص نیخنده ادامه داد: بهش گفتم ا با

 و گفتم: پدرجون با اجازه من برم. دمیخند

 

و  باردیباران م زیکریتا به حال  شبینگران هستم، چون از د یلیبه شهر رفته. خ مانیکه پ ستیروز نیسوم امروز

بهتر است.  میدر خانه بمانم. اما گفتم سرگرم باشم برا خواستیلحظه به لحظه بر شدتش افزوده شده. پدرجون م

 . زندیبه سرم م الیکمتر فکر و خ

از   یبعض یرا برا یباد و باران مشکالت گفتیبزرگتر است، م دیاز فر یکسالیکه  ی. مرتضامدندیها ناز بچه یبعض

داشت در  میشند. پدرجون هم اول تصمشان بااند تا کمکها را نگه داشتهخاطر بچه نیکرده و به هم جادیا یاهال

 روستا بروند. یکمک به اهال یآمد تا برا الشخانه بماند و از فرشته مراقبت کند، اما کدخدا به دنب

 .ادیبارون م ینطوریا رهیگیهر وقت خدا قهرش م گهیگفت: خانم اجازه مادر بزرگم م یمرتض

. ادیم ینجوریبارون ا م،یحرف بد بزن ای میوقت ما کار بد بکنهر  گهیمامانم م رم،یشاگرد کالس سوم گفت: نخ حانهیر

 مگه نه خانم؟

 نبود. شانیهالحظه همه ساکت شدند تا جواب من را بشنوند. اما انقدر در فکر بودم که حواسم به حرف کی

 جلو آمد، تکانم داد و گفت: ماما! دیفر

 ها کردم. همه به من زل زده و منتظر جواب بودند.تک بچهو بعد به تک دیبه فر یبه خود آمدم. نگاه تازه
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 د؟یپرس یزیچ یکس _

 فرسته؟یها مبنده هیتنب یرو برا دیبارون شد نیگفت: به نظر شما خدا ا سلمه

 .کردیدلشوره داشتم که مغزم درست کار نم یبدهم. به قدر دیبا یچه جواب دانستمینم

و به  دیکه دوست دار یهر چ د؟یدر مورد بارون بکش ینقاش هیگفتم: چطوره هر کدوم  منحرف کردن ذهنشان یبرا

 .دیرو نشون بد نیا یداره؟ با نقاش یبد ای یضرر. بارون چه خوب ایداره  دهیبارون فا نکهی. ارسهیفکرتون م

گفت: خانم اجازه ما که مداد  زند،یاست و آرام حرف م یخجالت یلیشاگرد کالس که خ نیترزهیو ر نیکوچکتر احمد

 !میندار یرنگ

و قرمز  اهیرو اشکال نداره. فقط با مداد س تونینقاش دیهم بده. اگه رنگ هم نکن هیداره به بق یمداد رنگ یهر ک _

 .دیمختلف استفاده کن یاز رنگا ستیجاهاش رو کمرنگ. حتماً الزم ن یجاهاش رو پر رنگ و بعض ی. بعضدیبکش

 رفتم خونه رنگش کنم؟ شهیدارم. م یانم من تو خونه مداد رنگگفت: خ حانهیر

 .دیرنگش کن دی. هر موقع تونستدیبله، فعالً بکش _

ذهنم  یکنند. من هم به قدر دایرا پ شانیهاهم سرگرمشان کرده و هم خودشان جواب سؤال لهیوس نیبه ا خواستم

 و مشغول ستادمیها، رو به پنجره اتمرکز داشته و به آنها درس بدهم. پشت به بچه توانستمیبود که نم مانیپ ریدرگ

 باران شدم. یتماشا

. قبل از آنکه در را باز کنم، با آمدیداشت، دوان دوان به سمت مدرسه م بتیکالس پنجم که امروز غ یهااز بچه کمال

. تنها دیبگو یزیداشت چ یسع دهیل با کلمات برو در همان حا زدیشتاب خود را داخل کالس انداخت. نفس نفس م

 .دمیفهمیم شیهاحرف نیرا از ب« خانم اجازه»

را گرفتم و اورا به سمت  نشی. آستنیبش نجایا قهیدق هی! یگیم یچ فهممینم یچیه ینطوریکمال، کمال، من ا _

 .ندیآن بنش یکشانده و وادارش کردم رو امیصندل

 ؟یگیم ینفس بکش بعد آروم و شمرده حرف بزن، بفهمم چ هیحاال  _

. شما . شیپ میایاجازه گرفتن باال آورد و گفت: خانم اجازه... کدخدا .. خانم گفت .. ب یاش را به معنانشانه انگشت

 خانم اجازه .. یعنی..  میاجازه بگ
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 و با آرامش حرفت رو بزن. نییل .. انقدر نگو خانم اجازه! دستتم بنداز پالکمال _

 هل دادم و گفتم : بگو! نییکه آن را به سمت پا اورد،یانگشتش را باال ب خواستیم دوباره

 خونه ما! دی! بردیکن لیکدخدا و پدرتون گفتن مدرسه رو تعط یعنی زه،یخانم چ _

 ؟یچ یخونه شما برا _

 خونه ما نه!.. که! _

 ؟یپس خونه ک _

 خونه کدخدا! _

 شده. یچ نمیدرست حرف بزن بب ؟یچ یکدخدا براخونه  _

. آقام هم نبود درستش کنه. آخه کردیچکه م یبعد سقف ما هم ه ادیبارون م یتا حاال ه شبی. از ددینیخانم بب _

 مهندس رفتن شهر. بعد کدخدا اومد... یهمراه آقا

 . اصل مطلب رو بگو.یم کرد.. خسته للکمال _

 !ادیم لیاصل مطلب داره س _

 چشمانم یبه کمال بودم. دستانش را جلو رهینشان دهم. دهانم باز مانده، خ یالعملعکس چیلحظه نتوانستم ه کی

پدرتون و کدخدا  یعنیکدخدا.  یخونه دیبر دی. باادیم لیگفتم؟ داره س یچ دیدیتکان داد و گفت: خانم اجازه فهم

 نکرده.. ییوقت خدا هیس. رودخونه ریو مسده و ت نییخونه خودتون. آخه پا دیبر ستیگفتن صالح ن

به  دمیشون برسون. چرخرو همراه خودت ببر، به خونه ترکیکوچ یها. تو بچهدمیخب، فهم لهیبسه کمال! خ _

برو و برسونش  حانهیخونه! سلمه تو همراه ر دیبر دی! بادیرو جمع کن تونلیها وساها و گفتم: بچهسمت بچه

 شون.خونه

 نه؟ ایمدرسه  میایگفت: خانم اجازه؟ فردا ب یمرتض
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شون رو ول و دست نیهاتون. به حرف کمال و سلمه گوش بدخونه دی! فعالً بردونمینم یچیها ه! بچهدونمینم _

شون ستد ن،یها رو به دست بزرگتراشون نرسوند! تا بچهدیمراقب باش یلی. سلمه! کمال! خنیتا به خونه برس نینکن

 .نیرو ول نکن

 و کمال با هم گفتند: چشم خانم.  سلمه

 .دیباش دیهم مواظب فر د،یفرشته رو بغل کن دیهم با ؟یگفت: پس شما چ سلمه

 خدا به همراهتون. دینگران من نباش! بر _

به درمانگاه بزنم. باران  یگرفتم سر میراه تصم نیها به طرف خانه کدخدا راه افتادم. اما بکردن بچه یاز راه بعد

ده ش یو گل سیخ میبار سر خورده و سر تا پا نیدشوار. چند یکار یگل یهانیزم نیبود و راه رفتن در ا دیشد اریبس

 .فتدیو فرشته ن دیفر یبرا یبود. فقط مراقب بودم اتفاق

در کنترل اوضاع  یسع یبود. سوگل و خانم دکتر به سخت ضیدرمانگاه شلوغ و پر از مر زدم،یکه حدس م همانطور

بلند گفت: تو چرا  یجا با صدااز همان ماریلحظه چشم دکتر به من افتاد. در حال پانسمان دست ب کیداشتند. 

 . ستیها خوب نبچه یبرا نجا؟یا یاومد

 تره.فرستاد برم خونه شما. گفت اونجا امن غامیپدرجون برام پ _

 .ستیمون که قفل ندر خونه ؟یهست یخب برو! معطل چ _

 اد؟یاز دست من بر م یکمک _

هتره. ب ینباش نجایها ابچه نیگذاشته و گفت: با ا میبازو یدستش را رو کیآمده،  کمیتمام شدن کار پانسمان نزد با

 .شهیخراب م شهیروح دیفر

 یچه روزها دیبرده بودم که فر ادی. از کندیبه اطراف نگاه م یبا ناراحت دمیشده و د دیحرف متوجه فر نیبا ا تاره

 .کردیم دایرا پ یزندگ یرا از سر گذرانده و تازه داشت روال عاد یاضطرابپر

 نیاونجا لباسات رو عوض کن! با ا یدیکردم. قبل از خروج خانم دکتر گفت: رس یتأمل از خانم دکتر خداحافظ بدون

 .یشیم ضیلباسا مر
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ساعت گذشته که در خانه کدخدا  نیچند دانمیم. نمگرفت شیتکان داده و راه خانه کدخدا را در پ دییبه تأ یسر

به خواب  شانیها بعد از خوردن غذا. بچهآمدیکم ترس و وحشت به سراغم مو کم رفتیم یکیبودم. هوا رو به تار

 کردم. زانیرا شسته و آو یو گل سیخ یرفتند و من هم لباسها

به روبرو و در فکر بودم که در خانه باز شد و پدرجون و کدخدا و خانم دکتر وارد شدند. خدا را شکر  رهیخ نطوریهم

 سالم هستند.  یکردم که همگ

 !یمن که مُردم از نگران د؟یهمه وقت کجا بود نیشد؟ ا یپدرجون چ _

 که سالمم. ینیبیخدا نکنه دخترم. م _

 نتوانستم خوددار باشم. خود را به آغوشش انداخته و زار زدم. گرید

 م؟یچطور از حالش باخبر بش اد؟یم یک مانیپدرجون پ _

ها رو خراب راه لیهمانطور که مرا در آغوش داشت، پشتم را نوازش کرده و گفت: نگران نباش دخترم، س پدرجون

 .ستیخبر گرفتن ن یبرا یهفعالً را ی. ولفتادهیبراش ن یکرده. انشاهلل که اتفاق

ها خونه ؟یروستا چ نیپاک کردن صورتم گفتم: تو ا نیخجالت از حرکت نامعقولم از پدرجون دور شده و در ح با

 خراب شدن؟

ها خسارت یلیخ نجایجوابم  را داد: خوشبختانه تا ا سشیخ یپدرجون کدخدا در حال در آوردن لباسها یجا به

 . ادیب شیپ یچ ستیادامه داشته باشه معلوم ن نطوریاگر هم ینبوده. ول یجد

. میمشکل ساز بشه، قرار داد میدادیکه احتمال م یریو تو مس میدرست کرد یشن یهاسهیک یبا کمک اهال فعالً

 الشونیفام خونه یچند روز هیس، خواستم رودخونه ریهاشون تو مسهم که خونه یحاال تا فردا پناه بر خدا. از اهال

 .رهبگذ ریشدتش کم بشه. انشاهلل که به خ یبارندگ باشن، تا

خسته و گرسنه  د،یبرگرد دونستمیدست زدم. م لتونیاجازه به وسا یب دیطرف آشپزخانه رفته و گفتم: ببخش به

 درست کردم. یکم عدس هی. دیهست

. امروز دیبمون نجایفعالً تا خطر رفع نشده ا دیدکتر از اتاقش خارج شده و گفت: خونه خودتونه. راحت باش خانم

 ده، خوب شد نرفتم وگرنه برگشتنم با خدا بود. نییپا یداشتم برم روستا میتصم
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 م؟یرو از خونه بردار مونیمقدار لوازم ضرور هی میبر شهینم یعنیسفره گفتم: پدرجون  یرو لیحال گذاشتن وسا در

 .ارمیبرات م رمیبگو خودم م یخوایم یهر چ شه؟یچرا نم _

 ام؟یخودم هم همراتون ب شهیم _

 ! من تنها برم بهتره.ستینه دخترم صالح ن م؟یکن کاریها رو چاونوقت بچه _

ها رفت و آمد خطرناکه. بچه یبرا یقرار گرفته، ول یمناسب یچند روز به فکر مدرسه رفتن هم نباش! گرچه جا نیا _

 مدرسه نکنن. یها رو راهفعالً بچه م،یگفت میدیما خودمون امروز هر کس رو د

 

نگران. دو روز است و دل تابیو من ب گذردی. هشت روز از رفتنش مخبرمیب مانیکه از پ ستیروز نیهشتم امروز

 دم،یها باز نشده؟! از پدرجون و کدخدا هم پرسهنوز راه یعنیباران بند آمده. و هر لحظه منتظرم از در وارد شود. 

از خانه است.  رونیبه من ندادند. خانم دکتر اغلب ب یو درست حینگران نشدنم، جواب صر یمتوجه شدم برا یول

. میرفتن پدرجون و کدخدا، خواستم به خانه خودمان برگرد رونی. قبل از بمیبرو دانندیمدرسه هم که هنوز صالح نم

 .رفتیپذ دیپدرجون با ترد

*** 

کردم متوجه  زی. هر چه گوش تدمیحرف زدن شن یشستن فرشته بودم، که صدا در حال د،یاز حمام کردن فر بعد

ه . کردیرا صدا زدم، تا فرشته را از من بگ دیدر را باز کرده و فر یاست. فرشته را لباس پوشاندم، ال ینشدم چه کس

خشکم  دهیآشفته و ژول مانِیپ دنیباز کرده و با د شتریدر را ب یاو را از من گرفت. ال یاو مردانه دهیکش یهادست

 زد.

 ؟یلب گفت: خوب ریاشک در چشمم جمع شد. تنها ز دنشید از

تنش سالم برگش یبه در داده، سرم را باال گرفته و برا هی. در را بستم. تکامی: االن ممیجوابش فقط توانستم بگو در

ها رفتم. کنار بچه رونیب میهاباسل دنیبه خود آمده و زود خودم را شستم. بعد از پوش عیخدا را شکر کردم. سر

سر بلند کرده و  دنمی. با ددادیگوش م کرد،یم فیرا تعر وزچند ر نیا یکه ماجراها دیفر یهانشسته بود. به حرف

 .زدیم ادیرا فر یخوابیو ب یبه من کرد. چشمانش خستگ یطوالن ینگاه
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 .کنمیو غذا رو آماده م یچا یریتا دوش بگ _

داشته باشم.  یچه برخورد دانستمیخود را داخل آشپزخانه انداختم. نم عیاما سر د،یایتا به سمتم بجا برخواست  از

مند باشم. در حال هم زدن غذا بودم، از او گله میهاو دلشوره یخبریب نیبابت ا ایاز سالم برگشتنش خوشحال باشم 

 شتریتاب آغوشش بودم که خود را ب یگردنم فرو کرد. چنان ب که دستانش از پشت به دور شکمم حلقه شده و سر در

 دنمیو بوس دنییمشغول بو شتریحرکتم ب نیدادم. او با ا هیاش تکو به شانه دهیبه او فشرده و سرم را به عقب کش

 .رمیرا کنار گذاشته تا از وجودش آرامش بگ میریشد. تمام دلگ

خود چرخاند. بعد دو دستش را قاب صورتم کرده و در چشمانم چشم را گرفته و مرا به سمت  میدستانش پهلوها با

 کیچسباند و  اشنهیکرد. سرم را به س زینگاهش سر ر دنیگرداند. اشکم که در کاسه چشمانم جمع شده بود، با د

هر  نبود و یبه گفتن کالم ازین ای. گوزدیم وسهب میسرم قرار داشت و به موها یرو گرشیکمرم و دست د یدستش رو

در به خود  یصدا دنیکه با شن دانمی. چه مدت گذشت نممیبردیم یگریبه حال د یپ گریکدیدو از نگاه و آغوش 

 .میآمده و از هم فاصله گرفت

 اومده. مانیبا دو خود را به آغوشش انداخت و گفت: بابا پ دیوارد شد. فر پدرجون

 خوش اومده باباجون. کو؟ کجاست؟ _

از آشپزخانه خارج شده و به استقبال پدرجون  مانیرا صدا کند. پ مانشیآمد، تا بابا پ نییپدرجون پا از آغوش دیفر

 رفت.

 .دیمدت تو زحمت افتاد نیا د،یگفت: ببخش یبعد از سالم و احوالپرس مانیپ

و  لی. من به خاطر سادیبرم یاز پس همه چ یینکردم. فرزانه جان خودش به تنها یپسرم من که کار یچه زحمت _

 و اونطرف بودم. نطرفیاغلب همراه کدخدا ا هاش،یخراب

خونه مون تو  گفتی. کدخدا ممیچند روز مهمان خونه کدخدا بود نینشستن و درآوردن کتش ادامه داد: ا درحال

 .فتادین یخدا رو شکر اتفاق بد یس و احتمال خطر وجود داره. ولرودخونه ریمس

 د؟یند لیاز س یروستا خسارت نیا _

ه . تو چدنید بیآس دیشد یشون مشکل داشت که به خاطر بارندگها سقفخونه ینه. فقط بعض یخسارت آنچنان _

 خانمت مثل مرغ سر کنده شده بود؟! یدونیم د؟یباباجان؟ چرا برگشتنت انقدر طول کش یکرد
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 هیاخت و ساز و بازار کار خوبه. با مسئول به من کرد و رو به پدرجون گفت: تو شهر شروع کردن به س ینگاه مانیپ

 ارمونیاز واحدها رو در اخت یکیصحبت کردم. قرار شد اونجا مشغول بشم و بعد از اتمام کار  یپروژه شهرک ساز

 قرار بدن.

