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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 

 عاشقانه یکاربر رمان ها

  یهاد فاطمه

 

 مقدمه

 

 کنه،اگه تو... یمعجزه م عشق

 عشق نیبه وجود اومدن ا لیدل

 !یباش 

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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چادرم  ستادم؛یا نهیآ یزدم،جلو یرو که مامان برام گرفته بود رو گاز م یریلقمه نون وپن یطور که هول هولک همون

م ه نیشد؛ واسه هم یم ریمنتظرم بود. دانشگام داشت د نیماش یتو شهیزدم. بابا مثل هم رونیواز در ب دمیرو پوش

 .دمیدو نیوبه سمت ماش دمیزودکفش هام رو پوش

 .دبابایببخش ـ

 شه بابا. یم ریدانشگاه خودت د چ،یمن ه ینداره دخترم، حاال اداره  یبیع ـ

 شه. یتکرار نم گهیچشم بابا جون، د ـ

 .میرو روشن کرد ورفت نیوماش

 

ارزه.البته دوتا  یم ایدارم که به همه دن یچقدر بابا مهربون و صبوره؛ خدا برام نگهش داره. من پدر و مادر ،یآخ

 !کیگراف یهم که دانشجو هست؛ منم که ماهرخ،دانشجو یحمد که نامزدداره، مهدداداش هم دارم؛ م

 شد. ریبرو که دانشگات د رون،یب یاومد الیماهرخ اگه از فکر وخ ـ

 به ساعت ام انداختم: ینگاه باتعجب

 !میدیاِ،چه زود رس ـ

هم  یاستاد فرج دم،یبه کالس رس یکردم.وقت یدانشگاه رو ط اطیکردم.وتند، تند ح یشدم وبا بابا خداحافظ ادهیپ

 .سر جامامیذاشت سرکالس ب یشانس آوردم وگرنه نم یلیپشت سر من وارد شد. خ

 درست کنار فاطمه. نشستم،

 یلیخ یظاهرمون متفاوت بود، ول نکهیکرد. باوجود ا یم شیبود که توکالس مثل عروس ها آرا یفاطمه تنهادختر 

 .میبود یمیباهم صم
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 یتخته م یپا یک استاد فرج ییها نیآوردم و آماده شدم واسه تمر رونیب میدست فیهام رو همراه مدادم ازک برگه

 .دیکش

 فاطمه هم شروع شد: یدادن، پچ پچ کردن ها دیجد نیکه شروع کرد به تمر استاد

 دم؟یرو د یصبح ک یماهرخ، اگه بدون یوا ـ

 !؟یدیرو د یک ـ

 هست. سیپراز ادعا وف دمش؛یدانشگاه د اطیتو ح روزیهمون پسره که د ـ

 ؟ قایمن چکار کنم دق یگ یاالن م ـ

 .یذوق؛ خواستم بدون یب یچیه ـ

 زدم. سیکه گفته بود، اسک یدرخت با مشخصات هیچپ نگاش کردم وحواسم رو به استاد دادم و شروع کردم از  چپ

ام که ه نیمونده هم برسم، تمر یباق یکارها هیتونستم به بق یکالس نداشتم. م شتریرو شکر امروز دو ساعت ب خدا

. با میبر رونیرو جمع کنه و با هم ازکالس ب لشیرو جمع کردم و منتظر شدم که فاطمه هم وسا لمیتموم شد، وسا

 من وفاطمه.  زاستاد، همه بچه ها کالس رو ترک کردن، ج دیگفتن خسته نباش

 .یدیچقدر لفتش م یفاط گهیبدو د ـ

 .یس یوا شتریساعت ب مین یش یشه، بعد مجبور م یهولم نکن وگرنه خط لبم کج م ـ

 رسم خونه. یم رتریساعت د کیاز دست تو من هر روز  ـ

 دادم. رونینفسم رو باحرص ب و

 برد. رونیو ازکالس  ب دیاش،اومد سمتم و من رو با خودش کش فیانداخت تو ک یکه رژ لبش رو م یطور نیهم

 .میخونه نر ایب ه؛ییماهرخ، عجب هوا یوا ـ

 (کنهیماهرخ، شروع م ی)کال فاطمه جمله هاشو با وا
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 دختر؟! میوا، پس کجا بر ـ

 .میبگرد میدونم بر ینم ـ

 کار دارم. یشه، خونه کل ینم ـ

 .گهیاَه ماهرخ، ضدحال نباش د ـ

 آخه؟ میخوب کجا بر ـ

 .یی،جای،پارکیدیهمه جا؛مرکز خر نیدونم ا ینم ـ

 بذار زنگ بزنم خونه هماهنگ کنم.  ـ

 :دیچیپ یمامان تو گوش یدرآوردم که به مامان زنگ بزنم. بعد از چند تا بوق، صدا فمیرو ازک میگوش و

 الو ماهرخ؟ ـ

 سالم مامان خانم. ـ

 مادر؟ ییسالم دخترم، کجا ـ

 .دیخوام با فاطمه برم خر یکالسم تموم شد، حاال م ـ

 .دیبرو مادر، مواظب خودتون باش ـ

 د؟یالزم ندار یزیچشم، چ ـ

 خدا پشت وپناهتون. زم،ینه عز ـ

 فدات مامان.فعال ـ

  فمیرو انداختم تو ک میگوش

 .چه لباسمیرفت یوجلو م میکرد ی.تک، تک مغازه ها رو نگاه ممیدانشگامون راه افتاد کینزد دیبه سمت مرکز خر و

 بودن. نیآست یب ایهاشون باز بود،  قهی ایاما همشون  ؛یقشنگ یها
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 .هیچه لباس خوشکل نیماهرخ بب یوا ـ

 .هیلخت یلیخ یآره قشنگه، ول ـ

 بپوشمش. میبر ایحاال ب ـ

 .امیو م نمیب یرو م نیتریباشه تو برو داخل، منم و ـ

 انگار کُالژ! ؛یرنگارنگ یرو برانداز کردم. چه لباس ها و پارچه ها نیتریشروع کردم با دقت کل و و

 !دیگفت: ببخش یکیخودم غرق بودم که  یهنر یایتو دن یحساب

 رو بلند کردم و برگشتم سمت صدا و با صورت پر از سوالم نگاش کردم! سرم

 کرد و گفت: یمکث کوتاه هیصدا  صاحب

 داخل. دییدوستتون تو اتاق پرو منتظر شما هستن، بفرما ـ

 .دین که گفتلحظه، باشه ممنو هیرفت  ادمیآها،  ـ

 تا من برم داخل مغازه. دیخودشو کنار کش و

 در رو باز کرد.  یعصبان یبه در زدم که فاط یسمت اتاق پرو رفتم و تقه ا به

 بردم داخل. مهیگوشه در رو باز کردم و سرم رو تا ن آروم

 نظر بده. ادیپسره بگم ب نیخواستم به ا یم گهیمعطل توام،د نجایساعته ا کیماهرخ؟  ییمعلومه کجا ـ

 .نجاهستمیکردم، غر نزن حاال که ا یرو نگاه م نیتریداشتم و ـ

 کرد ادامه داد: یجور ک برام پشت چشم نازک م نیهم

 خوب نظر بده، قشنگه؟ ـ

 اش بازه. قهی یلیخ یآره، ول ـ
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 پوشمش حاج خانم. یکه بدونم مناسبه م ییاشکال نداره، جا ـ

 همون آقا دوباره بلند شد: یلبخند زدم و در رو بستم.هم زمان صدا هی

 چطور بود خانم؟ ـ

 گن خدمتتون. یاد،میخودش ب دیخوب بود،حاال بذار ـ

جنس ها رو نگاه کردم. متوجه پچ پچ دوتا پسرا  هیتکون داد و رفت کنار دوستش نشست. من هم برگشتم و بق یسر

. رونیاز پرو اومد ب یگذشت تافاط قهی.دو دقاوردمینه،به رو خودم ن ایدونستم در مورد منه  یچون نم یشدم،ول

 نیکه حوصله ا ییبلند شد. ازاون جا اشونچک و چونه زدن دوت یمنتظر شدم تاپول لباسش رو حساب کنه. صدا

 اومدم. رونیکارها رو نداشتم، دوباره از مغازه ب

 حق به جانب گفتم:  افهیق هینشد. دوباره به مغازه برگشتم وبا  یاز فاط یتو راهرو قدم زدم اما خبر یا قهیدق پنج

 فاطمه جون؟ یهنوز حساب نکرد ـ

 دن خوب. ینم فیآقا تخف ـ

 هم به من نگاه کرد و گفت: فروشنده

 نشویا یلباس صدوهشت تومن بود، صد براشون حساب کردم. منته متیدادم بهشون؛ق فیتخف دیخانم باور کن ـ

 شن. یقانع نم

 .نیآقا،شما لطف کرد یمرس ـ

 بعد به فاطمه اشاره کردم ک زود حساب کنه. و

. ونریب میداد، از مغازه اومد یتشکر که نشون از توپ پر اش م هیاش  رو برداشت و با  دیخر کیاز حساب، پالست بعد

 و گفت: دیفاطمه با آرنج اش به بازوم کوب م،یفاصله گرفتاز مغازه  نیهم

 رم؟یبگ فیتخف شتریب یچرا نذاشت ؛یلوس یلیماهرخ خ ـ

 بده؟ فیبهت تخف نیا شترازیکرده که ب دایچون درست نبود؛ بعدم مگه جنس اش رو از توکوچه پ ـ



 چادر گلی 

 

 
9 

 

 ناها؟یبدم ا یمفت ،یکردم که مفت دایمگه منم پولم رو ازتو کوچه پ ینه، ول ـ

 روشو برگردوند. و

 رو انداختم دور دستش وچسبوندم اش به خودم. دستم

 خانم. یفاط یلوس خودم یتو آبج ـ

 . یماهرخ من یب یتوهم ب ـ

 .میبه سمت خونه راه افتاد م،یکه درست کرده بود یحالت مسخره ا وتوهمون

 یمن مثه شهر زلزله زده ها م فیام گشتم. ک دیام رو باز کردم و دنبال کل فیک پیز دم،یخونه که رس یها یکینزد

 ام هم صدا داره، دیمرتب ام. کل زایچ هیها. تو بق هیمدل نیام ا فیشه. البته فقط ک یمونه. شتر با بارش توش گم م

 کردم. داشیپ ناهاشینداره؛ پس کجاس؟ آها ا ریتصو یول

خونه آب و جارو شده بود. کفش هام  اطیح شهیام، درو باز کردم و رفتم داخل. مثل هم دیشدن کل دایخوشحال از پ و

و بلند سالم کردم. همزمان مامان و بابا هم جواب سالمم رو دادن.به اتاق ام  یرو در آوردم و گذاشتم داخل جا کفش

جمع کردم ورفتم تو سالن. دوباره  پسیکل هیفرم هم با  یموهاو شلوار عوض کردم. زیشوم هیرفتم و لباس هام رو با 

 مامان بلند شد: یصدا

 .دمیدستت رو بشور،ناهار رو کش ایماهرخ ب ـ

 چشم مامان جون. ـ

که برگردم و جواب بدم، اما بابا  ستادمیهم زده شد. سرجام ا فونیهم زمان که به سمت آشپزخونه اومدم، زنگ آ و

 زودتر از من رفت و در رو باز کرد. 

 یاز در اومدن داخل.جلو رفتم و با نازگل روبوس ،یمحمد و نامزدش)نازگل( و پشت سرشون مهد قهیدق کیبعد از  و

به  میو شروع کرد میجمع شد زیمحمد هم دست دادم و بدرقه اشون کردم تا آشپزخونه. همه دور م یکردم و به مهد

 بگم کم گفتم. یشه که هرچلذت بخ یقدرکنه. به  یغوغا م شهیمامان هم یها یناهار خوردن. قرمه سبز
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درآوردن.من و نازگل  یمسخره بازو محمد شروع کرد به جک گفتن و میدیدست از غذا کش میدل سر که خورد کی

 .میظرف ها رو شست م،یمحمد رو نداشت یتکرار یهم چون حال جک ها

دوتا که تموم شد، بابا رشته  نیا یرو پر کنه. چرت و پرت ها یشاه عباس کیکمربار یهم رفت که استکان ها مامان

 کالم رو دست گرفت:

 د؟یعقد کن دیخوا یم یک ست،ینامزد بودن درست ن ادیخوب نازگل دخترم، ز ـ

 محمد بگه. یدونم بابا جون، هر چ ینم ـ

 ذاشت، کنار بابا نشست و حرف نازگل رو ادامه داد: یم خچالیمحمد که داشت ظرف ساالد رو تو  نیح نیدرهم

ک باهم  دیفردا شب خانواده نازگل رو دعوت کن نیخوا ی. ممید یما همون رو انجام م د،یشما صالح بدون یهرکار ـ

 م؟یریبگ میتصم

 .مینیب یهم م یمحمد یآقا ینجوریگم که به طاهره خانم زنگ بزنه. ا یم میآره بابا جون، االن به مر ـ

 کس دور نموند. چینازگل از چشم ه یچشم ها یشاد برق

مامان رفت سمت تلفن ک به طاهره خانم زنگ بزنه، باباهم سرگرم روزنامه خوندن شد،  م،یهامون روکه خورد ییچا

 نشستم و یکنار مهد یکار یمن هم از ب ،یالو باز اطیمحمد و نازگل هم رفتن تو ح

 آورد. یرکش نممبا یبه رو یشده بود منته یآمار فاطمه رو گرفت. داداش ما هم خاطرخواه  فاط یمهد شهیهم مثل

 ؟یزن یفاطمه هست، چرا مثه آدم حرف نم شیدونم دلت پ یمن که م ـ

هم که باشه،فاطمه اصال مناسب خانواده ما  میریحاال گ ؛یکن یاشتباه م یو تو دار ستیفاطمه ن شیچون دل من پ ـ

 کنه. ی... بابا قبول نمیعنی ست،ین

 انداخت. نییسرش رو پا و

 ست؟یگرده مناسب ن یبه روز م ،چونیمهد ستیمناسب خانواده مان یچ یعنی ـ

 ماهرخ! الیخ یب ـ
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 .میبد رییظاهرش رو تغ میبتون دیتو قبول کن، اگه اونم قبول کنه شا ـ

 عجله واسه گفتن حرف اش داره گفت: یلیکه انگار خ یجواب موند ومامان مثل کس یمامان ب یحرف من با صدا نیا

 .انیبه طاهره خانم زنگ زدم، فرداشب واسه شام م ـ

 ادتی ر،یو...بگ ایولوب یتازه وسبز یماه ،سرراهتیگرد یرو کرد به بابا و ادامه داد: محمود، فردا که از سرکار بر م و

 داخل باهاشون کاردارم. انیدرست کنم. االن هم بچه ها رو صدا کن ب یپلو با ماه یخوام سبز ینره ها؛ م

 از حرف مامان، بابا رفت که نازگل و محمد رو صدا کنه. تیبه تبع و

 

 ٭٭٭٭٭

 اصال حوصله ندارم از جام بلندشم. ؛یمن چه روز کسل کننده ا یخدا یوا

 کمک مامان شام امشب رو آماده کنم. دیمجبورم، با یول

ام رو مرتب کردم، دست وصورتم رو هم شستم  یبه خودم دادم که بدتر کل عضله هام گرفت. روتخت یکش و قوس هی

 و رفتم توسالن. 

 یکرد.تا دو که بابا م یم یریداد، گرد گ یرو که دوازده ظهر رو نشون م یساعت یوسواس خاص هیداشت با  مامان

 یریو با سرش ختمیر ییچا وانیل هیهم واسه خودم  نیهم یوقت بود؛ برا یلیآورد خ یشب رو م یها دیاومد و خر

 بهم چشمک زد، خوردم. خچالیه با باز کردن در ک

 گرفتم که مامان صدام زد: یبه ناهارم فاز م لیما یبا صبحونه  داشتم

 ؟یماهرخ، مامان هست ـ

 بله مامان جون، تو آشپزخونه ام. ـ

 کن. یریدستمال نم کن برو باال لوستر هارو گرد گ هی ایب ـ

 کنه؟ یلوستر توجه م یرو یبه خاک ها ی( مامان آخه کدمیهو)صدام رو کش ـ
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 سوال. ریباشه؛ دوست ندارم برم ز زیتم دیخونه مادر داماد با ـ

 سوال؟ ریز یبر یمادر من که شما بخوا دهیسوال پرس یآخه ک ـ

 بگو تابرم دنبال اصغر؟ یکمک کن یخوا یماهرخ اگه نم ـ

 .ینیب یرده م هیدست شما درد نکنه که من رو با اصغر تو  ـ

مامان و  چارهیداره. ب یذهن تیخورده هم معلول هیفروشه و  یساله هس که سر کوچه بادکنک م۳۰پسر هی اصغر

 کنه.  یم یازش نگه دار یباباش ولش کرده بودن سرراه. حاج آقا موسو

عمو صداش  یمرد کامال باخدا که من از بچگ هیباباست؛  یمینماز محلمون و هم دوست صم شیهم پ یآقا موسو حاج

 کردم. یم

رو هم گذاشتم ورفتم باال. خدا برکت قدم بده،  ز،یدستمال رو که خوب گرفتم رفتم سمت سالن. دوتا گل م آب

 نَساب! یحاال بِساب ک م،ییهمه ابهت ورعنا نیبودم واسه خودم ها. حاال من با ا ییرعنا

 :دیچیا تو خونه پباب یکه زده شد، مامان رفت در رو باز کرد و پشت سرش صدا فونیآ

 سالم بر مادر و دختر زحمت کش. ـ

 سالم بر پدر مهربان.  ـ

 زود خودم رو لوس کردم و گفتم: ،یقبل از هر حرف و

 کنه اگه کار نکنم! یبا شالق منو کبود م د؛یمامان چقدر از من کارکش یاگه بدون بابا

 م؟یگه مر یراس م ـ

 ؟یدیاز ماهرخ خاتون من کارکش تو

 نگاه به بابا، و جارو و سطلش رو برداشت ورفت. هینگاه به من کرد و  هیکه چشم هاش اندازه بشقاب شده بود،  مامان

 جفتت دارم. یبرا دیصبر کن یعنیسکوت اش  نیا
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 بود رو ازدست اش گرفتم و به آشپزخونه بردم. دهیرو که بابا خر ییها لیو وسا نییاومدم پا زیگل م از

 خودش قرار دادم و یرو سر جا یزیچ هر

غذا درست کردن بودم. قرار نبود من درست کنم،  ریدرگ یها رو به روش مامان پاک و بعد تکه کردم. حساب یماه

 .ننیداغم رو نب شاهللی. بس که خانمم، اگهیدرست کردم د یول

اضافه کنم، که اونم  داد. فقط مونده بود سس رو به ساالد یآماده بود و ساعت شش رو نشون م زیکم کم همه چ گهید

 دم. یانجام م نمیرو بچ زیخواستم م یوقت

 گرفتم. یدوش حساب هیساعت وقت داشتم تا خودم آماده شم؛ پس رفتم و  کی

 از حمام اومدم، یوقت

. شدم میبستن روسر ریکرد، منم درگ یها رو خشک م وهیو محمد و بابا تو سالن نشسته بودن، مامان داشت م یمهد

و رفتم سالن.  دمیهم رنگ کتم رو پوش یغذا کل خونه رو گرفته بود. صندل مشک یمرتب و آماده بود و بو زیهمه چ

و محمد  یع چادرش رو سرکرد و به سمت در رفت. مهدیزنگ بلند شد و بابا رفت که در رو باز کنه. مامان سر یصدا

 ،یمحمد یت سرشون راه افتادم. اول آقا. منم مثل جوجه اردک پشستادنیکنار مامان ا ییخوش آمد گو یهم برا

نشست. من و  ییها که تموم شد، هرکس جا یو روبوس یبعد طاهره خانم و بعد نازگل واردشدن. سالم واحوال پرس

 . میاریب وهیوم ییتا چا شپزخونهآ میهم رفت یمهد

 ما. خت،بایاش بهم ر میبخوره، اگه رژ ینیریو ش وهیکه م میهم به طاهره خانم اصرار کرد یکل

 . خالصه کنار نازگل نشستم سرتا پاش رو برانداز کردم:میبرنده شد یآخرم من و مهد و

 زن داداش جون. یخوشکل شد ـ

 خواهر شوهر جون. یتو هم خوشکل شد ـ

 ؟یقدرخسته ا نی. چه خبر، چرا ازمیعز نهیب یچشم هات خوشکل م ـ

 استقبالش. میاومده، رفته بود کایاز آمر مییپسر دا ـ

 اومده؟ یمگه کِ ـ
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 .میشد ریدرگ یو حساب مییخونه دا می. بعد هم که رفتمیاما ما سه فرودگاه بود د؛یچهارصبح رس ـ

 نگفت؟ یزیآها، پس چرا محمد چ ـ

 نبوده. ادشی دیدونم شا ینم ـ

 ران؟یحاال چرا اومده ا د،یشا ـ

 سالشه بابا، اومده ازدواج کنه دوباره برگرده.۳۵ ـ

 .ادیب شیپ رهیخ یآها، انشاء اهلل که هر چ ـ

 انشاء اهلل! ـ

 یبه وجود اومده ازشاد  جانیداشت ه یکه سع یصحبت با نازگل بودم که بابا نازگل رو صدا زد. نازگل هم در حال گرم

 بابا کرد: یقفل شده در هم اش پنهون کنه، رو کرد به بابا و منتظر نگا یاش رو تو دست ها

 ؟یواسه عروس یرو درنظر دار یخاص خینازگل بابا، تار ـ

 .دیبذار دیکه شما و بابا صالح دونست ینه باباجون، هرروز ـ

 واسه اون روز؟ میهست، بذار گهیشعبان ده روز د مهیخوب، ن یلیخ ـ

 م؟یبه کارامون برس یچجور یول م،یبذار ـ

 . فردا بامیکن یکه اونم با هم حلشون م شگاهیمونه باغ و لباس وآرا یشده، م دهیات آماده هست وچ هیزیتو که جه ـ

و طاهره خانم هم  میمر ؛یرن دنبال باغ و گل فروش یهم م یمحمد و مهد شگاه؛یماهرخ برو دنبال لباس عروس و آرا

 .یبرن دنبال کارت عروس

 !میهم از دور مراقبتون هست یمحمد یو آقا من

 نکهیا یعنی نیکف زدن وکل وهو بلندشد؛ ا یو بعدش صدا دیچیخنده تو خونه پ یاگفت، فقط صد نویبابا ا یوقت

 یآورد. مامان هم قربون صدقه اش م یحالت ممکن، ادا و اصول درم نیهمه موافق هستن. محمد هم به مسخره تر

 گفت: یکرد ومدام م
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 .شاهللیکر بشه ا طونیچشم حسود کور، گوش ش ـ

و  ایشد؛ و ح یوقرمز م دیانداخت که نازگل زرد و سف یم یا کهیدونم به نازگل چه ت ینم یهم هرازگاه یمهد

اش رو عقب  یو مدام روسر نییاش گل بندازه. سرش رو انداخته بود پا دیخجالت اش باعث شده بود صورت سف

اما من تک تک . ادیاش به چشم ن نهدخترو یایکار اش صورت گل انداخته و ح نیخواست با ا ی. مدیکش یوجلو م

 کنم. یکه انتخاب محمد، نازگل بوده، خدارو شکر م نیو از ا دمیکار هاش رو د نیا

 رفت. شیپ د،یکه با یخوب و همون جور زیشب همه چ اون

خوردن بودن،  وهیداد. تا سرگرم صحبت و م یشام خوشمزه م هی یکه پخته بودم،خبر از آماده بودن برا ییغذا یبو

مرتب و  زیشام دعوت کنه. همه چ زیشام رو کامل کردم و به مامان هم با اشاره فهموندم که مهمونا رو به م زیم

 .یداد که ماهرخ خانم، گل کاشت یم نیشده بود. نگاه مامان و بابا نشون از ا دهیخودش چ یسرجا

شده،  ییرایازهمه پذ میمئن شدمط ی. وقتمیشد ییرایخورده به خودم افتخار کردم و بعد با مامان مشغول پذ هی

 هم به احترام ما شروع نکردن. هیبق م؛البتهیخودمون غذا خورد

 ازغذا: دیوتمج فیاولش همه ساکت بودن، اما بعدش طاهره خانم شروع کرد به تعر م،یخالصه مشغول خوردن شد 

 .هیواقعا عال ن،یدیزحمت کش یلیخانم خ میمر ـ

 که؛ البته شام امشب رو ماهرخ درست کرده، بچم همش تو آشپزخونه بود. مینکرد ینوش جونتون، کار ـ

 د؟یگ یم یجد ـ

 کرد به طرف من و گفت: وروشو

 .هیخانم،عال نیآره ماهرخ؟آفر ـ

 گم خاله جان((. ینوش جونتون خاله جان))من به طاهره خانم م ـ

ها  یمیقدر خوب غذا درست کنه. به قول قد نیدوره و زمونه بتونه ا نیساله تو ا۲۵دختر هی ادیم شیواقعا کم پ ـ

 وقت شوهرته! گهیاالن د

 االن وقت شوهرته. قایکردن وگفتن: دق دییحرف رو تا نیهمشون ا وهمزمان
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رف ح نیاز ا نقدریو داد دستم. ا ختیآب ر وانیل هیسرفه کردم. نازگل  یتو گلوم؛ وکل دیحرف لقمه پر نیا باگفتن

نگفتم که  یزیو چ نییکه داغ شدم. صورتم کامال گل انداخته بود. سرم رو انداختم پا دمیخجالت کش ییهوی

 باباصداش دراومد:

دونه من جونم بسته به جون  یخواد تا آخرعمرش ور دل باباش بمونه، م یآخه؟ ماهرخ م دیچکار دخترم دار ـ

 دخترمه.

 من. یایدن یهمه  یعنیمن،  یبا. آخه بادمیرو گذاشتم رو دست بابا و بعد دست اش رو بوس دستم

 خواستن برن، طاهره خانم گفت: یم یوقت آخرشب

 !؟میعکس باهم بنداز هیچطوره  ـ

 !ره؟یخواست با من عکس بگ یم یکردم از حرفش؛ آخه واسه چ تعجب

 محمدگفت: هویکنارش، نازگل و مامان هم اومدن. بعد ستادمیا

و بابا هم اضاف شدند؛ و  یمحمد یو آقا یو با اومدن محمد، مهد ست؛یقبول ن ن؟یانداز یمن دامادم، شما عکس م ـ

 خودش رو افهی. بعد از عکس، هرکس زوم کرد رو عکس خودش تا قرهیبگ یشد که نازگل ازمون سلف نیبر ا میتصم

 ...میوطاهره خانم تو عکس باش نکه قرار بود فقط م نیازا میشد.  بگذر ی. درکل عکس قشنگنهیبب

کل خونه رو پرکرد، و هر  یخداحافظ یبوک اش. و بعد اش هم همه  سیهم همون موقع عکس رو گذاشت ف نازگل

 گفت. یم یزیچ هی یکس

 .دیریباهامون تماس بگ دیدیرس م،یداری:ما بمامان

 خداحافظ. د،ینس یسرپا وا د،ییخانم: باشه حتما، شما بفرما طاهره

که  نیابودا، با یو بعدم رفتم که بخوابم. عجب شب دمیآشپزخونه رس تیبه وضع  کمیبرگشتم داخل.  هیاز بق زودتر

 ام. یکزت واقع هیخسته شدم. الحق که  یلیخ یزود گذشت ول

 ٭٭٭٭٭٭
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بعداز  دیهم کار دارم، با یخدا. کل ادیشدم. چقدر خوابم م داریاومد ب یکه از آشپزخونه م یتق وتوق یباصدا صبح

بعد  قهیکارام رو انجام دادم و چهل دق یا قهی. زود از جام بلند شدم و دوقیعروس دیکالس، با نازگل برم دنبال خر

 دانشگاه بودم.

رم.  یو کالس نرم! آره نم چونمیگذره. کاش ساعت دوم بپ یم ریاز شانس من امروز هم از اون روزها بود که د حاال

 ..باش.. ابونیخ ازدهیزدم: نازگل ساعت  امیرو برداشتم و به نازگل پ میگوش

 آخر کالس رو تحمل کردم. قهیشکل ممکن،  چهل وپنج دق نیحوصله تر یبا ب و

 بود. ومدهیبزنم، آخه امروز کالس ن یزنگم به فاط هی دیرفتم. با رونیرو جمع کردم و تازنگ خورد ب لمیوسا

 که بانازگل قرار گذاشته بودم. ییرفتم همون جا یتاکس نیدر دانشگاه بااول یجلو

 .بهیتا نازگل برسه. نازگل کال اگه سر ساعت برسه عج ستادمیگوشه ا هی

 زدم. یقدم م یرو هارو با کالفگ ادهیپ

 .ومدیشد...ن قهیدق پنج

 .ومدیشد...ن قهیدق ده

 .ومدیشد...ن قهیدق ستیب

 بهش زنگ بزنم، نکنه خوابش برده؟! کاش

کرده بودم، گرفتم. بعد از چندتا بوق  رهیموش ها ذخ یدر آوردم و شمارش رو که کپل مدرسه  فمیرو از ک میگوش و

 جواب داد:

 منتظرما. باشه خدافظ. گه،یسالم! بدو د کیدختر، عل یینازگل، معلومه کجا الو

 تمام فوت کردم. یرو با کالفگ نفسم

د شم که ر ابونیکنم و از خ یبزنم تو پاساژه؟و اومدم فکرم رو عمل یگشت هی ابونیتا نازگل برسه، برم اونطرف خ کاش

 شد و سرتاپام شد پراز آب وشل. ماتم برد. حاال چکارکنم؟! یچ دونمینم
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 هی یاش کنم، ول میبلدم رو تقد یخواستم هرچ یکار رو کرد؟ م نیا یکدوم آدم مسخره ا نمیرو آوردم باال بب سرم

 بهش بگم. یچیشد ه یآقا بود، نم

 شدازآب وشل. سیتامقصدتون برسونمتون. چادرتون خ دیخوام خانم؛ اجازه بد یمعذرت م ـ

 نه ممنون! یبه لطف شمابله، ول ـ

 لب غر زدم: ریبعد ز و

 ابون؟یتو خ فتمیوضع راه ب نیکنم، باا یچادرم رو چکار کرد، حاال من چه غلط نیروخدا بب تو

 .دیما، مانتو بردار کیداخل بوت دییخانم، پس لطفا بفرما ـ

 .دییبفرما اد،یازدستتون برنم یکار ست،یالزم ن ـ

 !یجعبه دستمال کاغذ هیبا  یاما دوباره برگشت ول نش،یباعجله رفت سمت ماش یلیخ اونم

 .دیکن زشیخورده تم هیدستمال  نیپس با ا ـ

 .یمرس ـ

 پا و اون پا کرد و گفت: نیخورده مِن و مِن کرد و ا هی بعد

 چهرتون آشناست! ـ

 تعجب نگاش کردم. با

 شناسم. یمن شمارو نم یول ـ

 زد. یچونه م یلیکردم، بادوستتون که خ ارتتونیز روزید یشناسم،ول یمنم شما رو نم ـ

 !؟هیک گهید نیتعجب نگاش کردم، بابا ا با

 شما. دیدار یچه حافظه ا ـ

 شه. یحک م ونیمثل شما، توذهن ما آقا یخانم با وقار هیمتانت  ـ
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 .دیلطف دار ،یمرس ـ

 بانو! قتهیحق ـ

 سمتم. دیحالت نگران دو هیو با  د؛ینازگل رس نیح نیهم تو

 زم؟یعز یشده، خوب یماهرخ؟ چ ـ

 بعد روشو کرد سمت همون آقا و گفت: و

 !؟یکنیچکارم نجایشهرام تو ا ـ

 شناستش؟ یکه نازگل م هیک نیهام چهارتا شد، ا چشم

 :دمیاز تعجب و اخم از نازگل پرس یبا صورت نیهم واسه

 ؟یشناس یآقا رو از کجا م نیتو ا ـ

 اومده. کایداداش شهروز که از آمر گه؛یآقا شهرام د نیا ـ

 زن داداش منه؟! یآقا، پسر عمه  نیا یعنیتعجبم ده برابر شد،  گهید حاال

پسر عمه نازگل  نیدونستم ا یبه من چه مربوطه، من که نم یمن چه زشت شد که باهاش بحث کردم، ول یخدا یوا

 هست.

