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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

 این رمان فروشی می باشد

  

  

 

 می بسم اهلل الرحمن الرح 

 

 د« یسف »گناه  

 

 

 شان«ی در ظهور ا لیآقا صاحب الزمان و ان شاءاهلل تعج  ان،یعیو نور چشم ش دیبه ام می»تقد

 زم«یبه پدر و مادر مهربان و همسر عز میتقد »و

 

 

http://www.romankade.com/
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 دارم،  ییخدا من

 داند ظلم و ستم  ی داند گناهکارم، م  یم

 اسباب دلم، شده

 ها، بعد از آن غم نامه ها، هیپس ثان  در

 داند که چگونه، یم

 غم  هجران  مرا.. بستاند

 د یکرده ام، سف یگناه

 دانم خطاکارم،  یم
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 اوقات دلم  شده

 در آن محراب  غم پرورده ها،  ینینش کنج

 دلم:  ی  نجوا شده

 ببخش«  ا،ی»خدا که

 اوقات،  نیاز ا بعد

 و احوال مرا...!  حال

 

 

مجنونیرا به درخت ب   شیعصا . نگاهش  ند ینش  یم اطیح  یتخت چوب یرو یو به سخت زندی م هیتک د 
باز هم خاطرات به   یبرد.انگار   یامانش رو م یدر پ یدهد و چند سرفه پ  یرا به آسمان سوق م 

کشم و چمدان به دست، از اتاق   یکنم و پرده را آهسته م یذهنش هجوم اورده بودند. معطل نم 
  یخورد. در همان حال  یگره م  یب ی روم که ناگهان نگاهم به نگاه ب  یم  نیی. از پله ها پاشوم یخارج م 
 : د یگو یم، مکن یبودم و سالم م  دهیکند، خطاب به من که کنارش رس  یپاک م یکه سبز 

بردار بهش بده فکر کنم االن  خچالی رو از تو  یحاج  یزحمت برو قرصا یماهت پسرم، ب  یسالم به رو-
 سرفه امونش رو ببره  ترسمیوقتشه بخوره، م

 .زنمی م هیتک یو کنارش به پشت زنمی م یلبخند

 گه؟ یجانم. امر د یب  یچشم ب-

رو برم   اطی دوتا پله ح نیهام قوت نداره همام. منم پا ینه مادر برو دورت بگردم دل نگرون حاج-
 مادر.شرمندتم! رفتمیو خودم م   کردمی وگرنه درنگ نم نییپا

 جون. خودم مخلصتم.   یب  یب  هیچه حرف نیا-

 : د یگو یکند، م یترخون را باز م  یاز بسته ها یک یکه  یحال  در
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باشه تو همه  ییچشم و چالتم که زهرا ایمیمادر. بانو فاطمه نگهدارت باشه. به قول قد تیفدا-
 ی شیم  ری عاقبت بخ تی زندگ

 : میگو یخنده م  با

 ه؟یچ گهید نیچشم و چالم؟ ا-

 : د یگو یاش م یشود وبا لحن ابااجداد یاش مشغول پاک کردن ترخون ها م  دهیچروک  یدست ها با

گوفتن پسر با ح  یننه. تو شهر  ما وقت نیبب - ک کی هیک   ایم  ش رو   یهرک رَدنی ُنگاه به دور و بر م  َچشم 
ُشد پسر با ح نیز م ر  ایبود، م  ُرفتن! ری عاقبت بخ شهیهمو اونا هم  ی. ب   م 

 بوسم.  یرا م یب  یو لپ تپل ب  خندمیته دل م از

بابا از دست  یجــــونم، من برم که فکر کنم حاج  یب  یکه من عاشق خودت و اون لهجتم ب  یوا-
 بشم. خوبه ننه؟  ریباشه و عاقبت بخ  نیچشم و چالم رو زم دمیرفت. چشم چشم قول م