مدت ..  نیتو ا ی.. ول یادامه داد: ول دیدستش پشت گردنش را مالش داد و با ترد کیبه من کرد و با  یهم نگاه باز

ن مدام به سمت م شیهاصحبت انی. در مشهینم دایسکونت پ یمناسب برا ی. فعالً جامیبمون نریتو کانت میجبورم

 .بردیبه سر م یبوجود آمده در شک و دو دل تی. مشخص بود از وضعگرداندینگاه م

 . من هم هردیریبگ میگذاشته و با نگاه به من گفت: با خانمت مشورت کن و با هم تصم شیزانو یدست رو پدرجون

 ندارم. غیدر ادیاز دستم بر ب یکمک

 تا سفره را پهن کنم. دمیبودم و بهتر د جیدوباره به من نگاه کرد تا از نگاهم حرفم را بفهمد. اما من گ مانیپ

. گفتیقصه م شانیبود و برا دهیها دراز کشها شدم. پدرجون کنار بچهاز خوردن ناهار، مشغول شستن ظرف بعد

هفته خواب راحت نداشتم. آشپزخانه که  کی نیدر ا گفتیهم به اتاق رفت، تا کمبود خوابش را جبران کند. م مانیپ

. دو رهیکمال تعجب چشمانش باز بود و به سقف خ درکنم. اما  دارشیداخل اتاق شده، مبادا ب یمرتب شد به آرام

 سرش قرار داشت. ریدستش هم ز

را به طرفم دراز کرد. به او  گرشیسرش قرار داده و دست د گاههیدستش را تک کیو  دیورود من به پهلو چرخ با

را گرفته و مرا  می. دو پهلودی. به پشت خوابدیشده و دستم را درون دستش قرار دادم. مرا به طرف خود کش کینزد

 شکمش نشاند. یرو

 .رهیگیدلت درد م یتازه غذا خورد _

 .کردیو چشمانش صورتم را رصد مسرش قرار داده  ریدستش را مجدد ز دو

 .یدیبا دل من که طاقتم رو بر ی. چه کردشهیکم نم مینگات کنم دلتنگ یدلم برات تنگ شده بود. هر چ _

 که ... یِچه دلتنگ نیا _

که باعث آزارش شود. لبم را به دندان گرفته و سر به  میبگو یزیحاال که خسته و خواب آلود است، چ خواستمینم

قرار گرفت. ضربان قلبش تند و محکم  اشنهیس ی. سرم رودیختم. دستم را گرفت و مرا به طرف خود کشاندا ریز

 .نیخوش و دلنش ییمن صدا یبرا یبود. ول
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کردم. پرس و جو کردم تا به اون  یدو روز اول که تو شهر گشت زدم و اوضاع رو بررس یکیمجبور شدم!...  _

ها انجام شد و قصد برگشت هم که صحبت ی. وقتدمیساخت شهرک در نظر گرفته بودن رس یکه برا یامنطقه

کرده باشم و  یشدم، تا هم کمک یراه یناومده و راه رو بند آورده. همراه گروه امداد رسا لیداشتم، خبردار شدم س

 برگردم.  تونشیهم به محض باز شدن راه پ

 نگاه کردم.  دیباریاز آن م یداده و به چشمانش که خستگ هیتک اشنهیام را به سرا بلند کرده، چانه سرم

 .میزنی!  بعد حرف میابخواب! االن خسته _

 میشانیبه پ یاکمرم بود به پهلو شد و مرا در آغوش گرفته، کنار خودش خواباند. بوسه یدستش رو کیکه  همانطور

و گفت: معتاد عطر تنت  دیکش قیعم یم چسباند. نفسزد. با هر دو دست مرا محکم در آغوش گرفت. صورت به صورت

فکر کردم، اگر  نی. چشمانش را بست و من به ابکنمخواب راحت  هیبمون تا بتونم  نجای. همبردیبودم و خوابم نم

 یهمانطور ب ؟یدور باش نجایها از او ماه یدر آن پروژه شرکت کن یخواهیپس چطور م برد،یبدون من خوابت نم

از آغوشش خارج شده و  یمنظم شده و دستانش شل شد. به آهستگ شیهانفس یزود صدا یلیحرکت ماندم، که خ

 .کردممرتب  شیپتو را رو

 .دمیو آماده رفتن د دهیخروجم، پدرجون را لباس پوش با

 پدرجون؟ دیریکجا م _

 ادیز میو نتونست میبود ریمدت درگ نی. امیبهشون برس یو کم میقرار بود با کدخدا به آغل گاو و گوسفندا سر بزن _

 .میها برسراغ اون زبون بسته

 .نجایهم دیپس شب منتظرم، برگرد _

و  یمرد کار مانیدخترم، پ ریرو در نظر بگ نیا ی. ولدیریبگ ندتونیآ یبرا یمیو تصم دیبهتره با هم صحبت کن _

خونه راحت و امن  هیصبرتون،  نیا جهیمدت دور از هم بودن بهتون سخت بگذره، اما در عوض نت هی دی. شایِپرتالش

 هاتون خواهد بود.شما و بچه ندهیآ یبرا

 افتخار و آرامش ماست. هیانداخته و گفتم: ممنونم پدرجون، وجود شما هم ما ریرا ز سرم

 .دیحرفاتون رو بزن دیراحت بتون خونه کدخدا تا شما رمیمن برم. کارم تموم شد م گهیخب د _
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 .میتونیبا بودن شما هم، م _

 .فهمنیمرد، حرف هم رو بهتر م ری. دو تا پمیچند مدت من و کدخدا به هم عادت کرد نی! اما ادونمیم _

 .دیستین ریشما که پ _

 کرد. رمیافتاده، گفت: رفتن مادرجون پ ریبه ز یغم و نگاه با

 خدا رحمتشون کنه. _

 یبرا شمیهم بگو، اگر تصم مانی. به پدیمراقب خودتون باش گهیخدا همه رفتگان خاک رو رحمت کنه. خب د _

 نباشه. یزیخبر به من بده و نگران چ هی هیشد، فقط کاف یرفتن قطع

 .میباعث زحمت شما بود شهیممنون پدرجون. ما هم _

 .یستیکمتر ن ،ینباش زیاز دخترم عز شتریمن. اگر ب یبرا دیشما رحمت _

 .دیشما هم مراقب خودتون باش _

یبردن لوازم ضرور یکه پدرجون برا یاز رفتن پدرجون مشغول شستن لباسها و مرتب کردن خانه شدم. روز بعد

نفس کار کردم و  کیبود. تا شب  ختهیخانه بهم ر یکرده، چون همه جا دایآنها را پ یآمده بود، ظاهراً به سخت مان

 شد. داریها ببچه یاز سر و صدا مانین هوا، پشد کیتار کینزد

 دایپ میهاگفتن حرف ی. ممکن بود فرصت الزم را براابدیادامه  سیبود از فردا دوباره مدرسه باز شده و تدر قرار

که مشغول آماده کردن غذا بودم،  یبا او صحبت کنم. تمام مدت ردیبگ یقطع میقبل از آنکه تصم خواستمینکنم. م

ادامه داشت و هر چه منتظر شدم تا  شانیهایشام هم باز ازو سر و کله زدن بود. بعد  یها مشغول بازبا بچه مانیپ

 یام و گرمگونه یرو شیهالب یکه گرم شد،یم قیشان ببرد، آخر خودم زودتر خوابم برد. تازه داشت خوابم عمخواب

 کرد. دارمیب م،یپهلو یدستانش رو

 به خواب؟ یخودت رو زد _

 زودتر برم کالس رو آماده کنم.  دیفردا با _

 حاال که من انقدر دلم برات تنگ شده، وقت خوابه؟ _
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 ؟یگرفت یمیچه تصم دمیمقدمه پرس یو صورت به صورتش قرار گرفتم. ب دمیآغوشش چرخ در

یصحبت م گرفت و مرا به خود فشرد و گفت: بخواب! بعداً در موردش یقیضد حال بود. دم عم شیحرفم برا ایگو

 .میکن

 ریشب عاشقانه بوده. اما ذهن من درگ کیحرفم ناراحتش کرده و منتظر  دمیبه صورتش کرده و فهم ینگاه

در  ینیچسبانده و خود را مانند جن اشنهی. سرم را به ساورمیرا بوجود ب نیدلنش یشب توانستمیبود و نم مشیتصم

 آغوشش جمع کردم.

 !فتهیب یاتفاق هیهمش ترس و وحشت دارم، که نکنه  یستین یرو ندارم. وقت تیمن تحمل دور _

 نیمن هم ا یگفت: برا یبم یو صدا قیعم یسرم جا به جا کرده و سرم را در گردنش قرار داد. با نفس یرا رو اشچانه

ه رو ب هایسخت یبعض یپ دیهم با یگاه مون،یتو زندگ میکن شرفتیپ میسخت و طاقت فرساست. اما اگه بخوا یدور

 ینگرانتون نباشم. ول تونمیکه ازتون دورم، نم یتمام مدت ه؟برام راحت یدور نیتحمل ا یکنی. تو فکر ممیتنمون بمال

 یلیزلزله خ یهای. خرابشهیفراهم م یبه سخت یزندگ هیتو شهر هنوز نرمال نشده. امکانات ساده و اول یزندگ طیشرا

 شیپ یلتون هست، مشکتره. پدرجون مراقبامن دیباش نجای! ایشهر رو از نو بساز هی یگسترده بوده. انگار بخواه

 .یِبسپرم؟ مکان پروژه دور و فاقد امکانات رفاه یخانم دکتر و کدخدا هستن. اونجا شما رو به ک ادیب

 .. فقط .. فقط برام ... دونم،یمن م _

 .دونمیم زم،یعز دونمیم _

 شد.  میهاآمدن کلمات از لب رونیها و بحرفمانع ادامه دادن  شیهالب و

 

بازوان  انیدر آغوش گرمش و م دنیداشتم. خواب یو دلچسب نیریاز خواب برخواستم. خواب ش یادیز یبا انرژ صبح

گذشته را از تنم  یروزها یو دلشوره یبه همراه داشت. تمام خستگ ینیو آرامشِ دلنش تیحس امن گرش،تیحما

 خارج کرد.

رو  یمدت هی حتاجی. مادمیکم به کارا سر و سامون م هیهستم و  نجایا یچند روز هیخوردن صبحانه گفت:  موقع

با محبت  یروستا به اندازه کاف نیا یبا کدخدا و خانم دکتر هم صحبت کنم. گرچه اهال دی. باکنمیبراتون فراهم م
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ت وق هیبه پدرجون  دمیهم م قی. آدرس دقزنمیمبهتون سر  امی. هر وقت هم بتونم، مستیبه سفارش ن ازیهستن و ن

 .دیکن دامیپ دیباشه بتون ازین

 . یمراقب خواهرت و ماما باش ستمیمن ن ،یدونیم گهیبابا، تو هم که د  د،یگفت: فر دیحال دادن لقمه به دست فر در

 .کنهیبه من کمک م شهی. همدونهیرو خوب م زایچ نیمرد من خودش ا _

خوندم  ییمن براش الال کرد،یم هی. اون روز هم ماما حالش خوب نبود، گردمیم ادیتازه به فرشته شعرم  مان،یبابا پ _

 خوابش برد.

نگاه کردم، که بفهمد هر  دیهمراه با لبخند به فر یمتعجب به صورتم نگاه کرد. من هم با اخم مانیپ د،یحرف فر با

 مان شد.حرکتش باعث خنده نیت و ادهانش گذاش یگفت. بالفاصله دست رو دیرا نبا یحرف

 رو جمع کن تا من هم آماده بشم. لتیبرو لباست رو بپوش و وسا _

 بود؟ حالت بد شده بود؟ یچ انی: جردیرو به من پرس دیخروج فر با

 لی. همون روز که خبر دادن سنییکم فشارم اومده بود پا هینبود!  یزیکردم لبخند بزنم و نگرانش نکنم: نه چ یسع

ساعت از شروع  هی. آخه هنوز ادِیز الیبخاطر فکر و خ گفتیاومده و راه بسته شده، نگرانت بودم. خانم دکتر م

هم رفتم خونه  ی. وقتدمید یو زخم ضیمر یکه کل نگاهمدرسه نگذشته بود، که کمال خبر آورد. بعد هم رفتم درمو

م، خانم دکتر عوض کرد یشده بود. البته با لباسا سیخبارون لباسام  ریکدخدا تا شب تنها بودم و استرس داشتم. ز

 رفت.  جیدفعه سرم گ هیآخر شب  یول

 .یدش فیضع ،یخون از دست داد یلیبعد افتادنت... خب خ یعنی. بعد از اون اتفاق،... یبه خودت برس شتریب دیبا _

 .خورمیکه خانم دکتر بهم داده، مرتب م ییقرصا _

به چشمانم  یدستم گذاشته و با مهربان ی. دستش را روکنمیم هیرفتم شهر ته رم،یگینسخه ازش م هی رمیخودم م _

 نباش! یچینگران ه گهی! دیها باششد و گفت: تو فقط قول بده مراقب خودت و بچه رهیخ

 جواب مثبت دهم. میهاتوانستم با بستن پلک فقط
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 میبار رفتنش برا نی. ادیرس انیبه پا کردم،یش را موعده ماندن داده بود، زودتر از آنچه فکر مانیکه پ یروز چند

. گرتیو مهربان و حما یمی. صممانتیاول محرم یروزها مانیسخت بود. دوباره شده بود، همان پ شهیاز هم شیب

 نیکه با ا دانستی. اما نممیداشته باش یارهیذخ م،یستیکه در کنار هم ن ییروزها یهر دو برا خواستیم ییگو

یشد. اما من خواب به چشمم نرفت. نم داریرفتن صبح زود ب یبار  هم برا نی. اکندیتر مرا سخت ییرفتارش جدا

 کردم.  هیته شیکرده. به محض بلند شدنش برخواستم و چند لقمه برا قراریآشفته و ب نطوریمرا ا زیچه چ دمیفهم

 .دیمواظب خودتون باش یلیو گفت: خ دیبوس یرا طوالن میشانیپ

 ؟یگردیبر م ی: کمیتوانستم بگو یو به سخت دهیرا چسب میگلو بغض

از  یبگم جزئ تونمیکرده، مرا به خود فشرد و گفت: من هنوز نرفتم، هنوز شروع به کار نکردم، هنوز رسماً نم یاخنده

 .یزنیاون پروژه هستم. اونوقت تو حرف از برگشتن م

 ارم؟یطاقت ب یاشکم روان شده بود گفتم: چطور کهیحال در

تو دور و برت  ؟یکنی. چرا رفتن رو برام سخت ممیشیاز هم دور م ستیاول ن یو گفت: دفعه دیرا بوس امقهیشق

 بگم؟ ی. پس من چیرو پر کن تییو تنها یکن هیبهشون تک یکه بتون ییهستن کسا

 !یچم شده! قول بده خبر از حالت به ما بد دونمی! خودمم نمکنمیم ینطوریببخش وقت رفتن ا _

 .یها سر و کله بزنتو مدرسه با بچه یکم بخواب، تا بتون هیباز هم مرا به خود فشرد و گفت: حتماً، حاال برو  _

 نیریمهر کردم. او هم لبخند زد و گفت: چه ش شیبه لبها یآرام ینوک پا بلند شده و بوسه یبه لبم آمد. رو یلبخند

 باالخره دل کند و رفت. یو طوالن قیعم یا. و با بوسهبود

 توانستمیشده بود. نم امیباعث سردرد و کسل میهاختنیو اشک ر یخوابیرختخواب برگشتم. اما خوابم نبرد. ب به

م. به کالس کرد یدگیها را به دنبال سوگل فرستادم و تا آمدنش سلمه را مسئول رساز بچه یکیکالس را اداره کنم. 

به چشمانم استراحت بدهم، بلکه سر  یتا بتوانم کم کرده،بالش سرم  زیم یکالس رفته و دستانم را رو یبه انتها

 شدم. داریب دیدردم آرام شود. ظاهراً خوابم برده بود، که با تکان دادن فر

 شد؟ لیماما، کالس تعط _



 راه انیپا

 
134 

 

ها رفته بودند و فقط سوگل اج و واج به اطراف نگاه کردم. بچهکجا هستم و چه شده! ه دانستمیو منگ بودم، نم جیگ

 و سلمه مانده بودند.

 ست،یخونه خودمون. خانم دکتر امروز درمونگاه ن برمیها رو م. من بچهدیخونه استراحت کن دیگفت: شما بر سوگل

 .شونارمی. شب خودم مکارمیمن ب

 یبرداشته و کنار بخار ییخود را به خانه رساندم. بالش و پتو یخواب بودم، فقط سر تکان داده و با سست جیگ هنوز

 شدم. داریسرم ب یحرف زدن باال یصدا دنیبه خواب رفتم. با شن

 ؟یخسته بود یلیدخترم؟ خ یخوب _

 خوابم نبرد. شبی. آخه ددمیخواب یلیخ دیسالم پدرجون، ببخش _

 . ینشده باش ضینکرده مر یینداره. فقط نگران شدم خدا دیببخش دنیخواب _

رفت و مجبور شدم دوباره  یاهیآماده کنم. اما به محض برخواستن چشمانم س یزیچ هی شمینه، االن بلند م _

 .نمیبنش

هم آش با  یکم هیها رو آورده بود، . سوگل که بچهیپاش خوادیباباجان، نم نیکه متوجه حالم شد گفت: بش پدرجون

آش هم  نیا یو بو ینشد داریمنتظرت شدم ب ی. منم هر چرنیوردن و سها که ظاهراً همونجا خخودش آورد. بچه

 گذاشتم تا گرم بمونه. یوسوسه کننده بود، خوردم. سهمت رو کنار بخار

 ماما آشش رو بخوره. ار،یقاشق ب هیگفت: باباجان  دیبه فر رو

 زیلقمه نان و مربا چ کیو  ریش وانیل کیاز  ریگرفته و مشغول خوردن شدم. با آنکه از صبح غ دیرا از فر قاشق

 .دمیزود دست از خوردن کش یلیو خ کردمینم ینخورده بودم، باز هم احساس گرسنگ یگرید

 باباجان. یخوریچرا نم _

 ندارم. لیم گهیممنون د _

ها مراقب بچه یتا بتون ،یبه خودت برس دیبا یول ،یدلتنگِ شوهرت دونمیگرفت و گفت: م یقینفس عم پدرجون

 گرم باشه، تا بتونه اونجا درست کارش رو انجام بده. یخونه و زندگ نیدلش به ا دی. شوهرت بایباش
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 .دیبله، چشم حتماً. مراقب خودم هستم. نگران نباش _

 باباجان. یش ریپ _

 

به شدت کم شده بود و به زور چند  میبودم. اشتها حوصلهیکسل و ب اری. بسگذشتندیم مانیاز پ یبدون خبر روزها

اش . مطمئن بودم همهگرفتیسر دردم آرام نم کردمی. اغلب سر درد داشتم. هر چه استراحت مخوردمیلقمه م

ها متوجه حال نگران نباشم. سر کالس هم بچه توانستمیاست. اما نم مانیبابت پ یو دلواپس ادیز الیبخاطر فکر و خ

 سلمه بخواهم کالس را اداره کند. ایاز سوگل  شدمیمجبور م یاهنابسامانم شده بودند. گ

به در از جا بلند شده و همزمان گفتم  یاتقه یو مشغول گوش دادن به انشاء کمال بودم،که با صدا نییپا سرم

 کمک به طرفم آمدند. در یو برا دندیکش غیافتادم. دخترها از ترس ج یصندل یرفت و رو جیاما سرم گ د،ییبفرما

 ها خواست دورم را خلوت کنند.آمد و از بچه مکالس با شتاب باز شده و خانم دکتر وارد شد. بالفاصله به طرف

باشند،  رونیب یها گفت مدت. بعد از چند لحظه به بچهکردیم یرا گرفت و در همان حال با دقت صورتم را بررس نبضم

فر ن نیو منتظر خروج آخر دهیزانو زده بود، سرش از گردن چرخ میکند. همانطور که جلو امنهیمعا ترقیتا بتواند دق

 بود.