 حرفم رو به زبون آوردم: و

 بودمشون. دهیتاحاال ند ـ

 کنه. یم یچون شهرام جدا زندگ ـ

 سمت شهرام و ادامه دادم: برگشتم

 اگه جسارت کردم. دیخوش وقتم آقا شهرام، ببخش ـ

 که ازتعجب سکته ناقص زده بود گفت: یدرحال شهرام
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 برسونمتون. دیحتما با میآشنا شد گهیخوام.پس حاال که د یکنم بانو، واقعا معذرت م یعذرخواه دیمن با ـ

 تو حرفش: دیگفت، نازگل پر نویا تاشهرام

 دنبال لباس عروس، ماهرخ هم خواهر محمد هست. میجون، اومد ییپسردا یمرس ـ

 خواهرشون باشن. شونیازمحمد مشخصه که ا ؟یجد ـ

 

 . میپاره کردن، از شهرام جدا شد کهیتعارف ت یبعداز کل خالصه

 هم مشخص نبود شاهکار آقاشهرام. یلیدنبال نازگل راه افتادم، البته خ یچادرم رو پاک کردم و مجبور گِل

 نازگل مثه برق گرفته ها گفت: هوی میزد یطور که قدم م نیهم

 شد؟! یماهرخ بگو چ ـ

 شده؟! یچ م،یچته دختر ترسوند ـ

 .اریبه روخودت ن یگم، ول یم ـ

 شده؟! یباشه، حاال مگه چ ـ

 خواست عکست رو نشون شهروز بده! یم م،یریکه مامان گفت عکس بگ شبید ـ

 !ه؟یشهروز ک ـ

 اومده، داداش شهرام. کایکه ازآمر مییپسردا نیوا، هم ـ

 آها، خوب؟! ـ

خوششون  ییجان، هم زن دا ییجان؛هم شهروز هم دا ییعکست روفرستاد واسه دا م،یتارفت شبید گه،ید یچیه ـ

 .یمن بهت گفتما. گفتم که آماده باش ینگ ییخدا یهماهنگ کنه، ول م،یاومده ازت. حاال قراره مامانم عصر بامامان مر

 وا، نازگل سربه سرم نذار. ـ
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 گم. مامانم چت کرده روت. یبه خدا راست م ـ

 خوام ازدواج کنم؟ یگفته من م یبابا چرا اول به خودم نگفت؟ اصال ک ـ

 .ادیحتما خوشت م ه،یشهروز پسر خوب گه،یکالس نذار د ـ

 

 :دیکش غیدوباره مثه برق گرفته ها ج و

 نازه. یلیخ ن،یلباس رو بب نیماهرخ ا یوا ـ

 بپوشش. ایکوفت نازگل، آروم حرف بزن دختر. آره خوشکله ب ـ

. یتاج بزرگ وپرنسس هیبا  ده،یدارکامال پوش نیلباس آست هی د؛یرو که انتخاب کرد رو پوش یلباس عروس نیاول و

 اومد.  یبه نازگل م یلیخ

 بود.  یاول شیبازم دلش پ یول د،یروهم پوش ی...دهمی...سومینشد و لباس دوم یدلش راض اما

 .میکارها رفت هیراحت دنبال بق الیو باخ میو همون رو رزرو کرد میبرگشت

 حال نداشتم. یوخستگ یاز گرسنگ گهیبه چهاربود. د کینزد ساعت

 کشم! ینم گهینازگل، من د ـ

 .میبخور یزیچ هی ایمنم. ب ـ

 .میفست فود تلپ شد هیدست از پا دراز تر تو  و

 سفارش دادمون حاضرشد. یتزایساعت بعد پ مین

 رفتم. واقعا گرسنم بود. یداشتم ازحال م یوا ـ

 نوش جونت خواهرشوهر جون. ـ

 من برم حساب کنم. یخور یتا تو م ـ
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 .یحساب کردم، مهمون زن داداشت ـ

 مهمونم کن. شهیزن داداش، هم گریج ـ

 .دمیخند زیر زیر و

 

و عطر و... هم  یشیو چند دست لباس و ست آرا ریو لباس ز یچادر دپارچهیچمدون ها هنوز مونده بود. با دیخر

 .میچمدون داماد رو کامل کن دی. بعدش هم بامیبخر

 نظرم رو جلب کرد. کیکت وشلوار فوق العاده ش هیفکرها بودم که  نیهم ریدرگ

 !نیجا رو بب  نینازگل ا ـ

 کجا رو؟ ـ

 .ادیبهش م یلیخ یتو تن محمد تصورش کن؛ وا که،یش یلیخ ن،یکت شلوار رو بب نیا ـ

 .ادیبهش م یشوهرمن همه چ ،یلیآره خ ـ

 بپوشتش. ادیب میکه شوهرتو اول داداش من بوده ها. کاش بهش زنگ بزن نیمثل ا دونم،یم ـ

 زنم. یبذار االن بهش زنگ م ه،یآره فکر خوب ـ

تا داداش بنده  میس یاالف وا نجایشد که ما ا نیاش در آورد که به محمد زنگ بزنه. قرار بر ا فیرو از ک شیوگوش

 برسه.

 .دنیباغ و...بودن ربع ساعته رس یو محمد دنبال کارا یمهد چون

 سالم بر خواهر ماهرخ و همسرنازگل. ـ

 :میمنو نازگل هماهنگ باهم جوابشو داد و

 !وانهید یسالم بر تو ا ـ
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 ری.خالصه باهم در گمیداد یما جواب م یکیگفت،  یم ی.دوتا مهدمیداد یگفت، دوتا ما جواب م یمحمد م یکی

 .میبود

 قهی دور د،یسف یبا نوارها ی.کت وشلوار مشکمیوارد فروشگاه شد ییو چهارتا میباش یجد میگرفت میتصم باالخره

نظرمن!محمد هم کت وشلوار اون فروشگاه بود، البته از نیتر ی.عالدیوکراوات سف یمشک رهنیهاش؛وپ نیوآست

 .میدیروز پرکار، باالخره به خونه رس هی بعدازو د،یوکت روخر دیکه حال گشتن نداره، همون جا کارت کش ییازاونجا

مامان برامون شربت آورد. طاهره خانم  ،ینازگل هم اونجا بودن. بعداز سالم واحوال پرس یمامان وبابا م،یدیرس یوقت

 کرد. یهمشون رو برانداز م نیباز کرد و باتحس دهارویهم خر

 .ینه منو تنها نذاشتدست همتون درد نکنه.ماهرخ مخصوصا تو؛دردو ن،یخسته هم شد یآخ ـ

 .فسیکنم خاله جان، وظ یخواهش م ـ

که مامان به  آشپزخونه رفت وپشت سرش من رو صدازد. به آشپزخونه  م،یها بود دیزدن دوباره خر دید سرگرم

 رفتم:

 جان مامان؟ ـ

 طاهره خانم باهات کار داره! ـ

 !ینشسته، شما من رو صدا زد رونیخوب اون که ب ـ

 خودش گفت صدات کنم. ـ

 خوب چه کارم داره؟ ـ

 بانازگل هم اومد. ناهاشون،یاد؛ایاالن خودش م ـ

 هیکه قض نیا یعنی نیزد؛ا یچشمک هیاومدن آشپزخونه،نازگل  یدرمورد پسر داداشش حرف بزنه. وقت خوادیم حتما

 .هیمربوط به خواستگار

 و شروع کرد: نتیاش رو داد به کاب هیخانم تک طاهره
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خواستم عکست رو نشون برادرم بدم. حاال که شهروز  یم م،یریکه گفتم عکس بگ شبیراستش ماهرخ جون، د ـ

 بهتر ازتو؟ یگرده، ک یم نیدختر با وقار و مت هیدنبال 

 

 خبر هستن کردم و گفتم:  یکه از همه جا ب ییاونا هیرو شب افمیق

 بگم واهلل؟! یچ ـ

که رو در رو صحبت  میگفتن که باهاتون صحبت کنم وقرار بذار نیخوششون اومد. واسه هم یلیازعکست که خ ـ

 .دیکن

 دونن چکار  کنن. یبهتر م ن،یگفت یشدم، کاش به مامان و بابا م جیدونم خاله جان، من واقعا گ ینم ـ

 ماهرخ صالح بدونه. یصحبت کردم، آقا محمود گفتن هرچ ـ

 هم شماها. رمینازگل و محمد؛ چون هم من درگ یبعد از عروس یبگم آخه، باشه، ول یمن؟ چ ـ

 صبر کنن؟ گهیتا ده روز د یعنیهو، ـ

 .ادیکه با چشم باز ب یبره خواستگار گهید یمدت هم جاها نیشه. توا یآره اگه م ـ

 . انتخاب اول، اوله. پس من برم که بهشون خبر بدم.هیچه حرف نینه خاله، ا ـ

 !رونیمثل برق از آشپزخونه رفت ب و

 

 ٭٭٭٭٭

 شهرام

 ٭٭٭٭٭
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کردم همشون خشک و بد عُنُق هستن.  یدخترا فرق داره. فکر م هیبا بق یچادر یدخترا یایکردم دن یفکر م شهیهم

بود که  یکس نیاول هیدختر چادر نیرو با خودش برد، ا امیدن یکه همه  دی! از بعد مهشستین ینجوریانگار ا یول

 کرد... یدخترونش که تو صورتم نگاه نم یایصورت سبزش، ح ش،یمشک یجذبم کرد. چشم و ابرو

 رانیکه اومد تو مغازه به دلم نشست؛ چه خوب شد که خواهر شوهر دختر عمم هس. حاال که شهروز ا یهمون روز از

 رو دیمهش یخال یغصه جا یبسه هرچ .یخواستگار میصحبت کنم بر نایبا مامان ا دیبا م،یهست و همه دور هم هست

 خوردم.

عد ب دیکنه. با یفرق م یکی نیگه ا یهمه دخترا ازچشمم افتادن. اما احساسم م گهیکه سرم آورد، د ییاز اون بال بعد

 بهتره. ینجوریبگم، ا ناینازگل به مامان ا یاز عروس

 نیپروندم. حتما ستار اومده.))ستار بهتر الیاز خ فونیآ یکه صدا دمیکش یواسه خودم نقشه ها م ایفکر و رو تو

رفته  دیکه مهش یسخت یروزها نی.  تو اکنهیم یاون هم مثل من سال ها تنها زندگ ک؛یبوت یتو کمیوالبته شر قیرف

 :دیچیمردم. (( دکمه رو زدم و در باز شد. صداش تو کل خونه پ یبود، اگه ستار نبود، قطعا م

 .ایدن قیرف نیسالم بر مزخرف تر ـ

 سالم بر خرمگس معرکه. ـ

 ؟یمنم خوبم، تو چطور یمرس ـ

 با ادب باشم. یذار ینم قهیدهنتو ستار، دو دق ـ

 .تیشخص یآوردم. ب پیمن که برات توتون پ فی. حیبا ادب باش یتون ینم قهیخاک به سرت که دو دق ـ

بعدرفت تو اتاق...  ،ییزد، رفت تو آشپزخونه، بعد اومد رفت توحمام، بعد رفت تو دستشو یجور که غر م نیهم و

 بود باخودش! ریدرگ

 گرده: یم یدنبال چ قایدق نمیکردم بب ینگاش م ینجوریهم منم

 بگو کمکت کنم کودن. یگرد یم یستار، دنبال چ یهو ـ

 ؟یکرد مشیکجا قا ـ
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 رو؟ یچ ـ

 دختره رو! ـ

 کدوم دختر؟! ـ

 بر خر مگس معرکه لعنت. یمن اومدم گفت یهمون که وقت ـ

 ...سایوا نجاست،یا ،یگ یآها اون رو م ـ

 هام اشاره کردم. بیج وبه

 گفت: یحالت خاص هیتو سرم و با  دیسمتم و کوسن رو مبل رو برداشت و کوب اومد

 فرهنگ. یب ـ

 ؟یکن یم ورشیچرا  یچته وحش ـ

 مغازه. میبا تو گشتم. پاشو جمع کن، بر ـ

 .امیتونم ب ینم ـ

 چرا؟ ـ

 عاشق شدم! ـ

 شه. ینون وآب نم زایچ نیبابا، پاشو ا نمی. پاشو بدمیهرهرهر، خند ـ

 حاال تو باور نکن. ـ

 ازجام بلندشدم و رفتم که آماده شم. و

 یکه اومده تو شهر نگام م یرو بلند کردم و باهاش شروع کردم به خوندن. ستار هم مثل بز کیموز یصدا نیتوماش

 کرد.

 بهش انداختم و گفتم: ینگاه یچشم ریز
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 مگه؟ یدیچته آدم ند ـ

 .دمیبره ند ورتمهیکه  یخر یول دم،یآدم د ـ

 کردم: ادیرو ز کیموز یکه جوابش رو بدم دوباره صدا نیبدون ا و

 

 دل خوشم... التیبا خ من

 مکن... دارمیخواب ب از

 خود... یایاز رو محروم

 شب تارم مکن... نیدرا

 ام... وانهیتو د درعشق

 ام... گانهیب شتنیخو با

 

 رو کم کرد: کیموز یبز مانندش صدا افهیستار با همون ق دوباره

 گم شهرام، حالت خوبه؟! یم ـ

 آره، چرا بد باشم؟ ـ

 آخه، چته؟ یزن ینرمال نم ـ

 چمه؟ ،یچیه ـ

 بود؟ یچ یموضوع عاشق ـ

 .گهیعاشق شدم د ـ
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 ؟یعاشق ک ـ

 .هیهمون دختر چادر ـ

 !؟یکدوم دخترچادر ـ

 یوگرنه م هیکه چادر فیزد، که گفتم ح یچک وچونه م یلیدوستش خ د،یبادوستش اومد خر شیهمون که هفته پ ـ

 رفتم جلو.

 برو عمتو دست بنداز. ،یاومده عاشق ش ادتیهفته  هیهو، بعد از  ـ

 خواهر شوهر دختر عممه! ـ

 ؟یدیاِ، ازکجا فهم ـ

دختر عممه؛  اونجا هم  یعروس گهیظاهرا. سه روز د هی. دختر خوبگهید دمیفهم یکنم؛ ول فیحال ندارم تعر ـ

 !نمیب یم هیچادر نیاز ا نمیبب م،یدیند یریشهر خ نیا یگم. ما که از دخترا یم نایبه مامان ا نمشیبب

 شده. تیزیچ هیبگم واهلل. تو احتماال  یچ ـ

 .میرفت کیرو پارک کردم و با ستار به سمت بوت نیماش یحرف چیبدون ه و

 ٭٭٭٭٭

 ماهرخ

 ٭٭٭٭٭

 

 نشستم و منتظرم نازگل آماده شه و بعدش هم من. شگاهیمثل برق گذشت و من االن تو آرا دوهفته

دور خودش زد و با استرس  یچرخ هی دیپوش ینازگل تموم شد. کمکش کردم لباسش رو بپوشه. وقت شیکم آرا کم

 :دیازمن پرس

 ماهرخ خوب شدم؟ ـ
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 !یشد یعال یول ،یخوب نشد ـ

 نشست تا محمد برسه. دواریو ام دیآروم به عالمت ذوق کردن کش غیج هی 

 مخصوص نشستم: یصندل ینوبت من بود. رو حاال

 .ادیخودم به چشم ب یعیخوام کامال ساده و صورت طب ینکن؛ م شیمنو آرا ادیزحمت ز یخانم، ب قهیصد ـ

 ؟یباشه دخترم، موهات رو چ ـ

 که جمع و جور باشه. یزیچ هیساده؛  ونیشن هیموهام هم  ـ

 خانم. قهیخودم رو سپردم به صد و

 یرنگ و  رژ لب کالباس ییکردن. رژ گونه هلو یم ینیسنگ گهیکه پلک هام د ملیعالمه ر هیو  ک،یخط چشم بار هی

و محمد  یبردار لمیجمع کرد. نازگل به همراه گروه ف یگردنم مدل پرنسس نییکم رنگ تر از رژ گونم. موهام هم پا

 رفت، وقت نشد ازش نظر بپرسم.

تاه هم که تور کو هیکامال پف، و  یبسته، با دامن قهیبلند  نیآست یلباس پرنسس هیکه تموم شد لباس ام رو که  کارم

 موهام پوشش نداشته باشه.. امشب مجبور بودم دمیشد تاصورتم رو، پوش یبغل موهام وصل م

 بود: یزنگ خورد، فاط میبرانداز کردم که گوش نهیرو تو آ خودم

 باشه. ام،یاالن م ،یالو جانم، جد ـ

 .سادهیوقت بود منتظرم وا یلیخ یو رفتم که فاط دمیشنل هم رنگ لباسم رو پوش عیسر

 هم بلند شد: یفاط غیج غیرو که باز کردم ج نیماش در

 شده. یبه به به، ماهرخ خانم چه ماه ـ

 سالم، خوب شدم؟ کیعل ـ

 ؟یمن چ ،یشد یسالم، عال ـ
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 خانم. یبود یعال شهیتو که هم ـ

 کامال متفاوت ادامه داد: یهم نازک کرد و با لحجه ا یفر شده اش برد و پشت چشم یدستش رو تو موها بعد

 ها. یرس یم ریبسه. بپر باالکه خواهر شوهر، د فیدونم، تعر یخودم م ـ

 .میبه سمت باغ تاالر حرکت کرد و

که مامان و  یزیبودن.به سمت م دهیدعوت شده. شلوغ و با شکوه. هنوز نازگل و محمد نرس یپر بود از مهمون ها باغ

کردم. البته به طاهره خانم و  یرو هم معرف ی. فاطمیو به همه سالم کرد مینشسته بودن دورش رفت نایطاهره خانم ا

 .یمحمد یآقا

 رو درآوردم و نشستم که متوجه نگاه خاص طاهره خانم شدم: شنلم

 ؟یا دهیپوش نقدریداداشته، چرا ا یماهرخ خاله، عروس ـ

 !ستنیکه داداشم ن هیخاله جان، محمد داداشمه، بق ـ

 ادامه داد: عیجوابم جا خورد؛ وسر از

 رسن. یکم کم م گهی. دنتتیبب کیاز نزد نهیمنظورم ا ده،یگه. البته د ینه نم نهیقطعا شهروز تو رو بب ـ

 کنه. یبردار بهم اشاره م لمیف دمیلبخند زدم و روم رو برگردوندم که د هی

ند اسف ینیبا س دیبودن و من به عنوان خواهر داماد با کیکه عروس و داماد نزد نیشدم ورفتم سمتشون. مثل ا بلند

 رفتم جلوشون. یم

بود رفتم روبه  یکه روش منقل سلطنت ینیس هیجمع شدن. منم با  یورود یراهرو یبردار همه تو لمیگفته ف به

 .میو وارد سالن تاالر شد میبردار گفت رو انجام داد لمیکه ف یروشون، و تمام حرکات مسخره ا

 کردن. یم یکوب یبلند شد و همه وسط، رقص و پا کیموز یصدا

 خانواده هیبار عالوه بر دوتا خانواده ها،  نی. ازیندارن،برگشتم سمت م یبا من کار گهیکه مطمئن شدم د نیا بعداز

ازجاشون بلند شدن و سالم  دم،یکه رس زیبودن. به م نایشهروز ا نیاضاف شده بود. احتماال هم زمونیهم به م گهید
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طاهره خانم و  یرفتن دور، دور. نشستم سر جام. پچ پچ ها یهم نبود. فکر کنم با مهد ی. فاطمیکرد یواحوال پرس

 زدن. یحرف م زیر کیکردن،  ینفس هم تازه نم یخورد. حت یم جیبود که هو یموش یزن داداشش مثل صدا

 یباعث شد سوال جوال کردن ها نیرو ترک کردن؛ و هم زیکارها، م هیبه بق یدگیرس یبعد مامان و بابا برا قهیدودق

 مژده خانم))زن داداش طاهره خانم((شروع بشه.

 ماهرخ جون چند سالته؟ ـ

 ۲۵ ـ

 ؟یتموم کرد ،یدرست رو چ ـ

 نه، اما سال آخرم. ـ

 آقا شهروز ماست. نیخوبه. ا ـ

 به پسرش اشاره کرد. و

 کردم. ارتشونیبله ز ـ

 خوب نظرت؟ ـ

 چقدر هولن. گهید نایا

 سرفرصت. دیبذارجاش باشه،  نجایمژده خانم فکر نکنم ا ـ

 که دادم که جا خورد. یجواب محکم و قاطع نیازا

خانواده با  هیره. مثل  یاگه االن جواب ندم ازدستم م یکه بگم وا ستمیفرار که نکردم، دنبال شوهرم ن خوب

 دم. یاونجا نظر م ،یخونمون خواستگار انیب تیشخص

 تیمژده خانم شهروز رو به من نشون داد، شهرام چشم هاش چهارتا شد و باعصبان یوسط چرا وقت نیدونم ا ینم اما

 به جمع نگاه کرد؟!

 شدم. یم یو عصبان دمیکش یکرد، منم بودم خجالت م یخواستگار نیکه مامان ا ینجوریحق هم داره، ا البته
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 رو ترک کرد و رفت. زیم دیببخش هیباالخره با  و

 زنن. یم یعیطب ریغ ی.خانوادگیشفا بده به حق عل خدا

 برم که هم زمان شهروز هم از جاش بلند شد و رو به من کرد و گفت: ناینازگل ا شیتفاوت از جام بلند شدم که پ یب

 ماهرخ خانم؟ دیبامن برقص نید یافتخار م ـ

باهمون حالت . ستیازاون گذشته، من اصال رقصم خوب ن دم،ینرقص یپسر چیشدم. آخه من تاحاال باه دستپاچه

 وتته پته گفتم: یمنگ

 ...من...زهیآخه...چ ـ

 .گهید دیایب ـ

 :دمیو ببره که زود دستم رو کش رهیدستش رو آورد که دستم رو بگ و

 .ستمیمن...من رقص بلد ن ـ

 من کردم توهم کن. یاشکال نداره، هرکار ـ

 تونم! ینم یعنیشه؛  ینه، نم ـ

 و اصرار کنه که بابا صدام زد. رهیدوباره اومد دستم رو بگ و

 فرشته نجات من بوده: شهیبابا هم ش،یآخ

 نه؟ ای دنیشام رو خوب چ زیم نیبب ایماهرخ بابا، ب ـ

 برگشتم سمت شهروز وگفتم: یباخوشحال

 .دیبرم، ببخش دیبا ـ

 .چارهیداشت ب یحالت نیهمچ هینگاه خاص شهروز دور شدم. انگار که به خونم تشنه بود؛  شیبا دو از پ و
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سر بعد با من پ ،یبهش بگه تو اول بذار برس سین یکیدماغو.  یبرقصم. پسره  یباکس ادیبه منچه. خوشم نم خوب

 ندارم. یخاله شو؛  گرچه من با پسرخاله خودم هم شوخ

که  یی. از اونجامیدیرفت، وبعد از مراسم عروس کشون خورد و خسته به خونه رس شیپ یبه خوب زیشب همه چ اون

ت دس هیعوض کردم،  یدست لباس راحت هی. لباسم رو با میما بمونه، باهم به اتاق من رفت یامشب خونه  یقراره فاط

 دوش گرفتن نداشتم. وصلهدادم. خدارو شکر موهام راحت بازشد، اما ح یلباس هم به فاط

 هیکرد و دوباره  یبار به سقف نگاه م کی هیکرد، و هر چند ثان شیهم سرش رو تو گوش یرو تختم، فاط دمیکش دراز

 نوشت. یم شیتو گوش یزیچ

 .سهینو یکنه و م یفکر م نکهیا یعنی نیا

 یکه ازصداش فاط دم،یشه. منم دست هام رو محکم به هم کوب یاصال متوجه نگاه من نم دمینگاش کردم، د یچ هر

حال کردم با خودم.چپ چپ نگام کرد و .خخخ، دیعان ترس هی. واضح بگم نیرو پرت کرد زم شیجا خورد و گوش

 گفت:

 ؟یکرم دار ـ

 تورو دارم. ت،یترب یب ـ

 :ها، ها، ها.دمیخند یمصنوع یلیوخ

 چپ چپ نگام کرد و من هم از فرصت استفاده کردم: دوباره

 ن؟یخوب امشب با داداش ما کجا ها رفت ـ

 با تعجب نگام کرد و گفت: هوی

 ،کجا؟ی،کیچ ـ

 ن؟یو چکار کرد نیکجا ها رفت یگم با مهد یسر خودت رو نزن به اون راه، م ـ

 جا. چیـ ه 
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که رنگ  دمیشدم رو سرتون.درضمن، د یشم، وگرنه خراب م بیصالح نبود منم غ ن،یشد بیبا هم غ دمیخودم د ـ

 احمق. اریبا خودت ب یرو که زد یجاها رژ لب نجوریا شهیرژ لبتم عوض شد. هم

 ماهرخ خانم. یهست یوگرنه شنا گر ماهر ستیآبش ن ،یاَ یاَ  یبسوزه پدر تجربه. اَ ـ

بود،  یچه رنگ شتیآرا ادینم ادمیخنگول. من اصال  یرو دست خورد یدیغلط ها رو کردم، د نیگم شو، من کجا ا ـ

 چه برسه به مال تو. ستین ادمیمال خودم هم  یعنی

 .خخخ.ادیم ادمیبود که  یزیچ نیرکه پرت شد تو سرم، آخ ییلنگه دمپا و

 ٭٭٭٭٭

 شیخودش پ یداره به حالت عاد زیگذره. خدارو شکر همه چ ینازگل و محمد م یهست داره از عروس یهفته ا کی

 ره. یم

 .میکن دیخر کمیدنبالم که  ادیب یقراره فاط نیواسه هم ؛یواسه خواستگار انیم نایشهروز ا امشب

ها  نیتریتک تک و ی.از جلویوباهم داخل رفت میشد ادهی.پمیرو پارک کرد نیماش م،یدیپاساژ که رس نیاول به

 بپوشمش. ذاشتینم یکردم فاط یکردم؛ اما هرکار دایشده پ یبلوز سنگ کار هیتاباالخره  میگذشت

 .میدیهم نخر یچیهنوز ه اد،یبپوشمش، باباشب شد، االن مامان صداش در م یذار یخوب چرا نم یاِ، فاط ـ

 ؟یلباس بپوش یسادگ نیبه ا یخوا یم ته،یخل، شب خواستگار یدختره  ـ

 !ستیکه ن میعروس مه،یشب خواستگار ـ

 .یکت بپوش دیبا ر،ینخ ـ

 خوام. یرو م نینه، من هم ـ

 پراز  فحش گفت: یمن کالفه شده بود، با نگاه یکه از لج باز یفاط

 بخر، به منچه. یبدرک، برو گون ـ

 خندم گرفته بود، رفتم داخل، که لباس رو بپوشم. یفاط افهیکه از ق یو درحال ،یحرف چیه بدون
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اده س نیگفت ا یم یدونم چرا فاط ینم ش،یشد بپوش ینم ینیبود، از سنگ زونیبهش آو نیبس که سنگ و نگ واال

 هست و...

 .میکن دایهم رنگش رو پ یکه روسر میمبارکم باشه اصال؛ و رفت دمش،یخر خالصه

 داد. یمن بود و نظر نم یها دیرو تو هم کرده بود و فقط نظاره گر خر افشیهم ق یفاط

 .میکه زنگ زد، به سمت خونه کوچ کرد نیهم م؛یکه مامان زنگ نزده بود، ما درحال گشتن بود یا تالحظه

 )همون گربه شور خودمون(گرفتم و تند، تند آماده شدم.یا قهیدوش پنج دق هی

داشت رو سر کردم و دور  ییسبز و طال بیرو که ترک می. روسردمیدامن بلند پوش هیشده رو با  یسنگ کار بلوز

 گردنم گره زدم.

 دنیرس یمامان بود و االن مال من شده رو آماده کردم، که وقت یها یجوون یکه مال یا یسر هم چادر گل گل آخر

 سر کنم.

 صحبت کردن بودند. ریهم درگ یکردن، بابا و مهد ین م. نازگل و محمد داشتن کمک مامارونیاتاق اومدم ب از

 .انیب ناینازگل با مژده خانم ا یبود مامان و بابا قرار

 ذوق کردن،مخصوصا بابا: یکل دنیمن رو د یوقت خالصه

 بابا. یماشاء اهلل... عروس بش ـ

 مامان هم در ادامه حرف بابا، برام چهارقل رو خوند. و

 زده شد. فونیلبخند مهربون به جفتش زدم و اومدم برم سمت آشپزخونه که آ هی

مثل مامان ها رفتار کرد. سر تا پام رو که با  قایو برد تو اتاق.چادرم رو انداخت رو سرم؛ دق دیدستم رو کش نازگل

 دقت برانداز کرد گفت:

 .نییپا میبدو چادرت رو مرتب کن بر ـ
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تو  میزش، چادرم رو مرتب کردم و پشت سر نازگل راه افتادم؛ وهردومون رفتکه خندم گرفته بود ا یدرحال

 آشپزخونه.