 . زندی و محکم به سرم م داردیبالشتک کنارش را برم  یب  یب

 نکنه نفُسم! کارتیخدا بگم چ  ی. ایکن ی مادر، من و مسخره م طونیش یا-

  هیو به بالشت تک کشدیم ی. نفس راحتگذارمیرا با احترام پشت کمرش مو بالشتک  شمیم بلند
 مادر«  ی رش ی پ ی.»آخ اله زندیم

  یمشک یرا کنار زده و صندل ها  یروم. پرده تور  یم اطیسمت ح  گر،ید یو بدون حرف  زنمی م یلبخند
مجنونی درخت ب ری پوشم. بابابزرگ هنوز ز یرنگم را م  . زنمیم  شینشسته بود. با لبخند بلند صدا د 

 !ین ی. پسر دردانه روح اهلل خمنیزم رانیسالم بر بزرگ مرد  ا-

 .رد یگ  یلبش رنگ م یرو  یشود. لبخند تلخ یم  دهیسمت من کش دی از درخت ب رشیپ نگاه

 م یآقا رو نداشت  ی  پسر   اقت  ی ماهت. نه پسرم. ل یسالم به رو-

 .گذارمیافتاده اش م یشانه ها یرو  و دست نمینش  یتخت م یرو کنارش

 گرفته و افتاده باشه ها. زمی عز  ی  حاج نمی نب-
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 خوبم پسرم، خوبم! -

 : میگو یشود. متفکر م  یم دهی کش دیسمت ب  نگاهم

؟یب نیچرا بابابزرگ انقدر حواست به ا-   شتریرو از خانوادت ب دیب نیکنم ا یاوقات حس م یگاه  د 
 ی دوست دار 

کند   یلب شروع م ری بعد آرام ز یشود. کم  یم دهیکش دی و دوباره نگاهش سمت ب   زندیم  یتلخ  لبخند
 به زمزمه کردن: 

 شب مهتاب  هی

  تو خواب ادیم ماه

  بره یم منو

 به کوچه کوچه

  یانگور  باغ

 آلوچه باغ

  به دره دره

  به صحرا صحرا

 که شبا  اونجا

  ها شهیب پشت

  ادیم یپر  هی

  و لرزون ترسون

  ذاره  یم پاشو

  آب چشمه تو
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 ..شونی پر یکنه مو یم شونه

  شب مهتاب کی

 تو خواب ادی یم ماه

  برهیم منو

  اون دره ته

  جا که شبا اون

  و تنها کهی

 ... دیدرخت ب  تک

  دیو پر ام شاد

 به ناز  کنهیم

  دراز دستشو

 ستاره بچکه مث  هی که

 بارون  کهیچ هی

 ش   وهیم یجا به

 شاخه ش  هی نوک

 ... زونیآو بشه

 تو خواب ادیشب مهتاب ماه م هی

  بره یم منو

 زندون  یتو از
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 رون، ی شب پره با خودش ب مث

  بره اون جا یم

 ا یشب س که

  دم سحر تا

 شهر  یدایشه

 فانوس خون  با

 کشن  یم  جار

 ابونا ی خ تو

 : دونایم سر

 ادگار؟ ی»عمو  

 دار!  نهیک مرد

 ار یهش ای یمست

 دار؟« یب ای  یخواب

  اریوهش میا مست

 شهر!  یدایشه

  داریو ب میا خواب

 شهر!  یدایشه

 شب  هی آخرش

 رون، ی ب ادیم ماه
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 سر اون کوه  از

 دره  یباال

 دون یم نیا یرو

 شه خندون  یم رد

  ادیشب ماه م هی

 ...ادیشب ماه م هی

 سازدیسرودنش م یکه برا یکه خواند و لحن  یشود. متفکر به شعر  یخودش غرق م  یحال و هوا در
. هنوز هم رمی گ یدر درونم آتش م  یو پرحسرت بود که لحظه ا نیکنم. لحنش ان قدر غمگ یفکر م 