ت چند روز دوره ماهانه نی: از آخردینفر و بسته شدن در پرس نی. بعد از خروج آخردیدر رو هم پشت سرتون ببند _

 .گذرهیم

حسابش رو ندارم.  دونمیداشته باشد. جواب دادم: نم تواندیبه حالم م یچه ربط دانستمیشده و نم جیسؤالش گ از

 و کم غذا خوردنه. ییبخاطر کم اشتها جمیشدم، سرگ فیفکر کنم ضع

 ؟یشد ینجوریا گهیرفت. بعد از اون چند بار د جیاون شب خونه ما هم سرت گ ؟یهست ینجوریچند وقته ا _

 .ستین یزیشدم، چ ینجوریا مانینه، خوب بودم. بعد از رفتن پ _

 رفت. یاهیچشمانم س بلند شوم که باز هم خواستم

 همراهش دستگاه فشارسنج را خارج کرده و فشارم را گرفت.  فیدکتر از ک خانم

 ؟یروکه بهت دادم مصرف کرد ییهاانجام کارش سؤال کرد: قرص نیح در
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 حس و حالش رو نداشتم. یول تون،شیپ امیب خواستمیبله، تموم شده. م _

هر  تونمینم نیهم ی. برایحامله باش دمی. من احتمال منهیگفت: فشارت پائ فشیدرون ک لیحال برگرداندن وسا در

 .یت کنخونه استراح ی. بهتره برادین شیپ یمشکل یکه اگر باردار بود دم،یم یتیتعداد تقو هیبهت بدم. فقط  ییدارو

 آزاد باشم. ی. همش دوست دارم تو هواکنمیم یسراغم. اونجا احساس خفگ ادیسر درد م رم،یتو خونه م  _

 خونه ما. دیایمدت ب هی یخوای. اگر مادهیاحتمال باردار بودنت ز ،یکنیم فیکه تعر ییزایچ نیبا ا _

 هوامُ داره. یلیترم. پدرجون خنه، ممنون. خونه خودمون راحت _

 ؟یدار یخبر مانیاز پ _

 نامه ازش برام آورده بود. هیآقا قاسم که از شهر اومده بود  _

 کنه؟یکجا کار م دونستیمگه م _

 نامه در جوابم نوشته بود. هی یهُلدادم براش ببره. اونم هُل یراکمقدار خو هینامه با آدرس و  هینه، خودم  _

 گرده؟یبر م یمعلوم هست ک _

قط فننوشته بود و  یزیها رو بپرس. تو نامه هم چسؤال نیحاال بذار شروع به کار کنم بعد ا گفت،یموقع رفتن که م _

 کم از اوضاع اونجا شرح داده بود. هی

استراحت کن و به خودت  شتری. بیبار سقط هم داشت هیمراقب خودت باش! خصوصاً که  شتریکم ب هیبه هر حال  _

 بهت نرسه. یبیبغل کن، تا آس یکه نشست ی. فرشته رو هم فقط مواقعاریفشار ن

 .ستیهمه سفارش ن نیبه ا ازیممنونم، ن _

یو ازم خواست بهت سر بزنم؟! حاال م یستین تیداشت تو به فکر سالمت دیشوهرت قبلِ رفتن چقدر تأک یدونیم _

 نبود. لیدلیب شینگران فهمم

 .دیممنونم که به فکرم هست _
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آزاد حالت بهتره، پس  یتو هوا یگیقدم بزن. حاال که م رونیبه جات بمونه، تو برو ب ادیب یگاه گمیبه سوگل م _

نباشه که  ی. زمانش هم طوالنیاختصاص بده. فقط خودت رو خوب بپوشون که سرما نخور یروادهیو هم به پر یزمان

 .ینش جهیدچار ضعف و سرگ

 . دیشُد مانیخانم دکتر، شما که بدتر از پ یوا _

 .میباش یدار خوبامانت دیخُب، شوهرت تو رو دست ما سپرده، با _

سر  یکی یکیو  کردندیمرا نگاه م یها با کنجکاوها خواست داخل شوند. بچهدر کالس را باز کرده و از بچه سپس

کرده و در آخر گفت،  یو عموم یدر مورد بهداشت فرد ینشستند. خانم دکتر هم شروع به آموزش نکات شانیجا

 ها و پسرها خواهد داشت. دختر یجداگانه برا جلسه بعد کالس

 

باشد، از  یسرما خوردگ دیدارد. با احتمال آنکه شا ینیب زشیمتوجه شدم، فرشته تب کرده و آب ر شبید از

ته فرش یماریبهبودش استفاده کردم. مدرسه را هم به سوگل و سلمه سپردم، مبادا ب یکه داشتم، برا یاهیگ یداروها

هم که بخاطر حال بد فرشته و  کمک به من در  جون. پدرشدیکند. اما هر لحظه حالش بدتر م تیها سرابچه هیبه بق

 دیشا کنه،یم یقراریکه ب نطوریخانم دکتر. ا شیپ مشیفرشته گفت: بهترِ ببر تیوضع دنیخانه مانده بود، با د

 داشته باشه. یاگهیمشکل د

 لباس گرم تنش کنم. دیباشه پس اجازه بد _

 شده.  انینما یقرمز رنگ یهابدنش دانه یپوشکش متوجه شدم، رو ضیتعو درحال

 .دینیبدن فرشته رو بب دیایلحظه ب هیپدرجون  _

 یازش دور دیباشه با نطوریگرفته باشه. اگه ا سرخک زنمیو گفت: حدس م دیکش هایقرمز یرو یدست پدرجون

 . یکن

 : چرا؟!دمیتعجب پرس با

 طرناکه.باشه، خ ماریب کینزد ستیزن باردار خوب ن یچون اگه سرخک باشه، برا _

 به شما گفته که من باردارم. ی... کیعنی...  د؟یدونیشما از کجا م _
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اون روز که تو مدرسه حالت بد شده بود،  یزده بودم! ول ییحدسا هیخودم  دم،یچند وقت حال و روزتُ د نیا _

 مراقبت باشم. شتریب دیبعدش خانم دکتر به من گفت که با

 م؟یکار کن یچ دیحاال با _

خونه کدخدا.  برمشینه؟ من خودم مواظبش هستم. چند روز م ایحدسم درسته  مینیبب میفعالً پاشو آماده شو بر _

 نباش. یزی. تو نگران چمیکنیاونجا خانم دکتر هم هست، با هم ازش مراقبت م

رجون از همانجا خانم دکتر، معلوم شد حدس پدرجون درست بوده و فرشته مبتال به سرخک شده.  پد نهیاز معا بعد

 نزد من بماند، تا تنها نباشم. یفرستاد، که سلمه چند روز غامیبه خانه کدخدا رفت و پ

 گفتمی. هر چه مکردیمدام در مورد فرشته سؤال م دیفرشته و پدرجون، خانه را سوت و کور کرده بود. فر نبود

مواظبش باشم. منُ  تونمیمن خودم م ستین نجایشده باشه، چرا ا ضی: خب مرگفتیو م شدیشده باورش نم ضیمر

 . مگه نه؟یدرست کن سوپبراش  یتونی. شما هم که مشهیکم حالش خوب مکم خندهیم نهیبب

 و ندیکه آخر مجبور شدم، او را همراه سلمه بفرستم خانه کدخدا تا فرشته را بب دیجور واجور پرس یهاانقدر سؤال 

 راحت شود. الشیخ

 .انیصورتش نما یدرهم بود و رد اشک رو شیهااخم یبرگشت حساب یوقت

بخندونمش، اما پدرجون  تونمی. گفتم من مدمیرو شن شهیگر یپدرجون اجازه نداد فرشته رو بغل کنم. من صدا _

 صورتش روان شد. ی. و دوباره اشکش روششینذاشت برم پ

 .دمشیبوسیفشرده و م امنهیبکنم. فقط سرش را به س دیآرام کردنش چه با یبرا دانستمینم گرید

فرشته کالفه شده و دست به دامن طاهره خانم مادر سوگل و  ادیز هیکه پدرجون هم از گر دمیبعد از سوگل شن روز

یو ب هیاز من ساخته نبود. گر یو کار شدیدست به دست م نطوریکه ا سوختیفرشته م یسلمه شده بود. دلم برا

و فقط از پشت پنجره به  رفتیم دنشیبه د دیبا زقابل کنترل بود. هر رو ریهم بخاطر نبود خواهرش غ دیفر یقرار

 .گشتیبه خانه برم هیو با گر ستادیایاو م یتماشا

 و گفت: اجازه هست؟ ستادیدر باز کالس ا یبودم که طاهره خانم جلو لیجمع کردن کتابها و وسا مشغول

 !دییبفرما کنم،یخواهش م _
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 یدرهم و با نگران ییهافرشته افتاده! با اخم یبرا یآمده، نکند اتفاق دنمیلحظه نگران شدم طاهره خانم چرا به د کی

 شده؟ فرشته حالش خوبه؟ ی: طاهره خانم طوردمیپرس

 تون شدم.مزاحم یاگهیکار د ینشده. من برا یزیچ د،یبله خانم معلم، نگران نباش _

 ! در خدمتم.دییبفرما کنم،یخواهش م _

خدا  د،یدیما درس م یهابه بچه یحالتون مفت و مجان نیبا ا کهنیخانم معلم. هم دییخدمت از ماست. نفرما _

 بچه سالم و صالح بهتون ببخشه. هیبده. انشاءاهلل خدا  رتونیخ

 یبرام لذت بخِش  منت دم،یها انجام مبچه نیا یبرا یباشم. هر کار دیمف تونمیممنون. من خوشحالم م یلیخ _

 .ستین

خواهر  هی. راستش... چطور بگم... من رمیتون رو بگوقت ادیز خوامیحالتون نم نیشماست. اما با ا یاز خوب نیا _

بغل  یروستا نیسمت راست گفت: هم ییهست ازدواج کرده. در حال اشاره دستش به جا یدارم، که دو سه سال

 بهشون بده. یادا نخواست بچهتا حاال خ دیدونی. مکنهیم یزندگ

ه ها چحرف نی. من متعجب از آنکه ادینیحرفش را در من بب ریسرش را بلند کرد و به صورتم نگاه کرد، تا تأث بعد

 بودم تا منظورش را بفهمم. شیهاحرف هیداشته باشد، منتظر بق تواندیبه من م یربط

ه اگ یعنی... شدیدلم براش سوخت. با خودم فکر کردم، کاش م یلیچند روز که مراقب فرشته بودم، خ نیداد: ا ادامه

 داینجات پ یبچه از آوارگ نیشون، بلکه هم باعث بشه خونش گرم بشه، هم ادست میبچه رو بسپار نیا دیاجازه بد

 کنه.

 نکنم. یاحترامیخودم را کنترل کردم تا ب یلیبدهم. خ دیبا یچه جواب دانستمینم تیشدت عصبان از

 هشیتون م. اگر هم مراقبت از فرشته باعث زحمتدیتون رو تکرار نکنوقت درخواست چیه گهیره خانم لطفاً دطاه _

 .کنمیم یفکر هیخودم  د،یبگ یستیرودربایب

 بخاطر خودم نگفتم... دیخدا منو بکشه خانم معلم، باور کن _
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از  دی. فردیادامه ند گهید کنمیدستم را به طرفش گرفتم، تا ادامه ندهد و بدون نگاه کردن به او گفتم: خواهش م کف

رو  شهیم رو بغل کنم و خودم گرکه فرشته ادیدر م منهی. من دلم داره از سخوابهیم هیخواهرش هر شب با گر یدور

 آروم کنم....

به  تیو عصبان یدادم تا بتوانم تعادلم را حفظ کنم. از شدت ناراحت هیتک زیمگرفته و دستم را به لبه  یقیعم نفس

داده و سرم را با دو دست  هیتک زینشسته، آرنجم را به م یصندل یرو ی. به آرامدیلرزینفس نفس افتاده و بدنم م

 گرفتم.

 ! مامانم گفتدیمعلم بخورکه گفت: خانم  دمیسلمه را شن یصورتم قرار گرفت و صدا یجلو یآب وانیبعد ل یاندک

 .ارمیحالتون بد شده براتون آب ب

 ؟ی: مگه نرفته بوددمیرا گرفته و پرس وانیسرم را باال آورده و به او نگاه کردم. ل یآرام به

 خونتون. میمنتظر بمونم، تا بعدش همراه شما بر رونینه، مامانم اومد گفت با شما کار داره. به من گفت ب _

 خونه خودتون. یبر یتونی. من حالم خوبه. میایبا من ب ستیالزم ن گهید _

 مامانم... یول _

 ادمه دهد: به مامانت بگو خانم معلم اجازه نداد همراهش برم. به سالمت. نگذاشتم

ته فرش دنید یرا برا دیرا جمع کرده و خودم را به خانه برسانم. سوگل هم بعد از آنکه فر لیتوانستم وسا یسخت به

 کمک به خانم دکتر به درمانگاه رفت. یرا به خانه رساند و برا برد، او

شده؟ فرشته  یزیاز غروب آفتاب پدرجون به خانه آمد. متعجب از حضورش بدون فرشته گفتم: پدرجون چ بعد

 کجاست؟

بهت  ییزایکرد امروز چه چ فیشون. برامم تعرنشده دخترم، نگران نباش! فرشته رو طاهره خانم برد خونه یچیه _

 ورنجیزن حامله رو ا هیتا تن و بدن  ،یبود از کارش. بهش گفتم کاش اول به من گفته بود مونیپش یلیگفته. خ

 .ینلرزون

 نشن؟ ضیهاش مروقت بچه هیشون؟ چرا برد خونه _

 مرحله خطرناک رو از سر گذرونده. گهینه، از خانم دکتر اجازه گرفت. د _
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 نجا؟یهم نشیاوردیپس چرا ن  نطورِیاگه ا _

 .یایاز پسش برب یتونیوضعت نم نیبه مراقبت داره و تو با ا ازیاون بچه باز هم  ن اًیتو هنوز خطر داره. ثان یاوالً برا _

 خبر... یوقت ب هی _

حالش خوب بشه، طاهره خانم  یبدزدن. تا وقت خوانینکرده، بچه که نم یناجور به سرت راه نده! خدا یفکرا _

 شهر بدم ببره. رهیآقا قاسم فردا م س،ینامه واسه شوهرت بنو هیم پاشو مراقبشِ. حاال ه

که فرشته را به زور از آغوشم  دمیدی. کابوس از دست دادن فرشته. طاهره خانم را مدمیدیشب تا صبح کابوس م آن

 .بردیو با خود م کندیجدا م

آب به خوردم داد.  یکرده و کم دارمیشده بود، متوجه حالم شده،  ب دارینماز ب یاذان صبح که پدرجون برا کینزد

بدون کابوس داشته  یآرام شده و توانستم خواب یعرق بود. بعد از اذان صبح و خواندن نماز کم سیتمام بدنم خ

 باشم.

 خوابش برده. یدم صبح نینکن. هم دارشیب _

 ره؟یوقت خوابه؟ مگه مدرسه نم نیچش شده؟ چرا تا ا _

 .یاخسته یبخور. تازه از راه اومد یزیچ هیبه دست و صورتت بزن،  یآب هی ای. بشهینم یروز نره طور هیحاال  _

 ها کجان؟پس بچه _

 که مدرسه، فرشته هم خونه طاهره خانم. دیفر _

 !دیبه من بگ دیخوایشده، نم یزیچ هیپدرجون  _

 سالم. _

 .امدهیدم، تا مطمئن شوم اشتباه نشنمتعجب شده و از اتاق خارج ش شیصدا دنیشن با

شده بود، هاج و واج مانده  انینما شیبرآمدگ یکه کم یمن در چارچوب در، با آن لباس گشاد و شکم دنیبا د مانیپ

 ینرم و طوالن یاجواب سالمم را بدهد. به سمتم آمد و با دو دستش صورتم را در بر گرفت. بوسه توانستینم یو حت
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انداخته و مرا به خود  میهاو در آخر دست دور شانه ردک ریصورتم را با چشمانش س یگذاشت. همه جا میشانیبر پ

 فشرد.