 ببرم. ییگذشت که نازگل رفت تو سالن و پشت سرش مامان من رو صدا کرد که چا یا قهیدق ده

 کردم. ییرایازشون پذ ییسالم کردم وبا چا یمیمال یباصدا

 کنار حال و برگشتم و کنار مامان نشستم. زیم یرو گذاشتم رو ینیس

 ها که خورده شد، مژده خانم رو کرد به من و گفت: ییچا

 .دیتو اتاق صحبت کن دیدن، بر یماهرخ جون، اگه پدر اجازه م ـ

 بابا زود جواب داد: که

 هرطور که دخترم صالح بدونه. ـ

 از جام بلند شدم و شهروز هم مثل جوجه اردک زشت پشت سرم راه افتاد و

 خند گفت: شیسرتا پام رو برانداز کرد و با ن ییو شهروز در کمال پررو م؛یمبل تو اتاقم نشست یرو هردو

 ست؟یگرمت ن ـ

 نگاش کردم و لب زدم: باتعجب

 !؟یچ ـ

 ست؟یگم گرمت ن یم ـ

 چطور؟! ـ

 گم. یم نیواسه ا ؛یدیچیهمه خودت رو پ نیا ـ

 کرد و دوباره ادامه داد: یمکث هی

 باشه، چادر مال امل هاس. ی. دوست ندارم زنم چادرادیمن اصال از چادر خوشم نم ـ
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 گه؟  یم یداره چ نیا

کر  ای یدیند یمگه کور بود ،یخواستگار یاومد یجا کرد یب ادی.تو که از چادر بدت مگهید نیپررو هس ا چقدر

 م؟یاز عمت که من چادر یدینشن یبود

 حق به جانب جوابش رو دادم: افهیق هیکردم و با  اخم

 . درضمن من عاشق چادرمم.میندار یصنم چیما باهم ه یدرسته، زنت؛ ول ـ

 حق به جانب جواب داد: یلیهاش رو باال انداخت و اون هم مثل من خ ابرو

 بگم که دوست ندارم زنم حاظر جواب باشه. نمیا ـ

 نه زنت! م،یزن یدر مورد خودمون حرف م میما االن دار یزنت؛ ول ـ

 ماهرخ!) با تشر ( ـ

 ماهرخ نه، ماهرخ خانم! ـ

 پراز تعجب نگام کرد. یجا خورد وبا صورت یلیدفعه خ نیا

 کنم، برانداز کردم و ادامه دادم: یکه انگار دارم بَردم رو نگاه م یسرتا پاش رو با حرکت چشم، جور منم

 .یصدا کن کمیبهت اجازه داده باشم من رو با اسم کوچ ادینم ادمی ـ

فوت کرد و روش رو کرد  رونیو چشم هاش رو بست.نفسش رو ب دیتو موهاش کش یدست یدفعه از سر کالفگ نیا

 سمت من وادامه داد:

 ؟یدرست جواب بد یخوا یعجب،انگار نم ـ

 .یدراز تر کرد یلیخ متیهمون اول کار، پاتو از گل ـ

از دختر زبون دراز  اد،یخوشم نم یمن از دختر چادر نیرو  بهت بگم. بب ارهامیمع گهیجور د یگفت یآها،خوب م ـ

 ناروی. حاال اگه اکایبرمت آمر یم میتا عقد کرد نکهیوا ،یهمه خشک و معتقد باش نیدوس ندارم ا اد،یخوشم نم

 .میو اعالم کن رونیب میبر یقبول دار
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 جمع کن بابا. چاره،یخند من گفت.چه دلش خوشه ب شیدر برابر ن نارویا

 ماهرخ؟ هیخوب نظرت چ ـ

 ماهرخ خانم! ـ

 باشه،ماهرخ خانم. ـ

 نه! ـ

 نه؟ یچ ـ

 قبول ندارم. ـ

 کدومش رو؟ ـ

 کدومش رو! چیه ـ

 ؟یمسخره خودت کرد ،منویچ یعنی ـ

 ؟یخواستگار ایقصد ازدواج ندارم؛ بعدم مگه من گفتم ب نمیب یکنم م یفکر م یهر چ ـ

 خوام ازدواج کنم، به زور بابا اومدم. یمنم نم ـ

 منتظر نباشن.  نیاز ا شتریکه ب میو به همه اعالم کن رونیب میپس بر یاوک ـ

 مثل گوسفند. قایرفت. دق رونیواز اتاق ب نییسرش رو انداخت پا ،یحرف چیه وبدون

 خوره. یبه هم نم ارهامونیگفت: مع  یبه سالن، بدون معطل دیرس یوقت

 حرف همه جا خوردن و باتعجب مارو نگاه کردن. نیگفتن ا با

 خوره. یآدم نم هیبا  یگوسفند به درد زندگ نیخوب، ا هیانگار آدم کشتم. چ حاال

وال س ایدن هیهم با  هیمچاله شده بود. طاهره خانم که کال مات ومبهوت بود. بق تیمژده خانم از تعجب وعصبان افهیق

 کردن. یمنو نگاه م
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 هم کالفه از جاش بلند شد: یمحمد یآقا

فع ر دیپاش د،یکه وصلت نکنن. پاش دنیدوتا جوون حتما صالح د نی. امیمزاحم نش نیاز ا شتریپس بهتره که ب ـ

 .میزحمت کن

 یدمحم یرفت  سمت آقا یبا حالت دست پاچگ د،یمال یکه دستاشو به هم م یدونست چکار کنه، درحال یکه نم بابا

 شمس) پدر شهروز (: یو آقا

 .میشام در خدمت باش دیبفرمائ ست،حداقلیکه درست ن یجور نیا ـ

 .مید یزحمت نم نیاز ا شترینه محمود جان، ب ـ

 بلند شد. یخداحافظ یهم همه  یصدا و

 بعد خونه ساکت شد. قهیدق ده

 شد ماهرخ پس ؟ ی: چنازگل

 .ومدیاز اخالقش خوشم ن ـ

 اخالقش اومد دستت؟! قهیتو، تو پنج دق یعنی: محمد

 .ومدینه، از حرف زدنش خوشم ن ـ

 .دیبجاش شام رو بکش د،یدرموردش حرف نزن گهید ؛یچکار کن دیکه با یدون ی: باشه بابا، حتماخودت بهتر مبابا

 بابا؟ ـ

 جان بابا؟ ـ

ه و به ازدواج ندار یلی. بعدم گفت تماکایبرمت آمر یو م میکن یعقد ساده م هیبهم گفت چادرت رو بذار کنار، گفت  ـ

 به اصرار باباش اومده!

 مامان زد پشت دست خودش و گفت: هوی کردن،یکه با تعجب نگام م یجور نیهم
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 نداره. یها دوام یجور زندگ نیدختر، ا یخوب کرد اه،یروم س یوا ـ

 بود، بابا دستش رو حلقه کرد دورم وگفت: نییجور که سرم پا نیهم

 .یکرد یبهش فکر نکن، کار درست گهید ـ

 .مینازگل، به آشپزخونه رفت یدرمقابل نگاه شرمنده  و

 هم گذشتند. گهید یشب گذشت؛ وپشت سرش شب ها اون

 گذشت. یم یبه روال عاد زیچ همه

 گذاشتم. هیقض نیهم ینامم هستم. همه وقتم رو، رو انیپا ریدرگ یروز ها حساب نیا

 نقطه تمرکز کردم. هیسر رفت، بس که فقط رو  گهید حوصلم

 باز شد. لیکه دهنم اندازه دهن گور دمیکش یا ازهیخم

 جام بلند شدم، موهام رو با کش جمع کردم و رفتم پشت پنجره. از

. کاش به یتنفس کنه. کاش بعداز ظهر برم هواخور یادیخواد ز یک آدم دلش م ییبود، از همون هوا ها ییهوا عجب

 .میباهم بر ادیهم بگم ب یفاط

 رو برداشتم که بهش زنگ بزنم: میگوش و

... مینبز یچرخ هی میبر یایب ی...نه، گفتم اگه خونه اییگم عصرکجا ی... آره، مستمی... بدنیخوب یالو سالم... چطور ـ

 ... باش. فدات، فعال. ۶باشه. پس ساعت  زم،یتنهام...باشه عز

غاز دهنم  هیذره هم خودم رو خاروندم، بعدهم به اندازه  هیخورده هم به موهام چنگ زدم،  هی دم،یخودم رو کش کمی

 متفاوت تر باشه! یقبل لی. گفتم اندازه دهنم با گوردمیکش ازهیرو باز کردم و خم

. شل و وارفته حولم رو برداشتم و رمیبرم  دوش بگ دیور بودم بلند شم. بامجب یحال نداشتم از جام بلند شم. ول اصال

 .یدوش حساب هی یبه سو شیپ

 همه خونه رو پر کرده بود. چهیپلو با ماه یباقال یاومدم، بو رونیاز حمام ب یوقت
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 و دمیهام رو پوش لباس

 و رفتم آشپزخونه. ختمیدورم ر سیخ سیرو خ موهام

 کرد. یرو آماده م زیدرحال ساالد درست کردن بود، باباهم داشت م مامان

 کمک بابا و همزمان سالمم کردم. رفتم

 باشه دخترم. تیعاف ـ

 .یبابا جون، سالمت باش یمرس ـ

 کنه. یمامان چپ چپ نگام م دمید ارم،یب وانیکه برم ل برگشتم

 شده مامان؟ یزیچ ـ

 کنه. یصدبار گفتم موهات رو خشک کن، سر وگوشت عفونت م ـ

 کنن. یسشوار بکشم، انگار دارن خفم م تونمیمامان نم ـ

 .چیخوب حوله بپ ـ

 .الیخیب گه،یمامان خشک شد د ـ

 به چپ چپ نگاه کردنش ادامه داد. و

 برنج رو هم پر کردم. سید دم،یروکه چ زیم

 : دوتا بشقاب اضافه کن.مامان

 م؟یمهمون دار ـ

 .انیمحمد و نازگل هم م ـ

 .ادیخوشمزه به چه مناسبته، محمد جونت داره م یغذا نیآها، پس بگو ا ـ
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 کنم؟ یخوشمزه درست نم ی. بعدم من واسه تو غذایوا ماهرخ، تو که حسود نبود ـ

 من جواب داد: یجواب بدم که بابا به جا اومدم

 .میخوریتخم مرغ م مینه واال، ما که هرشب دار ـ

 دست که نمک نداره. نیبشکنه ا ،یآ یآ یآ ـ

 زده شد. فونیداغ بود که آ بحث

 من برم در رو باز کنم. دیکن یتا شما کل کل م ـ

 به سمت در رفتم. و

 .میدیبه به به، چه عجب ما داداش و زن داداش جان مان را د ـ

 ؟یتو خونه راه افتاد سیخ یسالم بر خواهر شوهر جان، توباز با موها ـ

 با اجازتون بله! ـ

 .یخور یبله وبال، خوب سرما م ـ

 زد رفت آشپزخونه. یطور که غر م نیوهم

 

 زد و هم زمان گفت: مینیب ریبگم پس محمد کو که دست درازش رو ز اومدم

 فندق؟ یچطور ـ

 دادم جواب دادم:  یرو ماساژ م مینیکه ب یجور نیهم

 خوبم! ـ

 .میباهم به آشپزخونه رفت و
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 ده و...! یم یشروع کردم سر به سر محمد گذاشتن که آره مامان فقط بخاطر شما دوتا ناهار پخته، به ما گشنگ 

 : ختیپر کرد و تو بشقاب نازگل ر ریکف گ هیمن مامان  یچرت وپرت گفتن ها وسط

 !یبخور مادر، تو دو نفر ـ

 اومد. یسرفه کردم که اشک از چشم هام م نقدریتو گلوم. ا دیپر لقمه

 ؟یشد مامان، خوب ینازگل چ ـ

 باز رو صرفه افتادم. ی. وایتو دو نفر یچ یعنیگفت،  یچ مامان

 ؟ینازگل تو حامله ا ـ

 ؟یاول جواب مامان رو بده، خوب ـ

 رو پاک کردم و با سر گفتم آره. صورتم

 گه؟یبگو د ،ینازگل تو حامله ا ـ

 با اجازتون بله. ـ

 ؟یدیفهم یک ـ

 صبح. ـ

 ؟یاز کجا مطمئن ـ

 دادم خوب. شیوا آزما ـ

 ؟یشیچه آزما ـ

 هو؟ی یماهرخ چرا چت کرد ـ

 .ستمیخوام مطمئن شم سرکار ن یم ـ
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 ؟یبابا سرکار واسه چ ـ

 ؟یشینه بگو چه آزما ـ

 نوشت. شیشد و آزما یمشکوک به باردار نهیدکترزنان چک کنم ، اونم بعد از معا شیبابا رفتم خودم رو پ ـ

 رفتم تو بغلش: ییزدم، دو پا یم غیج یطور که از خوش حال نیهم و

 بلوط. مبارکه. یمحمد بابا شد یمامان شدنت مبارک. وا زم،یعز ـ

 تاب داده باشن؛ البته بالنسبت من. یانگار به خر ت قایدق یعنی

 من که تموم شد، ناهار خوردن هم تموم شد. یزدن ها غیو ج یباز مسخره

 .میو خشک کرد مینازگل ظرف هارو شست با

و  ؛یبلند کن دینبا نیسنگ یزایچ ،یگفتم تو حامله ا یگرفتم و م یکرد،  زود ازش م یرو پراز آب م وانیل هی یوقت

 .میدیخند یغش غش م

 دبش درست کردم، ییچا هی نکهیا بعداز

 .دیهم از راه رس یتو سالن که مهد میرو برداشتم و رفت ییچا ینیس

 مشتلق بده. یمهد ـ

 چه خبره؟ ـ

 حدس بزن. ـ

 شده؟ یدونم، چ ینم ـ

 مشتلق بده تا بگم. ـ

 درآورد گذاشت کف دستم وگفت: بشیاز ج یسکه پونصد هی یمسخره باز یبرا و

 اش هم پس انداز کن. هیکن، بق یماه باهاش زندگ کیتا  ـ
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 .دنیهمه باهم خند و

 خوب، دارم برات آقا داداش. یلیخ

 بده. یمشتلق درست حساب هینچ، ـ

 پولش رو گرفت سمتم و گفت: فیک

 برم کتاب خونه. دیبذار عصر با هیکرا هیتوش بود، مال خودت. فقط  یهرچ ـ

 بود. یخال فشیک واقعا

 راست بگو، کو پول هات؟ ،یمهد ـ

 ندارم، گفتم که. ـ

 .دمیکش رونیو هفتاد تومن از توش ب فشیک یمخف بیرفتم سمت ج میباش، منم مستق الیخ نیهم به

 رو برداشتم و گفتم: تراول

دوتا ده  نیواس من، ا یپنجاه نیپول الزم بودم داداش جون، ا رون،یرفتم ب یعصر داشتم م ،یبده مهد رتیخدا خ ـ

 هم واس تو. یتومن

 زن. بیگن ماهرخ ج یتو اتاق و در رو هم قفل کردم.هاهاها،به من م دمیبهم برسه، پر نکهیقبل از ا و

 

 بخوابم. کمیقرار داشتم. کاش  یچهار بود؛ شش با فاط ساعت

 .قیلحظه خواب عم هیاز  غیدر یتو جام قلت زدم. ول یشدم رو تخت، و کل ولو

 .ادیخوابم نم اد؛یشه، نم ینم یول ،یعمود ،یسرم، افق یپام، پام جا یسرم جا دم؛یرو تخت خواب یمدل همه

 یبود. از جام بلند شدم و کم کم آماده شدم. البته من که کار خاص قهیدق ستیساعتم رو نگاه کردم، پنج و ب دوباره

 موهام شروع کردم. دنیچینداشتم اما از پ
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 زنگ زدم: یرو برداشتم و به فاط میرو که انجام دادم، گوش کارهام

 ؟یالو ماهرخ، آماده ا ـ

 ؟یایشه زودتر ب یسالم، آره، نم ـ

 من اومدم. ،یبخور ییچا هیسالم، قرارمون شش بود، االن شش ربع کمه، تا تو  کیعل ـ

 تق قطع کرد. و

 بود که همه خواب بودن، انگار که کوه کندن. بی. عجختمیر ییاستکان چا هیناچار رفتم و  به

 مامان خوردم.  یها یام رو برداشتم و با کلوچه خونگ ییسر و صدا استکان چا یب

 رفتم. رونیام رو هم برداشتم و ازخونه ب یدست فیام که تموم شد، چادرم رو سر کردم، ک ییچا

 .دیرس یبعد فاط قهیدق دو

 !دیسالم بر مادر شه ـ

 ؟یها نکن، تو چکار به شهدا دار یشوخ نیسالم و حناق. صدبار گفتم از ا ـ

 م؟ینشو، من خاک پاشون هم هستم. حاال کجا بر یرتیباشه بابا، غ ـ

 .میکه بشه راه بر ییجا هی میدونم، بر ینم ـ

 به اونجا داره. یچه عالقه ا یدونم فاط ی. نممیدیدانشگاه رس کیساعت بعد به پاساژ نزد مین و

 اونجاست! هیبه ثان هیثان یه

 به در! زدهیرفتم س یما. من رو باش با ک یهم از هواخور نیداخل پاساژ. ا میرفت م،یرو که پارک کرد نیماش

 

 ٭٭٭٭٭

 شهرام
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 ٭٭٭٭٭

 

 رو له کردم و برگشتم داخل مغازه. گارمیس

 شهرام؟ یخور یم کسیم یکاف ـ

 ؟یآدم ش یخوا یم یوپرسش، ستار تو ک یکین ـ

 بعداز تو داداش. ـ

 که به دلم نمونه؟ یشه قبل از من آدم ش ینم ـ

 نه داداش، راه نداره. ـ

 کشم که راه داشته باشه. یحاال برات جاده م ـ

 فحش! ایداد  کیدونم ال یبعد ستار انگشت شصتش رو نشونم داد. حاال نم و

 ام رو هم زدم. یکاف وانیکنارش و ل نشستم

 یرو ببره و جاها زیم یرو یلباس ها ادیاز فروشنده هارو هم صدا کردم که ب یکیزدم،  یطور که هم م نیهم

 خودشون بذاره:

خودش. پس من شما و خانم  یسر جا دیخواد، بذار یره و لباس رو نم یم یمشتر یخانم پرستش، صدبار گفتم وقت ـ

 استخدام کردم ؟ یچ یرو برا یلطف

 زدم که ستار زد به پهلوم. یطور داد م نیهم

 ؟یها چته وحش ـ

 .نیرو بب نیتریها، پشت و ینکن عیضا ـ

 نگاه کردم. نیتریشکل ممکن، به و نیتر عیبه ضا و
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 که ماهرخ. با دوستشه. نیا اِ،

زدنش تموم شد، رد شد و  دید یکرد، وقت یمون رو نگاه م نیتریحواسش به داخل مغازه باشه، داشت و نکهیا بدون

 رفت.

 کرد گفت: یگذاشتم و باسرعت ازجام بلند شدم. ستار همون جور که با تعجب نگام م زیرو، رو م یکاف وانیل

 .نیبش ریچته بابا، رفت، بگ ـ

 خوام برم دنبالش. ینه م ـ

 .نیبش ایزنه تو دهنت، بابا ب یبشه، م یدنبالش که چ یبر ـ

 خوام برم باهاش حرف بزنم. ینه م ـ

 آخه؟ یمگه تو کله خر خورد ،یبگ یخوب چ ـ

 یشم؟ تو نم الیخیداره که ب یلیشناسمش چه دل یدختر خوشم اومده، بعدهم حاال که م هیاز  یستار من بعد عمر ـ

خوب، خدا رو  یماهرخ. ول یخواد بره خواستگار یشهروز م دمیفهم یشدم وقت یچه حال یاون شب تو عروس یدون

 خواد بدونم. یدلم م یلیاما خ ل،یدونم به دل یبوده. نم یکه  جواب ماهرخ منف نیشکر مثل ا

 گه بتوچه. یاونم م ،یچرا زن داداش من نشد یاز دختر مردم بپرس یبر یخوایخوب حاال م ـ

 رم، توهم حواست به مغازه باشه. یمن م ـ

 رفتن. رونیب یماهرخ و دوستش از جلوم رد شدن و از در خروج رون،یاومدم از در مغازه برم ب یوقت

 توعه ستار. ریشانس، رفتن. همش  تقص یاَه، به خشک ـ

 من گفتم برن؟ ه،یمن چ ریبابا، تقص یا ـ

 .یزن یبس که حرف م ـ

 .زونیبرو بابا، آو ـ
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 بهم، داد زدم: ختمیحرفش بد ر نیا از

 !یزن یبا من حرف م ینجوریکس. بار آخرت باشه ا چیه ،یدیفهم ستم،ین یاحد الناس چیه زونیمن آو ـ

عد کردم، و ب یهاش باز میخورده با س هیرو برداشتم و  تارمیانتظارنشستم؛ گ یها یاز صندل یکیته مغازه، رو  رفتم

 شروع کردم:

 

 به دام تو به هرلحظه شکارم دیص چون

 تحفه نگارم یا

 دگر تاب ندارم ادیص یدور از

 از قرارم رفت

 گم گشته به هر گوشه دوانم یآهو چون

 نگرانم... رم،یدام در آغوش نگ تا

 

 موقع ستار اومد کنارم و دستش رو گذاشت رو شونم. همون

 نداشتم. یداداش من منظور ـ

 ناراحت شدم. یمن مزخرف الک ال،یخیب ـ

 کنه. یم یچه فکر یگه و ک یم یچ یکنه که ک ینم یباور کن من بخاطر خودت گفتم، وگرنه به حال من فرق ـ

 دونم. یم ـ

 پس از من ناراحت نباش. ـ

 .ستمین ـ
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آورد. نفسش رو با  یخودش نم یبه رو یمن کالفه شده، ول یجواب دادن ها یتک کلمه ا نیبود که ستار از ا مشخص

 ضرب گرفت و باز گفت: نیزم یبا پاهاش رو یا هیداد، چند ثان رونیحرص ب

 حال وهوات عوض شه؟ ،یبزن یگشت هی یبر یخوا یم ـ

 نه. ـ

 م؟یباهم بر یخوا یم

 .میدونم، بر ینم ـ

 .میرو برداشتم و رفت چیو سوئ زیم یرو گذاشتم رو تارمیگ و

عد کردم، و ب یهاش باز میخورده با س هیرو برداشتم و  تارمیانتظارنشستم؛ گ یها یاز صندل یکیته مغازه، رو  رفتم

 شروع کردم:

 

 به دام تو به هرلحظه شکارم دیص چون

 تحفه نگارم یا

 دگر تاب ندارم ادیص یدور از

 از قرارم رفت

 گم گشته به هر گوشه دوانم یآهو چون

 نگرانم... رم،یدام در آغوش نگ تا

 

 موقع ستار اومد کنارم و دستش رو گذاشت رو شونم. همون

 نداشتم. یداداش من منظور ـ
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 ناراحت شدم. یمن مزخرف الک ال،یخیب ـ

 کنه. یم یچه فکر یگه و ک یم یچ یکنه که ک ینم یباور کن من بخاطر خودت گفتم، وگرنه به حال من فرق ـ

 دونم. یم ـ

 پس از من ناراحت نباش. ـ

 .ستمین ـ

آورد. نفسش رو با  یخودش نم یبه رو یمن کالفه شده، ول یجواب دادن ها یتک کلمه ا نیبود که ستار از ا مشخص

 ضرب گرفت و باز گفت: نیزم یبا پاهاش رو یا هیداد، چند ثان رونیحرص ب

 حال وهوات عوض شه؟ ،یبزن یگشت هی یبر یخوا یم ـ

 نه. ـ

 م؟یباهم بر یخوا یم

 .میدونم، بر ینم ـ

 .میرو برداشتم و رفت چیو سوئ زیم یرو گذاشتم رو تارمیگ و

 ٭٭٭٭٭

 ماهرخ

 ٭٭٭٭٭

 

 روز از مهره. نیاول یتو ،یزییبارون پا نیاول نیگرفته. ا یدیبارون شد چه

 .هیاصال عال ه،یخوب یمن عاشق بارونم. چه هوا یوا

 شده بود. کیتار بایافتاده بود و تقر هیبود، داخل خونه سا یهوا ابر چون
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 .ستیهم خونه ن یکس چیساعت چهار بعداز ظهره و ه یول

 بارون. ریزنه، برم ز یام سررفته. کاش حاال که بارون شدتش کم شده و نم نمک م حوصله

 .اطیو چادر گل دارم رو هم سر کردم و رفتم تو ح یروسر دم،یشرت پوش یسوئ هیهم رفتم تو اتاقم و  نیهم واسه

 شم؛ یهوا عاشق م نیتو ا شهی. آخه من همدمیشده. تا تونستم نفس کش یخاک و بارون باهم قاط یمعرکس. بو یوا

 هوا، عاشقم! نیعاشقش ام. کال من تو ا شهیعاشق هوا، عاشق خدا، البته خدا که هم عت،یعاشق طب

چند تا درخت جلو  نمیهم به کوچه بندازم، بب ینگاه هیبارون خورده بودن. کاش برم  یحساب اطیح یتو یها درخت

 درمون، در چه حالن.

 یداره ازشون شبنم م یدرخت هارفتم؛ آخ کیکس تو کوچه نبود. نزد چیه دم،یسرک کش هیکوچه رو باز کردم،  در

 باشه. یجور نیبکشم که هواش ا ینقاش هیباشه  ادمی. هیعجب صحنه ا ییچکه. خدا

خوره  یهمه خلوته؛ آخه کوچه ما تهش م نیزدم برگشتم و کل کوچه رو نگاه کردم. جالبه که ا دیدرخت هارو د خوب

 !یاصل ابونیشه بره تو خ یهم رد نم نیماش هی یحت ،یقشنگ نیبه ا یکه تو هوا نیتر ا بیعج ،یاصل ابونیبه خ

که سر تا پام شد پراز گل و آب  اطیزود برم داخل ح دمیاومد. دو نیماش یصدا هیتفکرات خودم غرق بودم که  تو

 که وسط کوچه جمع شده بود. یبارون

 زده شد به چادرم.  گند

 فکر کردم خلوته... دم،یچیتو کوچه هست، باسرعت پ یخوام، متوجه نشدم کس یخانم معذرت م یوا ـ

 که چشم هام چهار تا شد! رینفس بگ قهیدق هیزد، سرم رو آوردم باال بهش بگم ،  یطور فک م نیهم

 نازگله! ییکه پسر دا نیا اِ،

رسه. واقعا  یاز من به شما نم یزیدونم چرا هر بار جز گل و آب چ یمن واقعا شرمندم. نم ،ییاِ، ماهرخ خانم شما ـ

 .دیببخش

 یلینگفتم و خ یزیکرد. بازم به حرمت آشنا بودنمون چ یهم چادرم رو گِل شیحرفش خندم گرفت؛ دفعه پ نیا از

 مودبانه جواب دادم:
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 .ادیم شیسالم، اشکال نداره، پ ـ

 

 دفعه برسونمتون منزل. نیا دیاجازه بد ،یسالم از ماست خانم، شرمندتون شدم حساب ـ

 .دهیدر سف نیجاست، هم نیما هم یخونه  ،یمرس ـ

 به خونمون اشاره کردم و باز ادامه دادم: و

 اومده بودم به درخت ها سر بزنم. ـ

 از چادرتون مشخصه. ـ

 خورده هم مِن و مِن کرد و باز گفت: هی

 !یلی... خادیبهتوه م ـ

 .نییسرش رو انداخت پا و

 .میستادیجا ا نیا ستیداخل، درست ن دیی. بفرمادیممنون، لطف دار ـ

 .دیسالم پدر رو برسون دمتون،یخوشحال شدم د یلیبرم کار دارم. خ دینه ممنون. با ـ

 چشم حتما. ـ

 خداحافظ رفت. یبوق به معنا هیبلندش شد و با  یشاس نیماش سوار

 تو حمام. دمیو خودم هم پر ییلباسشو نیکه تنم بود رو انداختم تو ماش یاومدم داخل و هرچ عیهم سر من

 

 ٭٭٭٭٭

 شهرام

 ٭٭٭٭٭
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 تو دلم نشست. گهیاز هر روز د شتریامروز، ب دیاومد. انگار فرشته ها! شا یچادر گل دارش بهش م چقدر

 چقدر خانمانه رفتارکرد. یانداخت. ول یو داد راه م غیبود، ج یا گهیداشت. حاال هر دختر د ینجابت چه

 شه کوچه عشق! یم نجایروز ا هیدونستم که  یکوچه رد شدم؛ نم نیخونشونه. من بارها ازا نجایا پس

 حرف بزنم. نایبا مامان ا دیدست، دست کنم. با نیاز ا شتریتونم ب ینم گهید

 رو گاز دادم. نیاز فکرم، به سمت خونمون ماش تیبه تبع و

ذاشتم. رو کجا گ دمیدونستم کل یاومدم نم ینم نایاز بس که خونه بابا ا یداشتم، ول یعنینداشتم؛  دیکل شهیهم مثل

 زنگ در رو فشار دادم و منتظر موندم که باز کنن. نیواسه هم

 تقه در باز شد و رفتم داخل. هی با

 .دمیعمارت که باز بود رس یرد شدم و به در چوب اطیبارون خورده وسط ح یگل و درخت ها نیب از

کردن که با وارد  یشرکت صحبت م یکاناپه نشسته بودن و داشتن درمورد حساب و کتاب ها یو بابا هر دو رو مامان

 اش رو برداشت و گفت: یطب نکیشدن من مامان ع

 پسرم؟ یاومد ـ

 بله، سالم. ـ

 هر دو جوابم رو دادند. و

خوردنم کل خونه  اریخ یگاز زدم و همون طور که صدا هیبرداشتم و  اریدونه خ هیکاناپه روبه روشون.  یرو نشستم

 رو پر کرده بود گفتم:

 بابا؟! ـ

 برو سر اصل مطلب! ـ
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 جان؟ ـ

 ؟یکن یصدام م یجور نیو ا یاومد نجایکه تا ا یخوا یم یگم برو سر اصل مطلب شهرام؛ چ یم ـ

 !یچیه ـ

 بده برام پسرم. حیرو توض یچیه نیخوب ا ـ

 !یخواستگار دیخوام بر یبابا، م یدون یاِ، م زه،یچ ـ

 ؟یبرا ـ

 خودتون! یبرا ـ

 .دمیخند زیر زیر و

 حرفم رو با اخم مامان پس گرفتم. نیا

 .گهیمن د یبرا ه؟یچه سوال نیبابا آخه ا ـ

به  یکه تو رو راض هی. آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ حاال کیمرد شد ،یبزرگ شد ،یکه آدم شد نمیب یاِ، م ـ

 ازدواج کرده؟

 .دشیشناس یم ست،ین بهیغر ـ

 ل؟یفام یعنی ـ

 .بایتقر ـ

 ه؟یطور. خوب ک نیکه ا ـ

 ماهرخ، خواهر شوهر نازگل! ـ

 گفت: یحالت تهاجم هیخوام، مامان با  یگفتم که ماهرخ رو م تا

 شهروز رو قبول نکرد؟ یدیمگه ند ست،یماهرخ؟ اون اصال تو فاز ازدواج ن ،یچ ـ
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 د؟یدون یداشته، از کجا م یمشکل هیالبد شهروز  ـ

 دختره. نیا یماهرخ نه. امکان نداره من دوبار برم خونه  یدونم شهرام، ول ینم ـ

 اد؟یم رمیکجا گ ییایو با ح ینیسنگ نیمامان لطفا، بخاطر من. دختر به ا ـ

 داد گفت: یلحظه ساکت بود و داشت گوش م که تا اون بابا

 ؟یتو با دختره حرف هم زد ی. ولمیر یباشه شهرام، م ـ

 نه بابا، چطور؟ ـ

 ش؟یخواستگار میر یبار واسه تو م نیدونه که ا یم نمیخوام بب یم ـ

 دونه. یم یزینه بابا، نه حرف زدم باهاش، نه چ ـ

 خوب. یلیخ ـ

 رو کرد به مامان و گفت: و

 زنگ بزن خونشون، قرار بذار واسه فردا شب. هیرو بردار  یپاشو مژده. پاشو گوش ـ

 ذاشت قبول کنه گفت: یکه انگار غرورش نم مامان

 ؟یبدن چ یزنم شهداد. اگه دوباره جواب منف یمن زنگ نم ـ

 دن. یتو بزن خانم، ان شاء اهلل که نم ـ

بار چند نکهیاز ا میمامان کردم. مامان هم با غضب به سمت تلفن رفت. بگذر یباز نگا شیبودا، با ن یدلم عروس تو

 شد... مونیوسط راه پش

 زد. یرو گذاشت در گوشش و کالفه تو سالن قدم م تلفن

 

 مامان بلند شد: یسالم و احوال پرس یصدا هیاز چند ثان بعد
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مچکرم، بله، سالم دارن خدمتتون، ممنونم، قربان شما. غرض از مزاحمت، زنگ زدم  ن،یالو، سالم. احوال شما، خوب ـ

شهرام جان! بله، نه  یدفعه برا نی. نه... نه، امیاحمتون بشمز ریامر خ ینداره فردا شب برا یخدمتتون که اگه اشکال

 خدا نگهدارتون. د،یسالم برسون ست،ین یشاء اهلل، امر ان. میرس یکنم، بله. باشه، پس ما خدمت م یخواهش م

 زد گفتم: یکه تو چشم هام موج م یداشتم، رفتم سمت مامان و با استرس استرس

 گفتن؟ یشد مامان، چ یچ ـ

 .ادیگفتن ما از شهرام خوشمون نم یچیه ـ

 نکن. تیمامان، اذ ـ

 از تاسف برام تکون داد و گفت: یسر هی

 .دیفرما ش فیو تشر دیگفتن قدم رو سرمون بذار ،یچیه ـ

 .ولیا ـ

 .میباز رفتم سمت بابا و دست هامون رو بهم زد شیبعد با ن و

 

 من خوشحال گفت: هیکه مشخص بود، از خوش حال بابا

 قبول کنه. دوارمیام ه؛یتیماهرخ دختر باشخص ـ

 کنه؟ یمن رو هم مثل شهروز رد م ایکنه  یقبول م یعنیحرفش رفتم تو فکر.  نیا با

 چرا شهروز رو قبول نکرد؟ یدون یبابا شما نم ـ

 کرده. دایپ دی. فکر کنم جدهیها هم همش سرش تو گوش ی. تازگمیدینپرس یزینگفت، ماهم چ یزینه، شهروز چ ـ

 دونه هی اد،یب دیهم بگ نیریش یدنبالتون. به آبج امیخوب، من برم مغازه، فردا عصر م یلیبگم. خ یعجب... چ ـ

 باشه. دیخواهرمه، با
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 اومد و گفت: یچا ینیکه رفته بود آشپزخونه با س مامان

 آوردم. ییکجا مادر، چا ـ

 برم مامان. دیخورم، با ینم ـ

 مستخدم خونمونه(( ییجورا هیخانم  یخانم برات فسنجون بپزه.))گل یبمون، گفتم گل ـ

 .گهیشب د هیبرم دنبالش. بذار  دیستار منتظرمه، با ـ

 کنم. یباشه مادر، اصرار نم ـ

 هیبود. با  یخوشحال بودم، تو تک تک سلول هام عروس یلی. خرونیو از خونه زدم ب دمیماه جفتشون رو بوس یرو و

 کردم. فیرو براش تعر زیهمه چ ریمس یحال خوب رفتم دنبال ستار و تو

 .یرفت خواستگار یکه انگار خودش داشت م یخوشحال شد، جور یلیخ

 خواستم زود فردا بشه. یته دلم م از

 .میخر یگن فردا برات م یدن و م یرو بهشون م یزیچ هیک قول  ییبچه ها مثل

 روزم رو شب کردم و شبم رو فردا... ال،یفکر و خ نیا با

پریدم و جام رو  نییاز خواب پریدم. احساس کردم یه چیزى از روم رد شد. از تخت پا یبا یه حالت خاص صبح

تکوندم که با یه سوسک فوق العاده پیر روبرو شدم . از اون سوسک هایی که اگه برن تو دهن، پاها شون بین دندون 

 گیر می کنه!