نشست و تا   یمجنون م  د  یب  نیبود. سالها بود که بابابزرگ هر روز صبح کنار هم  دینگاهش به درخت ب
آمد و کنار   یخورد دوباره م  ی خواند و نهارش را که م  یشد. نماز که م یم رهی اذون ظهر به آن خ

هم   یب  یب یدرخت دارد و حت  نیخاص به ا یگفت عالقه ا یهم م ی ب ینشست. ب  یدرخت م  نیهم
 . دانستیعلتش را نم 

رود و   یشود. نگاهش به اسمان م یبابابزرگ بلند م یبردم که دوباره صدا  یافکار خودم به سر م  در
 ...«ادیشب ماه م  کیکند» یزمزمه م رلبیآهسته ز

و    دیدرخت ب نیکه بود به هم ی شعر هرچ نیدهم تا سوالم رو بپرسم. ا یدم جرئت مبار به خو نیا
 شد. ی دوران جنگ مربوط م

 بابابزرگ.. -

 کند.  یمکث م  یکم

 جان  بابا  یجانم عل -

و همانطور که غرق در   کشمی آرام، به تنه اش م ی. دستستمیا ی م دیو کنار ب شمیتخت بلند م یرو از
 : میگو یشوم، م ی ام م یمجهوالت ذهن 

 ست؟ یشعر...مربوط به جنگ ن نیا-



 د یگناه سف

10 
 

 کند:  یسبزرنگ زمزمه م حی به تسب رهی کشد و خ یم یکند. آه یافت م  شیصدا

 نخواست.. چیه شیدایبودم که آ ییمن آن شاملو-

 ن؟ یگیشاملو رو م ی..شعرایاز ک-

 یکشد. سمتم م  یم رونی کهنه ب یو تکه کاغذ  راهنشیپ  بیبرد سمت ج یو دست م زندی م یلبخند
 از شاملو نوشته شده بود. بایز یکاغذ، شعر  یکنم. رو یو نگاهش م رمی گ یدرنگ کاغذ رو م ی. بردیگ

 سوخته  ن  ی پرچ »کنار

 دختر 

 است.. ستادهیخاموش ا      

 دامن نازک اش در باد و

 خورد  یتکان م                       

 ا یخدا  ایخدا

 خاموش بمانند  دینبا دختران

 که مردان  یهنگام

 و خسته  دینوم

 شوند...« ی م ری پ                     

 

 ..نیعاشق دل خسته بود یمعلومه حساب -

 جون دادم!  یعاشق نیا یمن معنا نداره..من برا  ی  عاشق  یخسته که برا-

 .. یب  یب  یعنیو حرف ها  لی تفاص   نی. با ادمینگاه مرددم رو سمت خونه سوق م و  گزمیرو م  لبم
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 مجنون نبود.. ی  لی اون ل تی ب یفکر نکن. درسته ب  ادیز-

 یدستم م یکه رو  رشی نبود. دست پ یسخت ادی بندم. حدس زدنش کار ز یو چشم م  کشمیم یآه
 : دیگو یم یکنم. با لبخند دلخسته ا  یچشم باز م  ندینش

 بهت بگم  دیرو با  زهایچ  یلی. خشمیپ  ایب ،یهفته بعد که از تهران اومد کی-

خودش   یکند که انگار قرار بود فقط برا یآرام زمزمه م یکشد. به قدر  یم  دیرا دوباره سمت ب نگاهش
 ..دیبگو

 .. راز کنار بکشم. نیبالخره قراره بعد از چند سال پرده از ا-

 . میگویم مطمئن

 .دمی چشم بابابزرگ قول م-

 ممنونتم پسرم. سالمت برو سالمتم برگرد. خدا به همراهت باشه..-

اخطار داده  یب  یکه ب ییقرص ها یادآور یبا  کدفعهیبوسم.  یاش را م یشانی شوم و پ  یم زی خ مین
بابابزرگ   یگردم. وقت  یآب برم وانیل ک یروم و با قرص ها و  یو به سرعت به خانه م گزم یبود، لب م