داره. و ما را تنها گذاشت  شهیفشارش نده، بار ش ادیگفت: ز رفتیبا خنده به طرف آشپزخانه م کهیدر حال پدرجون

 .میرا رفع کن مانیتا دلتنگ

ت داده و به سمت شکمم آورد. کف دستش سطح کوچک برجسته شکمم را لمس ام حرکشانه یدستش را از رو کی

نفس گرفتن جدا شد و زل چشمانم گفت: چرا انقدر الغر  یبرا یاگرفته بود. لحظه یو لبانش لبم را به باز کردیم

 ؟یمواظب خودت بود ینجوریا ؟یشد

 .شهیبخورم. حالم بد م یزیچ ادیز تونمی. نمستیمن ن ریتقص _

وروجک  نیا ریوسطش زد و گفت: تقص یادو زانو نشست و با کف دو دستش سطح شکمم را پوشاند و بوسه یرو

تو رو هم ببوسم. چند  دم،ینشه مامانش رو بوس شیم حسودوقت بچه هیزد و گفت:  یگرید یباباست. باز هم بوسه

 .گرفتماعتراضم بلند شده و از او فاصله  یتکرار کرد، تا آخر صدا گریبار د

 به بعد. نی. خدا به دادم برسه از ادمیبوس ادیم رو زشد بچه شیحسود ی... حاال مامانیآ یآ _

تا  دادیجورواجور به خوردم م یهایو خوراک دیچرخیداشت. تمام مدت مثل پروانه دورم م یهفته مرخص کی مانیپ

 شوم.  تیتقو

 .ارمیبخورم، دارم باال م تونمینم گهید مان،یبسه پ _

 بخورم. تونمیهم م نُی. من دو برابر اینخورد یزیتو که چ _

هترِ کم ب ارم،یباال ن نکهیا یبدتر. خانم دکتر گفته برا گهیانقدر بخورم، حاال که د تونستمیهم نم یمن در حالت عاد _

 کنم. ادیرو ز مییغذا یهاتعداد وعده یبخورم ول

 .یهر طور راحت زم،یاِ .. خب، پس اگه خانم دکتر گفته باشه عز _

 چقدر خونه سوت و کوره. ستنیها نبچه _
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 مشیاریب میتونیم گهیدو روز د یکیگفت  کردیم نهیکه داشت فرشته رو معا روزیبا خانم دکتر صحبت کردم. د _

هم که دلتنگ  دیما رفته خونه کدخدا. فر یراحت یخودمون. تمام عالئمش بر طرف شده. پدرجون هم برا شیپ

 دنبالش. رمی. حاال شب مادینشد همراهم ب یبود، راضخواهرش 

 .یندار یمشکل ؟یمحل کارت چطوره؟ راحت _

بده زنگ  یدار لتیفام ایاز خانواده  یاز خطوط تلفن وصل شده. هر تلفن یسر هیاومد.  ادمیخوب شد  یراست _

 کرد. دایاز مادرت بشه پ یرد و نشون دیبزنم. شا

 امکانش هست تلفن خونه مادرم سالم باشه؟ یعنیگفتم: واقعاً،  جانیه با

 .سیو دوست و آشنا، هر کدوم خاطرت هست برام بنو لیحاال اونجا هم سالم نباشه، فام _

 اره؟یخبر م گهید یاز شهرا یکس شه؟یرفت و آمد هم م _

از  نیهم یرخ داده. برا نیمطمئن شدم، زلزله تو کل کره زم گهی. حاال دکسانِیهمه جا  هایخراب زانیم باًیتقر _

یهمون جاست و نم یبازساز ریدرگ یشهر ایانجام نشده. هر کشور  یرسانکمک گهید یشهرها ای گهید یکشورها

 .ستین نانیها قابل اطمجاده یلیخ ی. ولکنهیم ترددهم  بوسینیم ایوانت  یگاه شیکمک کنه. کم و ب هیبه بق تونه

 مادرم. دنید میسفر بر هیما هم  شهیم یعنی _

 در حال ،یآرامش بخش یگوشم را لمس کرد و با صدا کیشده و مرا از پشت درآغوش گرفت. لبش نزد کمینزد مانیپ

 .ستیصالح ن تیوضع نیتو با ا یاما برا شه،یبود، گفت: گفتم رفت و آمد م ختهیکه دورم ر مینوازش موها

با خانم دکتر مشورت کردم. که مخالفت کرد و گفت،  روزید نیهم ی. برایکن ییتقاضا نیچن ،یبفهم زدمیم حدس

راه  .ستیدرست ن یسفر نیچن ،یو کم جون هست فیحاال هم که انقدر ضع د،یشد یزیچون قبالً سقط داشته و خونر

کم  هی ی. بذار من تلفنادیازمون برنم یکار چیه راهو وسط  ادیب شیپ تونهیم ینامطمئن. هر اتفاق هالهیو وس یطوالن

 .دنتید ادیکردم و اون تونست ب دایاصالً مادرت رو پ دی. شاشهیم یچ مینیو جو کنم. بعد بب پرس

 !شهیم ی! فکرش رو بکن! چه عالمانی! پیگفتم: وا ادیشوق ز با

و  یکه مادرم کنارم است و راه و رسم زندگ بافتمیم ایخود رؤ یتصورش هم مرا سر ذوق آورده بود. برا یحت

 . دهدیم ادمیرا  یداربچه
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 اوضاع و احوال خودت چطوره؟ جات راحت هست؟ ینگفت _

 انجام بشه. عتریسر یبازساز کننیهمه دارن تالش م یداشت. امکانات کمه. ول شهینم یادی. انتظار زستیبد ن _

 ها هم آماده شده باشن. اونوقتکوچولو فکر کنم، خونه نیاومدن ا ایشکمم گفت: تا دن یرو دنیحال دست کش در

 .میکنیم داینجات پ یو سامون سریب نیو از ا میشروع کن یرو درست و حساب مونیکه زندگ میریم

 مدرسه بره. دیبا دیفر ؟یمدرسه چ _

امکانات هم  ریها، سارو کردن. همزمان با ساخته شدن خونه یفکر همه چ شه،یاون شهرک که داره ساخته م یتو _

 نباش. زایچ نی. نگران ارهیم شیداره به موازاتش پ

 کوچولو باش. نیام زد و گفت: تو فقط مواظب خودت و ابه گونه یابوسه

. میبر هادیرو پ ریتمام مس م،یستیتر شده و مجبور نبهتون سر بزنم. البته االن رفت و آمد راحت ادینتونم ز دیشا من

دو تا پروژه  ی. همزمان دارم روادیکار ز یکار متخصص کمِ و تقاضا برا یروی. نرمیبگ یمرخص ادیز تونمینم یول

 بذارن. ارمیدر اخت هینقل لهیوس هیکار،  م. پروژه دوم هم قول دادن، بعدِ اتماکنمینظارت م

جفت و جور  یداره همه چ یکییکیبوده، که  ریقربونش برم، قدمش خ نیبه شکمم زد و گفت: معلومه ا یابوسه

 .شهیم

 ؟یایم گهیدوباره سه چهار ماه د یاالن بر یعنی مانیپ _

 زم؟یتو هم بر یبرداشت و با نشان دادنش گفت: برا یبلند شده و به طرف آشپزخانه رفت. استکان شیجا از

کنارم نشست. دم  شیداده و منتظر پاسخش نگاه از او نگرفتم. همراه قندان و چا یباال دادن سرم جواب منف با

هفته رو به  نیکنم. ا نییتع یزمان مشخص تونمیه، اما برگشتنم با خدا. نمگرفت و گفت: رفتنم دست خودم یقیعم

 باال سر کار نباشم. شهیمن باشه. نم نیگزیجا ستین ی. کسدهیاالن پروژه خواب یعنیدادن.  یهمه مرخص

 کنارت باشم. اما... دیبا تیوضع نیتو ا دونمیبود نگاه کرد وگفت: م دنیچشمانم که آماده بار به

 یروزها یبرا یارهیادامه دهد. لبم را به لبانش چسبانده و دو دستم را دور گردنش حلقه کردم، تا ذخ نگذاشتم

 نبودنش جمع کنم.
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 .شمیچسباندم و گفتم: دلتنگت م اشنهیرا به س سرم

از  دیگوی. خانم دکتر مشودیم رینازک شده و زود اشکم سرازدل اریسخت بود. بس یلیخ میبرا یبار خداحافظ نیا

 .ستیعوارض باردار

یو م دمییبویم کسرهیدلتنگش بودم، که آنروز تا شب  یاز رفتنش فرشته را به خانه برگرداند. به قدر قبل

 اریکه شب و روز کنارم بوده، بس میسال و ن کی نیاما در ا ام،اوردهین ای. درست است که او را به دندمشیبوس

و جدا  ژهیو گاهیحاال جا دیاما فرشته و فر ام،کردهفرزند خودم را تجربه ن دنیام. هنوز در آغوش کشاش شدهوابسته

 دارند. امیدر زندگ ینشدن

 اد،یز لباس دنیبغلش کنم. اما به خاطر سرد شدن هوا و پوش ستمیگرفته و مجبور ن ادیراه رفتن را  یبه خوب فرشته

شدنم  ترنی. خصوصا با سنگستیرفت و آمد به مدرسه همراه فرشته کار دشوار ن،یبودن زم یلناهموار و گ نیهمچن

کمک حالم هستند و پدرجون هم  اریخانم و سوگل بس اهرهانجام کارها کمتر شده. ط یتوانم برا ام،یو ضعف جسمان

 به طرفشان پا تند کرد.چند مرغ و خروس، ذوق زده  دنی. فرشته با دکندینم غیدر یکمک چیدر خانه از ه

 تند تند دنبالش برم. تونمی. من نمزمیعز فتهیوقت ن هی ر،یجان، ماما برو دستشو بگ دیفر _

 .یبه،... شاهزاده خانم،... خاله رو رو شدبه _

 دیوقت صبح سر راه من با نیا محل،یخروس ب نی. ادمیاخم در هم کش دنشیو با د دهیتعجب به سمت صدا چرخ با

با او نداشته باشم. اما  یاقامت دارد، برخورد نجایکه ا یدر مدت کردمیبودم به ده آمده و آرزو م دهی. شنشدیسبز م

را بلندتر برداشته، تا زودتر به  میهاشوم. پس قدم کالمبا او هم  خواستمیوارونه مستجاب شد. نم میظاهراً دعا

هم که متوجه شد،  یدوزار مانیبه قول پ ای یقالب دکتر نیخالص شوم. ا شیهامتلک دنیو از شن دهیمدرسه رس

 یهابیدو دستش درون ج کهیقرار گرفت و در حال میرو یبه هم کالم شدن با او ندارم، با دو قدم بزرگ جلو یاعالقه

 شد. میبود، مشغول ورانداز کردن سر تا پا لوارشش

روز  نیتو رو به ا یدار میتیها( اش به بچه)با اشاره چانه ای کشهیم یگاری. شوهرت ازت بیچقدر زرد و زار شد _

 انداخته؟

 : خفه شو!دمیو غر دهییرا بهم سا میهاشدت خشم دندان از
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! و خودش به حرفش قاه قاه ادیم ایت چپ و چوله دنحرص نخور! بچه ادیبرات! ز ستی! خوب نیاوه! اوه! چه عصبان _

 .دیخند

 !گردهیوقته دنبالتون م یلی! خانم دکتر خدیینجایدکتر شما ا یآقا_

 شده سوگل؟ یچ _

 شاهزاده خانم.  نمتونیبیتکان داد و گفت: بعداً م میبرا یدست

یاز شرش خالص م دیچطور با دانستمی. نمدمیکش یبه آسودگ یشد. با دور شدنش نفس یبه همراه سوگل راه و

شد  شیدایفکر کردم، اگر دوباره پ نیکه در کالس بودم، به ا ی. تمام مدتدی. خدا را شکر سوگل به موقع سر رسشدم

گذشته را  یباز هم رفتارها خواستیبود. دلم نم ندهآزار ده میبرا شیهاخاطره مزاحمت یادآوریبکنم. هنوز  دیچه با

 تکرار کند. 

د، تندتر به خانه برو دیه فرفرشته خوابش برده بود، سلمه او را بغل کرد، تا کمکم کرده باشد. از او خواستم همرا چون

 یهانیزم نیروستا بوده و راه رفتن در ا نیدر ا یآنها راه بروم. سلمه از بچگ یهمپا توانستمیتا خسته نشود. من نم

 سخت و دشوار بود. یکار آمد،یکه روز به روز جلوتر م یکمش نیمن با ا ی. اما براستیعاد شیبرا یگل

 !یقد باش میحاال ننه چند تا بچه قد و ن یمجبور نبود ،یاگه با من اومده بود _

 قد بودن شرف داره به بودن با تو! میننه چند تا بچه قد و ن _

 تازه از گور در اومده شده. تیمثل م افتینبود. ق نیاگر انقدر با ارزش بود، که حال و روزت ا _

چرا دست از سرم بر  ؟یخوایاز جونم م یفتم: چگ دمیکشیاز حرص تند تند نفس م کهیو در حال ستادمیلحظه ا چند

 ؟یدوباره شروع کرد ؟یاون دفعه جوابت رو نگرفت ؟یدارینم

 .یزنیدست و پا م یدار یتو منجالب، ه ینجاتت بدم. خودت رو انداخت خوامیم وونه،ید_

 از تو کمک خواستم؟ ی. اصال کینجاتم بد خوامیزدم: به تو چه! نم ادیفر

 .کنهیچشم و گوششون دوبله کار م ایدهات یدونیبرته. نمچه خ سسس،یه _

 چه بهتر. بذار....  _
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 اومده خانم معلم. شیپ یمشکل _

)با دستش به شکمم اشاره  هیتوص یسر هیکرد و گفت: نه، جناب کدخدا. داشتم  یدست شیاز جواب دادنم، پ قبل

 ندارن. دنشیبه شن یاظاهراً عالقه ی. ولگفتمیم شونتیوضع یکرد( برا

الزم بوده، دخترم تا حاال بهش گفته. بهتره شما خودتون  یاهی. در ضمن مطمئناً هر توصشهینم یطبابت که زورک _

 .نیرو به زحمت ننداز

 .ستیسرپا وانستا! برات خوب ن ادیرو به من کرده و گفت: برو خونه دخترم ز بعد

 دم.کرده و بدون نگاه کردن به دکتر از آنجا دور ش یتشکر

 

 یها کمکم کرد. حتبود و در غذا دادن به بچه نجایا یسلمه چند ساعت نکهیداشتم. با ا یحس خستگ یلیخ امروز

و فرشته  دیبود، با فر مانشیکه پ یها را شست و جا به جا کرد. تمام مدتاجازه نداد وارد آشپزخانه شوم. تمام ظرف

 تر از هر شب به خواب رفتند.زود نیهم یشان کرد. براخسته یکرده و حساب یباز

را بخورم.  میدلشوره دارم. به خاطر وروجک درون شکمم مجبور شدم غذا یهنوز به خانه برنگشته و کم پدرجون

منتظر پدرجون بمانم. مجبورم مراقب خورد و  توانستمیپدرجون گرم بماند. نم یگذاشتم تا برا یبخار یرا رو هیبق

 .کنمیاز خودم مراقبت نم یاست به اندازه کاف عتقدو م ستیناراض تمیخوراکم باشم. هر چند که خانم دکتر از وضع

 

باز هم تکرار  یوقت یباد باشد، ول یصدا دی. اول فکر کردم شادمیدر زدن شن یخواندن کتاب بودم که صدا مشغول

چادرم  کهیبلند شده و در حال یباشد، به سخت تواندیم ی. متعجب از آنکه چه کسامدهیدم اشتباه نشنشد مطمئن ش

 ه؟یگفتم: اومدم، ک کردم،یسرم مرتب م یرا رو

در را آرام  ی. با دودلمیروستا مزاحم ندار نیراحت بود در ا المیهم خ یبودم، از طرف دهیترس ی. کمدمینشن یجواب اما

ی. چون پشت به در بود و اطراف را نگاه مستادهیا رونیب یچه کس دادمینم صیتشخ یکیتار لیباز کردم. اما به دل

 .کرد

 بله؟ شما؟ _
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 کی نیاطراف فقط هم نیتنها مزاحم ا دمینور قرار گرفت، فهم ییجلو آمد. صورتش که در روشنا یو قدم برگشت

 نفر است.