 ایین و شاخکش رو گرفتم و از پنجره انداختمش پایین؛ خواستم به مرگ طبیعى بمیره.کردم پ پرتش

به خودم دادم و تى شرتم رو پوشیدم و  یور دل من. کش و قوس یبود اومد یبودما، جا قعط ینیریخواب ش عجب

بحونه گشنم بود. ولى کى حوصلش می شه ص یلیرفتم  دستشویی. دست و روم رو شستم و رفتم تو سالن. خ

 بخوره؟
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خورده با خودم کلنجار رفتم و به ناچار از جام بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه. کترى برقى رو روشن کردم و دو تا  هی

 تخم مرغ هم عسلى کردم؛ و مثل گشنه ها لقمه گرفتم و خوردم. به این فکر می کردم که امشب چى می شه؟ 

 ماهرخ من رو هم مثل شهروز پس بزنه چى؟  اگه

کرده بودم کالفه بودم. صبحونه ام رو نصفه گذاشتم  دایکه با خودم پ یا یریدرگ نیمشغول بود، واز ا یلیخ ذهنم

رو روشن کردم و نشستم  ونیزیخوام.   تلو یم یدونستم چمه و چ یزدم، نم یکنار. از جام بلند شدم، کالفه قدم م

 رو ندارم، خیلى حرف می زنه. شپاش. کاش به ستار می گفتم بیاد اینجا، ولى نه؛ حوصله ا

 حدود دوازه و نیم بود. حوصلم سر رفته، تا شب چکار کنم؟   ساعت

 از جام بلندشم برم تو اتاق که زنگ در رو زدن. اومدم

 کیه؟  یعنی 

 واومدم برگردم اتاق که دوباره زنگ در ر الیخیقرار نبود بیاد. از تو چشمى در نگاه کردم اما کسی رو ندیدم. ب کسى

 زدن.

 دفعه در رو باز کردم که یهو یه دسته گل اومد تو صورتم و یه صداى خیلى کشیده و لوس گفت: نیا

 سورپرااایز...من اومدم! ـ

 دیگه از کجا پیداش شد؟  این

 فکرم رو به زبون آوردم: و

 تو دیگه از کجا پیدات شد؟-

 وا، ازتو لپ لپ، دوس دارى؟ -

 پریسا اومدى این جا چه کار؟-

 وا، جاى خوش آمد گویته؟ برو کنار بذار بیام تو.-
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هولم داد کنار و اومد داخل. با یه حالت کالفگى و عصبانیت و تعجب فقط نگاه اش کردم. اونم خیلى پُررو انه مانتو  و

 اش رو در آورد و با تاپ و شلوار جین خیلى تنگى که پاش بود، خودنمایی می کرد.

 در آورد و باهاش دوش گرفت. فشیرو از ک ادکلنش

 دادم به اپن، اومد نزدیکم؛ دستش رو انداخت دور گردنم: تکه

 خوب... من نبودم چه کار می کردى؟-

 گفتم: تیرو پس زدم و رفتم سمت کاناپه و با عصبان دستش

 زندگى!-

 بدون من؟-

 دوباره اومد رو پام نشست. و

 آره بدون تو، چه جورى آزاد شدى؟ -

 شش ماه هم تموم شد. هیچى دیگه-

 به همین زودى شش ماه شد؟ -

 واقعا برات زود گذشت، ناراحتى برگردم؟ -

 عجب!  -

 مگه جرمم چى بوده؟ تو یه مهمونى مشروب خورده بودم همین، آدم که نکشتم. ـ

 خوب االن چرا اومدى اینجا؟ -

 من دوست دخترتم، کجا برم؟-

ا هم نبودیم که رفتى زندان، اونم به خاطر کثافت کارى خودت؛ پس االن خونتون، در ضمن من و تو یک ماه بیشتر ب ـ

 هیچ نسبتى با هم نداریم.
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 من تو زندان همش به فکر تو بودم، بعد تو حاال دارى منو پس می زنى؟-

 پاشو پریسا، پاشو مانتو ات رو بپوش از اینجا برو.-

 پام، هولش دادم اون طرف. یو از رو 

خودش رو بهم چسبوند و از  یابونیخ یپنجره قدى ایستادم و سیگارم رو روشن کردم. دوباره مثل دخترها یجلو 

 تمام گفت: یپشت بغلم کرد. صورتش رو روی شونم گذاشت، و با عشوه 

 شهرام جونم! ـ

برخورد نفس هاش به گردنم،  بدنم داغ شد، ولى باز هولش دادم کنار. من این هرزه رو هیچ وقت تو زندگیم راه  از

 نمى دم.

 شهرام؟ چرا اینجورى می کنى؟ تو که واسه نیم ساعت بغل من له له می زدى، حاال چى شده؟ -

 االهم راحت رو بکش و برو.من نامزد کردم. دیگه نه به من نزدیک شو، نه سمت من بیا، فهمیدى؟ ح-

 اِ، جداً؟ اونم مثل من مهمون یه ماه ته. اخرش برمی گردى پیش خودم. چون من نمی ذارم کسى جام رو بگیره.-

 رگ هام متورم شد. انگشت اشارم رو بردم سمتش و گفتم: تیعصبان از

من بودى. بعد شش ماه اومدى چى اوال که اون مثل تو هرزه نیست، دوما همچین حرف می زنى انگار همه عمرت با -

 دخترجون؟ یدی. فهمیش یم یطرف ها آفتاب نیمی گى؟ جمع کن بابا برو رد کارت. بار آخرت باشه ا

 بازو اش رو گرفتم و هولش دادم سمت در. و

 خیلى خوب، خودت خواستى آقا شهرام. -

 سرش. یرواش رو پوشید و در حالى که به سمت در می رفت شالش رو هم انداخت  مانتو

 .زهیجا اعصاب من رو بهم بر نیبلند شده اومده ا یعوض ی دختره

 !احمق
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ت بود. دسته گلش رو پر دهیمجتمع رس نییتازه پا سایافتاد رو دسته گلش. برش داشتم، رفتم روبالکن. پر چشمم

هم  حیلبخند مل هیحال کردم باخودم.  یباال؛ ول دیکه از ترس سه متر پر نیاز ا میافتاد کنارش. بگذر ن،ییکردم پا

 زورش گرفت. شتریبراش زدم که ب

 .دمیو رو کاناپه دراز کش دمیهارو کش پرده

 هنیگز یبودم پر یکه دنبال سرگرم یدختر آزاد و همه کاره. واسه من هیآشنا شدم.  سایبا پر شیهفت ماه پ قایدق

 یمن یا گهید زیسمت چ یو سرگرم حیپسر جز تفر هیکرد که ذهن  یرفتار م یجور سایدر اصل پر یعنیبود.  یخوب

 رفت.

 حاضر در اتاق بود. شهیتونه خودش رو بندازه به من، هم یکه م نیا الیخ به

و  یتو مهمون زنیر یم ،یوسط کصافت کار ل،ی. مست و پاتیکه به من بگه، رفته بود مهمون نیشب بدون ا هی

 باش. الیخ نیشده و اومده که منو تلکه کنه. هه، اما به هم داشیکنن. حاال هم بعد شش ماه پ یجمعشون م

 روشن کردم و ازعمق وجود پک زدم. گهید گاریس هی. یو امثال پر یپر یبابا گور

 سالن. یگوشه  ی ستادهیام افتاد به ساعت ا نگاه

. پس با آرامش تمام، دوش بایتقر مهیحمام داماد نیآماده شم. حوله ام رو برداشتم و رفتم حمام؛ ا دیکم کم با گهید

 گرفتم.

همه  نیا یکار هی یبود که برا یبار نیاول نیبود که داخل حمام بودم، ا قهیچهل و پنج دق بایتقر رون،یاومدم ب یوقت

 وقت گذاشتم.

. ساعتم رو دمیام رو پوش یمشک یبراق، با کت و شلوار اندام یو کراوات مشک یمشک رهنیرو حالت دادم. پ موهام

ضربان  یخوام وقت یعطر زدم. م شهیاز هم شترینبض ام ب یدفعه رو نیام رو هم زدم. ا یشگیدست کردم و عطر هم

 اتاقش پخش بشه. یواتو ه شتریره، عطرم ب یقلبم از رو در رو شدن با ماهرخ باال م

 .رونینداشتم و از خونه زدم ب یکار گهید دم،یام رو که پوش یچرم یها کفش

دسته گل هم سفارش دادم. البته  هیو  ینیریجعبه ش هیشدن. سرراه  یمامان زنگ زدم، اون ها هم داشتن آماده م به

 شد. بعد از حساب کردن هر دو، به راه افتادم. یسبد کوچولو که جمعا هفتا گل رز توش جا م هیدسته گل که نه، 
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 کامل باشه. زی. دوس داشتم همه چفتهیاز قلم ب یزیاسترس داشتم، که نکنه چ همش

بعد، درباز شد و بابا و  قهیبوق اومدنم رو اعالم کردم. چند دق هیو با  دم،یبه خونه رس االتمیاسترس و خ نیهم با

 و سوار شدن. رونیاومدن ب نیریمامان و ش

  ن؟یریش یسالم بابا، سالم مامان، چطور ـ

 : سالم شازده داماد.بابا

 : سالم پسرم، ماشاء اهلل مادر.مامان

 هههههه. ،یشد ی: جوووون، چه پلنگنیریش

 .دیغش غش خند و

 .دیش یشما دخترا با صدتا عمل پلنگ م م،یپلنگ بش میتون یما که نم ـ

 ده هنوز؟ یم ریش یدهنت بو یوقت یخواستگار یبه تو گفته بر یاصال ک ـ

 .گهیکه بزرگم کنه د رمیخوام زن بگ یم ـ

 !دهینشن یزایواه واه واه، به حق چ ـ

 و هم زمان گفت: دیبه موهاش کش یآورد و دست نییرو پا نیماش یجلو ی نهیکه تموم شد، بابا آ نیریکل ش کل

 ؟یدیخر ینیریشهرام ش ـ

 صندوق عقبه. دم،یبله، گل هم خر ـ

 تا نظرشون عوض نشده. فتیخوبه. پس راه ب ـ

 داد. یباباهم که همش استرس به آدم م یحرفا

 گاز دادم! ار،یرو بلند کردم و به سمت منزلگه  کیزدم، موز استارت

 . دل تو دلم نبود.میدیرس اری یسر سام آور، باالخره به خونه  کیتراف هیاز  بعد



 چادر گلی 

 

 
64 

 

 

 دادم. نیریرو هم دست ش ینیریزنگ خونشون رو زد. سبد گل رو دست گرفتم و جعبه ش بابا

 آشنا باز شد. یتقه  هیبا  در

 گفت: نیریش میکرد یخونشون رو که ط یتا در ورود اطیح ریمس 

 ناقال؟ یتو خونشون رو از کجا بلد بود یراست ـ

 مونم، حواسم به همه جا هست. یفتا م سیمن مثه پل ـ

 .میدیخند زیر زیر و

 بودن. ستادهیدر ا یجلو ،ییخوش آمد گو یبرا افتی)پدر ماهرخ( و خانم ضافتیض یآقا

سالم  ی. هم همه ییخوش آمد گو یاومدن برا افتیض یاز خانم و آقا تیماهرخ و نازگل هم به تبع یدوتا داداش ها 

و بعداز تعارف کردن هاشون،  میفتوداخل سالن ر افتیبلند شد. دسته گل رو دادم به خانم ض یو احوال پرس

 .میمبل نشست یهرکدوممون رو

رفت آشپزخونه و زود برگشت؛ وپشت سرش قامت ماهرخ تو چادر  افتیکه رد و بدل شد، خانم ض انهیعام یها حرف

ه نگا نکهیبه من. قدرت ا دیجمع گرفت تا رس یکه دستش بود رو جلو یا یچا ینیشد. س انینما دشیگل دار سف

و متانت... همه اش تو  یو سادگ ایهمه ح نیاش کنم رو نداشتم. من عاشقش نبودم، اما بد دلم گرفتارش شده بود. ا

 ماهرخ جمع بود.

 .دییبفرما ـ

 .دمید یچشم ریرو ز نیبود. ا یچا ینیاش رو س نگاه

 لحظه تموم شه. نیخواست ا یاستکان برداشتم. دلم نم هیآروم و شمرده، شمرده  یلیخ

 ممنونم! ـ

 رفت. یجواب چیبدون ه 
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 با خودش برد! شهیاز هم شتریدلم رو ب 

 ،ییرایپذ بعداز

 قای. دقمیچون قرار بود من و ماهرخ باهم صحبت کن مه؛یگذاشته شد، البته نصفه و ن انهیعام یو شروط ها شرط

 که من منتظرش بودم. یزیچ

 

 .میسر ماهرخ راه افتادم و به اتاقش رفت پشت

 تختش نشستم.  ی لبه

 تخت، البته با فاصله نشست! یمبل روبروم؛ اما اونم لبه  یرو نهیداشتم بش توقع

خورده مِن و مِن  هیشروع کنم. آب دهنم رو قورت دادم. یدونستم از کجا و چجور یبود. نم نییچنان سرش پا هم

 وم گفتم:وآر لکسیر یلیکردم و بعد خ

 خوب؟! ـ

 تعجب سرش رو باال آورد و منتظر نگاه ام کرد: با

 خوب؟ یچ ـ

 مهمه! یلیکه جوابش برام خ ،یزیسوال دارم اول از هرچ هیماهرخ خانم، راستش، من  ـ

 کرد. یچنان منتظر نگاه ام م هم

 شه بپرسم؟ یم ـ

 نباشه، بله! یشخص یلیاگه خ ـ

 ن؟یداد یچرا به شهروز جواب منف ـ

 ؟یدیچرا از خودش نپرس ـ
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 زنه. یحرف نم یتو داره، و اصوال با کس یلیچون شهروز خ ـ

 آها. ـ

 خوب؟ ـ

 کرد و ادامه داد: یمکث 

رو که با چادر من  یکس ستم،یمن فاصله داشت. من مجبور ن یها اریتا آسمون، با اعتقادات، و مع نیچون زم ـ

 زیکنه. وصد تا چ یکه به اجبار پدرش داره ازدواج م یخودم رو بسپارم به کس ستمیمخالفه، انتخاب کنم؛ مجبور ن

 !هیجواب من... منف د؛یریرو نگ ودتونوقت خ نیاز ا شتریب د،ی...اگه شما هم مثل داداشتون هستگهید

 !هیجوابم منف گهیزنه. چه مطمئن م یپروا و محکم حرف م یکردم. چه ب ینگاه اش م فقط

 همه متفاوته؟! نیدختر، چرا ا نیا ایخدا

 

 تو کوچه سرتون بود... روزیمخصوصا اون که د اد؛یبهتون م یلی. چادر خدیباش ینه، اتفاقا من دوست دارم چادر ـ

 .نییمکث بهش گفتم. سرش رو انداخت پا هیرو با  نیا

 دادم: ادامه

کنم شما همه  ی. من احساس مدمیباشه، کم د نیکه خانواده دار باشه، مت ی. دختردمیو خانم کم د ایمن دختر با ح ـ

حفظ بشه،  شهیتا هم یو خانم ایح نیحسم اشتباه نباشه. و توقع دارم ا نیا دوارمی. امدیدر خودتون دار نارویا ی

 پا گوشم. امن سرت د،یدار یهم ندارم. اگه شما شرط خاص یشرط خاص

چون  ستم،ین ادیز هی. من دنبال تجمالت و مهردیخوام داشته باش یمرد بودن هست رو م یکه الزمه  یزیهر چ ـ

 و گاریباشه، که فقط مال خودم باشه، در ضمن با س نیاون قدر تام می. اما  توقع دارم که مرد زندگرمیچشم و دل س

اره با هم البته اگه قر د،یفراموش کن دیرو با ردتونمج یشبانه و... مخالفم. تمام دوست ها یها یمشروب و مهمون

رو که مربوط به گذشتتون  یو هر کس یزیگذشته، هر چ یبوده و چ یشما چ یدونم تو گذشته  ی. من نممیوصلت کن

 .دیشه رو کنار بذار یم



 چادر گلی 

 

 
67 

 

 یکه ستار ضرر دیش یمتوجه م دیباهم، اگه باهاش آشنا ش میکیمن تنها دوستم ستار هس، شر م،یچرا وصلت نکن ـ

 برامون نداره.

 باال انداخت وادامه داد: ییابرو

 وارم! دیام ـ

 منتظرن! رون،یب مینمونده، بر یا گهیحاال اگه حرف د ـ

 حرف که نه، اما منم مثل شما سوال دارم. ـ

 دفعه من منتظر نگاه اش کردم. نیا

 !ن؟یشما چرا من رو انتخاب کرد ـ

شه. من روز اول بخاطر  یدختر، تو ذهن ما مردا حک م هیرو قبال هم گفتم بهتون، که وقار و متانت  نیخوب، ا ـ

ازتون خوشم اومده بود.  یلیخ نکهیتر از حدم صحبت کنم، با ا شیبودنتون، به خودم اجازه ندادم باهاتون ب یچادر

کنم و بفهمم  یو من چادرتون رو آب شل دیرد ش ابونیخخواست شما از  یانگار خدا م یول ن؛یرفت ادمیدرسته، از 

 .دیخواهر شوهر دختر عمم هست

 ده تکون داد و متفکرانه گفت: یکه داره به حرف هام گوش م نیا یرو به معنا سرش

 عجب! ـ

 سالن. میکه برگرد نیا یعنی نیاز جاش بلند شد. ا و

 بره. رونیتا اول ماهرخ ب ستادمیاتاق رو باز کردم و کنار ا در

 دهیشون رس زهیکه به جا ییمثل پسر بچه ها قای. دقدمیخند یقلبم خوش حال بودم و مبود که از ته  یبار نیاول نیا

 باشن.

 کل و دست زدن هاشون بلند شد. یلب هام، صدا یرو قیلبخند عم از
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 و در دیو بعدم من رو بغل کش دیکه صورت اش پراز تعجب بود، از جاش بلند شد و اومد سمتون. ماهرخ رو بوس مامان

 گوشم گفت: 

 که انگارقرص مخالفت خورده بود. نیشد که قبول کرد، ا یچ ـ

 .سیجا جاش ن نیمامان ا ـ

 کرد. یخودش رو چسبونده بود به ماهرخ و ذوق م نیریش

 ستادهیکرد. بابا که تااون لحظه سر جاش ا ییرایرو برداشت و با گفتن مبارکه، مبارکه، ازمون پذ ینیریظرف ش نازگل

 بود، صدام کرد و خواست که برم کنارش:

 جان، بابا؟ ـ

 .یاومد رونیکه سر بلند ب نمیب یمبارکه پسرم، م ـ

 انداختم. نییزدم و سرم رو پا یقیعم لبخند

 شهرام، برو دست پدر ماهرخ رو ببوس. ـ

کنه. البته چون ماهرخ به من هنوز مَحرم نشده، با باباهم محرم نبود، و  یرو بابا گفت و رفت که با ماهرخ روبوس نیا

 اش یشونیوجود بابا پ نی. اما باادیشد د یماهرخ م یرو از صورت خجالت زده  نیبا بابا براش سخت بود. ا یروبوس

 .باشهمعذب ن نیاز ا شتریکه ب ستادیو کنار ا دیرو بوس

 روببوسم اما نذاشت و بجاش بغلم کرد. افتیض یرفتم که دست آقا منم

 یآروم و معذب برگذار م زیکردن ها هم نبود، همه چ یها و شاد یروبوس نیبود، ا بهیدوتا خانواده غر نیوصلت ب اگه

 شد.

م با ه ی. عروسمیکردن راحت باش دیخر یکه برا میعقد کن میشد که فردا بر نیقرار ها گذاشته شد، و قرار بر ا هیبق

 .گهیماه د کیخوندم، شد واسه  یمن که تو گوش بابا م یاصرار ها

 رفت. انگار که شانس با منه. شیو خوب پ عیسر یلیخ زیچ همه



 چادر گلی 

 

 
69 

 

 بالشت گذاشتم... یو بعد از مدت ها استرس و دلهره، امشب آروم سرم رو رو میشام هم موند افتیض یاصرار آقا با

 شب آرامش منه! نیاول ن،یا

 

 ٭٭٭٭٭

 ماهرخ

 ٭٭٭٭٭

 

 حدود دوازده بود که رفتن. ساعت

 زود اتفاق افتاد. زیهمه چ چقدر

 چرا قبول کردم؟! اصال

 چرا قبول نکنم؟! اصال

 .نینازگله. هم ییدونم پسر دا یازش نداشتم. فقط م یشناخت چیمن ه 

 نیا دوارمیام یکنم، ول یبا عشق ازدواج نم گهید ینکرده باشم. حاال درسته مثل دخترا یانتخاب اشتباه دوارمیام

 .ادیعشق به وجود ب

 ذهنم مشغول بود.  یلی. خدمیتختم درازکش یفکر رو نیباهم

  ؟یاشتباه کرده باشم چ اگه

 ؟یده نباشه چ یکه نشون م یزیشم، اگه اون چ مونیپش اگه

 کمکم کن... ایخدا
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کردن، البته هنوز در مرحله  یشدم. داشتن بساط شام امشب رو آماده م دارینازگل و مامان ب یبا سر و صدا صبح

 بود. یزیبرنامه ر

 و روم رو شستم و رفتم آشپزخونه: دست

 زرنگ یسالم به کزت ها ـ

 سالم عروس خانم. ـ

 پاک نشده. یها یرو نازگل گفت و رفت سمت سبز نیا

 برات؟ ارمیب خچاله،یبه تو  ی: ماهرخ، مربامامان

 دارم. ینه، خودم بر م ـ

باشه حامله  یلقمه هم دهن نازگل گذاشتم، هرچ هیلقمه خودم خوردم،  هیصبحونه دبش بزنم.  هیمربا رو آوردم که  و

 کشه. یاس، دلش م

 که سخت مشغول فکر کردن بود، گفت: مامان

 خوبه؟ چهیپلو با ماه ایماهرخ لوب ـ

 خوبه، بپز. یدون یم یدونم مامان، هرچ ینم ـ

 لقمه تو دهنش بود گفت: ریکه درگ یهم در حال ماهرخ

 بهتره. کیبه نظر من مرغ شکم پر و شش ل یول ـ

 همون رو بپز! ده،یدلت کدومش رو کش نیتو بب ـ

 .دهیترش کش یزایمن دلم چ یوا ـ

 پس لواشک پلو بپز. ـ

 .دمیخند زیر ز،یکه از لب و لوچه نازگل راه افتاد، ر یآب دنیبا د و
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 .دنیچ یناهار آماده نبود که داشتن تدارکات شام م هنوز

 م؟یدار یمامان ناهار چ ـ

 .یچیه ـ

 دالور. یخسته نباش ـ

 ماهرخ پسند درست کردم. یشام هیآوردم و  رونیب خچالیبسته گوشت از  هیزدم،  یجور که غر م نیهم و

 به حق پنج تن! ره،یشدن. خدا من رو ازشون نگ یتلف م یاگه من نبودم، از گرسنگ واقعا

 یسراغ غذا، نازگل ساالد و دسر، بابا و محمدهم که برا میشد؛ من و مامان رفت یکار هیاز ناهار، هرکس مشغول  بعد

 رفتن. ینیریو ش وهیم دیخر

 آماده بود، جز خودم. زیهمه چ بایبود. تقر قهیشش و ده دق ساعت

 اومدن. یم میشهرام هم ساعت هفت و ن یو خانواده  عاقد

 .رونیتو حمام و خودم رو گربه شور کردم و اومدم ب دمیپر

 تکونه. یو خودش رو م رونیپره ب یشه و م یم سیکه خ یمثل گربه ا قایدق

 دونستم یبه رگال لباس هام انداختم. واقعا نم یفیعاقل اندر صح یموهام رو گرفتم. درکمدم رو باز کردم و نگاه نم

 بپوشم. یچ

 چکار کنم؟ حاال

 .رمیاز نازگل کمک بگ کاش

 از فکرم صدام رو انداختم رو سرم و با همه توانم صداش کردم: تیو به تبع 

 !اااایناااازگل، ب ـ

 نازگل، از ترس مثه جن زده ها با سر اومد تو اتاقم. چارهیب
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 چت شد ماهرخ؟! ـ

 بپوشم؟ یبه نظرت چ ،یچیه ـ

 بپوش. یگون ،یبپوش یو چدونم ت یمن چه م وونه،ید یمرض، منو نصفه جون کرد ـ

 .رهیزورش بگ شتریتا ب دمیمشخص بود، زورش گرفته. منم غش غش خند کامال

 .گهینازگل تورو خدا کمک بده د ـ

 خورده چپ چپ نگاه ام کرد و گفت: هی

 لباسات رو؟ نمیبب ـ

 در کمد رو باز کردم و خودم هم رفتم رو تخت نشستم. دوباره

 تک تک لباس هارو با دقت ورق زد و نگاه کرد. نازگل

 برام انتخاب کرد. یکت و شلوار سبز آب هی بعد

 نپوشم! ینازگل کاش سبز آب ـ

 چرا؟ ـ

 .دمیپوش یشهروز هم سبز آب یمراسم خواستگار یچون برا ـ

 تو. یو با دقت نیب زیدختر. چه ر یریهووو، بم ـ

 کتش سرخ رنگه. ده،یدارم، شلوارش سف گهیکت و شلوار د هی یول ـ

 نم؟یبب ـ

 .ارمشیاالن م سا،یوا ـ

 . ودرش رو برداشتم و  مقابل نازگل گرفتمش.دمیکش رونیرو ب یبزرگ یتختم جعبه  ریخم شدم و از ز و
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 ؟یدیخر یک نویماهرخ، چه خوشکله، ا یوا ـ

 وقت نشد بپوشمش. چیه یوقته، ول یلیخ ـ

 رو بپوش. نیخاصه، هم یلیخ نیا ـ

رنگم رو هم سر کردم و دور گردنم گره اش  دیسف ی. روسردمیکمک نازگل آماده شدم و لباسم رو هم پوش با

 خوب شده بودم. یلیام رو هم پا کردم. به نظر خودم که خ یزدم.کفش رو فرش

 ماهرخ؟ ـ

 هووم؟ ـ

 کنم. شتیآرا کمی نیبش ـ

 شم. یشه، خفه م یم نینه، صورتم سنگ یوا ـ

 زنم. یم ملیفقط ر نیبش ـ

 .ایبزن ملیفقط ر ـ

 باشه، قول. ـ

 یهم کل ملیکردم همون ر ینم شیچون آرا یشد. ول یزد پلک هام باز نم ملیبه اجبار نشستم.بس که برام ر و

 کردم که  ینگاه م نهیداد. داشتم خودم رو تو آ یم رمییتغ

 زده شد. فونیآ

 هول هستن که زودتر از ساعت قرار اومدن؟ نقدریا یعنیهفت وربع بود،  ساعت

 ه؟یک مینیبب میباز شد و من و نازگل هم ساکت شد در

 میدیکه بلند شد، فهم یسالم واحوال پرس یصدا
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که دوباره زنگ رو  میبود یو مشغول سالم و احوال پرس رونیب میاز اتاق اومد نینازگل اومدن. واسه هم یو بابا مامان

 زدن!

خوش آمد  ی. البته من آخر از همه رفتم برامیستادیدر ا یجلو ییخوش آمد گو یو برا دمیرو پوش رمیحر چادر

 ناز داشته باشم! کمی دی. باالخره باییگو

 هم همراه اشون بود، شهروز هم اومده بود. نیریدفعه شوهر ش نیا

زده شد، و  فونیمهمون ها. که دوباره زنگ آ یکرد. سالن پرشد از صدا یم کیسالم و عل یکیداشت با  هرکس

 و عاقد داخل اومدن. یمهد

 همه ساکت نشستن تا عاقد شروع کنه. د،یکه از راه رس عاقد

 مبل دونفره نشستم و شهرام هم کنارم نشست. یرو

 بهم. دیسائ یم یهم دوتا قند از قندون برداشت و ه نیریسرمون و ش یشال گرفته بودن باال هیو نازگل هم  محمد

 در آوردن که عاقد صداش در اومد. یقدر مسخره باز اون

 .میچشم بر هم زدن، من و شهرام باهم محرم شد کیماهه خونده شد و به  کی غهیص

چون  ؛یبه گردنم انداخت، البته به بدبخت زیر نهیس هیکه راه افتاده بود، شهرام  ییدست زدن و کل و هو یصدا ونیم

 پسر خاله شد. هوینا محرم بودا،  شیپ قهیپنج دق. حاال تا شدیروم نم

 چادر خودم بود. هیشب یلیآورده بودن، که خ زمیر نهیهم همراه س یپارچه چادر نماز هیقرآن و  هی

 خوشحال بودن. همه

 کس دور نموند. چیچشم ه شیشهرام از پ یچشم ها یشاد برق

 1من هم شروع شد! یلحظه، متاهل نیکرد، و از ا نیریدهان همه رو ش ینیریبا ظرف ش یمهد

داخلش  یها لی. طبق خواسته من، شهرام خونه اش رو با تمام وسامیبود یعروس یها دیخر ریروز ها سخت درگ نیا

 شد. دهیمن داخلش چ هیزیو جه دیخر گهید یخونه  هیفروخت و 
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آب تر شده بود و با شهرام راحت  خمیشدن. نسبت به قبل  دهیعروس و چمدون ها و حلقه ها هم به نوبت خر لباس

گرفت، منم آب  یدستم رو م یکرد، ه یبغلم م یپررو تر بود. ه دیکه فکر کن یزیتر شده بودم. اما شهرام از اون چ

 بودم. هرو نگرفت یا بهیپسر غر چیشدم از خجالت. تا حاال دست ه یم

 آنچنان هم بهش عادت نداشتم... ینبود، ول بهیغر درسته

 و خسته کنندس. ریدلگ یهم که از اون جمعه ها امروز

 زنگ خورد. میکردم که گوش یم یصفحه آ چهار ام نقاش یرو تو اطیپنجره نشسته بودم و ح ی لبه

 صفحه نقش بسته بود، جواب دادم: یشهرام رو اسم

 الو؟ ـ

 سالم بانو! ـ

 ؟یسالم، خوب ـ

 تو! هیخوبم، به خوب ـ

 ؟ییکجا ـ

 تو راه! ـ

 راه کجا؟ ـ

 خونتون. ـ

 خونه ما؟! ـ

 ؟یآره، پس خونه ک ـ

 تعجب کردم. ،یایم یدار یآخه، نگفته بود ـ

 خوب. یجا هیببرمت  امیدارم م ـ
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 م؟یر یحوصلم سر رفته بود. حاال کجا م ول،یا ،یوا ـ

 ! ییجا هی ـ

 باشه، پس من برم آماده شم. ـ

 فعال. زم،یباشه عز ـ

 نداشتم. یکار خاص چیه دن،یبود. چون جز لباس پوش قهیشدن من تو پنج دق آماده

 زدم، دوباره شهرام زنگ زد: ریرو که گ میروسر

 الو؟ ـ

 سالم مجدد بر بانو. ـ

 ؟یدیسالم، رس کیعل ـ

 ؟یخونتونم، آماده ا یجلو گهید قهیدو دق ـ

 چادر بپوشم. دیآره آماده ام، فقط با ـ

 چادرش! یفدا ـ

 زنه؟ یبه من م هیچه حرف نیا آخه

 کشم؟ یفهمه من خجالت م ینم

 نکنه دوباره لپات سرخ شد؟ ،یشد یالو ماهرخ، چ ـ

 .ایلوس، منتظرم، زود ب ـ

 هم بامزه هستا. یزن خجالت ،یآ ،یآ ،یآ ـ

 کنه. یشهرام مامان صدام م ـ
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 .نمییبحث رو عوض نکن، من پا ـ

 اِ، پس اومدم. ـ

 چکار کنم؟ نیحرف زدنش. خدا من با ا نیبا ا وونه،ید

 .رونیو زدم ب دمیرو پوش چادرم

 سالم. ـ

 . سالم از ماست خانم.ییبایبه به به، چه خانم ز ـ

 که دوباره گفت: دمیلب خند ریگرفت ازش. ز خندم

 جان، چال لپش رو! یا ـ

 شهرام!! ـ

 جان شهرام؟ ـ

 .گهیبرو د ـ

 خوب؟ میکجا بر ـ

 ؟یپرس یبعد از من م ،ید یم شنهادیدونم، تو پ ینم ـ

 ؟یتو کجارو دوست دار ـ

 .میر یجا م هیباالخره  فت،یفرق نداره، حاال راه ب ـ

 .رونیراه افتاد و از کوچه ما اومد ب و

 رو گذاشت رو دنده و دست خودش رو هم گذاشت رو دستم. دستم

 سختم بود. کمیکردم نگاش نکنم،  یم یسع
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 یاما به رو د،ید یعادت بده. چون سرخ شدن من رو م تیوضع نیاخواد من رو به  یکردم شهرام م یم احساس

 آورد. یخودش نم

 کرد. یهم نگاه من م ی. هراز گاهیرو بلند کرد و خودش هم شروع کرد به لب خوان کیموز یصدا

 کردم! ینگاش م یچشم ریحواسش نبود، ز یهم وقت من

 شده بود. یقاط دیسف یکه با نخ ها ییو مردونه اش، به  موها دهیصورت کش به

 منه! یمرد زندگ نیا

 کنم دوسش داشته باشم. یسع دیقبولش کنم. با دیبهش عادت کنم. با دیبه بعد با نیا از

 زدن شهرام بودم که جفت پا رفت رو ترمز. جز افکارم، خودم هم پاره شدم! دید غرق

 ه؟یچه مدل رانندگ نیا آخه

 ؟یریگ یترمز م یمدل نیشهرام چرا ا ـ

 موقع تو گلوت نمونم. هیخواستم  ـ

 ده؟ینگاه اش کردم که فهم عیقدر ضا نیمن مثل جغد ا یعنیچه زشت،  یوا

 :اوردمیکم ن یول

 .رونیب دیها، قلبم پر یریگ یترمز م یجور نیهه هه هه، با نمک. بار آخرت باشه ا ـ

 باهاش کار دارم؟ دهیقلبش، کجا پر یدا11ف یوا ـ

 چپ چپ نگاه اش کردم که دستش رو گذاشت رو چشمش و گفت: 

 ؟یخور یم یبه چشم بانو، حاال بگو چ یا ـ

 بره! رونیکه ب نجایا م،ینیجا بش هی میمگه قرار نبود بر ـ

 دونم، حاال بگو. یم ـ



 چادر گلی 

 

 
79 

 

 خورم. یمنم م ،یخودت خورد یدونم هرچ ینم ـ

 .امیاالن م نیباشه، پس بش ـ

 شد. ادهیپ و

 ره؟یگ یبر داره غذا م رونیچرا از ب یعنی

و دونم چقدر گذشت که با د یشدم. نم میرو برداشتم و سرگرم گوش می. گوشالیخی. بمیبر ییجا یخواد پارک یم البد

 رو روشن کرد و با سرعت حرکت کرد. نیماش انهیموذ یلیپرس غذا برگشت و خ

 توش بود. دمونیکه خونه جد یکوچه ا یتو دیچیکرد. و پ شتریسرعتش رو ب بعد

 نجا؟یا یچرا اومد ـ

 بده؟ م،یبا خونمون آشنا ش ـ

 تو خونه؟ میکه باز ببر رونیب میبابا، از تو خونه آورد دمیوا، جا قعط بود مگه، پوس ـ

 ؟یبا من تنها باش یترس یم ای یدیپوس ـ

 ؟ییمگه تو لولو ـ

 .میخور یم نجایشام دو نفرمون رو ا نیخونمون و اول میر یخوب پس، م ـ

 داخل. میشدم و رفت ادهیناچار و بدون حرف پ به

 شده بود. دهیخونه چ یمن گوشه به گوشه  هیجهز تمام

 رو درآوردم و انداختم رو مبل که شهرام گفت: چادرم

 رو هم درار! تیرو سر ـ

 .میبر میخوبه، زود بخور ـ
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رو. اصال  تیخوده. درار روسر یب زیچ هیمن  ی. پس حجاب جلویبامن راحت باش ماهرخ. من شوهرتم، اونم قانون ـ

 .نمیخوام موهات رو بب یم

 رو درآوردم. میاصرار شهرام روسر به

و کل موهام  دیموهام رو کش ریحرکت گ هیگردنم جمع کرده بودم، که شهرام تو  یباال رهیگ هیبلندم رو با  یموها

 دورم. ختیر

 بود. دهیند ینجوریحاال من رو ا تا

 هاش برق زد. چشم

 به باال موهام رو نگاه کرد. نییو از پا ن،ییچرخوند و از باال تا پا چشم

. دیدسته از موهام رو برداشت و با انگشت هاش لمسشون کرد. بعد چشم هاش رو بست و از اعماق وجودش بو کش هی

 من. یعطر موهاهاش پرشد از  هیر

 .دیام رو بوس یشونینگاه ام کرد و بعد آروم پ هیچشم هاش رو باز کرد و چند ثان 

 بود. یا گهید زیصورت سرخ رنگم نشون از چ یباشم ول یکردم عاد یم یبود. سع یبیحس غر چه

 روانداخت دورم ، زل زد بهم. دستش

 .میشام بخور میشهرام بر ـ

 نچ! ـ

 چرا؟ گرسنمه. ـ

 بودم. دهیند یخوشکل نیخوام نگات کنم؛ تاحاال دختر به ا یم ـ

 زود برگردم خونه ها. دیپاشو، با ،یدینکن، حاال که د تیشهرام اذ ـ

 موهام و آروم آروم نوازش کرد. ی. دست برد تونشیدست هاش رو محکم تر کرد، صورتم افتاد رو س حلقه
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اش بلند کرد. چشم چرخوند رو کل صورتم. با  نهیبرد که سرم رو از رو س یده ها. داشت خوابم م یم یحال عجب

 دوتا انگشت شصتش، دو طرف صورت ام رو نوازش کرد.

 !ییماه رو ،یتو واقعا ماه رخ ـ

 خورد مکث کرد و دوباره لب زد: هیمترسک. آب دهنش رو قورت داد و  هیمثه  قایکردم. دق ینگاه اش م فقط

 شه... ببوسمت؟! یم ـ

 وابسته!  یها لیوفام غمبریپ ایامام زمان،  ایخودِ خدا.  ای. دمیاز جام پر هوی

و بدتر  دیو از جام بلند شم که دستم رو کش ارمیدلم بذارم. هول شدم. تته پته افتادم. اومدم بهونه ب یکجا گهید نویا

 پرت شدم تو بغلش. 

 کجا ماهرخ؟ ـ

 برم آب بخورم! ـ

 بعد بخور. ـ

 .االن تشنمه ـ

 .یخر خودت یعنیزد که  یپوز خند 

که بخاطر ضربان قلبش تند  ییآورد، چشم هاش رو بست و با نفس ها کیرو دورم حلقه کرد. صورتش رو نزد دستش

 !دیشده بود من رو بوس

 ...یطوالن یبوسه  هی

شهرام خمار  یگرفت. چشم ها یحرکت مونده بودم. داغ شدم، گر گرفتم. نفسم داشت م یخشکم زده بود. ب سرجام

نگام کرد و دوباره  یباهمون حالت خمار هیاش گذاشتم و حلش دادم کنار. چند ثان نهیس یشده بود. دستم رو، رو

 از خدا خواسته اومد سمتم.  هممبل و شهرام  یعقب. اما افتادم رو دمیاومد سمتم که خودم رو کش

 و مست بود!  خمار
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 من... یعطرش رو استشمام نکرده. مست از بو یپسر چیکه تابه حال ه یدختر یاز بو مست

از خجالت فرار کردم.  گهیدفعه د نیدستش رو دورم حلقه کرد، بااون دستش هم اومد که دکمه هام رو باز کنه اما ا هی

 به خودش اومد.

 مچش قهیو چند دق دیبه سر و صورتش کش ی. از جام بلند شدم و سمت بالکن رفتم. دستنییرو انداختم پا سرم

 هاش رو بست.

 ذاشتم من رو ببوسه؛ اشتباه کردم. یم دینبا

 پشت بغلم کرد: از

 شهر تو شب قشنگه، نه؟ ـ

 نگفتم. یچیه

 .یتو ماهرخ من ؛یقشنگ تر یلیتو خ یول ـ

 :دی. شونه ام رو بوسنییرو انداختم پا سرم

 . من حق دارم ازت لذت ببرم.یخجالت نکش ماهرخ. تو زن من ـ

 .دیبوس یمن رو م دیخورده حق با شهرام بود. اما چون من هنوز باهاش خو نگرفته بودم نبا هی

 شد. ریشامت رو بخور که د میبر ایب ا؛یب ـ

 .میمشغول غذا خوردن شد یحرف چیو برد داخل. بدون ه دیدستم رو کش و

 رو برداشتم. زیم یرو یزایآوردم و چ کیپالست هیکور شده بود؛ چند تا قاشق خوردم و بلند شدم  اشتهام

 .دمیخونه رس یبود که جلو ازدهیحدود  ساعت

 بابت شام. یمرس ـ

 خانم! یکه هست یمرس ـ
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من رفتم داخل اونم حرکت  یشدم. وقت ادهیو پ دیلبخند زدم و بهش دست دادم. شهرام هم پشت دستم رو بوس هی

 کرد و رفت.

 شب، تا صبح خوابم نبرد... اون

 

 

 ٭٭٭٭٭

 شهرام

 ٭٭٭٭٭

ساعت  میبردار هماهنگ کردم، آره. نگران نباش. ن لمی. باشه، با فرمیگ یـ الو جانم ماهرخ، دارم دسته گلت رو م 

 ات، آره، فدات فعال. شگاهیرسم آرا یم گهید

 تمام دسته گل رو طرفم گرفت: یی( با خوش روی)صاحب گل فروشدیرو که قطع کردم، سع یگوش

 آقا شهرام. دییبفرما ـ

 رو هم برسون. دیّجبران کنم. سالم س تیانشاء اهلل عروس د،یسع یمرس ـ

 ماهرخ بود. دهیکه ا ییها یپر بود از گل کار نیشدم. ماش سوار

 دادن که چکار کنم. حیشدم اومدن سمتم و برام توض ادهیبود. تا پ دهیبردار رس لمیف دم،یرس شگاهیبه آرا یوقت

 ارم؟یدر ب یهمه لوس باز نیمن، ا یعنی

 ینشستم، راه رفتم، ساعتم رو نگاه کردم، ادا ابون،یکف خ سادمیاجبار دسته گل رو دستم گرفتم و مثل االف ها وا به

 سمت باغ: میو رفت میشد نیادا در آورد و باالخره سوار ماش یماهرخ هم کل چارهیکالفه هارو درآوردم. ب

 ملکه! یخوشکل شد ـ

 خوشکل نبودم؟ یعنی ـ
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 .یماه خوشکل شد هیاما االن  ،یماه بود ـ

 .یشد پیتوهم خوش ت ـ

 نبودم؟ پیخوش ت یعنی ـ

 جواب داد: انهیکامال موذ افهیق هی با

 نچ! ـ

 نبودم؟ پیماهرخ. من خوش ت ینامرد یلیخ ـ

 . دیخند زیر زیر

 کنم. یم یامشب تالف ـ

 دنده و دست خودم هم گذاشتم رو دستش. یرو گذاشتم رو دستش

 من و رابطه مون رو قبول کنه. دیو با شمیکه من شوهر قانون دهیباور رس نی. انگار به ادیکش یخجالت نم گهید

گرفت؛ وهمون طور  یو عکس م لمیمختلف ف یآورد و تو حالت ها یرو عقب و جلو م نشیبردار هم مدام دورب لمیف

 اومدن. یبود، همراه ما م رونیب نشونیماش یتنش از پنجره  میکه ن

 .میمونده هزار تا قر و فر اومد یباق ی قهیده دق نیباغ؛ و تو ا میدیرس یم گهید ی قهیقده د بایتقر

 ماهرخ؟ ـ

 جانم؟ ـ

 ؟یخوش حال ـ

 ؟یکه چ ـ

 .گهید تهیکه عروس ـ

 دوست داره، لباس عروس تنش کنه. یخوب هر دختر ـ
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 ؟یتو هم دوست دار ،یتو چ ـ

 یعروس ی. من که بارها بهت گفتم حتستیو لباس مهم ن یدوست دارم خوش بخت شم، وگرنه عروس شتریمن ب ـ

هم  قایخوام عم یم م،ی. دوست ندارم ظاهرا خوشبخت باشهیبرام کاف یباش یکه تو مرد زندگ نیخوام، هم یهم نم

 !نیهم م،یرو بخوا گهید

 شکل ممکن بگذره. به پدرت قول دادم. نیمون به بهتر یکنم که زندگ یقربونت برم، من همه تالشم رو م ـ

 نه پدرم. ،یکن یبه خودم قول بده، قراره بامن زندگ ـ

 من! یدم، زندگ یبه تو هم قول م ـ

 شد. انیزد که چال صورتش نما ینیریلبخند ش هیدستم رو به نشونه قول بردم جلو.  و

 شدم! یداشتم عاشق ماهرخ م من

کنم  یدارم. من با همه غرورم، امشب اعتراف م ارویدن یانگار همه  شمهیماهرخ پ یکه وقت ب؛یو عج قیعشق عم هی

رو که به اسم  یسال ها منو عاشق کنه. قبل از ماهرخ هر رابطه ا نیبوده که تونسته تو تمام ا یکه ماهرخ، تنها کس

 عشق تجربه کردم، سوء تفاهم بوده!

 شده بود. دهیکه بخاطر گرد وخاک پاش یبود ازآب سیدر باغ تاالر، خ یجلو

 گذاشته بود، کل فضارو پر کرده بود. یج یکه د یآهنگ یرنگارنگ روشن بودن و صدا یها چراغ

 راهرو درست شده بود. هیباغ، صف بسته بودند و  یمهمون ها، زن ومرد، همه دوطرف درب ورود کل

 یمن که شهروز ومهد یر خاله ماهرخ( و ساق دوش هاو افسانه)دخت یماهرخ که فاط یبردار به ساق دوش ها لمیف

 بودن اشاره کرد.

 گرفته شد. ییشد. درکنار ساق دوش هامون، عکس شش تا ادهیماهرخ بازکردم و پ یرو برا نیماش در

 .خوامیمن زنم رو م د،یکار رو کن، اون کار رو کن. بابا ولم کن نیگفتن ا یم یهم ه نایتو دلم نبود، ا دل

 .ختیر یبردار مثل مور و ملخ از سر وکلم م لمیف
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 یدو مه ستادمیو بعد من وسط ا ستادن،یپراز گل برگ جلو ا یو سبد ها یسبز آب ریحر یو افسانه با لباس ها یفاط 

در تاالر  یکه درست شده بود رو تا جلو ییراهرو ریو مس میحرکت کرد بیترت نیو شهروز هم دوطرفم؛و به هم

 .میگذروند

پدرش حلقه کرد و شمرده وآهسته  یبار ماهرخ، دستش رو دور بازو نیاشاره کرد و ا کارمونیبردار ب لمیف دوباره

 مثل پرنسس ها! قایاومد. دق یداشت و به طرف من م یقدم برم

 :دمیدسته گل رو دستش دادم، ودست پدر ماهرخ رو بوس ستادن،یمن ا یجلو

 شهرام، بابا جان، ماهرخ رو دستت سپردم. ـ

 راحت شد. الشیباشه، باز وبسته کردم که خ یلبخند گرم زدم و چشم هام رو به معن هی

 من. یدفعه دور بازو نیماهرخ دستش رو حلقه کرد، اما ا دوباره

 و کل و همهمه برپا شد. غیج یصدا

که  یجلو، من وماهرخ وسط، شهروز وافسانه هم پشت سرمون، ودرحال یومهد یساق دوش ها عوض شد؛ فاط یجا

 هم پخش شد: ادیساز م نگیوج نگیآهنگ ج م،یرفت یم گاهیبه سمت جا

 

 ادیم رازیش یو از باال ادیساز م نگیو ج نگیج

 ...ادیدوماد، غم مخور که، نامزدت با ناز م شازده

 

بزرگ که صورت من و ماهرخ توش  نهیآ هیپهن بود و  یدیپامون هم سفره عقد سف یجلو م،ینشست دیمبل سف یرو

 نقش بسته بود.

و سکوت مهمون ها خبر  دیگذشت و عاقد رس یا قهی.ده دقدنیباال بود و مهمون ها وسط، درحال رقص کیموز یصدا

 حرف بزنه و بله بگه. دیداد که ماهرخ فقط با یم نیاز ا
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 .دیرس یبه گوش نم یزیشدن قند، چ دهیسائ یسرمون باز شد و جز صدا یباال دیسف تور

 صفحه باز کرد و شروع کرد به خوندن. هیقرآن رو دستش گرفت، چشم هاش رو بست و ماهرخ

 شروع کرد: عاقد

جلد کالم  کی ی هیشهرام شمس، با مهر یشما رابه عقد دائم آقا لمیبنده وک ایآ افت،یمکرمه، ماهرخ ض ی زهیدوش ـ

 و... دیاهلل مج

 هم چنان داشت قرآن مى خوند. ماهرخ

 هم از سکوت ماهرخ استفاده کرد و گفت: مامان

 عروس رفته گل بچینه! ـ

 بار دوم: براى

 ...لمیوک ایدوشیزه مکرمه ماهرخ ضیافت آ ـ

 بلند گفت: یماهرخ از اونطرف با صدا یخاله دوباره

 داره قرآن می خونه... عروس

 ل یه بار دیگه وکیل می شم!:آفرین به عروس. پس من با کمال میعاقد

 بار سوم... براى

 دوشیزه مکرمه ماهرخ ضیافت... ـ

 ثانیه سکوت...پس چرا ماهرخ جواب نمی ده؟! چند

 شده! مونیپش نکنه

 با اجازه پدر و مادرم... بله! -
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عان از مکث ماهرخ  هیشد.  ختهیسرمون ر یرو یرنگ یسوت و جیغ و کل بلند شد و نقل و گل برگ ها یصدا

 ماهرخ رو دستش کردم. تبریک و روبوسى هم چنان ادامه داشت. یو حلقه  دمیکش یاز سر آسودگ ی. نفسدمیترس

 با صداى آهنگى که پخش شد ولمون کردن و رفتن وسط پیست رقص.  باالخره

 ماهرخ -

 جانم؟ -

 مرسى -

 بابت؟ -

 خانم خونه ام بشى.اینکه قبول کردى همسر من بشى، تاج سر من بشى،  -

 گفت: دیخند یکه غش غش م یبا تعجب نگاه ام کرد بعد پقى زد زیر خنده و در حال اول

 دیونه! -

 چرا دیوونم؟ -

 چون که. -

 دیونه ى تو هستم دیگه. -

 با لبخند نگاه اش رو ازم گرفت که ناز گل اومد دست ماهرخ رو کشید و وسط برد. و

 ماهرخ تو این لباس عروس واقعا دیدنى بود.  قامت

 سرش یلباس سفید که آستین هاى بلند و گیپور داشت. موهاش هم پشت سرش جمع بود و یه تاج بلند هم رو یه

 گذاشته بود و مثل ملکه ها می رقصید.

و  یلى ظریفشب عروسى نازگل، وقتى شهروز بهش گفت برقصیم، ماهرخ گفت رقص بلد نیستم. ولى االن خ یادمه

 خانومانه می رقصه...
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بردم، که شهروز و مهدى هم من رو بلند کردن و بردن وسط. دو تا ساقدوش  یماهرخ لذت م یاز عشوه ها داشتم

هاى ماهرخ هم که وسط بودن. جمع عروس وداماد و  ساق دوش ها بود. انقدر زدیم و رقصیدیم که متوجه گذر زمان 

. اونم دستش رو دور گردن من حلقه کرد و ردمد. دستم رو دور کمر ماهرخ حلقه کنبودیم. نوبت رقص دو نفره رسی

 اهنگ )هنگامه، قسم می خورم(پخش شد.

 کردم و گفتم: کیرو به گوش ماهرخ نزد صورتم

 پس کى تموم می شه من می خوام زود برم خونه کار دارم؟ -

 لپ هاش سرخ شد و سرش رو انداخت پایین. دوباره

 ه که سرخ شدى. بابا خوب کار دارم به چه زبونى بگم؟ چیه؟ دوبار ـ

 زد زیر خنده. یهو

 نکن برم خونه بابام ایناها. یخیلى لوسى شهرام. یه کار -

 شما بى جا می کنى برى خونه بابات. باید رو جنازه من رد شى.-

 دیونه... -

 آوردم، بعد برى خونه بابات؟ رونتیتازه از خونه بابات ب-

 آره می رم.  -

 من به عنوان همسرت اجازه نمی دم.  ـ

 ...میحاال می بین ـ

 خانم. مینیب یم ـ

 ما تموم نشد. یتموم شد و کل کل ها آهنگ

رفت. یه جشن عروسى فوق العاده! همون چیزى که ماهرخ دوست داشت؛ ساده و  شیپ یشب همه چیز به خوب اون

تکمیل. دوتایی وایسادیم جلو ماشین، مامان تمام هدیه هایی که جمع شده بود رو گذاشت صندوق عقب و اومد 
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اومدن و ما رو  که جفتشون گریه می کردن، رخدوتایی مون رو بغل کرد و بوسید. بابا هم همین طور. مامان و باباى ماه

 بغل کردن و بوسیدن .تک تک  همه جلو اومدن؛ شیرین، ناز گل، شهروز، مهدى، محمد...

ها، بالخره سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم. بقیه ماشین ها هم پشت سرمون حرکت  یاز همه ى خداحافظ بعد

چهار راه که می رسیدیم پسرا و  کردن. صداى بوق بوق راه انداخته بودن. از هر ماشینى یه صدایی می اومد.هر

 حرکت ادامه داشت تا در خونه ما. اینپیاده می شدن و می رقصیدن و دوباره حرکت می کردیم.  لیفام یدخترا

در که رسیدیم پیاده شدیم  و از همه تشکر کردیم و یکى یه دور دوباره بهمون تبریک گفتن و رفتن. و حاال  جلوى

بردم داخل پارکینگ. کمکش کردم از ماشین پیاده شه. تور لباسش رو جمع کرد باال من موندم و ماهرخ! ماشین رو 

 آروم حرکت کرد. در رو باز کردم و رفتیم داخل:

 به خونه ات خوش اومدى بانو. -

سر جاى خودش چیده شده بود. آروم و قدم زنون رفت سمت اتاق  زیزد و کل خونه رو از نظر گذروند. همه چ لبخند

 خوابمون.

 بامزه برامون بسته بودن. یلیخ یحجله  هی

 ماهرخ افتاد به تخت! چشم

 ت.هس قهیو قرمز روشن بودن، واقعا نازگل با سل دیسف یکوچولو یتخت شمع ها نییاز گل برگ رز قرمز، پا پربود

 !ستادمیکنارش ا رفتم

 

 ماهرخ؟ ـ

 هووم؟ ـ

 ه؟یهووم چ ـ

 جان؟ د،یببخش ـ
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 ومد؟یشده؟ ازاتاق خوشت ن یزیچ ـ

 قشنگه! یلیچرا، خ ـ

 ؟یکن ینگاه اش م یجور نیپس چرا ا ـ

 . ستین یزیچ ـ

 خورده من و من کرد و بعد گفت: هی

 موهام رو باز کنم؟ یشه کمک کن یم ـ

 .نجایا نیشه. بش یبله خانمم، البته که م ـ

 کنار تخت اشاره کردم. یبه عسل و

که از مو هاش  یریذاشتم کف دستش. و با هر گ یکردم و م یموهاش رو باز م یها یمشک ریحوصله و تک تک گ با

 دورش. ختیر یفرش، م یدسته از موها هیکردم،  یباز م

 بازشون کنم. یدونستم چجور یشهرام، واقعا نم یمرس یوا ـ

 ؟یعوض کن یتون یرو نخور عشق من. لباست رو م یزیچ چیمن هستم، غصه ه یتا وقت ـ

 :دگفتیدبه خودش انداخت و با تر ینگاه

 تونم. یآره، آره، م ـ

 توهم لباست رو عوض کن. ارم،یصندوق عقب رو ب یتو یالیرم وسا یخوب، پس تا من م یلیخ ـ

 لباسش کلنجار رفتن. پیاز حرف من، شروع کرد با ز تیبه تبع و

 تمام صدام زد: ینرفته بودم که ماهرخ با درموندگ رونیکامل از در اتاق ب هنوز

 شهرام؟! ـ

 جانم؟ ـ



 چادر گلی 

 

 
92 

 

 تونم بازش کنم! ینم ـ

 به سمتش رفتم: دمیخند یلب م ریجور که ز نیبود. هم زونیاش خندم گرفت. کامال آو افهیق از

 برگرد اون سمت تا بازش کنم. ـ

 

 ماهرخ؟ ـ

 هووم؟ ـ

 ه؟یهووم چ ـ

 جان؟ د،یببخش ـ

 ومد؟یشده؟ ازاتاق خوشت ن یزیچ ـ

 قشنگه! یلیچرا، خ ـ

 ؟یکن ینگاه اش م یجور نیپس چرا ا ـ

 . ستین یزیچ ـ

 خورده من و من کرد و بعد گفت: هی

 موهام رو باز کنم؟ یشه کمک کن یم ـ

 .نجایا نیشه. بش یبله خانمم، البته که م ـ

 کنار تخت اشاره کردم. یبه عسل و

که از مو هاش  یریذاشتم کف دستش. و با هر گ یکردم و م یموهاش رو باز م یها یمشک ریحوصله و تک تک گ با

 دورش. ختیر یفرش، م یدسته از موها هیکردم،  یباز م

 بازشون کنم. یدونستم چجور یشهرام، واقعا نم یمرس یوا ـ
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 ؟یعوض کن یتون یرو نخور عشق من. لباست رو م یزیچ چیمن هستم، غصه ه یتا وقت ـ

 :دگفتیبه خودش انداخت و با ترد ینگاه

 تونم. یآره، آره، م ـ

 توهم لباست رو عوض کن. ارم،یصندوق عقب رو ب یتو یالیرم وسا یخوب، پس تا من م یلیخ ـ

 لباسش کلنجار رفتن. پیاز حرف من، شروع کرد با ز تیبه تبع و

 تمام صدام زد: ینرفته بودم که ماهرخ با درموندگ رونیکامل از در اتاق ب هنوز

 شهرام؟! ـ

 جانم؟ ـ

 تونم بازش کنم! ینم ـ

 به سمتش رفتم: دمیخند یلب م ریجور که ز نیبود. هم زونیخندم گرفت. کامال آواش  افهیق از

 برگرد اون سمت تا بازش کنم. ـ

 

 

شد. آروم لباسش  انیبغل لباسش رو هم باز کردم؛ کمر برهنه اش نما پیز دم،یپشت لباسش رو کش یضرب در بند

 هم مشخص شد. دشیسف یتا راحت بتونه عوضش کنه. بازوها نییپا دمیرو کش

 تونم، تو برو شهرام. یاش رو خودم م هیبق گهید ـ

 کجا، تازه اومدم! ـ

 کنم. یشهرام بذار لباسم رو عوض کنم، فرار که نم ـ

 .ارمیخواد، خودم لباست رو در م ینم ،یچ یاگه فرار کرد ـ
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 .نیی. سرش رو انداخت پا دمیکش رونیکل لباس رو از تنش ب و

 بشم. دنشیخجالت کش یمن فدا ـ

 .امیشهرام برم لباس بپوشم و ب ـ

 رو بذاره کنار. دنیخجالت کش نیکنم که ا یکار دیبا یکنه، ول یبود داره فرار م مشخص

 کارت دارم. نجایا ایب ،یخواد بر یجاست. نم نیتو کمد لباست هم ؟یعوض کن یکجا بر ـ

 و افتاد تو بغلم. دمیهم زمان که نشستم لبه تخت، دست ماهرخ رو هم کش و

 !دمشیصورتش. آروم بوس یچروخوندم رو کل اجزا چشم

رو براش ساختم. حاال ماهرخ  شیشب زندگ نیباتریاش رو، چشم هاش رو، گونه هاش رو، لبش رو... و ز یشونیپ

 عالوه بر روحاً، جسماً هم مال من شد!