 شیاز دستت آسا تونمیم هم نموقت شب؟ تو خونه نیا یخوایم یگفتم: چ یبا لحن تندو  دهیدر هم کش اخم

 داشته باشم؟

 تو؟ امیب یکنیگپ کوچولو! دعوت نم هیندارم! فقط  تیداخل آمد و گفت: کار باًیجلو گذاشته و تقر یگرید قدم

 تو! یاومد دعوتیاشاره کرده و گفتم: تو که ب شیهاکفش به

 کجان؟ مایتیبه اطراف خانه چرخاند و گفت: بچه  یسر

 گریتا د دم،یکوبیدم دستم بود، قطعاً به دهانش م یزیشدم، که اگر آن لحظه چ یحرف چنان عصبان نیا دنیشن با

 میبرده، کف دو دستش را به حالت تسل تمیبه عصبان یام پرا به آنان لقب ندهد. از حالت چهره یالفاظ زشت نیچن

 !ستیبرات خوب ن ،یشیم یانقدر عصبان رانگفتم که! چ یزیخب بابا، چ لهیتم گرفت و گفت: خصور یجلو

 !رونیزدم: گمشو از خونه من برو ب ادیکه داشتم فر یتمام توان با

 وحشت کرده، داخل شد و بالفاصله در را پشت سرش بست. ادمیفر از

 ؟یشد یچه خبرته! وحش _

ا آخم ر یکه صدا دیچیدر دلم پ ی. اما ناگهان درددمیکه با شتاب خود را عقب کش رد،یرا بگ میطرفم آمد تا بازو به

 .دمیکشینفس م یو به سخت دمیدلم را چسب ریدر آورد. با دو دست ز

 شد و گفت: چِت شد؟ کینزد دوباره

 کردم لرزشم را کنترل کرده و گفتم: به... من... دست... نزن. یسع یسخت به

 گذره؟یم تیاز باردار . چند هفتهستیآروم باش. برات خوب ن نیبخب،... باشه، ب لهیخ _

 .ستیبه... تو... مربوط... ن _

 بکش. قیو چند تا نفس عم نیبش نجایا ای. فقط آروم باش. بیتو بگ یباشه، هر چ _
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یدور خود م چه کند. دانستیو نم دیواقعاً ترس نباریرا بلند کرد. ا ادمیکه فر د،یچیدر دلم پ یگریهم درد د باز

 .دیچرخ

 شده؟ مانتیمگه وقت زا نم،یبب _

 .رونی: برو.... بمیفقط توانستم بگو یسخت به

 میبهت دست بزنم. بعد پتو و بالش برا یذاریخانم دکتر رو صدا کنم، حاال که نم رمی. مرمیدارم م نیخوب، بب لهیخ _

 دوشم قرار داده و به سرعت از خانه خارج شد. یپتو را رو یآورد و به آرام

روان  میعرق از سر و رو یول کردم،یبودم. احساس سرما م یشده و من ناتوان از انجام حرکت شتریلحظه درد ب هر

 بمانم، تا کمک از راه برسد.  حرکتیگرفتم، ب می. پس تصمدیچیپیدر دلم م شتریبود. با هر حرکتم درد ب

 ؟یروز افتاد نیشده دخترم؟... چرا به ا یابالفضل! چ ای.. د؟ییها،.. فرزانه،..کجاسرما؟ بچه نیه تو ادر چرا باز نیا _

روز انداخته، اما ضعف و درد توان گفتن  نیآن دکتر احمق مرا به ا دنیکنم که د فیپدرجون تعر یبرا خواستمیم

مرا  یبخار کی. پدرجون کمکم کرد تا نزدشدینامفهوم از دهانم خارج م یکلمات را از من گرفته بود. فقط اصوات

 وارد مهیبودم که خانم دکتر هم سراس دهیدراز کش ازهفراهم کرد. ت میبرا یراحت یکرده و با بالش و پتو جا تیهدا

 کرد. قیرا آماده کرده و تزر یبه سرعت سرنگ د،یحال و روز مرا د یشد. وقت

. به خاطر ادیم شیپ یگاه ه،یعیدردها هم طب نی. استین مانتی. االن وقت زاستین یزی. چیبهتره استراحت کن _

 . ادهیاسترس و فشار ز

 .دمینفهم یزیچ گریدادن و ماساژ پاها و کمرم بود، که خوابم برده و د حیمشغول توض نطوریهم

 

اجازه  یشخص یاز انجام کارها ریهستند. غ نجایکمک ا یبه نوبت برا هاهیام. همسانرفته رونیروز است از خانه ب دو

 .دهندیبه من نم یگریکار د چیه

 .امیاز عهده کارها بر ب تونمیحالم خوبه. خودم م دیطاهره خانم باور کن _

 .رمیتقصیمن ب د،یبزن دیو سف اهی. خانم دکتر به من سفارش کردن نذارم دست به سدونمیمن نم _
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گفت: اون دفعه هم بابت گفتن اون حرفا، بعدش به غلط کردن افتادم.  یرامترآ یانداخت و با صدا ریرا ز سرش

 .گفتمیبهتون نم یزیو چ شدیزبونم الل م یکاشک

 .دیکنیطاهره خانم. منُ شرمنده خودتون م دیحرفا رو نزن نیتو رو خدا ا _

 ...دی. فکر کردم شاستنیخودتون ن یهابچه هانیبودم ا دهیخانم معلم. من اشتباه کردم. خب شن دینه، نگ _

بهشون وابسته شدم، که تحمل  یمدت به قدر نی. من امیآورد، تا مادر اون بچه باش ایرو دن یابچه دیحتماً که نبا _

 شون.و اقوام لیفام شیبزرگ بشن و خودشون بخوان برن پ نکهیرو ندارم. مگر ا شونیروز دور هی

 یکردم، با خودم عهد کردم، هر کار داشونیکه پ یا. از همون لحظهکنمیمراقبت ماون روز با تمام وجودم ازشون  تا

 انجام بدم. شونیو راحت یخوش یدر توانم هست، برا

 برن؟ ییها جامگه قراره بچه _

 تو! یایهوا م ی! چرا بدمی! ترسمانی! .. پیوااا _

 کنم خانم خانما! رتیخواستم غافلگ _

 مهندس. یسالم آقا _

 .دیبه زحمت افتاد دیطاهره خانم، ببخش سالم

 نکردم. ی! کاریچه زحمت _

از پهلو در آغوشم گرفت، تا به  اطیشده و محکم و با احت کیبدون آنکه جواب طاهره خانم را بدهد به من نزد مانیپ

 انیکردم از م یو سع دهی. از حضور طاهره خانم خجالت کشدیرابوس امقهیشق یو با حرارت و طوالن دیایشکمم فشار ن

 بازوانش خود را رها کنم.

 .نجاستیزشته طاهره خانم ا مانیپ _

افتاده و بدون نگاه کردن به ما  نییخودش هم معذب شده بود، با سر پا ت،یوضع نیا دنیبا د ایخانم که گو طاهره

 ها سر بزنم.من برم به بچه زه،ی... چدیم،... ببخشمگفت: اِم

 ون آنکه منتظر پاسخ باشد از خانه خارج شد.بالفاصله رو گرداند و بد و



 راه انیپا

 
151 

 

از  یرا بدون کالم کلمیصورتم و بعد ه یایرا در دست گرفت و مرا به سمت خود چرخاند. تمام زوا میدو بازو مانیپ

 ؟یگفت : خوب ینظر گذراند. به آرام

را  شیشانیپ و سپس دیبوس اریبس اقیرا با اشت میشانیپ بارنیبله تکان دادم. ا یبه معنا یبستم و با لبخند سر پلک

 ؟یشده بود ی. چنجایگفت: دق کردم تا خودم رو برسونم ا یآرام یچسباند و با صدا میشانیبه پ

 بهت گفت؟ یک _

 کیبهم گفت. نزد یمن خبر دارم، بد جور کردی. فکر مگشتیکمال اومده بود اون طرفا دنبال کار م یبابا روزید _

 .فتمیبود پس ب

 ؟یام زد و گفت: حاال خوببه گونه یگرید باز هم بوسه _

 .هیعیدردا طب نیا گفتینبود. خانم دکتر م یزیخوبم، چ _

 کرد؟یکجات درد م ؟یحرفم متعجب شده و گفت: درد داشت از

 سمت کمر و پاهام. رفتیکم داشت موا ! تعجب نداره. خب دلم درد گرفته بود، بعد هم کم _

  ؟یشد ینطوریا یچ ینگفت برا _

 روز افتادم.  نیبه ا تیخاصیبفهمد، که از ترس آن دکتر ب خواستمینم

 مراقب باشم.  شتریب دی. باستین بیعج اد،یم شیحامله پ یزنا یبرا یگاه گفتیگفتم که، م _

رم دل و فک دی. همش بارمیندارم خبرتون رو بگ یخب مراقب باش قربونت برم. فکر منم بکن! ازتون دورم، دسترس _

 باشه. ونشتیپ

 نیگذاشته و گفتم: از ا شیهالب یرو یکوتاه یزدم. بوسه شیبه رو ینگاه کرده و لبخند شیهابه چشم یمهربان با

 یهستن، که کمک حالم باشن. جا هایلیخ نجاینباشه. ا نجاینگران نباش. فکرت هم ا شم،یمراقب م شتریبه بعد ب

 .ستین ینگران

به خانه برگشته، مثل مرغ  یمن صحبت کند. اما از وقت تیتا در مورد وضع رود،یخانم دکتر م دنید یگفت برا مانیپ

پدرجون آمد، او را به  ی. وقتدهدینم یجواب کنمی. هر چه هم سؤال مزندیلب با خود غر م ریو ز رودیسر کنده راه م
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 دمیفهم. فقط رفتیاال مب مانیپ یصدا یگاه یول شدم،ینم شانیهااتاق برد و مشغول صحبت شدند. متوجه حرف

 به حسابش برسد. خواستیو م کردیم دینفر را تهد کیکه 

ب زن مراق شتریبه بعد ب نیاز اتاق خارج شد و گفت: پسرم انقدر شلوغش نکن. چشم از ا یپدرجون با ناراحت باالخره

 تموم بشه. هایدل نگرون نیخودت و ا شیپ یاونها رو ببر ،ی. تو هم برو به کارت برس. بلکه زودتر بتونشمیت مو بچه

 نبود که به شما اعتماد ندارم.... نیپدرجون منظورم ا _

 ری. انقدر حرص نخور. خدا رو شکر که بخیتو بگ ی: باشه هر چدیحرفش پر انینگذاشت ادامه دهد و م پدرجون

 . خوبه؟رمیخودم هر جا بخواد بره، همراهش م ادیب ایکه بچه دن یگذشت. تا موقع

 هیشما  گمیم یپدرجون، من هرچ یسرش گذاشت و گفت: وا یدو دستش را در هم گره کرد و رو یبا آشفتگ مانیپ

 . دیگیم گهید زیچ

 .یاومدن بچه استراحت کن ای. بهتره تا دنیمدرسه درس بد یبر خوامینم گهیرو به من کرد و گفت: اصالً د بعد

 هم ندارم. یمشکل چینَرَم؟ االن حالم خوبه. ه یچ یبرا ؟یچ یعنیشده و گفتم:  یحرفش عصبان از

. زنت رو هم نیبش نجایا ایب ؟یخوریگفت: چرا انقدر حرص م یگذاشت و به آرام مانیشانه پ یدستش را رو پدرجون

بره. بعد هم اگر کار کردن براش بد باشه، خود خانم  ییوجب جا، اگه نخواد جا هی نیتو ا پوسهینکن. دلش م تیاذ

 .میشون ببره، سفره شام رو آماده کنخواب هاچهب نکهیقبل از ا ،ی. حاال هم بهتره کمک کنگهیش مدکتر به

: تو با اخم گفت مانیبلند شوم، که پ میاجازه پاسخ بدهد به سمت آشپزخانه رفت. خواستم از جا مانیآنکه به پ بدون

 .ارمیخودم م نیکجا؟ بش

همه  یی. بعد از خوردن شام خودش به تنهااورمیخود ن یکردم به رو یسع یدلخور شدم، ول شیاخم و لحن عصبان از

خانم دکتر  کردمیبه اتاق آمد. با خودم فکر م دند،یکرد و بعد از آنکه خواب یها بازهم با بچه یکارها را انجام داد. کم

را  اشیناراحت لیدل خواستینم یبه اتاق چشمانم را بستم. وقت ورودشحد او را ناراحت کرده. با  نیچه گفته که تا ا

و از پشت مرا در آغوش گرفت. صورتش را  دیپتو خز ری. آرام به زآمدیآرام کردنش از من برنم یهم برا یبدانم، کار

 .دیکش قیعم یفرو کرده و نفس میدرون موها

 ...؟یقهر _
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 مجبورم برگردم.... فردا

 .....یِلینگیف نیشکمم( ا یرو دنیکش خودت و )در حال دست یسالمت یبرا گمیم ینگرانتم. هر چ من

 ...؟یبراش انتخاب کرد یاسم یراست

 ...؟یدینم جواب

 بخواب قربونت برم. باشه،

 دم؟ینم تیمون اهمبچه یبه سالمت یکنیفکر م ؟یکنیبا من برخورد م ینطوریکردم که ا یاطیاحتیمن مگه ب_

رو آورد حالم بد  یناراحتت کردم. خانم دکتر تا اسم اون دکتر عوض خوامیبه گردنم زد و گفت: معذرت م یابوسه

 .کردمیکنترل م شتریخودم رو ب دیشد. با

باشم. همش  شتونیپ خوادیزد و گفت: تحملم کم شده. دلم م میهابه لب یکوتاه یبه سمت خود چرخاند. بوسه مرا

 .فتهیب ینگرانم، نکنه در نبودم اتفاق

 یشدم و گفتم: تو مراقب خودت باش که اونجا کس رهیش گذاشته به چشمان درخشانش خصورت یدستم را رو کف

گذشته. حالم خوبه. فقط  می. نصف دوران باردارمیرو دار گهیهمد یهوا نجایآب هم دستت بده. ما ا وانیل هی ست،ین

با  ییو آشنا یکار عمل یها براها و باغمزرعه هب دیبا یگاه یی. تو دوران دانشجوشمیم ترنیدارم روز به روز سنگ

بزرگ  یهابا شکم یگاه ایشون بسته بودن، هاشون رو به پشتکه بچه دمیدیرو م ییها. اونجا زنمیرفتیکار م وهیش

 وهمه نق  نیخانواده، ا تیدختر تنها و بدون مسئول هیمن  گفتمی. با خودم مکردنیمرداشون کار م یداشتن پا به پا

بتونم مثل اونها  خواستیتا کمک خانواده باشن. دلم م کشن،یدارن زحمت م یسخت نیبا ا نهایاونوقت ا کنم،ینوق م

 سرسخت و مقاوم باشم.

از عهده مراقب دو تا بچه بر  یمدت به خوب نیتو ا ،یداشته باش ی. بدون اونکه تجربه مادریهست زم،یعز یهست _

. کنمی. من به داشتنت افتخار می. حاال هم که خانم معلم شدیکردیاز کارها به مادرجون کمک م یلی. تو خیاومد

 حد مقاوم و پرتوانِ. نیم تا اخوشحالم که مادر بچه
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. موقع رفتن انقدر سفارش کرد که آخر شدیتر از بار قبل مکه هر بار سخت یگرید یو خداحافظ یگریهم صبح د باز

را  شیرفتن به مدرسه بودم، که صدا یکرد. در حال آماده شدن برا تیهدا رونیفت و او را به بپدرجون دستش را گر

 .امیهمراه فرزانه م ممدرسه، من دیها رو ببر: شما بچهگفتیبه پدرجون م دمیشن

 اونجا. یرسیکه تا ظهر هم نم یجورنی. ایاول وقت سر کارت باش دیبا یبرو. مگه نگفت ایپسرجون ب _

 .فتمی. منم االن راه مدیباشه، باشه، شما بر _

بودم، که از پشت دستانش را به دورم  ستادهیا وارید یکوچک رو نهیآ یسرم، جلو یدرست کردن مقنعه رو مشغول

 ارم؟یحلقه کرد. کنار گوشم لب زد: چطور طاقت ب

 .یکم کنم، گفتم: همونطور که تا حاال طاقت آورد شیآنکه از نگران یبرا

من  شه،یم کترینزد تیباردار یانیپا یهابه ماه ی. هر چشمیتر ممن هر لحظه بهت وابسته انصاف،یآخه ب دِ _

 .شمیتر منگران

 نیبا ا یکنیم یدلم رو خال یرفتن رو برام سخت نکن. حاال تو، تو یگفتیبودم، م طاقتیمن ب شهیهم مانیپ _

 حرفات؟

 مراقب خودت باش.  یلیصورت به صورتم چسباند و گفت: خ ام زده وبه گردن و بعد به گونه یابوسه

 راحت. التیدستم را به صورتش چسباندم و گفتم: هستم، خ کف

                       *                   *                   *                   * 

از  یکیبه  توانستیو موقع برگشت هم اگر خودش نم کردیم امیبعد هر روز پدرجون تا مدرسه همراه یروزها

تا دم در خانه همراهم باشند. به کمک طاهره خانم شروع کرده بودم، به آماده کردن لباس و  کرد،یها سفارش مبچه

 کند. هیاز شهر ته ییزهایچ ،هم قرار بود مانینوزاد الزم بود. البته پ یکه برا ییزهایچ

ینفر م کیآنجا مرسوم بود هر روز به نوبت به خانه  یاهال انی. در ممیشدیم کینو نزد سال و شروع سال انیپا به

 نیفرد روستا شروع کرده تا آخر نیتر. از خانه مسنکردندیم هیته گریکدیرا با کمک  دشانیع ینیریو ش رفتند

 نفر قرعه به نام من افتاده بود. نیبار آخر نینفر، که ا
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کارها را خودشان انجام دادند  هیبه عهده من بود. بق یفقط آماده کردن ناهار و چا آمدیاز من بر نم یکمک چندان اما

 توانمیم ایخودت هم کمک دستمان باش. در دلم گفتم: آ گریو سال د ریبگ ادیو من تماشاگر بودم. گفتند امسال 

 تان را جبران کنم؟محبت گریسال د

از  یا. نامهآوردمیزود خسته شده و نفس کم م یلیخ یکنم. ول یرو ادهیپ یکم حتماً هر روز گفتیدکتر م خانم

م. آماده کرد یفیها تکالبچه دیع التیتعط یهستند. برا لیرا تعط دیآمده، که نوشته بود هفته اول ع مانیطرف پ

او را به  شومی. اغلب مجبور مستین یاکار ساده السشده و کنترلش درون ک شتریب شیهاطنتیفرشته روز به روز ش

 طاهره خانم بسپارم.