 ٭٭٭٭٭

 ماهرخ

 ٭٭٭٭٭

 

 آخ شهرام. واى خدایا درد دارم. ـ

 نیست عشقم، تموم شد.چیزى  -

 سرم گیج می ره. -

 چشم هام گذاشتم که دیدم رو هوام! یشدت درد صورتم مچاله شده بود. دستم رو، رو از

 بغلم کرده بود و من رو به سمت وان آب گرم برد. شهرام
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بعد با یه خیلى اروم من رو گذاشت تو وان. و خودش هم حوله قدیش رو پوشید و رفت بیرون از حمام.چند دقیقه  -

 لیوان اب قند برگشت.

 بخور ماهرخ، فشارت پایینه. -

 نمى خوام می زنه زیر دلم. -

 باید بخورى، وگرنه از حال می رى. -

بودم. اما  یجور هیشهرام دراز کشیده بودم،  یکه لخت و برهنه تو وان، اونم جلو نیبدبختى یه ذره خوردم. ازا با

 یخجالت رو بذارم کنار، وگرنه زندگ دی، من زنش بودم اونم کامال قانونى! بادیگه کار از خجالت کشیدن گذشته بود

 زد: یم دیو با لبخند من رو د واریداده بود به د هیکه تک یشه. رو کردم به شهرام یخودم نابود م

 شهرام؟ -

 جانم؟ -

 ساعت چنده؟ -

 من سرش رو از بین در برد بیرون و ساعت تو اتاق رو دید زد: باحرف

 ساعتم چهار و ربع صبح. چطور؟ -

 یه دوش می گیرم میام، تو برو بخواب. ،یچیه -

 نه می مونم، شاید سرت گیج بره. -

 خوبم، تو برو ، میام. -

 باشه پس من لباسات رو آماده می کنم، کارى داشتى صدام کن. -

 و در رو بست. رونیآره تکون دادم، و اونم رفت ب یسرم رو به نشونه  

به  نه. اصال رنگ ای هیعیحالم طب نیکه ا اوردمیسر در نم یان اومدم بیرون، یکم سر گیجه داشتم. حاالبدبختاز و اروم

 خودم رو گربه شور کردم. حولم رو پوشیدم و از حمام بیرون رفتم. یحال یصورتم نبود. با ب
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 یقرمز هم کنارش بود. چشمم افتاد به شمع ها یمشک یلباس خواب تور هیبود.  دهیتخت دراز کش یرو شهرام

 و برگشت سمت من: دیکش یا ازهیتخت روشن بودن. خم نییپا شیپ قهیکه تا چند دق ز،یم یخاموش رو

 باشه خانم! تیعاف ـ

 آقا. یسالمت باش ـ

 لباست رو بپوش، موهات رو هم خشک کن. ـ

 کو لباس؟ ـ

 خوابم رو از کنارش برداشت و داد بهم. لباس

 ه؟یچ نیپس ا ـ

 ؟یدیپوشم. تو چرا نخواب یباشه، م یکه، ول ستیذره تور که اسمش لباس ن هی ـ

 .یایمنتظر بودم تو ب ـ

 .امیپس بذار لباس بپوشم م ،یآخ ـ

خورده هم عطر زدم. بعد هم کنار شهرام دراز  هی دم،یشروع کردم موهام رو خشک کردن. لباسم رو هم پوش و

 .دمیکش

رو من. چشم هاش رو بست،  دیپتو رو هم تا گردن کش د،یلباسش رو طبق عادت درآورد و بدون لباس خواب شهرام

 چشم هاش رو باز کرد و بلند شد نشست. قهیاما بعد از دو دق

 ماهرخ؟ ـ

 جان؟ ـ

 بره. یخوابم نم ـ

 االنم همون کارو کن. ،یکرد یبرد چکار م یکه خوابت نم ییوقتا ـ
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 به نظرت چکار کنم؟ ست،یاالن که بالشت ن یکردم، ول یبالشت نرم داشتم، اونو بغل م هی ـ

 دونم. یمن نم یعنیخودم رو زدم به اون راه و شونم رو باال انداختم،  سر

 شهرام گفت: هوی که

 !دمیآها، فهم ـ

راحت  الیتو بغلش. دستش رو دورم حلقه کرد و با خ دیچشم بر هم زدن من رو هم کش کیو در  دیدوباره دراز کش و

 .دهیخواب ی. انگار که صد ساله با من مدیخواب

 !هیبیعطر مردونه اش مشامم رو پر کرده بود. چه حس غر یاش بود. بو نهیرو س صورتم

 جالب هم بود. ،یبیعالوه بر غر اما

 م برده.فکر کردنم تموم شده و خواب یک دمیقدر خسته بودم که نفهم اون

 .دارشدمیشهرام ب یبا نوازش دست ها صبح

 .میحرکت کن دیبا گهیماهرخ، پاشو د ـ

 نگاه اش کردم و گفتم: یچشم هی

 کجا؟ ـ

 شمال! ـ

 اونجا چه خبره؟ ـ

 .میعسل بخور میبر میخوا یم ـ

 یشه، که صدا یاز همون ها که دهن تا گوش باز م دم،یکش ازهیخم هیمثل خنگ ها نگاه اش کردم؛ بعد هیثان چند

 قهقه شهرام بلند شد.

 ؟یوا چته اول صبح ـ
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 .دمیباحال بود، تا معده و روده هاتم د افتیق یلیخ ـ

 عمت بخند. افهیبه ق ـ

بهشون  یزنگ هیصبح مادر زن و مادر شوهر جان زنگ زدند، بعد  ی. راستفتیشه مامان زن داداش شر یعمه من م ـ

 بزن.

 باشه. ـ

حال بودم سرم رو گذاشتم  یچون کسل وب یزدم، شروع کردم به خاروندن سرم، ول یچرت م یکه نشستن همونجور

 شهرام و گفتم: یبازو یرو

 شهرام؟ ـ

 جان شهرام؟ ـ

 بخارون! ـ

 هنگ بود. باهمون حالت گفت: چارهیتعجب نگام کرد، ب با

 ـ کجارو؟! 

 کله ام رو. ـ

 خاره. چکار کنم؟ یکنم. بابا خوب م یم فیخنده. انگار دارم جک تعر ریزد ز یپق دوباره

 که برام تافت زدن. بس

 موهام و شروع کرد به ماساژ دادن. نیهاش رو آورد ب دست

 ده. یم ی. چه خوبه. بَه چه حالشیبده. آخ رتی. خدا خولیا ،یوااا ـ

 گفتم. یکردم کلمه م یکه م یفیکردم و نسبت به درصد کِ یم فیجور کِ نیهم

 .دیخند یهم غش غش م شهرام
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 !وانهی. ددهیدلقک د انگار

 

 .میوقت ندار گه،یماهرخ پاشو د ـ

 م؟یره شمال که ما بر یشش صبح م یبخوابم، هنوز زوده، ک کمینچ شهرام؛ بذار  ـ

 .ازدههیشش کجا بوده، ساعت  ـ

 جفتش زوده. ازده،ی ایداره، شش  یحاال چه فرق ـ

 پاشو قربونت برم. ار،یدرن یتنبل باز نقدریپاشو ماهرخ، پاشو ا ـ

 به خودم دادم و دوباره غر زدم: یحوصله از جام بلند شدم، کش وقوس یو ب کسل

 !ییمن برو دستشو یحداقل جا یوا ـ

 . سیاومد طرفم و دستم رو گرفت و برد داخل سرو د،یخند یطور که م نیهم

 بدنم گرفته بود، انگار کوه کندم. همه

که  ییصبحونه بخورم آماده شدم. شهرام چمدونا نکهیمشترکم اصال حال و حوصله نداشتم. بدون ا یاول زندگ روز

 گذاشت. نیآماده کرده بود رو داخل ماش نیریازقبل با ش

 .میزدم، سمت شمال حرکت کرد یو همون طور که  مثل بچه ها غر م نیتو ماش نشستم

و  پسیچ کمیکردما، فقط  ینم ی. البته ولخرجدمیخر یم زیم زیچ یو منم ه میمختلف توقف داشت یراه ها نیب

 .دمیخر نایپفک و لواشک و تخمه و... ا

 شدم. یکردم، کالفه م یخودم رو سرگرم نم نایبا ا اگه

 زارم. یب یطوالن یاز جاده ها من

 .دنمونیتا رس دیهم طول کش یلیشانس من خ حاال
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مع بود وچون ج ختهیر زییکه تو پا ییپربود از برگا اطشیبود. ح ایکه پشتش در الیو هی م؛یدیرس الیبه و باالخره

 درست شده بود. ینشده بودن، صحنه جالب

 ا،یخورد. هوا، در یاز پنچره باز به مشامم م ایدر ی. بومیاتاق گذاشت یوتو میرو داخل  برد المونیکمک شهرام وسا با

 هیکردن. اون شب ماه عسلمون رو  یم رو خوب م... همشون قشنگ بودن و حال آدنیزم یزرد رو یآسمون، برگا

 اونم تا خود صبح! م،یگرفت ییجشن دوتا

 عسل! ینیریبه ش یجشن

. 

 ٭٭٭٭٭

 گذره. به شهرام عادت کرده بودم. حضورش خوب بود، دوسش داشتم! یماهه از ازدواجمون م سه

 یخوشحال و راض یلیده، خ یارزش م مونیکه به من و زندگ نیمردونه هوام رو داره و پشتمه، از ا یلیکه خ نیا از

 بودم.

پوشم،  یکه دوست داره م ییکنم، لباس ها یم شی. تو خونه براش آراامیمنم هواش رودارم، به دلش راه م البته

 ی. االنم براش غذامیآروم و خاص ساخته بود یزندگ هیکنم. خالصه  یپرسم و باهاش مشورت م یازش نظر م شهیهم

 مورد عالقه اش رو پختم؛فسنجون!

 به غذا بود که از پشت بغل شدم. حواسم

 که اسمش ماهرخه! ایهمسردن نیباتریسالم بر ز ـ

 ؟یاومد یشهرام، ک دمیترس یوا ـ

 .یمتوجه نشد ،یبود یاس،سرگرم آشپز قهیده دق ـ

 .زمیعز یخسته نباش ـ

 حاال؟ یپخت یچ. ادیکه بو غذا م نمیب یخانوووم. م یتوهم خسته نباش ـ
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 !رینون وپن ـ

 خورم. یم لیمن باکمال م ،یتو بگو نون خال ـ

 بکشم. یپس دستات رو بشور، تا برات نون خال ـ

 به چشم. یا ـ

 رفت. ییبه سمت دستشو و

 رو که برداشتم، از بخار فسنجون حالم بهم خورد، اما خودم رو کنترل کردم. درظرف

که اومدم فسنجون رو  نیو کاسه ساالد هم کنارش. اما هم یسبز ز،سبدیم یظرف برنج رو گذاشتم رو دم،یرو چ زیم

 آوردم. یباال نم یزیزدم، اما چ ی. فقط عق مییتو دستشو دمیتو ظرف دوباره حالم بهم خورد. دو زمیبر

 چت شد؟ ،یماهرخ، ماهرخ خوب ـ

 دونم. یخوبم، نم ـ

 چته. نمیدرو باز کن بب ـ

 .رونیرو آب زدم و رفتم ب صورتم

 هو؟یماهرخ، چت شد  دهیچرا رنگت پر ـ

 حالم بهم خورد. ـ

 آماده شو ببرمت دکتر. ـ

 .یناهار بخور، گرسنه ا اینه خوبم، ب ـ

 ...دمینفهم یچیه گهیرفت و افتادم؛ و د جیبودم که سرم گ دهیبه سمت آشپزخونه رفتم. هنوز به آشپزخونه نرس و

 ٭٭٭٭٭

 شهرام
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 ٭٭٭٭٭

 

شده و ازش  نیماهرخ نقش زم دمیاومد. پشت سرم رو نگاه کردم د ییصدا هیرفتم سمت اتاق خواب که  یم داشتم

 ره. یخون م

 نه... دمیبعد د یشده، ول یفکر کردم زخم اول

 رسوندمش. مارستانیاورژانس رو خبر کردم وبه  ب عیسر

 سردِ سرد بود. دستاش

 بود. بردنش داخل اتاق. دهیپر رنگش

 رفتن داخل. یو م رونیب ومدنیسرش باشم. فقط تند وتند پرستار و دکتر از اتاق م یباال نذاشتن

 نشستم پشت در.  کالفه

 ساعت گذشت: میهمه رفت و آمد پرستارا خسته شدم. ن نیا از

 داخل. امیخوام ب یخانم من م ـ

 شه. ینم ـ

 افتاده؟ یشه؟ چه اتفاق یچرا نم ـ

 بهشون خون وصل شه. دیازش رفته، کم خون هم هستن. با یادیخون ز ـ

 رفت دوباره برگشت سمتم: دوقدم

 نسبتتون؟ دیببخش ـ

 همسرشم. ـ

 .یپرستار ستگاهیا دیایپس با من ب ـ
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 بهش خون وصل شه؟ دیچرا با یباشه ، ول ـ

 دم براتون. یم حیتوض ستگاهیا ـ

 پشت سر پرستار راه افتادم. و

 کردن. یدادم و اونا پر م یمن جواب م دیفرم گذاشتن جلوم ک با هی

 ؟یآقا ـ

 شمس هستم. ـ

 همسرتون؟ یشمس گروه خون یآقا ـ

 خورده من و من کردم: هی

 ه؟یبرا چ یدونم، گروه خون ینم ـ

 دیبا لیدل نیشه. به هم یقطع نم شونیزیظاهرا خانم شما باردارن، البته اگه تااالن سقط نشده باشه، چون خون ر ـ

 .میریگ یم شیازش آزما دیدون یرو نم شیبهشون خون وصل شه، حاال که گروه خون

 

 گفت؟ یم یچ

 حامله س؟! ماهرخ

 م؟یچرا متوجه نشد پس

 سقط شده؟ یچ یعنی

 کردم. ینقطه رو نگاه م هیبودم و  سادهیو واج وا هاج

 تونستم حرف پرستار رو هضم کنم. یک نم ختیحالم بهم ر اونقدر

 تازه به خودم اومدم. ستاد،یخون، جلوم ا یاز نمونه  کیکوچ ی شهیپرستار با چندتا ش یوقت
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 .دیخارج نش مارستانی. لطفا از بادیم شیجواب آزما گهید قهیچهل وپنج دق ـ

 کردن سرم گفتم باشه. نییباال وپا با

 رو قدم زدم. مارستانیب یمن هزار بار راهرو قه،یچهل وپنج دق نیا یتو و

 یم یفور شیدارن آزما نایچرا ا یشه. ول یانجام م کیتست کوچ هی رن،یگ ینم شیکه آزما یگروه خون هی یبرا

 رن؟یگ

 ماهرخ افتاده؟! یبرا یچه اتفاق یعنی ایخدا

 پرستار من رو از جا پروند: یدر فکرم بودم که صدا غرق

 .یاتاق دکتر پناه دیشمس بر یآقا ـ

 کدوم سمت؟ ـ

 .یپرستار ستگاهیطبقه سوم، پشت ا ـ

ازه اج نکهیبه در زدم و قبل از ا ی. تقه ادمیرد کردم. نفس زنان به اتاق دکتر رس یکیباسرعت برق پله هارو دوتا  و

 خودم وارد اتاق شدم. رمیورود بگ

 ؟یدکتر پناه ـ

 .دییبفرما ـ

 شده؟ یزیچ د،ینیمنو بب دیهستم، خواست افتیمن همسرخانم ض ـ

 !افت؟ینم ضخا ـ

 داشتن، ظاهرا باردار... دیشد یزیخون ر گه،یبله د ـ

 وسط حرفم: دیحرفم کامل نشده بود که دکتر پر هنوز

 .دینیبش دییآها، بفرما ـ



 چادر گلی 

 

 
105 

 

 کرد و دوباره ادامه داد: یکاغذ جلوش بود. مکث کوتاه چندتا

 نیالخته شد. بنابر عیسر افتیتست گرفته شد، قطره خون خانم ض یاما وقت م،یهمسرتون بود یما دنبال گروه خون ـ

ه ب ست؛ین ندیکه چندان خوشا میبرخورد یزیبه چ یفور شیآزما ی. تومیانجام بد یفور شیآزما میگرفت میتصم

 هگیکه همسر شما دوماهه باردار بودن، و االن د نهیا یشما بدون دیکه با یزیانجام شد. چ شیدوباره آزما لیدل نیهم

 یخون همسر شما ما متوجه هورمون ها یازش رفته و بچه سقط شده متاسفانه. و تو یادی. چون خون زستنین

شده و عالئم سرطان خودش رو  فی. همسر شما دچار سرطان بودن و بخاطر وجود بچه بدنشون ضعمیشد یسرطان

شه. لطفا پدر و  یکه جوابش فردا آماده م میگرفت شیمطمئن تر شدن، دوباره ازشون آزما ینشون داده. اما ما برا

 ...دیبذار انیمادرش رو در جر

 

 گفت؟ یم یچ گهید یکی نیا ایخدا

 یچ یعنیرو سرم خراب شد.  ای. دندمیشن ینم یچیه گهی. ددمید یشد رو م یدهن دکتر رو که باز وبسته م فقط

 سرطان داره؟

جا ببرمش. و  نیازا دیکنن. با یکنن، آره دارن اشتباه م یدارن اشتباه م نایماهرخ که حالش خوب بود. امکان نداره، ا 

 بالفاصله فکرم رو به زبون آوردم:

 .گهید مارستانیب هیخوام زنم رو ببرم  یدکتر من م ـ

 .دیریبگ میبعد تصم میمطمئن ش دیخودتونه، اما بذار لیم ـ

 ؟یچ یعنیدست خودم نبود.  حالم

 گه؟! یم یچ

 کنم. یفهمم. اصال درک نم ینم

 مطمئنم که اشتباه شده. من

 که به سمتم گرفته شد، به خودم اومدم. یآب وانیل با
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 گذره. یم ریبخور پسرم، انشاء اهلل که بخ ـ

 آب رو گرفتم: وانینگاش کردم و ل مضطرب

 ممنون دکتر. ـ

 عمر ماهرخم پر شد؟! مونهیپ هیانداختم.  وانیبه ل یقورت آب خوردم. حالم خوب نبود. نگاه هی

 .رونیاز اتاق اومدم ب دیببخش هیگذاشتم و با  زیم یرو، رو وانیل

 شه؟ یم یچ حاال

 به خانوادش بگم؟ یچجور

فه کال نم،یذاشتن ماهرخ رو بب ینم ی. وقتدمیکوب یم نیپام رو به زم یبگذرون. عصب ریخودت رحم کن و بخ ایخدا

 شدم. یتر م

ت هام دس نینشستم و سرم رو ب یصندل یکه راه گلوم رو بسته بود رو قورت دادم. رو یدونستم چکار کنم. بغض ینم

 زنگ خورد. ستار بود، جواب دادم: میگرفتم که گوش

 الو. ـ

 .رمیبسته قهوه هم بخر، من وقت نکردم برم بگ هیمغازه سرراه ات  یایب یالو داداش، خواست ـ

 .امیمغازه نم ـ

 شده؟ ی، چچرا ـ

 .مارستانمیدفعه غش کرد افتاد، ب هیماهرخ  ـ

 حاال حالش چطوره، در چه حاله؟ ـ

 .نمشیذارن بب ی. نمنهییپا یلیهوشه، فشارش خ یب ـ

 ؟یمارستانیکدوم ب ـ
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 ...مارستانیب ـ

 .امیاالن م ـ

 که مخالفت کنم قطع کرد. نیقبل از ا و

 .دیبعد ستار رس قهیچهل دق بایتقر

 .میو قدم بزن مارستانیتو محوطه ب می. فقط گفت بردینپرس یزیچ گهید دیخرابم رو که د حال

 نگاه اش کردم و گفتم: دیرو گرفت سمتم، با ترد شیکیروشن کرد و  گاریس دوتا

 کشم. ینم ـ

 چرا؟ ـ

 به ماهرخ قول دادم. ـ

 پاش له کرد. ریها رو ز گاریحرفم جفت س نیا با

 .مینشست مارستانیب اطیمجنون تو ح دیدرخت ب ریز

 شده؟ یچ یبگ یتون یشهرام م ـ

 گفتم: شهیو کالفه تراز هم دمیکش یآه

شه و  یقطره خونش خشک م رن،یبگ یخواستن ازش تست گروه خون یماهرخ باردار بود، اما بچه سقط شد. وقت ـ

 شن. یمشکوک م

 ؟یمشکوک به چ ـ

 سرطان. ـ

 ه؟یچ فیمشکوک به سرطان، االن تکل یچ یعنیقرآن،  ای ـ

 زنم. یبشه، رگم رو م شیزیدونم اگه ماهرخ چ یدونم. فقط م یدونم ستار، نم ینم ـ
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 ؟یشه. حاال به خانواده اش گفت ینم شیزیچ ه؟یحرف ها چ نیشهرام، ا ـ

 بعد بگم.  اد،یب شیاصل شینه، منتظرم فردا جواب آزما ـ

 بعدزانوم رو جمع کردم و سرم رو گذاشتم روش. و

 کس نکنه... چیه بینکنه. اصال نص یمرد چیه بیحال رو نص نیجهنم بود. خدا ا حالم

 

 بود. دست ستار که نشست رو بازوم سرم رو از رو زانوم بلند کردم. یبیغر ی. هوادیوز یم یسرد باد

 .ادیداخل، باد م میپاشو داداش، بر ـ

 از جام بلند شدم و راه افتادم. یمعطل بدون

بگذرون، خودت بهم صبر بده، خودت بهمون رحم کن، به  ریخودت بخ ای. خدادمیرس یجهنم یبه همون راهرو دوباره

 نداره رحم کن... یماهرخ که سن

 .ادین نییچشم هامو بستم که اشکم پا و

 جور بود شب رو تاصبح گذروندم. کل شب رو قدم زدم.  هر

 عان خوابم برد. هی. واریدادم به د هیق دکتر نشستم. سرم رو تکدر اتا پشت

 شمس؟ یآقا ـ

 .نمیب یکردم دارم خواب م فکر

 شمس؟ یآقا ـ

 کرد. ی. دکتر بود که داشت صدام مدمیپر هوی

 گفتم صدات کنم.  رون،یاومده ب بتیپولت از ج فیپاشو پسرم، خوابت برده بود. ک ـ

 شد؟ یچ شیدکتر جواب آزما ـ
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 . زیم یذارنش رو یم اد،یم یشیجواب آزما یدونم، هنوز داخل نرفتم. وقت ینم ـ

 داخل؟ امیشه ب یم ـ

 کرد و گفت: یمکث هی

 البته. ـ

 .سادمیپشت سر دکتر رفتم داخل. منتظر وا و

 .نیبش ـ

 راحتم دکتر. ـ

 ها رو ورق زد و دنبال اسم ماهرخ گشت. شیآزما یها برگه

 ش؟یلیبود، فام یماهرخ چ ـ

 !افتیض ـ

 گشت اما نبود. دوباره

 

 . حتما آماده نبوده.ستین ـ

 لحظه تقه اى به در خورد و یه پرستار وارد شد. همون

 االن آماده شد. یو خانم منتظر افتیدکتر، جواب آزمایش خانم ض  ـ

 به من. دیدکتر: بله، بد ـ

 کرد و گفت: ینگاه منتظر چشم دوختم به دهن دکتر. مکث کالفه کننده ا با

گفتم خدمتتون، سرطانشون قدیمى بوده،  روزیمتاسفم آقاى شکیبا، جواب مثبته. خانم شما سرطان دارن. د -

 منتهى به خاطر وجود جنین، چون از ایشون انرژى و تغذیه می شده خودش رو نشون داده.
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 پاهام شل شد...  

 ...شکستم

دم. زندگیم نابود شد. دنیا رو سرم خراب شد، ماهرخ از دستم رفت. اولین بار گریه کردم. براى اولین بار هق ز براى

 حاال چه جورى به خانواده اش بگم، خدایا...

زدم به دیوار و سر جام  هیو از خدا کمک می خواستم. از اتاق اومدم بیرون. تو راهرو تک ختمیر یصدا اشک م یب

 نشستم.ضجه زدم. ناله کردم. خدایا حاال چه کار کنم؟ 

 بگم؟  چى

 بگم؟  چجورى

 چرا؟  ایخدا

 بگو چرا؟  فقط

 چرا ماهرخ؟ ایخدا

 چکار کنم؟  حاال

 بگم؟  یچ

 زم؟یبه سرم بر یخاک چه

 رو قورت دادم. نمیرو از جیبم بیرون آوردم و شماره مامان رو گرفتم. بغض سنگ گوشیم

مامان ماهرخ حالت تهوع داشت آوردمش الو مامان، سالم. نه خوبم، چیزى نیست سرما خوردم صدام گرفته، آره،  -

 بیمارستان، فکر کنم باردار باشه، می تونى بیاى اینجا؟

 دنیکه از سوال پرس هیرو از گوشم فاصله دادم. چندثان یرو اعصابم بود. گوش یلیمامان خ یوجواب کردن ها سوال

 رو در گوشم گذاشتم و گفتم: یهاش گذشت، گوش

 باشه، پس منتظرم. فعال. انه؟ی یایمامان م ـ
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که تو بخش خون جا  یصحبتم که با مامان تموم شد، از پله ها رفتم پایین. ماهرخ رو برده بودن تو اتفاقات. وتا زمان 

موند. نمی تونستم خودم رو کنترل کنم! واسه همین ترجیح دادم دست و روم رو  یتو اتفاقات م دیاومد، با یم رشیگ

 .نهرخ. خدایا خودت کمکمون کبشورم، بعد برم پیش ما

رو تخت خوابیده بود، رنگش شده بود مثل ماست. داشت قطره هاى سرمش رو نگاه می کرد. آروم و بى سرو  آروم

 صدا رفتم کنار تختش.

 خانوم من چطوره؟ -

 رو چرخوند سمت من: صورتش

 اِ، این جایی؟ -

 پس کجا باشم؟-

 فکر کردم رفتى. -

 ذارم؟ یعنى فکر کردى تنهات می-

 شهرام؟-

 جانم؟ -

 می دونستى من حامله بودم؟ -

 آره. -

 سقط شد.-

 فداى سرت، یکى دیگه میارى مامان خانووم. ـ

 خیلى حالم بده. -

 بهش فکر نکن فدات شم.-
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 کى مرخص می شم؟-

 بمونه.  نجایا دیدونست که حاال حاال با ینم د،یکش ریاین حرفش قلبم ت با

 مرخص می شم؟شهرام، کجایی، می گم کى  -

 نمی دونم عزیزم دکترت باید بگه. -

 خوشم نمیاد از اینجا، می خوام برم خونه. -

 می ریم عزیزم ،زود می ریم. -

 دستش رو تو دستم گرفتم. و

 که زنگ خورد نگاه ماهرخ رفت سمت گوشیم. گوشیم

 .شتیپ ادیمامانه. حتما داره م -

 بعد از تخت فاصله گرفتم و جواب دادم. و

 الو مامان رسیدى؟ آره بیا اتفاقات، بخش سه. ـ

 ماهرخ که گفت: شیپ برگشتم

 شهرام مامان اینارو چرا کشوندى اینجا، گناه داشتن. -

 صبر کن االن میام. ه،یگناه چ زمیعز -

 رفتم سمت ورودى که مامان اینا منو ببینن. و

 طرف و اون طرف رو نگاه کردم. نیو ا سادمیخورده وا هی

 بابا؟شهرام  -

 صداى بابا رفتم سمتشون. با
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 سالم. -

 سالم چى شده؟ ماهرخ چش شده؟ -

 می گم براتون.-

 بابا که تموم شد، مامان شروع کرد: یسواال

 مادر چى شده؟-

 مامان شما برو پیشش، بعد بیا بیرون بابا بره، باشه؟-

 شده؟ یحداقل بگو چ یباشه، ول -

 گم. یمامان برو، بعد م ـ

 گفت:قبول و  ناچار

 پس فعال! ـ

 که رفت، همراه بابا به سمت راهرو رفتیم و روی صندلى هاى انتظار نشستیم. مامان

 شد شهرام؟ ییهو چ -

نمی دونم بابا! ظهر رفتم خونه، داشت برام ناهار می کشید که حالش بهم خورد. بعدم که یهو افتاد و کلى خون ازش  -

 رفت و آوردمش بیمارستان.

 کردم و دوباره گفتم: یمکث

 شیگفتن باردار بوده و بچه سقط شده و چون خون زیادى ازش رفته باید بهش خون وصل شه. دنبال گروه خون ـ

بودن، چون من نمی دونستم ازش آزمایش گرفتن، بعد به سرطان مشکوک شدن، آزمایش دوم هم گرفتن مطمئن 

 شدن.
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 بابا توضیح مى دادم. یگرد شده  یمی کردم و درمقابل چشم ها گریه

 نمى دونست چکار کنه و چى بگه. 

 همین حین مامان اومد سمتمون. تو

 چى شده شهرام؟ چرا دارى گریه می کنى؟ چى شده یوسف؟ بچه ام چشه؟ -

 به ماهرخ مشکوکن، سرطان داره. -

 ه گریه کردن.نداشتم انقدر سریع و واضح بگه، با گفتن این حرف مامان زد رو صورت خودش و نشست ب توقع

 خیلى آروم بود، مشخص بود از درون حالش بده، از جاش بلند شد. بابا

 می رم پیش ماهرخ. به مامان و باباش خبر بدین، باید در جریان باشن. من

 رفت. و

 رو پاک کردم و رو کردم به مامان: صورتم

 مامان، تو زنگ بزن به مامانش یه جورى که نترسن بگو بیان.-

 م.تون یمن نم ـ

 کنم. یمامان خواهش م ـ

غضب نگاه ام کرد و رفت که زنگ بزنه. منم رفتم تو محوطه و زیر بید مجنون پیر توى حیاط بیمارستان نشستم.  با

 نیاز به هوا خورى داشتم.

 گرفته بود. آخه چرا؟ یلیخ حالم

 چرا اینجورى شد؟  خدایا

 نو عروس، پاکه، تاوان کدوم گناه اش رو داره پس می ده؟ ماهرخ

 چى؟  من
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سه ماه بود خوشبختى بهم رو کرده بود، چرا اینجورى  ،یعمرى به یکى دل بستم، به یه فرشته، به یه انسان واقع بعد

 شد؟

 رو گرفتم بین دستام که دستى نشست رو شونم. سرم

 اه کمت کنه، اون حرفات رو می شنوه.پسرم، سرت رو بگیر باال و فقط از خدا بخو -

م که صداش بزن نیا یبود، اما نا بیحرفاى یه پیرمرد بود. نمى دونم کى بود و از کجا اومد، فقط گفت و رفت. عج اینا

 رو نداشتم. یو از کجا اومد یهست یو بگم ک

 کردم که گوشیم زنگ خورد. مامان بود: یرفتنش رو نگاه م فقط

 االن میام.الو مامان، باشه  -

 جام بلند شدم. مامان و باباى ماهرخ نزدیک بودن. باید زودتر می رفتم داخل. از

 به دست داشت راه می رفت: حیمامان تسب دمیراهرو که رس به

 مامان گفتى؟ -

 جوابم رو نگرفته بودم که مامان ماهرخ گریه کنان رسید بهم. هنوز

 شهرام چى شده؟ دخترم چش  -

 شده؟

 .نییرو انداختم پا سرم

 شهرام حرف بزن، دخترم چش شده؟ ـ

 چى بگم! -

 چى بگم یعنى چى، چه کارش کردى؟ -

 هیچى به خدا، فقط عاشقانه پرستیدمش همین! -
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 رفت سمت مریم خانم و دستش رو حلقه کرد دورش: مامان

سرطان ماهرخ قدیمیه، فقط االن  مریم خانم، قربونت برم آروم باش، چه ربطى به شهرام داره، بى انصاف نباشید، -

 خودش رو نشون داده همین!

 و ضجه زد: ختیصورت اشک ر یدوباره به پهنا 

 واى خدایا... دخترم، پاره تنم... خدایا... -

جور داشت گریه و زارى مى کرد که یهو از حال رفت. با کمک چندتا پرستارگذاشتیمش رو تخت و بهش سرم  همین

 زدن.

صدا زدن. همه نگاه ها اومد سمت من. با دو به  مارستانیب یرو تو بلندگو میلیبودم که فام سادهیدر اتاق وا یجلو

 رو برداشت: شیطب نکیمن ع دنیبود وباد ستادهیاونجا ا یرفتم. دکتر پناه یپرستار ستگاهیا

 د؟یبه خانوادش گفت د؟یچکار کن دیخوا یشمس، باالخره م یآقا ـ

 هستن. نجایبله دکتر ا ـ

 اتاق من. انیب دیخوبه، پس بگ ـ

 سرمه. ریشه، مادر خانمم ز ینم ـ

 و تاسف تکون داد وگفت: یناراحت یاز رو یسر

 کنم. یباهاشون صحبت م امیمن م م،یچون وقت ندار ـ

 .هیا دهیبده، عجب دکتر فهم رشی. خدا خمیراه افتاد قاتیباهم به سمت تزر و

کر ش طونهیش یقدر زنگ نخوره، ول نیکه ا واریگه بزنمش تو د یم طونهیزنگ خورد. ش میگوش م،یدیدر که رس یجلو

 خوره. یم ادیز

 داخل. امیرو جواب بدم م میداخل، من گوش دیدکتر، شما بر دییبفرما ـ



 چادر گلی 

 

 
117 

 

کنم.  یدونم حاال دکتر اومده با خانوادش حرف بزنه. باشه، خبرت م یآره، نم ،یچیالو ستار، سالم. نه هنوز ه ـ

 قربانت، خداحافظ.

 تو اتاق. من که رفتم داخل دکتر شروع کرد: دمیبا دو پر و

باردار شه، وگرنه  دینبا گهیما دچار سرطان شده، و د ماریب نکهیمتاسفم. دوم ا انیجر نیبخاطر ا نکهیاول ا ـ

. دیومثل قبل رفتار کن یکامال عاد د،یاریبه روش ن دیکن ی. سعدیرو انتخاب کن یکیمادر و فرزند  نیاز ب دیمجبور

 .مید یالزم باشه انجام م یهرکار مماه د،یکه فقط براش دعا کن نیچون استرس براش سمه. و ا

 سرم از حال رفت. ریخانم ز میمر

 بد بود...  حالم

 مجنون نشستم. دیهمون ب ریدوباره ز رون،یخراب شد رو سرم. زدم ب امیدن

که سرپناه من شد،  دیب نیکارم که مثل ا یماهرخ اونطرف م تیمجنون به ن دیب هیماهرخم رو بهم ببخش،  ایخدا

 باشه. نه،یش یم شیسا ریخراب شده و ز اشیکه دن یسرپناه هرک

 ...ایشم. خدا یم یکه تو بگ یتو ماهرخ من رو بهم پس بده، من هرچ ایخدا

 ماهرخ همه وجود منه... ـ

 و ادامه دیکش یکرد. آه یپدر ماهرخ بود که کنارم نشسته بود و فقط به نقطه نگاه م یصدا نی. ادمیاز جام پر هوی

 داد:

 نیاما ا ،یبدون دیهست که با ییزایچ هی. رمیم یمو از سر دخترم کم شه، من م هیمنه، روح و روان منه. اگه  هیزندگ ـ

 شهرام، فقط خودت! یبدون دیرو، تو فقط با ییزایچ هی

 زد؟  یحرف م یکردم. از چ یو مبهوت، نگاه اش م مات

 بدونم؟  دیرو من با یچ

 خواد بگه؟ یم یچ
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مسجد محله رهاش کرده  یماه اش بود، جلو کی یمن محمد رو داشتم که ماهرخ رو آوردم و بزرگ کردم. وقت ـ

کنه مال مادربزرگشه. حاج آقا  یخونه و فکر م یکه االن باهاش نماز م یچادر نماز! همون چادر نماز هی نیبودن، ب

پختن، ماهرخ رو از  ینذر یکه داشتم، بجا ینذر رداد. پنج روز بعد من بخاط رخوارگاهیش لیماهرخ رو تحو ،یموسو

ما برکت بود. همه وجودمون شد،  یگرفتم و آوردم، البته با کمک خداو حاج آقا. وجود ماهرخ تو زندگ رخوارگاهیش

خواست فقط  ی. انگار خدا ممیجاست بعد از ماهرخ، ما دوباره صاحب فرزند پسر شد نیادارو ندارمون شد. وجالب 

 ما بمونه. یدونه  هی یکیماهرخ 

 و دوباره ادامه داد: رونیکرد، صورتش رو با دستش پاک کرد و نفسش رو فوت کرد ب یمکث

 ...یگفتم ول یبهت م نایزودتراز ا دیدرسته با ،یتو شوهرش یبدونه، ول یراز رو کس نیشهرام، قرار نبود ا ـ

 کردم: یو مبهوت نگاه اش م مات

 !؟یچ یول ـ

جا  نیما ماهرخ رو با جون و دل به ا یول دتش،یینزا میمر یبود که بدون نیاگه االنم بهت گفتم، واسه ا یول ـ

 !؟یدی! فهمچوقتیبه سرت نزنه. ه یو بر یدخترم رو تنها بذار نکهیا الی. اما شهرام، تو هم خمیرسوند

 مردونه و پراز اشکش رو پاک کرد و رو کرد به من: صورت

 .یاریبه روش ب یزیدخترم. مبادا چ شیتوهم پاشو برو پ م،یمر شیرم پ یمن م ـ

 از جاش بلند شد و رفت...! و

  ٭٭٭٭٭

بود. ازخونه  ختهیشه. تموم موهاش و ابرو هاش ر یم یدرمان یمیماجرا گذشت. ماهرخ هر شنبه ش نیماه از ا هشت

 نشست تا شب. یرفت. فقط از صبح کنار پنجره م ینم رونیب

 نگاه. هیاز  غیکم حالش خوب شه، اما در هیماهرخ، بلکه  شیآورد پ یدخترش رو م نازگل
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کنه. من  ینگاه م نهیشالش رو برداشته و داره خودش رو تو آ دمیماهرخ حواسش نبود رفتم تو سالن. د یروز وقت هی

که ماهرخ  نیحرکتش حالم گرفته شد. از ا نی. از ادیرو پرت کرد و شالش رو با عجله پوش نهیهول شد و آ دیرو که د

 من راحت باشه دلم گرفت. شیکشه پ یخجالت م

 کنارش، دستم رو حلقه کردم دور شونه اش: رفتم

 آخه؟ یپوش یچرا شال م1ماهرخ، خانم خوشکل من،  ـ

 راحت ترم. ،یطور نیهم ـ

 

 ستم؟یمگه من شوهر تو ن ـ

 خوب؟ ـ

 نه؟ ایهستم  ـ

 بله. ـ

 ؟یستیمن راحت ن شیپس چرا پ ـ

 ؟یکن یرو روشن م ونیزیشهرام تلو ـ

 جواب منو بده؟ ،یکن یچرا بحث رو عوض م ـ

 نیاش رو از رو زم نهینگفتم. فقط آ یزیچ گهیو د رونینگفت. نفسم رو فوت کردم ب یچیو ه نییرو انداخت پا سرش

 برداشتم و دادم بهش و برگشتم تو اتاق.

 کنم؟ چکار

 اد؟یحال و هوا درب نیچکار کنم که ماهرخ از ا دیبا من

 ؟یکن یم ینجوریمنم آدمم، چرا باهام ا خدا
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 بلند شد، از فکر درم آورد. میکه از گوش ییصدا

مو، و بعدش که مو  یسر ب هی. عکس میدرمورد کاشت مو اومد رو صفحه گوش غیتبل هیرو باز کردم.  میگوش صفحه

 کاشته.

 !خودشه

 خودشه، کچل! آره

م تو مطمئن برگشت افهیق هیراحت تر باشه و کم تر خجالت بکشه. با  کمیماهرخ  دیشا ینطوریبرم کچل کنم. ا دیبا

 کرد. آروم صداش کردم: یرو نگاه م اطیراک نشسته بود و داشت باغچه تو ح یسالن. رو صندل

 ماهرخ؟ ـ

 هووم؟ ـ

 ؟یساعت تنها باش میاشکال نداره ن ـ

 جلو تر و برگشت نگاه ام کرد: دیرو کش شالش

 کجا؟ ـ

 برم سر کوچه و برگردم. ـ

 باشه. ـ

 پس مواظب خودت باش تا برگردم. ـ

 .دهیبرام لواشک بخر، دلم کش ـ

 .ستیبرات خوب ن یبهداشت ریغ یزایفدات شم، دکتر گفت چ ـ

 .رمیم یمن که آخرش م ست،یمهم ن ـ

 ماهرخ!  ـ
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 گم؟ یمگه دروغ م ـ

 نکن ماهرخ. وونهیحرف رو تکرار نکن. منو  د نیا گهید ـ

 و دوباره گفتم: دمیبه سر وصورتم کش یاز سر کالفگ یدست 

 مواظب خودت باش تا من برگردم. ـ

 .رونیاز خونه زدم ب و

 ( گفت:شگاهی)صاحب آرایعل دمیکه رس شگاهیآرا به

 داداش؟ یشگیهمون مدل هم ـ

 نه، از ته بزن. ـ

 ؟یچ یعنی ـ

 خوام کچل کنم. یم ـ

 ها. فهیچرا؟ ح ـ

 دارم، دکتر گفته. یپوست تیحساس ـ

 شروع کرد. یحرف چیبدون ه و

 هوا به کلم خورد. ش،یداره ها. اوف یبودنم عالم کچل

 .یخوب نیبه ا یکشه. کچل یدونم ماهرخ چرا خجالت م ینم من

 رو دادم و از اون جا خارج شدم. شگاهیآرا پول

 و رفتم خونه. دمیلواشک خر یبه جا اهیخورده آلوس هیراهمم  سر

 بود. یدنید یلیخ دیمن رو د یماهرخ وقت افهیق
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 هاش چهارتا شد. چشم

 ؟یکرد یشکل نیشهرام، چرا خودت رو ا ـ

 ؟یچه شکل ـ

 .یزشت شد ،یچرا کچل کرد ،یبه اون خوب یکو موهات، موها ـ

 هم دلت بخواد شوهرت کچل باشه. یلیخ ـ

 ؟یکن یباآدم نم یمشورت هیشهرام، تو چرا  ـ

 .ستین یزیکه چ نی. ای. هرکاریکنم که تو راحت باش یم یماهرخ، من همه کار ـ

 گفت: یو با ناراحت نییرو انداخت پا سرش

 .یاشتباه کرد ـ

 راحت ترم، توهم اون شالت رو بردار. یجور نیآقا من ا ـ

 نه. ـ

 آره. ـ

 نه. ـ

 گم آره. یم ـ

 خوام. یگم نم یم ـ

 .دمیحرکت شالش رو ازسرش کش هیهنوز حرفش تموم نشده بود که با  و

 تو بغلم: دمشیدستش رو گذاشت رو سرش. کش یخجالت و ناراحت از

تازه االن جفتمون باهم سِت  ه؟یخجالت واسه چ نیمو. پس ا یچه با مو، چه ب ،ییایزن دن نیباتریماهرخ، تو ز ـ

 . پس راحت باش.میمو ندار م،یکرد
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 بود. اونم بعداز هشت ماه. یلیهم خودش خ نیزد. هم یجون یب لبخند

 بودم رو نشونش دادم. دمیکه خر یاهیآلو س سهیرو مبل و ک نشوندمش

 دم؟یخر یلواشک چ یجا نیبب ـ

 خواست. یمن دلم لواشک م یول ـ

 .سهیخ نیکنه آخه، اون خشکه، ا یم یچه فرق ـ

 زد و گفت: یبود، اما لبخند یناراض

 خورم.  یدستت درد نکنه، بعد م ـ

 خورده من و من کرد وگفت: هی بعد

 ؟یدرست کن ییشه برام چا یم ـ

 .هیعال نینگاه اش کردم. ا باتعجب

 همسرم. لیبا کمال م ـ

 .زمیدبش بر ییبذارم، هم دوتا چا خچالیرو  وهیبه سمت آشپزخونه رفتم که هم م و

انگار  یازخوشحال ،ییزد. االن که گفت چا ینم یچیلب به ه ه،یچ شیماریبود ب دهیفهم یبود. از وقت بیعج

 .مهیعروس

 گذاشتم و بردم سالن: روزهیسنگ ف ینیداخل س کیتا استکان کمر بار دو

 من. یبایخانم ز یلب سوز و دبش برا ییچا هی نمیا ـ

 استکان برداشت. هیلبخند نگاه ام کرد و  با

 ؟یموافق اط،یتوح میگم ماهرخ، کاش بر یم ـ

 .میآره، بر ـ



 چادر گلی 

 

 
124 

 

 خوب پاشو، دستت رو بده به من. ـ

 .اطیگوشه ح یصبحونه خور زیسمت م میآروم و قدم زنون رفت و

 شهرام؟ ـ

 جانم؟ ـ

 بپوشم. یکاش شالم رو بد ـ

 نه. ـ

 راحت ترم. ینجوریا گه،یبده د ـ

 .یخوشکل تر ینجورینه، ا ـ

 خوردم و گفتم: ییقورت از چا هی

 شه. یخوبه، خاک هم بلند نم یلیبرگ ها خ یرو درختا، بو زمیآب بر کمی هیماهرخ، نظرت چ ـ

 شه خوب انجام بده. یدونم اگه حوصلت م ینم ـ

و دنبال سر  اطیمتفکرانه، با اون سر کچلم راه افتادم کف ح افهیاز حرف ماهرخ، ازجام بلند شدم و با ق تیتبع به

 فتم:گ ینسبتا بلند یرو مثه قهرمان ها رو سرم باال بردم و با صدا لنگیکردم، ش داشیپ یگشتم. وقت یم لنگیش

 !افتمی افتم،ی ـ

 باشه. ادیآب رو تا آخر باز کردم که فشارش ز ری. شدیخند یو آروم م زیر یلیهم خ ماهرخ

 پل درست کردم، بعد رو کردم به ماهرخ: هیهامون با آب  یبچگ ادیبه  اول

 ؟یکرد یکارها م نیماهرخ توهم از ا ـ

 بابا. میرد شو. خل وچل بود رشیگفت از ز یساخت، به منم م یبا آب پل م ینجوریا شهیآره، محمد هم یوا ـ

 االنم رد شو. ایب ـ
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 شه.  یتونم، چسب دستم باز م ینم ـ

 یازش م یهفتگ یها شیکه بخاطر آزما ییتمام سوزن ها ی. چشمم به دست کبودش افتاد. جاختیعان دلم ر هی

 دستش مونده بود. یگرفتن وکبود شده بود، رو

 .دیباز یخودش رو م دی. نباارمیخودم ن یگرفت، اما مجبور بودم به رو یم دلم

 !؟یشهرام، خوب ـ

 من، آره، چطور؟! ـ

 آبم بازه، چاییت هم یخ کرد. لنگیمن، شآخه خیره شدى به  -

 تو بخور االن میام. -

دسته زنبور از میون درخت ها  هیو شلنگ رو به سمت درخت ها گرفتم. یه دفعه صداى ویز ویز بلند شد و پشتش  

 و پراکنده شدن. نمی دونستم کدوم طرفى برم. صداى ماهرخ هم که از ترس مدام صدام می کرد گیج ترم رونیزدن ب

 کرده بود. تو همون حالت بودم که چشمتون روز بد نبینه، زنبور نیشم زد، اونم درست وسط سرم!

مى سوخت، داشتم آتیش می گرفتم،  یلیدوییدم. همون موقع ورم کرد. خ اطیدستم رو گذاشتم رو سرم و دور ح 

قدر خندید که از چشم هاش اشک ماهرخ اول با ترس نگام کرد، بعد که چشمش افتاد به سرم، پقى زد زیر خنده. اون

 می اومد.

 بفرما، یه امروزى ما هوس کردیم کچل باشیم، اصل باید همین امروز ما رو زنبور نیش بزنه! -

 همون جور که دستش جلو دهنش بود و می خندید با زور گفت:  ماهرخ

 !یلیواى شهرام، خیلى با مزه شدى، خ -

 زود تر می رفتم آب پاشى!اگه می دونستم اینقدر خوشحال می شى،  -

 نه عزیزم.خوشحال واسه چى،  ولى حتما برو خودت رو تو آینه ببین. -

 .دیدهنش رو گرفت وغش غش خند یدوباره جلو و
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 خورده چپ چپ نگاه اش کردم. هی

 .دیخند یچه م بدجنس

 ماهرخ سرم می سوزه! -

 بیا برات لیمو بزنم، زود خوب مى شه. -

 هم ناله کردم: یسوز خاص هیسمتش با رفتم  یکه م یجور نیهم

 .یشهرام شد یب ،یشوهر شد ی. بیشد وهیکه ماهرخ، ب یآخ ـ

 بخنده گفت: نکهیا بدون

 . فشارت نره باال.ایبانمک شد یلیخ ـ

 .یماهرخ قول بده بعد من شوهر نکن ـ

 شهرام! ـ

 گفت.  یمحکم و عصبان یلیخ نویا

 دوباره گفت: بعدش

 بزنم.  مویزنبور رو ل شین یتا جا گه،ید نجایا نیبش ایب ـ

 اشاره کرد. یناهار خور زیپشت م یبه صندل و

 فقط مى خواستم سرم رو زنبور نیش بزنه انگار کرم داشتم. -

 کردم سمت ماهرخ که داشت خودش رو کنترل می کرد نخنده: رو

 خندشم برا تو خانووم. -
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 .دیخند یا هیثان چند

 !دهیخیلى آروم، خم شد و لبش رو گذاشت جاى نیش زنبوره! خیلى تعجب آور بود. این کار از ماهرخ بع وبعد

 نگاه ام کرد وگفت: شهیرو برداشت و مهربون تراز هم لبش

 تو به خاطر من موهات رو زدى شهرام، اگه زنده موندم جبران می کنم.-

 حرف رو نزن. نیم اماهرخ، ماهرخ، ماهرخ. زبونم مو درآورد بس که گفت -

 خوب شهرام این حقیقته، من موندنى نیستم، نمی دونم شایدم باشم، اما... -

 کرد و آب دهنش رو قورت داد و ادامه داد: یمکث هی

 اما در هر صورت تو مرد مهربون منى! ـ

 خدا توبه! یوا

 ؟یعنیاز کدوم طرف دراومده  آفتاب

 رو کشیدم و نشوندمش رو پام: دستش

 دیگه هیچ وقت این حرف رو نزن، می دونى اگر یه تار موت کم شد، من می میرم؟ ماهرخ، -

 یه تار مو؟ دیگه مویی برام نمونده! -

 .دیو بغضش ترک نییرو انداخت پا سرش

 درست می شه، به خدا دوباره خوب می شى، موهات در میاد. ماهرخ نگاه ام کن، گریه نکن، ببین منو. -

 کش رو باال آوردم.دستام صورت پر از اش با

 ماهرخ تو منو دوست دارى؟ -

 نگاه ام می کرد. فقط
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 ماهرخ گریه نکن، جوابم رو بده، تو منو دوست دارى؟ -

 خوب معلومه. -

 عاشقمى؟ -

 بلد نیستم؟ ه،یعاشقى چه جور -

 دلم عاشقانه نگاه اش کردم. تو

. صاف وصادقه. پس داره تاوان هیدونه چه شکل یبار هم عشق رو تجربه نکرده. نم کی یماهرخ ساده اس. حت چقدر

 ده؟ یرو پس م یچ

 رو تو دستم فشردم و گفتم: دستش

ماهرخ، عاشقى یعنى نفست بسته به نفس هاش باشه. یعنى یا اون یا هیچ کس، یعنى خالصه شدن همه  یدون یم -

 دنیا تو اون شخص، البته از نظر من... یعنى...

 بقیه حرفم رو ادامه داد: و

 هستى! یعنى همه وجودت باشه. شییعنى دارى با مرگ دست و پنجه نرم می کنى، اما فکر آینده و خوشبخت -

 .ختیر یصورت اشک م یپهنا به

 و گفت: دیکش یآه

 یعنى من عاشقتم شهرام. ـ

 خوام...  یخوام. من نم یندارم حاال که معنى عاشقى رو بلد شدم بمیرم. نم دوست

 هقش بلند شد. هق

اولین بارى بود که این حرف رو از ماهرخ می شنیدم. با همه وجودم بغلش کردم و فشردمش، بوش کردم، چند بار  این

 بوسیدمش
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 قربونت برم عشق من، گریه نکن، ببین ماهرخ تو باید قوى باشى، امید داشته باشى. -

 امید به چى آخه، به مردن؟ -

اطر من و به عشق من تا ابد کنارم بمونى، مى فهمى ماهرخ؟ باید نه به زندگى! حداقل به عشق من، تو باید به خ -

 بمونى.

 کرد. یهق هق م فقط

 کنم.  ینکن. خواهش م هیماهرخ، بخاطر من. گر ـ

 صورتش رو پاک کردم: یرو یها اشک

 . پاشو، پاشو آماده شو بریم یه چرخى بزنیم، حال و هوات عوض شه، پاشو عشقم.گهیاِ،ماهرخ،بسه د ـ

 کرد گفت: یچشمش رو پاک م ریکه ز یورج نیهم

 االن حوصله ندارم. گه،یوقت د هیبذار  ـ

 زنه. بگو چشم! یزن خوب رو حرف شوهرش حرف نم هی ـ

 گفت: دیخند یهم م د،یکش یکرد هم دماغشو باال م یم هیهم زمان که هم گر و

 چشم! ـ

 .اریسرراهت کاله منم ب ـ

 سریع از جاش بلند شد و رفت که آماده شه.  و

کردم، چقدر نسبت به هشت ماه قبل الغر تر شده بود، رنگ به صورتش نبود و این من رو هر  یرو نگاه م رفتنش

 لحظه نگران تر می کرد. اگه ماهرخ چیزیش بشه من کم میارم، مطمئنا دیگه نمی کشم.

 .دیچیوشم پمبل که صداش تو گ یدادم به پشت هیرو تک سرم

 شهرام من آماده ام. اینم کاله تو. -
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 دستش گرفتم و رو سرم گذاشتم.از جام بلند شدم، سوئیچ رو برداشتم و به همراه ماهرخ از خونه اومدم بیرون. از

 خانم؟ میخوب حاال کجا بر ـ

 نداره. یبرو، فرق یهر جا دوست دار ـ

 م؟یبزن یبستن میبر ـ

 .میبزن ـ

 حرکت کردم. یفروش یرو گرفتم و به سمت بستن گازش

 ینگاه م ابونیوسط خ یپسر بچه  یها یو منتظر سبز شدن چراغ شدم. به دستمال کاغذ ستادمیچراغ قرمز ا پشت

 یسه ساله تو بغل مامانش نشسته بود و منو نگاه م ایدو  یدختر بچه  هی. یکنار نیکردم که چشمم افتاد به ماش

 شد. انینما شیموش یکه با خندش، دندونا رونیکرد. زبونم رو آوردم ب

 !م؟یدختر بش هیشه من و ماهرخ هم صاحب  یم یعنی

 کردم سمت ماهرخ و فکرم رو به زبون آوردم: رو

 م؟یدختر تپل مپل و خوشکل داشته باش هیخواد  یماهرخ، دلت م ـ

 نگاه ام کرد وگفت: باتعجب

 رفته؟ ادتیتونم باردار شم،  یدکتر که گفت من نم ـ

 نرفته. ادمینه،  ـ

 کردم و دوباره گفتم: یمکث

 که! میاریاز پرورشگاه ب میتون یم یول ـ

 :یدرشتش، شد اندازه نعلبک یها چشم

 شهرام، حالت خوبه؟ یگ یم یچ ـ
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 بله که خوبم. ـ

 من. تیوضع نیشه، اونم با ا ینم  ـ

 یم یبه فرزند ی. هرکدوم تو دوس داشتمینیب یهمشون رو م میر ی. میهم خوب یلیتو چشه، خ تیمگه وضع ـ

 .میریگ

 .میبر یتو وقت ادار دیشه، با یاالن که نم ـ

 .میاریکه دخترمون رو ب میر یکنم م یم دارتیباشه پس، فردا ب ـ

 شو. الیخی. بستیکار درست ن نیشهرام ا ـ

 درسته. ـ

 شن. شهرام ول کن. یناراحت م نایبابا ا ـ

شم، اونم  یم الیخیصورت ب هیبزنم. در  ششیدوست دارم آت مه،یماهرخ. زندگ ستیمربوط ن یما به کس یزندگ ـ

 .نیهم ،یباش یکه تو ناراض نیا

 گفت. یم یا گهید زیبود اما صورت دو دل و نگرانش چ تشیماهرخ، نشون از رضا سکوت

 ؟یوانیل ای یفیق ـ

 ؟یچ ـ

 کجا ماهرخ؟ میاالن اومد ـ

 .یفروش یبستن ـ

 ؟یوانیل ای یفیخوب ق ـ

 کدوم، فالوده! چیه ـ

 با دو تا ظرف فالوده، نشستم کنارش. و
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 ٭٭٭٭٭

 ماهرخ

 ٭٭٭٭٭

 که از پنجره به صورتم مى خورد، اذیتم می کرد. برگشتم اون سمت تخت و تو بغل شهرام جا شدم. نورى

 صبح بخیر خانوم زیباى من. -

 که چشمام بسته بود، بادهن بسته هم ناله کردم: یطور همون

 اوووم. -

 اووم چیه تنبل، پاشو کلى کار داریم. قرارمون رو یادت رفته؟ -

 خوابم میاد. -

 پاشو، قراره امروز نى نى دار شیمااا. -

 مضطرب گفتم: یلیخ

 تو واقعا می خواى از پروشگاه بچه بیارى، اونم با این وضعیت من؟ -

 هم گفتم. آره یه ماه پیشونیش رو میاریم. روزیخیلى هم خوبه! د تو وضعیتت -

واقعا نمی دونستم چه کار کنم. حتى نمی دونستم این کارمون درسته یا نه. با اصرار شهرام از جام بلند شدم. بى  

 حوصله تر از همیشه رفتم دست و روم رو شستم.

 شهرام، اون شده بود آینه من! نهین شده بودم آبندازم آماده شدم. دراصل م نهیبه آ ینگاه نکهیا بدون

نمی خواست خودم رو ببینم! دوست نداشتم ببینم هر روز به مرگ نزدیک تر می شم، هد بندم رو پوشیدم و  دلم

 مقنعم رو سر کردم، دکمه هاى مانتومم بستم.

 من آمادم شهرام. -
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 پس کو چادرت؟ -

 سر جا لباسیه، برش می دارم.-

 .گهید میخوب بپوش بر ـ

 .ستادیدر منتظر من ا یحرفش سوئیچ رو هم برداشت و جلو نیهمزمان با ا و

 .رونیب میو باهم از خونه زد دمیهم چادرم رو پوش من

 به امید تو. خدایا

 بریم؟-

 ؟یشهرام مطمئن ـ

 ؟یستیماهرخ؟ آره، مطمئنم. مگه تو مطمئن ن یپرس یچندبار م ـ

 نه! ـ

 !زمیعز یش یمطمئن م یاونجا که بر ـ

 ... رفت.ابونیکامال مطمئن به سمت پرورشگاه خ و

 شهرام؟ -

 جان شهرام؟ ـ

 به نظرت کار ما درسته؟ -

 آره که درسته، چرا درست نباشه؟ -

 نمى دونم استرس دارم. -

 نداشته باش، وقتشه مامان شى. -
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رو پایین انداختم. اشک تو چشم هام حلقه زد؛ خدایا من دارم تاوان کدوم اشتباهم رو پس می دم که زندگیم  سرم

 این شد؟ 

 باید اینجورى شه؟  چرا

 به این خوبى داره پاى من می سوزه، خدایا چرا؟  شهرام

 تو. یبه رضا میاشکال نداره، باشه، شکرت، بازم شکرت خدا... راض یول

 دارى گریه می کنى؟ماهرخ، تو  -

 رو پاک کردم. اشکام

 نه! -

 پس چرا صورتت خیسه، چته؟ جاییت درد میکنه؟ -

 و جفت پا رفت رو ترمز. 

 نه به خدا خوبم. -

 ماهرخ چته نصف جونم کردى.-

 هیچى دلم گرفت. -

 باز به چى فکر کردى؟ -

 که تو دارى پاى من می سوزى. به زندگیم. به اینکه نباید یه بچه از خودمون داشته باشیم. به این -

 سوزم؟ یگفته من دارم به پات م یک ـ

 خودم. ـ

به  یحق ندار خودیب یحرفا هیحرف رو هم مثل بق نیهستم. ا یراض میهم از زندگ یلی. من خیجا کرد یخودت ب ـ

 ؟یدی.فهمیاریزبون ب
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 ادامه داد. شیرو گفت و دوباره به رانندگ نیا

 زد: یلب غر م ریکرد و ز یم یرانندگ

 ؟یگ یرو م اتیچرند نیا یپرستمت که ه یکم دوست دارم، کم م ـ

 بودم. دهیباور رس نیمن به ا د،یپرست ی. شهرام من رو مختمیر یصدا اشک م یب فقط

دم.  یمن بخاطر تو جون م وونه،ید یمن یجور حرف ها ورد زبونته؟ تو زندگ نیماهرخ جواب منو بده، چرا همش ا ـ

 بعد تو...

 داد. یانجام م تیتو عصبان شهیکه هم ی. کاررونینفسش رو داد ب کالفه

 زنم. یمدل حرف هارو ازت بشنوم، تا ابد باهات حرف نم نیا گهیبار د کیخورم، اگه  یماهرخ قسم م ـ

 بار هم کم آوردم. نیآوردم. ا یشهرام کم م یها یدر برابر خوب شهیسکوت کردم. هم فقط

 نشد. دیکه با یزیاون چ شیزندگ نکهیسوخت، از ا یمن دلم م یول

 کردم؟ یم دایشهرام پ یبه خوب ویآخه ک یحاضر بودم منو طالق بده، ول یحت

 .اشیو من شدم تمام دن دیدست کش ایکه بخاطر من از تمام دن یشهرام

 من تو خونه نشسته. یماهه پا به پا هشت

 شده، بامن نشسته، با من غذا خورده، با من... داریبامن ب ده،یماهه با من خواب هشت

 !ره؟یبخاطر من بم یکه حاضره حت هیچه عشق نیا آخه

 ...ستین یعشق عاد هیعشق  نیا قطعا

 !هیعشق اله هی

 زد: یلب غر م ریکرد و ز یم یرانندگ

 ؟یگ یرو م اتیچرند نیا یپرستمت که ه یکم دوست دارم، کم م ـ
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 بودم. دهیباور رس نیمن به ا د،یپرست یشهرام من رو م. ختمیر یصدا اشک م یب فقط

دم.  یمن بخاطر تو جون م وونه،ید یمن یجور حرف ها ورد زبونته؟ تو زندگ نیماهرخ جواب منو بده، چرا همش ا ـ

 بعد تو...