. میها سر خاک مادرجون رفتحلوا درست کردم و همراه پدرجون و بچه یشب جمعه سال است. کم نیآخر امشب

 نیهم یاند. برارا در زلزله از دست داده یزیها عزاز خانواده کیهر  باًیاند. تقرجمع شده نجایروستا ا یاغلب اهال

 حضور دارند.  نجایا یتمام اهال باًیتقرامروز 

برسد و من بتوانم آرامش  انیسفر به پا نیقرار است ا یک دانمیدلتنگ مادرم و رفتن به مزار پدر هستم. نم اریبس

 ریفکرم درگ ادیروزها ز نیا کند؟یمادرم خواهم شد؟ سالمت است؟ چه م داریموفق به د یک اورم؟یخود را به دست ب

 کرده. قراریمرا ب مانیاز پ یدور ای ستیهم از اثرات باردار نیا دانمی. نمدشویم ندهیآ

 اد؟یامروز م یمگه نگفت اد؟یم یک مانیماما! پس بابا پ _

 اومده.  شیبراش پ یکار دی. شاادیم زم،یعز ادیم _

کردم خود را سرگرم آماده کردن سفره  یصبح چشم انتظار آمدنش هستم. دلشوره تپش قلبم را باال برده. سع از

انجام کارها را  یتوان الزم برا کنمیاحساس م یآزارم دهد. ول الیکردن خانه کنم تا کمتر فکر و خ زیو تم نیهفت س

 ندینشیزود خسته شده و عرق سرد به بدنم م یلیندارم. خ

 ن برد.شاها از انتظار خسته شده و خواب. بچهامدهین مانیشده و هنوز پ شب

 ؟یخسته نشد ؟یریچرا انقدر راه م ؟یبخواب یخوایدخترم، نم _

 ومد؟یپس چرا ن _

 اد؟یگفت حتماً امروز م _
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 .ادیب التیقرار بود با شروع تعط ینه، ول _

 دخترم، دلت شور نزنه. برو بخواب. ادیم _

 .برهیخوابم نم _

 کم استراحت کن. هی. یمشغول نطوری. از صبح همیسرپا هست ادیز ستیخوب ن _

 پدرجون... _

 شده دخترم؟ یچ _

به طرفم دراز کرده و گفت: بد به  یشد. پدرجون کنارم آمد. دستمال ریآنکه بخواهم اشک، آرام از چشمانم سراز یب

 داره. باشه؟  یخبر یکس نمیبب کنم،یبرات پرس و جو م رمیبرات دلشوره. فردا م ستیدلت راه نده. خوب ن

 ان دادم.سرم را تک آرام

 کم استراحت کنه. هیکم دراز بکش. بذار کمرت  هیحاال برو  _

 کرد. دارمیب آمدیم رونیکه از ب ییخوابم برد. سر و صدا یک دمیبودم و نفهم داریب یتا ک دانمینم

 ... آروم.دی. مواظب باشدشیبذار یکنار بخار نجای!.. اواشی _

یبلند شده، دنبال چادرم م ی. با نگرانزدیکه با ناله حرف م یفیضع یپدرجون و صدا یچند مرد بود. صدا یصدا

 .گشتم

 .دیکردیدر م یخستگ د،یخوردیم یزیچ ،ییچا هی دیموندی. مدیدیممنون، زحمت کش یلیخ _

 کرده بود. جمیگ کردند،ینا آشنا که تعارف م یمردان یصدا

بسته شدن در خانه آمد. با تعجب به  یکرده، سر کردم. همزمان با باز کردن در اتاق صدا دایچادرم را پ باالخره

 بودم. رهیپدرجون خ

 بودن؟ یک نایشده پدرجون؟ ا یچ _

 ؟یکمکم کن شهیم _



 راه انیپا

 
157 

 

بود سقوط  کیرا سست کرده و نزد میحال و روزش، پاها دنید یمتعجب به عقب برگشتم. ول شیصدا دنیشن با

دهانم قرار  یرو گرمیکنم و دست د یریبه از سقوطم جلوگ هیدستم را به چارچوب در گرفتم، تا با تک کیکنم. 

 شود. ادمیگرفت، که مانع از فر

 به روزت اومده؟ یمن چ یخدا _

 افتاده. یاتفاق هینبود. گفتم  یخودیام بدل شوره دیدیبه پدرجون نگاه کردم و گفتم: د یچشمان اشک با

 ش رفته و کنارش زانو زدم.به سمت لرزان

 ؟یحال و روز افتاد نیچرا به ا یبگ یخواینم _

 .گمیم ادیکم جا ب هیبذار حالم  _

گفت: از داربست  ردیقرار بگ یترراحت تیآنکه در وضع یبرا مانیجون جلو آمد، در حال کمک کردن به پ پدر

سقوط کرده و  یبد یکه جا نهیصورتش هم بخاطر ا یرو یهازخم نیداره و پاش شکسته. ا یکم کوفتگ هیافتاده. 

 صبحونه دادم. اه. من به بچهدیبا هم بخور یاریب یزیچ هی یشده. بهتره بر دهیخراش

و به  دمیچ ینیدر س ییزهایرا تار کرده بود، بدون دقت و با عجله چ دمیکه د ،یاشک یلرزان و چشمان یدستان با

 مشغول هم زدن شدم. شیو در حال نگاه کردن به سر تا پا ختهیر یشکر در چا یطرفش رفتم. قاشق

 اگه سنگ هم توش بود تا حاال آب شده بود. _

 هااا..؟ _

 بخورم؟ یدیشد، نم خیدر دستم اشاره کرد و گفت:  یچشمش به چا با

 بخور.  ایها.. ؟ چرا، چرا.. ب _

را آماده کرده  یلقمه بعد عیرا که از دستم گرفت، سر یرا به دستش داده و مشغول درست کردن لقمه شدم. اول یچا

 و به طرفش دراز کردم. دستم را خم کرده و به طرفم دهانم برد.

 خودت بخور. نویا _

 حاال تو بخور. خورم،یم _
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 زانیسر و وضعش بودم، تا بفهمم چه م یو مشغول وارس گرداندمیبه چشمانش نگاه کنم. فقط چشم م توانستمینم

 .دهید بیآس

 منو ..! با توام ..! نگام کن! نیبب _

 سر بلند کرده و نگاهم را به صورتش دادم. یآرام به

 !؟ینگام کن یتونیوحشتناک شده، که نم افمیو گفت: انقدر ق دیدرهم کش اخم

شدنش را گرفته بودم، راه گرفت و در حال تکان دادن سرم به چپ و راست، با  ریسراز یجلو یکه به سخت یاشک

 حال و روز رو ندارم.  نیتو ا دنت،یلرزان گفتم: طاقت د ییداص

 .شمیگفت: خوب م متیگذاشته و با مال میموها یرو یاچسباند. بوسه اشنهیدراز کرد و سرم را به س دست

گفتم: من عاشق چشم و ابروت نشدم، که حاال با  دمیشنیکوبش ضربان قلبش را در گوشم م یهمان حال که صدا در

 و خصلتت شدم. درونت برام ارزشمنده نه ظاهرت. یعوض شدن سر و شکلت تحملت رو نداشته باشم. من عاشق خو

 به سرم زده و با دو دست مرا به خود فشرد. یگرید یبوسه

ها زودتر کار خواستمیعجله داشتم، م کردم. یاطیاحت یحادثه بدترش کرده. ب نی. اختهیببخش، اعصابم بهم ر _

 .کشمیکار م هیاز خودم و بق یو به سخت کنمیبودن که چرا انقدر عجله م یتموم بشه. اونجا هم همه از دستم شاک

  ؟یچ یپاک کردن صورتم گفتم: عجله برا نیرا از او جدا کرده و در ح خودم

. اما حاال ارمیخودم ب شیو شما رو پ میها رو تموم کنخونه نیکنم، زودتر کار ساختن ا یکار تونمیم کردمیفکر م _

 .فتهیهم عقب م یکل یاطیاحتیحماقت و ب نینه تنها زودتر نشد، بلکه با ا

 

 ماهکیآمدند.  ادتشیع یروستا برا یتمام اهال ی. ولمیشد ینیمجبور به خانه نش مانیشکسته پ یبا پا دیع امیا

رو به کمرنگ شدن بودند. در خانه  جیبازو و بدنش به تدر یصورتش و کوفتگ یها. زخمماندیدر گچ م شیپا یستیبا

 انجام کارها کمکش کند. یبرا یکس دادیکرده بود. اجازه نم حوصلهیخلق و ببد اریاو را بس یکاریماندن و ب

 .میدنبالم با هم بر انیب رنیمن به همکارام گفتم فردا که دارن م _
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 ؟یانجام بد یتونیم ی! اونجا چه کاریه هنوز خوب نشد.. تو ک؟یییچ _

 گوشه حرص بخورم؟ هی نمیانجام بدم؟ همش بش تونمیم یچه کار نجایا _

 نداره. یاز تو توقع یکس ؟یکنیاستراحت م یخوب دار ؟یچرا حرص بخور _

 .زهیریبمونم. اعصابم به هم م کاریب تونمیخودم از خودم توقع دارم. نم _

پا، باال سر کارگرا  نیبا ا یتونیاصالً مگه م ؟یکارهات رو انجام بد یخوایم یازت مراقبت کنه؟ چطور یاونجا ک _

 ؟یباش

تو  یش رو دارم و نه برابحث رو تموم کن. نه من حوصله نیا گهینشستن بهتره! لطفاً د کاریجا ب هیباشه از  یهر چ _

 حرص خوردن خوبه! 

کند. اما مشخص  حتشینص یبود. شب که پدرجون آمد از او خواستم، کم دهیفایم و بحث بقانعش کن توانستمینم

آورده، به دنبالش آمده  نجایکه او را به ا یبشود. روز بعد همان همکاران تواندینم شیکدندگی فیبود پدرجون هم حر

 اش نرفتم.و بدرقه یخداحافظ یبرابودم، که  یاز دستش عصبان یو همراه خود بردند. به قدر

 یدشوار شده بود. گاه اریبس میشده و راه رفتن و کار کردن برا ترنی. روز به روز سنگگذراندمیرا م یانیپا یهاهما

 شانیفیباعث بالتکل مانمیبرسانم، تا زا انیها را به پابچه یدرس یهاکردم، زودتر کتاب ی. سعآوردمینفس کم م

کند،  نییتع تواندیرا نم مانیزا قیزمان دق گفتیکرده بود. م مادهآ مانیزا یزم را براال لینشود. خانم دکتر وسا

 را گفته بود. اشیبیندارد. فقط زمان تقر اریمربوطه در اخت ناتیانجام معا یالزم را، برا زاتیچون تجه

 یرا باز کرده  و از روند بهبودش راض شینداشتم. ظاهراً گچ پا یخبر فرستاد،یم یکه گاه ییهابه جز نامه مانیپ از

 .شدیم شتریاسترس و اضطرابم هم ب شدم،یم کینزد یباردار یانیپا یبود. هر چه به روزها

 رون؟یب ادیم یک مونینیماما، ن _

 گه؟یچند روز د دیشا ؟یبه زود _

 شه؟یخفه نم ست؟یاونجا جاش تنگ ن _
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کوچولو بود، )با فاصله دادن دو  یلیبدهم. گفتم:  خب اولش خ یابچه جو دانستمیبود و هم نم ام گرفتهخنده هم

جاش تنگه، اونوقت  نهیبشه که بب یابه اندازه یکم بزرگ شد. وقتهوا نشانش دادم( بعد کم یرا رو یادستم اندازه

 .اومدنیها از تخم در مجوجه ادتهی. رونیب ادیم

 .رونیب انیبه تخم که بشکنه ب زدنیاوهوم، با نوکشون م _

 .رونیب ادیب کنهیخانم دکتر، کمک م شیپ رمیهم هر موقع وقتش شد، اونوقت م ینین _

 . دیرسینم انیبه پا شیهاادامه بدهد، تا صبح هم سؤال گذاشتمیم اگر

 نه؟ ای یگرفت ادیخوب  نمیبار بپرسم بب هی اریحاال برو کتابت رو ب _

 یراحت برا الیبتوانم پشت سر بگذارم و با خ یروز هم به سالمت نیا بودم دواریروز مدرسه بود و ام نیآخر فردا

خود را کنترل  یندارم. به سخت یاستقبال از فرزندم، خود را آماده کنم. ساعت آخر احساس کردم که حال مساعد

. دیرسیم انیزود به پا یلیکه خ کردم،یکمرم حس م در یدرد ی. گاهکردیم ریی. اما لحظه به لحظه حالم تغکردمیم

ها . از سلمه خواستم به دنبال مادرش برود تا بچهدهیکه خانم دکتر داده بود حس کردم، زمانش فرا رس یحاتیبا توض

را  هیقهم خواستم مراقب فرشته باشند و ب دیو فر حانهیرا به او بسپارم. کمال را به دنبال خانم دکتر فرستادم. از ر

و  نشستیم میبعد عرق به سر و رو یابکنم. لحظه یکار توانستمیو نم گرفتیاز درد نفسم م یمرخص کردم. گاه

 .شدمیم حالیب

به صورتش زد و گفت: خدا مرگم بده،  یحال و روزم چنگ دنی. طاهره خانم با ددندیو طاهره خانم همزمان رس سوگل

 ؟یچرا زودتر خبرمون نکرد ؟یحالُ  روز نیتا حاال به ا یتو از ک

 ...ادی: من... االن... دردم... زشدیاز دهانم خارج م دهیبر دهیدرد نفسم بند رفته بود و به زور کلمات، بر از

راحت. تو با سوگل برو درمونگاه. منم اگه  التیها هستم، خ. من مواظب بچهیبگ یزیچ خوادیباشه قربونت برم، نم _

 . امیتونستم م

 تو درمونگاس؟ رو به سوگل گفت: خانم دکتر کجاست؟ بعد

سر بزنه.  ضایاز مر یکیاز کالس خارج شوم گفت: نه رفته بود به  کردیبغلم را گرفته و کمک م ریز کهیدر حال سوگل

 .نجایکمال رو فرستادم دنبالش، خودم هم به دو اومدم ا
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 .امیم یکیها رو بسپارم به مواظبش باش من هم بچه _

 .دیبکشم و گفتم: به پدرجون هم خبر بد یکرد و توانستم نفس میدرد رها یالحظه

 .یفارغ بش ینباش. انشاهلل که به سالمت یزیباشه، نگران چ _

یدرد به سراغم آمد و نم گری. در طول راه چند بار ددمیتخت خواب یکمک سوگل لباسم را عوض کرده و رو با

. میزمان برد تا به درمانگاه برس شهیشده بود و دو سه برابر هم یطوالن میقدم از قدم بردارم. راه برا توانستم

 الزم بود. لیساو مشغول آماده کردن و دهیخوشبختانه خانم دکتر هم به موقع رس

ودم. ب بانیدست به گر شد،یم شتریدرد که فواصلش کمتر شده و شدتش ب نیشده بود و من همچنان با ا کیتار هوا

. طاهره خانم نقش جهینتیکمک به من ب یبود و تالشش برا تمید. خانم دکتر نگران وضعنمانده بو میبرا یرمق گرید

 من و فرزندم یسالمت یاند و آرزودست به دعا برداشته هاتاق را داشت. گفت هم رونیاتاق و افراد منتظر ب نیرابط ب

 یهم بگذارم و کم یپلک رو خواهمی. تا مستیآمدن بچه ن ایاز دن یاست و هنوز خبر انیرا دارند. سرمم رو به پا

 . دیآیاز دفعه قبل به سراغم م شیب یدرد با شدت رم،یآرام بگ

 دکتر. ینفر رو فرستادم دنبال آقا هیگفت:  تمیدکتر در حال کنترل وضع خانم

 بود، تا ادامه دهد. شیهانگاهم به لب متعجب

. دست تنها یبش نیسزار دی. باومدهیبوجود ن تتیدر وضع یشرفتیو پ یکشیدرد م یاز دوازده ساعتِ دار شتریب _

از  یبتونه خودش رو برسونه. هنوز جمله بعد اد،یبچه بوجود ب ایتو  یبرا یقبل از اونکه مشکل دوارمی. فقط امتونمینم

 آمد. رونیاز ب یانعره یدهانش خارج نشده بود، که ناگهان صدا

مهندس  ی. آقادیبکن یکار هیتر گفت: خانم دکتر، تو رو خدا لحظه طاهره خانم داخل شد و رو به خانم دک همان

 .ارهیدکتر م یسر آقا ییبال هی. هیعصبان یلیخ

که  یانهیدکتر. با توجه به ک یو آقا مانیپ ییارویچگونه از اوضاع من مطلع شده و نگران بودم از رو مانیبود پ بیعج

 یوانکند. اما ت یاو حالم بد شده، سرش خال دنیرا که با د شیدفعه پ یبود تا تالف یاز او به دل گرفته، منتظر فرصت

 در یرا گرفت و سع شیرفت و طاهره خانم جا رونیبالفاصله ب ترنداشتم. خانم دک یالعملنشان دادن عکس یبرا

 دادنم داشت. یدلدار
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صورتم بود ادامه  یو پاک کردن عرق رو میقربونت برم. نگران نشو. همانطور که مشغول نوازش موها ستین یزیچ _

 یزخم ریدکتر اومد. شوهرت تا چشمش بهش افتاد، مثل ش ی. همون لحظه هم آقادیاالن رس نیداد: شوهرت هم

 بودن جلوش رو گرفتن. نجایحمله کرد بهش. حاال خوبه چند نفر ا

دار خبر یچه جور مانیگفتم: پ شدیخارج م میتندم به زحمت از گلو یهادنینفس کش نیکه ما ب فیضع ییصدا با

 شد؟

مهندس زنگ  یباال به آقا یروستا یجاها تلفن دارن. کدخدا، قاسم آقا رو فرستاد بره از بخشدار یبعض دمیشن _

 بزنه. 

 .مدیکش ادینتوانستم خوددار بوده و با تمام وجودم فر گریکه د د،یچیدر بدنم پ یتمام شدن حرفش چنان درد با

 .«میانتخاب کرد شیاسم سحر را برا لیدل نیگشود. به هم ایار چشم به دنروز به نیدر سحرگاه آخر دخترم»

. جنبدیکنارم به خواب رفته و دهانش م دهیچیدر پتو پ ی. نوزادمیگشایچشم م چد،یپیشکمم م ریکه در ز یدرد با

 داده و با دهان باز به خواب رفته. هیپشتش تک واریولو شده، سر به د یصندل یرو مانیآن سوتر پ یکم

گفت: اِ...  یاآهسته یباز شد، طاهره خانم سرش را داخل کرده و به من نگاه کرد. با صدا یبه آرام یکم یبا صدا در

 .یبخور ارمیگرم بمونه. برم ب یپختم گذاشتم رو کتر ی!... برات کاچیشد داریب

ه ب یچشمان بازم لبخند دنیپف کرده، به من نگاه کرد. با د یچشمانناگهان از جا بلند شده و با  مانیاو پ یصدا از

 امنهیس یدستم، که رو یرا رو گرشیدستش را لبه تخت گذاشته و دست د کیشد.  کیلب آورده و به تخت نزد

 قرار گرفته گذاشت.

 دمیم! شنخان یسته نباشبه چشمانم نگاه کرده و گفت: خ کی. بعد از همان فاصله نزددیبوس یرا نرم و طوالن میشانیپ

 کرده! تیمامانش رو اذ یاومدن و کل رونیب یناز داشت برا یلیفسقل خانم خ نیا

. شودیاز درد در هم م میهاو اخم گزمی. لب به دندان مدیکش ریدلم ت ریآورد، اما دوباره زبه لبم  یلبخند شیهاحرف

 ؟یشد؟ درد دار یگرفته و گفت: چ یفوراً نگاهش رنگ نگران

 .ستین یزیدرد چ نی... ادمیکش روزیکه د یی... در مقابل درداستین یزیچ _

 شده؟ یکنار لبش شده، دستم را به طرف صورتش برده و گفتم: لبت چ یمتوجه زخم و کبود تازه
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 حرفش یچاشن یو لبخند یکیرا گرداند و اجازه نداد دستم به صورتش بخورد و گفت: صورتم خورد به دست  سرش

 کرد.