 داد. یانجام م تیتو عصبان شهیکه هم ی. کاررونینفسش رو داد ب کالفه

 زنم. یمدل حرف هارو ازت بشنوم، تا ابد باهات حرف نم نیا گهیبار د کیخورم، اگه  یماهرخ قسم م ـ

 بار هم کم آوردم. نیآوردم. ا یشهرام کم م یها یدر برابر خوب شهیسکوت کردم. هم فقط

 نشد. دیکه با یزیاون چ شیزندگ نکهیسوخت، از ا یمن دلم م یول

 کردم؟ یم دایشهرام پ یبه خوب ویآخه ک یحاضر بودم منو طالق بده، ول یحت

 .اشیو من شدم تمام دن دیدست کش ایکه بخاطر من از تمام دن یشهرام

 من تو خونه نشسته. یماهه پا به پا هشت

 شده، بامن نشسته، با من غذا خورده، با من... داریبامن ب ده،یماهه با من خواب هشت

 !ره؟یبخاطر من بم یکه حاضره حت هیچه عشق نیا آخه

 ...ستین یعشق عاد هیعشق  نیا قطعا

 !هیعشق اله هی

ساعت بعد جلوى در شیر خوارگاه بودیم. بعد از صحبت با رییس اونجا که یه خانم جوان بود، و نشون دادن  نیم

الزم که تاییده ما رو نشون می داد، به اتاقى رفتیم که پر از نوزاد بود، یه عالمه بچه ى معصوم  یمدارک و انجام کارها

ه بودن. به پیشنهاد خانم لواسانى ) رییس شیر خوار گاه( به یه اتاق دیگه رفتیم که رده سنى بچه که آروم خوابید

 هاى نگه دارى شده از شش ماه تا یک سال بودن.

 رو تک به تک دیدم، یکى از یکى معصوم تر. سرگرم دید زدنشون بودم که شهرام صدام زد: همه

 اِ ماهرخ، بیا اینو ببین. -
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 بدون هیچ حرفى سمت شهرام رفتم. و

 چیو ؟ -

اینو ببینش! چه نازه. چشم هاش آبیه، لپاش گلیه، موهاشم خرماییه. دو تا دندون موشى هم داره. دقیقا مثل تو  -

 قصه هاست این بچه.

 عزیزم چه نازه، کى دلش اومده این بچه رو اینجا بزاره؟ -

 ماهرخ نگاه اش کن می خنده! -

 : این بچه پدرو مادرش تو تصادف مردن، سر راهى نیست.خانم لواسانى -

 و گفت: دیدختر بچه کش یبه موها یدست شهرام

 ماهرخ؟ هینظرت چ ـ

 !هیدوست داشتن ـ

 : جدا؟ پس موافقى همین رو به فرزندى قبول کنیم؟شهرام

 هر چى تو بگى شهرام. -

 دین، می گم بچه رو آماده کنن. لواسانى: مبارکه، پس تا شما کارهاى دفتریش رو انجام می  خانم

 شهرام هم خوشحال وخندون رفت که یه سرى چیز بنام دخترمون بزنه. 

 نشستم تو اتاق که بچه رو بیارن. بعد از نیم ساعت شهرام اومد. 

 چى شد شهرام؟ -

 هیچى فردا باید برم محضر، نیاوردنش؟ -

 نه هنوز. ـ

 وارد شدن.  یهمین حین خانم لواسانى و یه پرستار که بچه بغلش بود با یه ساک دست در
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هست. شما مى تونى اسمش رو موقع گرفتن شناسنامه عوض  نیبفرمایید اینم گل دخترتون، راستى اسمش دِلژ -

 کنى، ولى به این اسم عادت داره.

 تو هست. ی: ماهرخ ببین، این پارچه دورش شبیه چادر گل گلشهرام

 ازاالن بامن ست کرده.آره، چه جالب، دخترم  -

 خدا می دونه تو اون چادر رو دوس دارى، وقت و بى وقت می ذارتش سر راهت. ـ

ه ک یبخاطر شناخت یول م،یبد یکس لیبچه رو تحو یمحضر یشمس، ما امکان نداره بدون کارها ی: آقایلواسان خانم

 .دیمونده رو انجام بد یباق یفردا صبح اول وقت تمام کارها دیکن ی. سعمینجام دادکاررو ا نیاالن ا م،یاز پدرتون دار

 از لطفتون. ی: اطاعت. مرسشهرام

 اومدیم. که شهرام با ذوق گفت: رونیرو بغل کردم و بعد از برداشتن مدارک و خداحافظى از اونجا ب بچه

 بریم براش خرید.  -

 االن؟ -

 بعدش هم می ریم خونه مامان اینا، یا نه همه رو شام دعوت می کنیم خونه خودمون. آره،

 انجام بده. یدون ینمی دونم ، هرچى صالح م -

 و به سمت مرکز خرید حرکت کردیم. 

 

 کردم.  یم دیکه از االن به بعد دخترمه خر یبچه، اونم بچه ا هی یبود که برا یبار نیاول نیا

 .میدر خونه، لباس هاش رو هم خودمون آورد میفرستاد یبار نیماش هیو کمدش رو با  تخت

 شد رو انتخاب کردم. یاتاق خودمون باز م یکه درش روبرو یاتاق

 کوچک و آروم. یاتاق دخترونه  هیبنفش.  ناتیبا فرش و لوستر و تزئ د،یسف یکمد وتخت و گهواره  بیترک
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 هارو بردارم که تلفن داخل سالن زنگ خورد. دیخر هیتو اتاق خودم بق برگشتم

رو برداشتم،  ینشه، زود تلفن اتاق خودم رو جواب دادم. همزمان که من گوش داریاز صداش ب نیدلژ نکهیا واسه

 رو برداشت. یشهرام هم گوش

 :یتو گوش دیچیبابام پ یصدا

 جا که ماهرخ صدات رو نشنوه. هیالو شهرام، برو  ـ

 که من نشنوم؟!! ییکنجکاو شدم. چرا شهرام بره جا یرو بذارم ول یگوش خواستم

 شده؟ یچ

 عان دلهره گرفتم. هی

 :اطیرفت تو ح شهرام

 کنه. یرو آماده م نیاتاق دلژ . ماهرخ دارهاطیالو، اومدم تو ح ـ

 ماهرخ خوش حاله؟ ـ

 باشه. ومدهیشده. فکر کنم بدش ن یبچه دار رهیکه درگ یحساب ـ

 یهم دل دختر من رو شاد کرد ،یگرفت یبچه رو به فرزند هیهم  ؟یکرد یچه ثواب یدون یبده پسرم، م رتیخدا خ ـ

 باشه باباجان. یخدا ازت راض

 .ستین یزیکه چ نیکنم، ا یم یبابا من بخاطر ماهرخ همه کار ـ

 ن؟یاز کدوم پرورش گاه آورد ـ

 ...ابونیپرورشگاه خ ـ

 یزیشهرام چ یکه خودش اومده، دخترش هم آورد. دخترم شانس نداره. راست ییماهرخ، از همون جا یبرا رمیبم ـ

 ؟یکه بهش نگفت
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 دونه؟ یم یراحت. جز من و شما ک التونیمونه. خ یخودمون م شیراز تا ابد پ نینه، ا ـ

 مادرش. ـ

 راحت باشه پس. التونیخ ـ

 گفتن؟! یم یچ نایا

 که من اومدم دخترمم اومده؟ یکه از همون پرورش گاه یچ یعنی

 ... من... ستمیمن... دخترشون ن یعنی

 قلبم باال رفت. ضربان

 بود.  نیسنگ نمیقفل شد.به نفس نفس افتادم. س زبونم

 ... ش... شه... شهرا

 تونستم صداش بزنم.  ینم یحت

 شدم... نیشدم و باالخره سرجام نقش زم کبود

 عالمه دستگاه بودم. هی ریو ز مارستانیب یبه هوش اومدم تو یاما وقت چه قدر تو همون حالت بودم، ادینم ادمی

 سرم بابام بود. یکه اومد باال یکس نیاول

 .نجامیبابا االن ا یاز ذهنم گذشت. من بخاطر حرف ها زیهمه چ هیچندثان تو

 شدم بهش. رهیخ

 گفتم چرا بابا؟ تودلم

 ام؟ یسرراه یبه خودم نگفت چرا

 د؟یحق رو از من گرفت نیا چرا
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 . چرا بابا؟دیکردم که خانوادم شماها باش یشدم آرزو م یاگه هزاربار هم متولد م من

 که از چشمم افتاد، بابارو نگران کرد. یاشک قطره

 کنه؟  یدرد م تییدخترم، جا یکن یم هیماهرخ، چرا گر ـ

 بگم؟  ینگفتم. چ یزیچ

 کنه؟ یقلبم، دلم، همه وجودم درد م بگم

 بگم؟ از کدوم دردم بگم؟ یچ

 گفتم! یبه خاطر شهرام نبود، م اگه

 کشه، سکوت کردم. یهارو به دوش م یبدبخت نیمن داره ا یچون شهرام هم پا به پا یول

 ؟یحرف بزن یتون یماهرخ دخترم، م ـ

 آره. شهرام کجاست؟ ـ

 یزیچ هیسرت بود، االن فرستادمش بره  یباال شیپ قهیده دق نیتا هم شبیهزار مرتبه شکرت. شهرام از د ایخدا ـ

 بخوره.

  شب؟یازد ـ

 آره. ـ

 مگه چم شده بود؟ ـ

 ...یسرت شکسته ول میرفت. فکر کرد یاز گوشت خون م ،یافتاده بود ـ

 !؟یول ـ

 وگرنه... ،یداشت یزیدکتر گفت بخاطر فشار باال،ازگوشت خون  اومده بوده. البته خدارو شکر که خون ر ـ

 کرد و دوباره ادامه داد: یمکث هی
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 !یوگرنه سکته کرده بود ـ

 روبراهه، سکته نکرده بودم فقط. میسکتم کم بود.همه چ فقط

 ؟یزنگ بزن یخواست یم ییتلفن تو دستت بود، به جا یگوش ،یکه افتاده بود شبیگم ماهرخ بابا، د یم ـ

 نه! ـ

 نگاه ام کرد و گفت: دیشک و ترد با

 تو دستت بود؟ یپس چرا گوش ـ

 اد؟یب یشه به شهرام بگ یبابا. م ادینم ادمی ـ

 بعد شهرام اومد داخل. قهی. و پنج دقرونیناچار از جاش بلندشد و از اتاق رفت ب به

 دفعه؟ هیخانم خوشکل من چش شد  ـ

 لبخند زدم. هی فقط

 کم فشار دادم. هیکه داشتم، دستش رو  ییذره نا هیرو محکم گرفت تو دستش. باهمون  دستم

 چقدر دوسش دارن. یدون ی. نمنهیریش شیپ نیدلژ یراست ـ

 رفته بود. ادمیمن پاک  یخدا یوا ن؟یدلژ

 نبود. حالش خوبه؟ ادمیشهرام اصال  یوا ـ

 رفته، واقعا که. ادشیمارو باش، بچه اش رو  یمامان کوچولو ـ

 خنده دار بود. یلیاز رو تاسف تکون داد که خ یبرام سر و

 

 دلم شروع کردم، یخودم و تو یرو برا یدیجد یبود، زندگ میماریتراز ب نیکه هزار برابر سنگ یاون شب با کوه غم از

 ...اوردمیشهرام ن یبه رو چوقتیاما ه



 چادر گلی 

 

 
143 

 

 ٭٭٭٭٭

 شهرام

 ٭٭٭٭٭

است م تو خونه نیتو بغلم خوابیده بود، به صورتش نگاه می کردم. لپاش گل انداخته بود. امروز یک ماهه که دلژ آروم

 و ماهرخ حسابى باهاش سرگرمه.

امشب واسمون مهمون بیاد. هم خانواده من و هم خانواده ماهرخ. خیلى خوشحالم که اونا از این کارمون  قراره

دختر کوچولوم بودم  ینمی کنن انگار واقعا نوه شون هست. محو تماشا نیخوشحالن و اصال احساس غریبگى با دلژ

 تو خلوتمون: دیکه ماهرخ اومد و پر

 رو آروم بیدار کن باید ببرمش حمام. نیشهرام، دلژ-

 من دلم نمیاد خودت بیدارش کن. -

و خیلى آروم  ن،یآروم دستاش رو با حالت نوازش کشید رو صورت دلژ ن،یبا تعجب نگام کرد بعد اومد سمت دلژ اول

 تر صداش کرد:

 ...نیمامانى، دختر خوشکل من، پاشو مامان، دلژ ن،یدلژ -

 اش می کردم و ذوق می کردم! خدایا چرا ماهرخ نباید از خودش یه بچه داشته باشه؟ نگاه

 ؟یسرنوشت رو براش نوشت نیا چرا

 ...چرا

 شهرام چرا اینجورى نگاه ام می کنى، چیزى شده؟ -

 دوس دارم نگاه ات کنم از خوشگلیات کم می شه؟ -

 چال افتاد. رو انداخت پایین و یه لبخند ریز زد که لپاش سرش

 و صداش کرد. نیرو صورت دلژ دیدستش رو کش دوباره
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 که تکون خورد دست انداخت زیر سرش و کشیدش تو بغل خودش. نیدلژ

 راستى ماهرخ امروز چندمه؟ -

 وچهارمه. ستیفکر کنم ب -

 رو؟! یمهم نیبه ا هیرفته بود قض ادمی. چرا میشونیتو پ دمیکوب محکم

 امروز وقت شیمى درمانیته! اى واى، برو آماده شو بریم. یچرا زودتر نگفت ـ

 نمى خوام حالم خوبه. -

 یعنى چى نمی خواى؟ نمی شه که. -

 شهرام حالم خوبه، لطفا اصرار نکن عشقم. -

 به سمت حمام رفت! و

  ؟یچ فتهیبراش ب ینشه، اگه اتفاق یمیشه که ش ینم

 نه؟ ایاگر این ماه شیمى درمانى نشه اتفاقى براش می افته  نمیبا دکترش صحبت کنم. بب باید

رو برداشتم و شماره دکترش رو گرفتم، اما پشیمون شدم و قطعش کردم، حضورى می رم پیشش فردا،  گوشیم

 بهتره. ینجوریا

 تقریبا پنج بود. همه مرتب و ماهرخ کلى غذا درست کرده بود. ساعت

 ماهرخ؟ -

 بعد از چند ثانیه: و

 انم؟ج -

 کارى ندارى انجام بدم؟ -

 و از بین در حمام آورد بیرون با تعجب نگام کرد. سرش
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 چیه؟ -

 واقعا مى خواى کمک کنى؟ -

 بى انصاف مگه تا حاال کمکت نکردم که اینجورى مى گى؟ -

 پقى زد زیر خنده. خبیصانه نگام کرد و گفت: و

 ساالد درست کن. -

 ر این حد!نه د یعزیزم گفتم کمکت می کنم ول -

 رو ریز کرد و گفت: چشماش

 برا همین پرسیدم واقعا می خواى کمک کنى یا نه؟! -

 خیلى خوب بابا درست می کنم. وسایلش رو کجا گذاشتى؟ -

 رو میز، خیارا هم تو یخچال. -

 رفتم. خچالیاز حرف ماهرخ به سمت  تیبه تبع و

 خودم نشستم و پوست کندم. . بعدهم با ژست مخصوصرونیمرد آوردم ب هیمثه  ارهارویخ

 خوردشون کنم؟  یچه شکل حاال

 تز نداده بودم، چه سخته. یالک کاش

 درست کردن ساالد بودم که با خنده ماهرخ به خودم اومدم. ریدرگ

 چیه، مسخره مى کنى؟  -

 نه. -

 دوباره زد زیر خنده. و
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 خوب، دارم برات. یلیخ ـ

 خندم شهرام. یمن که از تو نم یوا ـ

 خانم. یگ یآره تو که راست م ـ

 .دیدوباره غش غش خند و

 دهنش. یچپ چپ نگاه اش کردم، که دستش رو گذاشت جلو کمی

 کجاست، سرما نخوره؟ نیدلژ-

 رو تختشه داره بازى می کنه. ولى خیلى با مزه شدى شهرام. -

 نکرده بودم که کردم.معلومه که با مزه مى شم، ببین توى وروجک چه بالیی سرم آوردى. ساالد درست  -

 دوباره زد زیر خنده. و

 بود. دهیچیماهرخ تو خونه نپ یخنده ها یوقت بود صدا یلینگاه اش کردم، خ کمی

 تو موش سر آشپز بشم. یخنده  هیثان هیمن حاضرم به خاطر  -

 و بعد گرمى حلقه ى دستش رو دور خودم حس کردم. 

 چیز آماده بودو نزدیک اومدن مهمون ها. همه

 شهرام من برم آماده شم. -

 برو، من چى بپوشم؟ -

 پیرهن سفید تو! نه پیرهن گلبهى بپوش با شلوار مشکى. -

 باشه مامان جون ) با یه خنده موذیانه( -

 چشمى برام نازک کرد:  پشت
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 !نمیمن فقط مامان دلژ -

 به سمت اتاقش رفت. بعد از نیم ساعت از اتاق اومد بیرون. و

س گلبهى گلدارش به چشم می اومد. روسری اش رو به زیبا ترین شکل ممکن سر کرده بود. لباس ماهرخ تو لبا قامت

 با خودش ست کرده بود. نمیدلژ

 اى نامردا مادرو دختر با هم ست کردین؟ -

 آره دلت بسوزه، دخترم همیشه با منه. -

 خیلى خوب اینجوریاست، االن می رم ساالد رو بهم می ریزم. -

 سمت آشپزخونه. دمییدو و

 گفت: غیرفتم سراغ ظرف ساالدا با ج یجد یجد دید یوقت

 نه، نه، نه، تسلیم. -

 یه دستش رو باال برد و دوباره ادامه داد: و

 اصال هر چى تو بگى همسرم! -

 نه دیگه، من االن بهم برخورده، باید از دلم درارى!-

 اومد سمتم و لبش رو گذاشت رو گونم.  و

 آشتى؟ -

 نچ! -

 چرا؟-

 کم بود!-

 ترش کنه که آیفون زده شد. کیرمانت اومد
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 اى خروس بى محل، و غرغر کنان به سمت آیفون رفتم. -

 رسیدن. بالخره

از ترس تو بغل  نیباز شد و یکى یکى اومدن داخل. هم همه ى سالم و احوال پرسى کل خونه رو گرفته بود. دلژ در

 ماهرخ قایم شده بود.

 رو ازش گرفت و همزمان گفت: نیهارو نشنیده بود. شیرین به سمت ماهرخ اومد و دلژتا حاال این صدا بچه

 سالم عمه، سالم عسل، سالم خوشمزه!  -

 خندید. یبرا شیرین م زیفقط نگاه اش می کرد. اولش تعجب کرده بود، ولى بعد ریز ر نیدلژ

 کرد. یرو تکرار م نیریش یکلمه ها یهم مثه طوط یگاه هراز

 رو به عنوان نوه قبول کرده بودن. نیرو شکر همه دلژ خدا

شب به خوبى گذشت و پشت سرش بقیه روزها به سرعت می گذشتن. ماهرخ به خاطر اینکه شیمى درمانى نمی  اون

یاد گرفته بود بگه مامان، بابا، آب و خیلى کلمه  نیشد، موهاش در اومده بود، حالش هر روز بهتر از قبل می شد. دلژ

شده بود. خونمون پر شده از صداى جیغ جیغ  ضدیگه که نیاز به ترجمه ماهرخ داشت. زندگیمون رنگش عوهاى 

 و من خوشبخت ترین مرد این خونه ام. ن،یکردن هاى ماهرخ و دلژ

 ٭٭٭٭٭

 ماهرخ

 ٭٭٭٭٭

 شهرام، من آماده ام. -

 باشه، سوار شید االن میام. -

 حرکت کردیم. نایبه سمت خونه مامان ا قهیچند دق بعداز

 رو می ذاشتم پیش یکى و مامان بهترین گذینه بود. نی. باید دلژمیامروز وقت دکتر داشت 
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 یه جیغ کوچولو از سر ذوق زد و گفت:  نیدر خونه مامان اینا که رسیدیم شهرام بوق زد که هم زمان دلژ جلوى

 مامان دون ) مامان جون( -

 شد: یم یزد، شهرام روان یحرف م نیدلژ یوقت

 واى بابایی قربون حرف زدن تو بشه؟-

 آله ) آره( -

 تو بشه؟ یچشما یفدا ـ

 آله. ـ

 تو؟ یعسل من ـ

 آله ـ

 من تو رو بخورم؟-

 نه! -

 پس کیو بخورم؟-

 مامانى.  -

 چشم هام گرد شد بعد با شهرام زدیم زیر خنده. اول

 دونه. یداده خدا م ادشی یحرف هارو ک نیووروجک، ا یا

 بغلش وگفت: دیزود پر دیمامان رو د یوقت

 (یسوار نیماش می.)بریقام قام باژ میبِل ـ

 و گفتم: شینیو زدم نک ب دمشیبوس محکم
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 بگو چشم. ام،یتا من ب یر ینم ییشما جا ـ

 چشم هاشو تندتند بهم زد. و

در  یساعت بعد جلو میوروجک، ن نی. بعداز دل کندن از دلژمیسوار ماشین شدیم و براش دست تکون داد 

 .میبیمارستان بود

دونم چرا استرس گرفتم. اصال دلم نمی خواست چیزاى گذشته رو بشنوم، مخصوصا که شیمى درمانى هام هم  ینم

 کنار گذاشته بودم، مطمئن بودم دکتر یه چیزى می گه!

 دست هام یخ کرده بودن، شده بودم ننه سرماى زمستون. 

 متوجه حالم بود گفت: شهرام

 ماهرخ چرا رنگت پریده خوبى؟ -

 آره. -

 پس چرا این شکلى شدى؟ -

 استرس دارم. -

 استرس واسه چى؟ -

 نمی دونم. -

 حاال بیا بریم، بعد استرس بگیر دیوونه. -

 کاش نریم شهرام! -

 همین طور که دستم رو با غضب کشید با هم به داخل رفتیم. و

رو گرفته بودم توى دستم و با پام ضرب گرفته بودم. شهرام نشست . گوشه چادرم مییه صندلى ته راهرو نشست رو

 کنارم، دستم رو تو دستاى مردونه اش گرفت. سرش رو به گوشم نزدیک کرد و آروم لب زد:
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 خانم خوشکل من، نترس من کنارتم. -

 اینکه این همه مردونه پشتمه خیالم راحت بود. دلم آروم بود، حالم خوب بود، اما... از

 بیشتر از خودم دل شوره شهرام رو داشتم! اما

 وقت از گل کمتر بهم نگفت. چیتنهام نذاشت. ه چوقتیو ه ستادیکه مردونه پشتم ا یشهرام

باالخره نوبت من شد. با هم به  یعنی نیاز توى بلند گوى بیمارستان شماره هفت که نوبت من بود رو صدا کردن. ا 

 طرف اتاق دکتر رفتیم.

 سالم. -

 بر آقا و خانم شمس. خدارو شکر دو ماهى هست ندیدمتون، این یعنى حال خانم خوبه. سالم -

 خواستم جواب بدم شهرام زودتر از من گفت: تا

 اینو باید شما بگى دکتر! -

 رو کرد به من وگفت: دکتر

 آزمایش جدید رفتین؟ -

 بله. -

 بده ببینم. -

 برگه هاى آزمایش رو گذاشتم جلوش. و

 روع کرد با خودش حرف زدن:زیر لب ش دکتر

 این که خوبه، اینم همین طور، اینم... -

 کرد، دلم ریخت، چرا دکتر ادامه نداد؟  مکث

 تو اون برگه نوشته که دکتر تعجب کرد؟ چى
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 خانم ضیافت این آزمایش مال شماست؟ مطمئن هستین عوض نشده؟ -

 کردن.بله، اگر عوض شده بود که پرسنل آزمایشگاه خودشون شک می  -

 دهنم رو با ترس قورت دادم و با لرز پرسیدم: آب

 مگه چى شده دکتر؟-

 همین االن برید آزمایشگاه بیمارستان و یه آزمایش اورژانسى بدین. -

 تو یه برگه چیزى نوشت و گرفت سمت من! و

 اینو هم ببرید که کارتون رو دقیق انجام بدن. -

 مگه چى شده دکتر؟ -

 نم چیزى بگم ولى چیز بدى نیست نگران نباشید!تا مطمئن نشم نمی تو -

 

 .میرفت شگاهیکه حاال ده برابر شده بود، به سمت آزما یهمون حالت استرس با

 شم؟ یبهت گفتم من خوب نم یدیشهرام د ـ

 با خودت؟ یکن یم ینجوریچرا ا ست،ین یبد زیماهرخ، دکتر گفت چ ـ

 نه شهرام، مطمئنم. ـ

 باال. دمیمانتوام رو کش نیحالت زار، نشستم و آست با

 داد. یتلخ م شیآزما هیو سوزش دستم، نشون از  دیپرستار که گفت: خانم لطفا اون سمت رو نگاه کن یصدا

قدم زدم تا جواب آماده شد. شهرام به سرعت دستم رو گرفت و باهم به طرف اتاق دکتر  یبا کالفگ قهیدق چهل

 .میرفت
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و فوت کرد  دیکش یقیسرش گذاشت و نفس عم یاش رو باال نکید و عمکث کر هیرو بهش دادم. چندثان جواب

 :رونیب

 !بهیعج ـ

 دارن؟ یدیدکتر؟ خانم من مورد جد بهیعج یچ ـ

 نه جناب شمس! ـ

 به؟یعج یپس چ ـ

 ندارن،همون مورد قبل رو هم ندارن! یدیمورد جد نکهیهمسر شما عالوه بر ا ـ

 که چشمام چهارتا شده بود گفت: شهرام

 دکتر؟ یچ یعنی ـ

 جواب موند. دکتر رو کرد به من و ادامه داد: یسوال شهرام ب اما

 

 .هیشکل ممکن تو رگاتون جار نیاالن خون شما به پاک تر د،یخانم، شما سرطان داشت دینیبب ـ

گم، خدا  یم کیتبر ،یدرصد کیشن،اونم با معجزه. و شما جزو اون  یخوب م مارامونیدرصد از ب کیفقط  درکل

 شمارو دوباره متولد کرد.

 

 درصدم؟! کیداد. من جزو اون  یگوشم اکو م یدکتر تو یصدا

 گفت؟ کیتبر

 من خوب شدم؟  یعنی ،یعنی

 ...یعنی



 چادر گلی 

 

 
154 

 

 م؟یچکار کن دی: دکتر االن باشهرام

 .دیاریشکر بجا ب یشکر خدا جناب. سجده  ـ

 اون که بله، منظورم داروهاشه. ـ

 دیبدن. با شیاستفاده کنه، بعد ازشش ماه دوباره آزما دیکنم اما تا شش ماه با یدارو هاش رو کمتر م د،ینیبب ـ

 خوشحال کننده یلیخ زیچ هیگردن. و یبر نم گهیهورمون ها د نیکه ا میمطمئن ش

 .دیصاحب فرزند ش دیتون یسال م کیکه بعد از نیا

 

 ؟یچ یعنی

  ؟یدیمن رو بخش ایخدا 

  ؟یدیشهرام رو د یمردونگ ایخدا

  ؟یدیرو د نمیعشق به شهرام و دلژ ایخدا

 ...ایخدا

 شهرام فرو رفت. ی نهیکردم. که سرم تو س یم هیگر یخوشحال از

 .دمیسرم خواب ریز یفشارم افتاد و از خوشحال گهیزدم، اونقدر که د یم هق

 سرم عمرم بود... نیبهتر نیا

 ٭٭٭٭٭

 سه سالشه. اریشش سالشه و پسرم داژ نیپر استرس گذشت. دلژ یروزها نیسال از کل ا پنج

 کار خونه شد. هیو شرکت، صاحب  کیمن، عالوه بر بوت رینظ یمرد ب شهرام،

 بردم! یعشق پ یسال ها، فقط و فقط به معجزه  نیمن تو تمام ا و
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 من رو عوض کرد. یکه زندگ یعشق

 شد... ریمن موند و باهام پ یپا هیبه ثان هیکه ثان یبه شهرام عشق

 سختم ثابت کرد... یرو تو روزا شیکه مردونگ یبه شهرام عشق

 وجودمه! یکه االن همه  یبه شهرام عشق

 !رمینباشه، حاضرم با همون سرطان بم میروز شهرام تو زندگ هیکنم اگه  یاعتراف م و

 شهرام و عشق اونه. یمن فقط جا قلب

 .ونمیبه شهرام و عشق به شهرام مد رو اول به خدا، بعد میزندگ من

اومد و من  یما نم یبه خونه  نیوقت دلژ چیاومد. اگه اون نبود ه یبه وجود نم یعشق چوقتیاگه اون نبود، ه قطعا

 نبودم... ایزن دن نیاالن خوشبخت تر

 نیلژد یوقت نویدادم ودفتر خاطره ام رو بستم و داخل کشو گذاشتم. ا یاز نوشتن برداشتم. مچ دستم رو تکون دست

 !ارهیب مانیبخونه و به معجزه عشق ا دیبزرگ شد، با

 همه منتظر تو هستن خانم! گهید ایماهرخ، ب ـ

برام  یما هستن و جشن پنج سالگ ی. امشب همه خونه دیرس یسالن به گوش م یشهرام بود که از تو یصدا نیا

 کنم و حال دلم خوبه! یم یگرفتن. پنج ساله که من با عشق دارم زندگ

 

 رو مرتب کردم و رفتم سالن. میروسر

 گفتن: یکه هماهنگ م ییکف زدن بلند شد و لب ها یصدا

 تولدت مباااارک! ـ

 شد. یمدام تکرار م و
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 سمتم و بغلم کرد: دییدو نیدلژ

 تولدت مبارک مامان جونم.  ـ

 دوباره گفت: دمش،یبوس

 ؟یریمنم دوبار تولد بگ یبرا ید یمامان قول م ـ

تو  . اما نتونستم بلند بگم و فقطرنیکه بخوان دوبار برات تولد بگ یدلم گفتم خدا نکنه به سرنوشت من دچار ش تو

 .دمشیآغوش کش

 .دیقشنگ آفر یادگاریعکس  هیجمع شدن  نیهم اومدن سمتم که ا اریو داژ شهرام

 ماهرخ شمعش رو فوت کنه. یآبج د،ینیبش گه،ید: خوب یمهد

 رو فوت کردم! میشمع خوشبخت نیو پنجم ستادن،یدورم ا هینشستم و بق من

 رو بغل گرفت و شروع کرد: تارشیکه فوت کردم شهرام گ من

 اشکاتِ. لِیعشقِ که دل ـ

 همراته. شهیکه هم عشقِ

 اما عشق... مرهمِ تمومِ درداته! یدون ینم دیشا 

 حالت، حاله دله مجنونه. یکه بش عاشق

 فکرت همه جا اونه! ست،یدست خود آدم ن 

 .ینم بارون یمست، بو یکه بش عاشق

 ...یتو خاطره هاتون یبند یچشماتو که م 

 

 خوند... یکرد و باعشق م ینگاه م منو
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 کرد: یم شتریتار رو ب یها میهرلحظه قدرت ضربه زدن به س و

 

 ...ستین شیخال یجز جا یزیدور و برت چ یزنه به سرت، ول یهواااش م ـ

 !ستین شیحال یزیچ چیه گهیها د وونهیدلشو که بده مثه د آدم

 

 حالت، حاله دله مجنونه. یکه بش عاشق

 .اونه فکرت همه جا ست،یدست خود آدم ن 

 .ینم بارون یمست، بو یکه بش عاشق

 ...!یتو خاطره هاتون یبند یچشماتو که م 

 

 عشقم! نیمن سال هاست که غرق ا و

 

 ــــــــانیپــــــــا                         

 

 ی: فاطمه هادسندهینو                 

 

 است. یاله نیکه صبر، اوج احترام به قوان یراست به

 به نگاه مهربونتون... میتقد
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تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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