 ... آخه...مانیپ _

 ام را کامل کنم.به لبم گذاشته و اجازه نداد، جمله یابوسه

 م؟یصدا کن یفسقل خانم رو چ نی: قراره ادیآنکه ادامه حرفم را دنبال نکنم، پرس یبرا

 ماند. جوابیدر دست داخل شده و سؤالش ب ینیلحظه در اتاق باز شده و طاهره خانم با س همان

م خانم معل دمیکردم. آخه خانم دکتر گفت هر وقت د دارتونیمهندس ب یآقا دیگفت: ببخش مانیخانم رو به پ طاهره

دختر کوچولوتون هم که انقدر  نینخوردن. ا یچیصبح تا حاال ه روزیبهشون بدم. از د یمقو زیچ هیشدن،  داریب

 . ادیب ایکرد تا دن تیاذ

باال گرفته،  یسرش را اندک یبود. گاه شیتخت را دور زده، کنار دخترمان خم شد و با دقت مشغول تماشا مانیپ

 د؟یگردیم یمهندس دنبال چ ی. طاهره خانم با خنده گفت: آقاشدیم رهیبه صورتم کرده و دوباره به او خ ینگاه

 مامانشِ. هیصورتش شب یکدوم اجزا نمیبب خوامیم _

 رفته. یبه ک شهی. االن که معلوم نمشهیاوه . . حاال انقدر رنگ و سر و شکلش عوض م _

به همراه  یرا بخورم. اما هر تکان، درد یباالتر رفته تا بتوانم کاچ یکمکم کرد، کم زدیهمان حال که حرف م در

 اشکم را روان کرد. نباریداشت، که ا

 بهت مسکن بدم. یمتر بشه. خانم دکتر گفت اگه درد داشتقرص بهت بدم که دردت ک هیبخور بعد  نُیا _

 ؟یبراش انتخاب کرد یچه اسم یدر حال برانداز دخترمان گفت: نگفت مانیپ

 یتو سرم بود. ول یادیز یهااومدنش اسم ایکه به دهان گذاشته بودم، قورت دادم و گفتم: راستش تا قبل دن یقاشق

 نگه داشت و نذاشت از درد بخوابم. داریمنُ تا سحر ب نکهیبخاطر اگرفتم اسمش رو بذارم سحر.  میحاال تصم

 .رونیب یایب یخواستینم ؟یکرد تیسحر خانم، مامان رو اذ ،ییبا نگاه به صورت دخترمان گفت: آره بابا مانیپ

 شد.  دیدرد خانم معلم هم شد نجا،یا دیدیرس نکهیمهندس، منتظر شما بوده، چون به محض ا ینه آقا _
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 ؟یخوش قدم یلیخ یدونیو گفت: سحرِ بابا، م دیسحر را بوس یشانینرم و کوتاه پ مانیپ

 نیسند خونه و ماش روزید نیپدر و دختر بود، نگاه کرده و گفت: هم یهاعاشقانه یبه چشمانم که مشغول تماشا بعد

 زود خودتُ برسون. اد،یم ایت داره دناز دفتر ثبت برگشتم، گفتن از روستا زنگ زدن که بچه یبه نامم شد. وقت

ها گفت من رو برسونن. از بچه یکیکنم. بعد مسئول پروژه به  کاریچ دیبا دونستمیاول خشکم زده بود، نم لحظه

 ینش نیاگر سزار گفتیشده و ادامه داد: خانم دکتر م نی. نگاهش و لحن کالمش غمگدمیخدا رو شکر به موقع رس

 امکان...

 لیشکرت که هر دوشون رو سالم بهم تحو ایدهد. سرش را رو به آسمان گرفت و گفت: خدا کالمش را ادامه نتوانست

 .یداد

**** 

نبود. اما به  یمشغول مک زدن بود، مشکل یساکتش کنم. تا وقت دیچطور با دانستمیو نم کردیم هیگر کسرهی سحر

و من کالفه و  کردیم یزی. هر کس تجوگرفتیاز سر م هیشده و گر داریدوباره ب گذاشتمش،یم نیمحض آنکه زم

 کند. اشنهیدکتر بخواهم معا انمگوش دهم. آخر مجبور شدم از خ یمستأصل بودم، که به حرف چه کس

 شِ.نداره. فقط گرسنه یمشکل چیه _

 .شهینم ریلحظه هم نتونستم بخوابم. پس چرا س هی شبی. ددمیم رشینشستم دارم ش کسرهیخانم دکتر، من که  _

 دایخشک هم پ ریش دیکم قنداق با قاشق بهش بده. اگر بتون هیاوقات  ی. گاهکنهینم رشیکمه، س رتیون شچ _

 شتریب رتیتا ش یخودت هم برس هیکن به تغذ ی. سعیاستراحت کن یکم بتون هیتا  ست،یبد ن یبهش بد یگاه د،یکن

 بشه.

 .کنهیدرد م هامهیبخ یدادم جا رشیاز بس نشستم و ش _

 رشیدراز بکش و دخترت رو هم کنارت به پهلو بخوابون و ش ی. گاهیبد رشینشسته ش شهیهم یستیمجبور ن _

 بده.

*               *               *               *               * 
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کرد.  دایخشک پ ریش یدو قوط اریبا زحمت بس مانیو اوضاع بهتر نشده. پ گذردیآمدن سحر م ایهفته از دن کی

 اریخشک، که بس ریدخترم را با ش خواهدی. دلم نمگذارمیخشک با قاشق به دهانش م ریش یکم ،یباالجبار گاه

 گذارم،یشده و هر بار آن را به دهانش م خمز ادشیز دنیبخاطر مک میهانهیهم هست بزرگ کنم. اما نوک س ابیکم

 .کنمیحال تحمل م نی. با اشودیم ریاز درد اشکم سراز

کنم.  دارشیخشک بهش دادم. خانمتون خوابه، نخواستم ب ریکم هم ش هیبچه رو عوض کردم،  یمهندس جا یآقا _

 برم. گهیتون دغذا هم درست کردم. با اجازه

 .دیدیزحمت کش یلیممنون طاهره، خانم خ _

 .زنمیسر م امینکردم. بازم م یکار کنم،یخواهش م _

در بدنم نبود.  یعرق بودم و رمق سیرا نداشتم. از گرما خ میهااما توان باز کردن پلک دم،یشنیرا م شانیصدا

 شد.  دهیصورتم کش یو سپس رو میموها یآرام رو یدست

 ؟یشنوی! فرزانه!... فرزانه!... صدامو میسوزیتو تب م یمن دار یخدا _

 از لبانم خارج شد.نا مفهوم  ییداده و ناله کردم. تنها آوا یزحمت پلکم را تکان به

 .زمیبه سرم بر یخدا، حاال چه خاک ای _

 .کردیکه طاهره خانم را صدا م دم،یرا شن ادشیبعد فر یباز شدن در خانه آمد و لحظات یصدا

 .دمی. منِ خاک بر سر نفهمسوزهیشون باش، من برم خانم دکتر رو صدا کنم. داره تو تب مطاهره خانم مواظب _

 . کننیتب م شونمانی. اکثر خانما روز هفتم هشتم زارِیمهندس، تبِ ش یآقا ستین یزیچ _

 تا من برگردم. دیبذار شیشونیباشه...  دستمال نمدار رو پ _

دادن دائم، که مانع بهبودش  ریو ش امنهیکرد و گفت به خاطر زخم نوک س قیتزر یآمپول ام،نهیدکتر بعد از معا خانم

 ندهم، تا زخم و عفونت خوب شود. رشیش یچند روز یستیشده. با یعفون امنهیس شده،یم

 کند. دایعفونت وارد بدنش شده، بهبود پ اناًیکرد، تا اگر اح زیسحر تجو یهم برا ییدارو

 از خواب برخواستم. میشانیپ یرو یابوسه با
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 خانم خانما؟ یدیخوب خواب _

 میزیافتاده. من... چ یچه اتفاق دونمی. اما درست نمدمیهمفیم ییزایچ هیو منگ بودم.  جیشده؟... از صبح گ یچ _

 شده؟... سحر کجاست؟ 

به خانم  ی. گفت چند روزیدی. خانم دکتر بهت آمپول زد و بعدش خوابی. تو تب کرده بوددهیسحر خوبه، خواب _

 .یرو چرب کن تنهیپماد هم داد که مرتب نوک س هیتا زخمت خوب بشه.  میخشک بد ریکوچولو ش

 . شنیم ینطوریهمه مادرا ا یعنیشد؟  ینجوریچرا ا _

خوب  گهیجوره. غصه نخور. چند روز د هیبدنش  ستمیس ینه قربونت برم. مگه قراره همه مثل هم باشن. هر کس _

 .یبد رشیش یتونیو دوباره م یشیم

*** 

 وفق دهم. دیجد طیشرا ام خود را بااوضاع بهتر شده و توانسته ی. کمگذردیآمدن سحر م ایماه از دن کی

 ... بَ َب...ینیماما... ن _

 ؟یخوری. تو هم مخورهیم ریداره ش ینین زم،یآره عز _

 ...خولهی... می: شدیگویو م کندیاشاره م امنهیانگشتان کوچکش به س با

  ؟یخوریم ی. تو چخورهیم ریآره خوشگل ماما، ش _

 ...خولمی... میس _

 ؟یدوست دار ؟یخوریم بیس _

 دوس... دالم..._

 ؟یدیبوس به ماما م هی. یزبون نیریش نیقربون دخترم برم با ا _

 سر سحر گذاشت، تا او را هم بوس کرده باشد. یرا جلو آورد تا بوسش کنم. بعد هم دهانش را غنچه کرد و رو لپش

 تو بشم من. یفدا ؟یرو بوس کرد ی.  آجزمیجان، عز یا _
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 آوردم. یچ نیبب ایبفرشته، فرشته،  _

 شد. یمشغول باز دیشان رفت و همراه فربچه اردک ذوق زده به طرف دنیاز د فرشته

 د؟یخونه جد دیقرار شد بر یک یخانم مهندس به سالمت _

. گفت اونجا دست تنها مراقبت رهیکم جون بگ هیسحر  خواستیخونه. م یکنه برا هیکم لوازم ته هی گفتیم مانیپ _

 .میباش نجایهم تا آخر تابستون هم دیاز سه تا بچه سخته. شا

 ؟یاریاز مادرت بدست ب یخبر یتونست _

 نیهم که جواب دادن، گفتن ما همچ یی. چند تاستیجوابگو ن یکس شترشونیداده بودم، ب مانیکه به پ ییهاتلفن _

 . تامیپرس و جو کن کیشهرمون و خودمون از نزد میدادن، بر لیکه تحو نُی. حاال قرار شده ماشمیشناسیرو نم یکس

رو به راه نشدن.  ادیها هم زوقت گرما زده بشه. هنوز جاده هیکم بزرگتر شده. االن نگرانِ  هیاون موقع سحر هم 

همه وقت صبر  نی. ایمسافت طوالن نیا یتابستون هوا بهتره برا یآخرا گهیهست. م میتو راه بمون نکهیاحتمال ا

 ام؟یتون در باز خجالت یبهتون زحمت دادم. چطور یلیمدت خ نیچند ماه هم روش. طاهره خانم ا نیکردم، ا

با وجود  ،یداشتچشم چیبدون ه کسالی. دیمهندس به گردن ما حق دار ی. شما و آقادیحرفُ نزن نیخانم معلم، ا _

 . دهیبه همه رس رشیکه قبل از اومدن شما خ مهندس هم ی. آقایها درس دادحامله بودن، به بچه

 بدم اردک بخوره؟ کجا بذارمش؟ یماما، ماما، چ _

 شون باشن.مامان شیبذار پ نجا؟یا شونیچرا آورد زمیعز _

 رفته. ست،یآخه، مامانش ن _

 کجا رفته. شه؟یمگه م _

 سگا خورده باشنش. دیکه پشت در بود، سرش را داخل کرده و گفت: خانم معلم مامانش گم شده. شا احمد

 .یدرست کن ییجا هیکمکت کنه، براشون  ادی... بذار پدرجون بدونمی!... من نمخورهیسگ که اردک نم _

. دادیها را نشان مو اردک دیخندیها رفتم. فرشته مدام مخواباندم و به طرف بچه واریتشکش کنار د یرا رو سحر

 از او دور شوند. دادیو اجازه نم کردیمدام بلندشان م دی. اما فردیکشیم شانیبه رو یهم دست یگاه
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 جان! ماما، گناه دارن. بذار هر جا دوست دارن برن. دیفر _

 .خورنیرو هم سگا م نای. اشنیآخه گم م _

 .گردهیهاش ماون هم االن داره دنبال بچه دی. شاشهیم دای. مامانش هم پخورنیپسرم! سگا که اردک نم _

 .گردهی. مثل مامان من. اصن هم دنبال ما نمشنینم دایپ گهی. مامانا که گم بشن درمینخ _

 بدهم. دیبا یچه جواب دانستمیحرف، مات و مبهوت ماندم. نم نیا دنیشن با

 خوادی. دلش میشما کجا هست دونهی. مکنهیخدا. از اون باال داره شما رو نگاه م شیمامانت رفته پ دیخب شا _

 بشه. دایها هم پبچه اردک نیتا مامان ا ،یکمک کن

مامانم گم نشده؟ االن اون باالست؟ بعد به من نگاه کرد و گفت:  یعنیگفت:  دیرا رو به آسمان گرفت و با ترد سرش

 ناراحت شد؟چرا رفت اون باال؟ از دست من 

 هاشونُ دوست دارن. فکر نکنم از دستت ناراحت شده باشه. مامانا بچه _

 قهر کرد و رفت. بعد گم شد. نیهم یسرم درد گرفت. برا ؟یزنیچرا انقدر حرف م گفتیآخه همش به من م _

شده و او خود را مقصر  یاو عصبان یچه بوده. مادرش از پرحرف دیسکوت فر لیدل دمیبعد از حدود دو سال فهم تازه

 کرده بود، مبادا ما را هم از دست بدهد. اریسکوت اخت نیهم ی. برادانستهیرفتن مادرش م

***** 

گرفت. آماده حرکت به  لیرا تحو دیجد نیماش مانی. پدیفرا رس دم،یکشیهمه انتظارش را م نیکه ا یروز باالخره

 لیوسا ی. مختصرشناختمیها شوق و ذوق داشتم و سر از پا نمخوشحال بودم، که مثل بچه ی. به قدرمیزادگاهم شد

 یهم برا دی. فرمیبا مشکل مواجه نشو م،یشد یطوالن وقفراه مجبور به ت نیتا اگر ب م،یکرد یرا جمع آور ازیمورد ن

 . دادینشان م یادیشوق ز یسوار نیسفر و ماش نیا

 کنم؟ یمن هم رانندگ شهیم مانیبابا پ _
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کردن که مثل روندن  یلبش جواب داد: پسرم، رانندگ یبا همان لبخند رو مانیحرفش همه به خنده افتادند. پ با

 میرب ایو هم پات به ترمز و کالچ برسه. ب ینیقدت بلند باشه که هم جاده رو بب دی. باستین یاسباب باز نیماش

 نشونت بدم.

 و پدال ها را نشانش داد.  نشاند یصندل یسمت راننده را باز کرد، او را رو در

 شیپا کش داد تا نییبود، خود را به پا دهیبا دو دست فرمان را چسب کهیدر حال دی. فرنهایپات برسه به ا دیبا نیبب _

 به پدال برسد. 

 .رسهیم نیگفت: بب یبا خوشحال بعد

 تا بتواند جلو د،یباال کش یصندل ی. دوباره خودش را رویوقت تصادف نکن هیکه  ،ینیجلوت رو هم بب دیحاال با _

 .ندیرا بب نیماش

 .نمیبیخب حاال دارم م _

 .ستیحاال که پات رو پدال ن _

 سر داد. نییخود را به پا دوباره

 .ینیجلوتُ بب یخوایم یچه جور نییپا یاگه بر _

 که سخته. ینجوری! امانیاِاِاِ...  بابا پ _

 خب من هم گفتم صبر کن قدت بلند بشه بعد. _

را برگرداند.  شیدر هم قالب کرد و رو نهیس یعقب نشست. دستانش را رو یصندل یشد و رفت رو ادهیپ یناراحت با

 میکرد یسع م،یناراحتش نکن نیاز ا شیآنکه ب یکارش لبخند به لب همه آورده، اما برا نیمثالً قهر کرده بود. ا

. میشد یفراوان پدرجون راه یهاو سفارش یاهال با ی. بعد از خداحافظمیپنهان کن مانیهامان را پشت لبخنده

چند  ریدر طول مس ابم؟یاز مادرم ب ینشان توانمیدر مقصد م ایچه در انتظارمان خواهد بود و آ میدانستیکه نم یراه

 . میبخور یزیو هم چ میدر کن یتا هم خستگ م،یبار توقف کرد
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فراهم نشده بود، تا بتوانم از روستا  یطیدو سال شرا نیا ی. طنمیبب کیرا از نزد هایحجم خراب توانستمیبهتر م حاال

و  شودیم دهیزلزله د یای. با وجود گذشت دو سال از آن حادثه دلخراش، هنوز آثار و بقامیایخارج شده و به شهر ب

 انجام نشده. یبازساز یبرا یچندان شرفتیپ

 خسته شدم؟ م؟یرسیم یک مانیبابا پ _

و  میمسافرخونه بمون هیتأمل، رو به من کرد و گفت: فکر کنم بهتره شبُ تو  یکرده و با اندک دیبه فر ینگاه مانیپ

 یمناسب یجا میتونیو نم میرسیهم بد موقع م م،یشیهم خسته م میادامه بد ینطوری. هممیفتیصبح دوباره راه ب

 .میکن دایاستراحت پ یبرا

 نشان دادم. موافقتم را« باشه»را تکان داده و با گفتن  سرم

*                *                 *               *             * 

 یزیمتفاوت از آن چ یلیخ زیام، ضربان قلبم باال رفت. همه چعمرم را در آن گذرانده شتریکه ب یورود به شهر با

 دهم.  صیها را تشخمحله توانستمیم یبودم. به سخت دهیشهر د نیبار، وقت خروج از ا نیآخر یبود، که برا

 .میسؤال کن یکرده. بهتره از کس رییتغ ی. همه چمیبر دیکدوم طرف با دونم،یمن اصالً نم مانیپ _

یثبت م یهر شهر یها رو توو کشته شده نیمفقود یشد بعد از زلزله، که اسام لیتشک ییستادها هی دمیمن شن _

 .میشروع کن اول از اونجا جستجو رو ست،ی. فکر کنم بد نکرد

 یجا یکم نیثبت شده نبود و ا یاسام ستی. خوشبختانه نام مادرم در لمیدیپرس و جو به ستاد مورد نظر رس با

و در هر بخش شهر  میکن دایالزم را به ما کردند، که چطور محله مورد نظرمان را پ ییداشت. همانجا راهنما یدواریام

 قرار دهند. ارمانیتا اطالعات الزم را در اخت میبرو یبه سراغ چه کسان

 دای. پمیو بعد به جستجو ادامه ده میبخور ییاول غذا میگرفت میها گرسنه شده بودند. تصمظهر بود و بچه کینزد

 یکه برا ی. به اتاقمیده تیرضا یمعمول یجا کیبه  میراحت نبود. مجبور شد زیو تم نانیکردن رستوران قابل اطم

به خواب رفت.  رشیسحر را انجام دهم. بعد از خوردن ش ینوزادان در نظر گرفته شده بود، رفتم تا کارها به یدگیرس

 .گذاشتیبه دهان خودش م یهم قاشق یمشغول غذا دادن به فرشته بود، گاه مانیبرگشتم، پ زیسر م یوقت

 شد. خیغذات  ،یکرد رید _
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 یدش ریجان س دیبود. فر دهینگاه کردم که دست از خوردن کش دی. به فردیرو بخوره و بخوابه طول کش رشیتا ش _

 ماما.

 خونمون. میریم ی. خسته شدم. پس کادیخوابم م _ 

 بدم؟ ادتی یرانندگ یو گفت: دوست دار دیبه سرش کش یدست مانیپ

 یزهایکه افراد نشسته پشت م دیوصل کرده باشند. چنان با شوق از جا پرشارژ را به او  میحرف انگار که س نیا با

 کردند.اطراف با تعجب به او نگاه 

 ؟یدیم ادمی مان؟یبابا پ یگیراست م _

 .شهیم داریسر جات. آرومتر صحبت کن، سحر ب نیآره پسرم، چرا دروغ بگم؟ حاال بش _

 ؟یدیم ادمی ینشست و گفت: چشم! ک اشیصندل یرو

، مدرسه یبا هم بگم. مثالً تو رفت شهیهمه رو که نم یبدم. ول ادتی دیهست که با یادیز یزایگفت: چ با خنده مانیپ

 ؟یگرفت ادیمگه همون روز اول خوندن و نوشتنُ 

 سرش را باال انداخت. دیفر

 یچ یکه هر کدوم برا ،یتابلوها رو بلد باش دی. بادمیم ادتیرو  زیکم همه چ. کمنطورهیهم هم یخب، رانندگ لهیخ _

 نیاشم یکه تو ییهاکجا کم؟ درجه ،یکن ادیکجا سرعتت رو ز یبدون دی. بایریبگ ادیرو  ییعالئم راهنما دیهست؟ با

 .دمیم ادتیهمه رو  یاگه عجله نکن ه؟یچه کار یهست هر کدوم برا

را تمام کرده و سر حال آمده بود. از  شیبا آرامش غذا دیمعجزه کرد، چون بعد از آن فر ایگو مانیپ یهاحرف

 یامحله به م،یتا بتوان دیطول کش یلی. خمیکه داده بودند رفت یکردن آدرس دایبه دنبال پ م،یرستوران که خارج شد

 داشت. اریبا آنچه در خاطر داشتم، تفاوت بس دم،یدی. اما آنچه ممیمان در آن قرار داشت برسخانه یکه زمان

 یخراب شده. ظاهراً نتونستن بازساز هیکوچه هست. بق نیفقط دو سه تا خونه تو ا یباشه، ول انجیفکر کنم هم _

 کنن.

از  یکس نمیبب زنم،یچند تا خونه رو م نیدرِ ا رمیها بمون. سحر و فرشته خوابن. من مبچه شیتو پ مان،یپ _

 از مادرم داشته باشن. یخبر دی. شاکنمیم دایرو پ هامونهیهمسا
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 ام؟یهمراهت ب یخواینم ؟یمطمئن _

 شدم. ادهیپ نیتکان سرم جواب مثبت دادم و از ماش با

. با گذراندمیها را موشکافانه از نظر مخرابه ی. حتنمیبب ییبلکه بتوانم چهره آشنا کردم،یدقت به اطراف نگاه م با

 ریمادرم را از ز یصدا دیشا کردمیم روز اول زلزله فرو رفتم. گمان یدر حال و هوا ها،رانهیو یشدنم و تماشا ادهیپ

 .ابمیرا ب جانشیجسم ب ایآوار بشنوم 

 که تمام توجهش به من است. دمیرا د مانیو در زدم. سرم را برگرداندم و پ دمیخانه رس نیاول به

 ه؟یآمد: ک یکودک یصدا

 سؤال دارم. هی د،یببخش _

 باز قرار گرفت. مهیدر ن یال دیبه سن و سال فر یباز شد و پسر در

 د؟یکار دار یبا ک _

 ستن؟یبابات خونه ن ایمامان  _

 .میهست مینه، فقط من و آبج _

 دم در؟ ادیب قهیدق هی یبگ تیبه آبج شهیم _

 یدختر یاند. بعد از لحظاتساکن شده نجای. قطعاً تازه اشناختمیداد و داخل رفت. پسرک را نم یرا تکان سرش

 در ظاهر شد. یسرش قرار گرفته بود، ال یرو مهیکه نصفه ن یساله با چادر پانزده ایحدوداً چهارده 

 .دیبله، بفرمائ _

 یزندگ نجایمان را نشان دادم( قبل از زلزله اخانه یبیتقر ی. )جاگردمیم یسرمد ی. من دنبال خانم مهردیببخش _

 د؟یدر موردشون ندار ی. شما اطالعکردنیم

کوچه  یدر انتها یااش را از در خارج کرد و خانهاز تنه یمی. نمیشناسیرو نم هایمی. قدمیساکن شد نجایما تازه ا _

 .دیاز اونا بپرس دیتونیم انیمیرا نشان داد. اون خونه ساکناش قد
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 ممنون. یلیخ _

 .کنمیخواهش م _

اهم را خو یچه کسان یعنی. شدیم شتریکه نشانم داده بود رفتم، اما ضربان قلبم لحظه به لحظه ب یاطرف خانه به

دوباره صورت مهربانش را لمس کنم؟ چند ضربه به در زده و به پشت سرم  توانمیدارند؟ م یاز مادرم خبر ایآ د؟ید

 .دمیدیمرا درست ن مانیچهره پ نینگاه کردم. با دور شدن از ماش

 د؟یصبر کن قهید هیاومدم؟  ه؟یک _

 یطوالن میکه برا ی. پس از لحظاتاوردمیبه خاطر ن یزینا آشنا بود. هر چه در مغزم جستجو کردم، چ میبرا شیصدا

 همسن و سال خودم در را باز کرد. یگذشت، خانم

 د؟یکار دار ی. با کدیبله، بفرمائ _

 یهاهیاخونه همس نیکوچه هستم. به من گفتن ا نیا یمیقد یاز ساکنا یکیمزاحم شدم. من دنبال  دیببخش _

 .شناسنیرو م یمیقد

مادر شوهرمُ صدا کنم. از استرس  دی. اجازه بدشناسمیرو نم هاهیراستش من تازه با پسرشون نامزد کردم. همسا _

هر لحظه ممکن است، مادرم از  کردمی. حس مچرخاندمیطرف و آنطرف سر م نیو به ا چاندمیپیدستانم را در هم م

 کند. خیبرگشتنم توب رید یو مرا برا دیایب رونیب ییجا

 ؟یگردیم یبله دخترم، دنبال ک _

 د؟یخانم، شمائ ریمن _

 مادر؟ ی! کجا بودییفرزانه جان!تو _

سر داد. متعجب از واکنشش دستانم را به  هیگر یها یدر گردنم انداخته، مرا محکم به خود فشرد و ها دست

 دیدونیم د؟یخانم شمااز مادرم خبر دار ریبه خود فشردم. در همان حال گفتم: من یبه پشتش برده و کم یآهستگ

 کجاست؟

 نیا یعنیگفت:  رتیبا ح کرد،یصورتش را پاک م یشده رو یبا چادرش اشک جار کهیو در حال دیرا عقب کش خود

 مادرم کو؟ یگیم یحاال بعد دو سال اومد ؟یریخبر از مادرت بگ هی یومدیهمه مدت ن
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ر اومد نشد. حاال کجاست؟ شما خب شیپ یطیبرسونم، شرا نجاینبود بتونم خودمُ به ا یدور بودم. راه ام،ینتونستم ب _

 د؟یدار

صل تو تا مف میبر ایبود. ب یسخت یروزا یلیبگم مادر. خ یانداخته، دوباره اشکش روان شد و گفت: چ نییرا پا سرش

 کنم. فیبرات تعر

( با بود ستادهیکنارش ا مانیقرار داشت اشاره کردم، که حاال پ نیکه ماش یی. )با دستم به جاتونمیخانم، نم رینه من _

 م هستم.خانواده

 اجازه مادرت؟ یدوباره اشکش راه گرفت و گفت: ب ؟یازدواج کرد یبه سالمت _

 .دیبگو میاز مادرم برا یزخم زبان زده و مرا دق دهد، تا خبر خواست،یزن انگار فقط م نیا

 ایمادرم کجاست  دیگی. حاال مدیدونیمنُ نم طیخانم! مجبور شدم. شما که شرا ریگفتم: من یتند یو کم یناراحت با

 نه؟

آوار. از چند جا استخوونام شکست.  ریبود. من هم موندم ز یبد طیبگم! . . خب شرا یچه جور دونمیواال، . . نم _

 .تونست نجاتم بده یو با بدبخت یپسرم با دست خال

 تو دهنم. ادیبه سر مادرم اومده، قلبم داره م یچ دیخانم تو رو خدا بگ ریگفتم: من صالیاست با

 بود. یخدا رحمتش کنه. زن خوب _

که در حال تکان خوردن است،  دمیدیرا فراموش کردم. فقط دهانش را م دنینفس کش ییحرف گو نیا دنیشن با

خورد. از گوشه  نیخم شد و با ضرب به زم میبدنم را نداشت. زانوها یتوان نگهدار می. پاهادمیشنینم ییصدا یول

 دوان دوان به سمتم آمد. مانیکه پ دمیچشم د

 ؟یاِوا مادر، خاک به سرم، چرا افتاد _

 دست در گردنم انداخت و مانع افتادنم شد. مانیسقوط کنم، پ نیزم یرفت، اما قبل از آنکه رو یاهیس چشمانم

 شهیخانم م ؟یشنویکرد: فرزانه،... فرزانه، . . صدامو م میبه دو طرف صورتم زد و صدا یرامپشت دست ضربات آ با

 بپاشم تو صورتش.  دیاریکم آب ب هی
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 .دیزنیبهش دست م د،ینامحرم نباش د؟یواا! خدا مرگم بده. آقا شما شوهرش _

 .دیآب بد وانیل هی شهیبله شوهرشم، حاال م _

 آب. نمیا دییداد: بفرما مانیبه دست پ یآب وانیز کرده بود، لکه اول در را با یخانم همان

 یاپلکم را باز کردم. بر یآرام با پشت دست به صورتم زد. ال یو دوباره ضربات دیاز آب را با دست به صورتم پاش یکم

 یاکآمد، چه خ ادمیخانم به  ریمن دنیشان نگاه کردم و با دتکافتاده. به چهره تک یبودم، که چه اتفاق جیگ یلحظات

ا فشار داد و ب اشنهیسرم را به س مانیرا پشتش پنهان کردم. پ هقمقبر سرم شده. با دو دست صورتم را پوشانده و ه

 تا آرامم کند. د،یمالپشتم را  گرشیدست د

 

ساده که  ی. سنگگرفتیآرام نم یروان بود و دم لیاشکم چون س کرد،یها را پرپر مکه انگشتانم گلبرگ همانطور

و چه راحت تمام  نجایبه ا دنیرس یداشتم برا دهاینبود. چه ام گریکه د یتنها نام مادرم بر آن نقش بسته بود. مادر

از آغوش  یسنگ سرد، نشان نی. اما ارمیتا در آغوشش بگ ،سنگ قبرش پهن کردم یشد. خود را رو دینا ام میدهایام

 گرمش نداشت. 

 

به صورتم نواخته  یلیکه چون س یتلخ قتیرو شدم. چه سخت ضربه خوردم، از حقتلخ روبه قتیحق نیبد با ا چه

برسانم. قبل از حرکت، عروس آن  نیبر او توانستم خود را به ماش هیمرا در آغوش خود پناه داد و با تک مانیشد. پ

 شیابد یکنار خانه نجایاال اداد. ح مانیدست پ هکه نشان قبر مادرم بر آن نوشته شده بود، ب یخانه تکه کاغذ

 کنم. یاز او خدا حافظ شهیهم یبرا دیام و بانشسته

سفر  نیا انیپا ارم؟یاز شهر و د یدور یدو سال و اند انیکه در آن پا گذاشته بودم؟ پا یراه انیبود پا نیا ایآ

 ی. کمدادیتکان م یبود و سحر را به آرام ستادهیا یدرخت هیسا ریز مانیحاصلش چه بود؟ به دور و برم نگاه کردم. پ

 .کردندیم ریخود س یایبودند و در دن یو فرشته مشغول باز دیتر فرآنطرف

 راحت التیبرام بوده. خ یخوب ی. اما حامشهیبداخالق م ی. گاههی. مرد خوبمانهیشوهرمه. اسمش پ نیا نیمامان بب _

بزرگ کردن  یسخته! تو هم برا یلیخ یدارچه نازه! مامان بچه یدیدخترم رو هم د یباشه. نگران من نباش. راست

. اما دمیقدر محبتات رو فهم شتری. حاال بخوادیم یادیصبر و تحمل ز مان،یو زا ی. حاملگیشد تیاذ نقدریمن، هم
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برات نبودم. ببخش تنهات گذاشتم. ببخش . . ببخش . .  ی. ببخش نتونستم جبران کنم. ببخش دختر خوبدمیفهم رید

 ببخش . .

 یام قرار گرفت و مرا از سنگ سرد مادرم جدا کرد: پاشو قربونت برم، پاشو. کُشتشانه یبزرگ و گرمش رو دست

 یستیمن. به فکر خودت ن زیآخه عز ،یکنیم یقراریانقدر ب شهیخشک م رتی. شیکرد هیگر یخودتُ. بسه هر چ

 یتونیحالت هم که نم نی. با اشهیآروم نم دم،یتا حاالس دارم تکونش م یکرده. ک یفکر کن. چه گناه چارهیب نیا به

 ! یبد رشیش

 کنم؟ کاریمن چ مانیپ _

 ینجوریدلم. ا زی: آروم باش عزدیسرم را بوس یدست گرفت و بلندم کرد. مرا به خود فشرد و رو کیبغلم را با  ریز

 . اون جاش خوبه.خوادیتو رو م یو خوشبخت ی. اون خوشحالیدیعذابش م یکن

 جات خوبه؟ نجایرا نشان داد( ا اشنهی)با دستش س؟یام گذاشت و به چشمانم نگاه کرد و گفت: تو چچانه ریز دست

 نکن.  تمی. . اذ مان،یپ _

 ته شدن.ها هم خسقربونت برم. بچه میکردم؟ بر تتیاذ یزد و گفت: من ک میشانیبه پ یابوسه

 م؟یش گفتم: کجا برحال گرفتن سحر از آغوش در

. میکنیم دایاقامت شبمون پ یبرا ییجا هی میریرا پشت کمرم گذاشته و مرا به خود فشرد و گفت: االن م دستش

 مون. خوبه؟سمت خونه میفتی. بعد هم راه منجایا ارمتی. فردا صبح بازم ممیبخور یزیچ هی میبعد بر

 داده بودم گفتم: اوهوم. هیاش تککه سرم را به شانه همانطور

 ! بگو بله.رهیگیم ادی یگیمرو  زایچ نیدخترمون ا یدختر؟ جلو هیاوهوم چ _

رم س یگرفت و دوباره رو قیعم یبه صورت غمناکم انداخت. نفس یبدهم. سرش را کج کرد و نگاه یجواب نتوانستم

ت: شان برسد گفبلند که به گوش ی. با صداندیایها اشاره کرد ببه بچه . به پشت سر نگاه کرد و با دستدیرا بوس

 .میبر میخوایم دیایها ببچه

به لبم آورد. به سحر که با قرار گرفتن در آغوشم، آرام گرفته بود نگاه کردم. آغوش  یشان لبخندو خنده غیج یصدا

 یکسب کردم. راه یاریبس یبه دست آوردم. تجربه یادیز یزهای. مادرم را از دست دادم. اما چخواستیمادرش را م
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راهش خواهد  انیشد و سفرمان به پا میمستقر خواه دیجد نهراه برسم. از فردا در خا انیتا به پا مودمیپ یطوالن

 . دیرس

 شیهایو بلند ی. از پستمیراه را هموار کن نیا یستیاست. خودمان با مانیرو شیپ یدیجد یو زندگ دیجد یراه

 .میابیبه آن را ب دنیرس یها. با صبر و تأمل راهمیباش رایراه را پذ یهایبه قله سعادت، سخت دنیرس ی. برامیاسنهر
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 «راه انیپا»                                                   

 

 :سندهینو گرآثارید 

 سکوتم را بشنو ی*صدا

 * معجزه وصال

 * از قنوت تا غنا

 :سندهینو یدیآ

@ZMF45 

 :سندهینو

 فرازاندام یمحمد زهرا

 

 

 



 راه انیپا
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
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