 : دیگو یکشد و با لبخند م یم  یخورد نفس یقرص ها را م 

 شکرت  ایجان.خدا یممنونم عل -

روم.   یپوشم و سمت در م یرا م می. چمدان به دست کفش هاگردمیزده و دوباره به خانه برم  لبخند
ندارند. از   ستادنیقدرت ا شی کند. بابابزرگ پاها یام م گل دارش بدرقه  دی با آن چادر سف یب  یب

 ارخواهم سو  یگذارم و م یم نیکنم. چمدان را داخل صندوق عقب ماش  یم یهمانجا با او خداحافظ 
 کنم. ی. نگاهش مزندیم میصدا  یب  یشوم که ب

 سادات  یب یجان  دلم ب -

 ی سر به مادرت هم بزن کیحتما    یزحمت تهرون رفت  یجان مادر، ب  یعل-

روند.باز هم او..بازهم نام  نامرد  او..مادر؟...هه...چه واژه   یدرهم م میاسمش اخم ها دنیبا شن  دوباره
 ! یبیغر
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 . ندازمین  یب  یبه دل  مهربان ب  یاندازم تا غم یم  ریصورت کبودم را ز 

 کنم. یرو م میسع یب  یچشم ب-

 .یکنه که دلم رو شاد کرد پشت و پناهت باشه مادر. دستت دردن  ایخدا-

با   شهیکه بابابزرگ هم دانستمی. مرد ی نگ شتریب نیدل  تنها و مهربانش از ا یتا دم رفتن زنمی م یلبخند
دانست که بابابزرگ از ته دل او را دوست نداشته و ندارد. هرچه  یهم م یب یمهربان بود اما ب  یب  یب

 بابابزرگ نبوده است..  ی  دای وقت آ چیه یب  یبودم که ب دهیبود االن فهم

افتم.  یبابابزرگ م  یکنم. هنوز هم به فکر حرف ها یحرکت م  ی شوم و با تک بوق یم  نیماش سوار
 راز بزرگ و تلخ!  کیبابابزرگ وجود دارد.  یدر زندگ ی کنم راز بزرگ  یحس م

راز   نیبه ا یباشم که پ   ینفر  ن ی راز ندارد و قرار است اول  نیاز ا یکس خبر   چیکنم ه  یحس م اما
. صبر کردن تا آخر هفته که قرار بود برگردم  فشارمیرا به هم م میلب ها یز یچ  ن ی. با فکر به چنبرمیم

 شد..  یهفته تمام م نیواقعا دشوار و سخت بود. کاش زودتر ا

 ! کاش

 *** 

 

 یبرس  یزود نیبه ا  کردمی حس نم  ؟یسالم خوب -

 شوم.   یو چمدان به دست وارد خانه م دهمیدست م  دیوح با

 تا کارا زودتر تموم بشه.  امیخوام زود برگردم مجبورم زودتر ب ی. آره خودمم. اما چون متی سالم. بخوب-

 د یگو یبا خنده م  دیو وح گزارمیم واریچمدان را کنار د خسته

 همه عجله؟ نیا هیچ یشد. حاال برا یچه زودتر زودتر -

 کشانم.  یم  ونیو نگاهم را به تلوز  نمینش یمبل م  یرو

 بابابزرگم. آخر هفته عمل داره یبرا-
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 . ندینش  یکنارم م نگران

 گفتن؟ یاما دکترا چ ؟یزود نیبه ا  ؟یگیم یجد-

 اندازم.  یم  نییسرم را پا متاسف

 درصد احتمال بهبودش وجود داره..1کردن..گفتن فقط  دیقطع ام-

 واقعا متاسفم..! -

 دوستام..  ش یپ  رمیبالخره دارم م  گهیم شهی..همنهیبی م یممنون..به هرحال بابابزرگ خودشو رفتن -

 تنهاش...!« یدایهم آ دیکنم.»شا یدر دل زمزمه م و

 بود.  یمرد خوب  ی ل یبابابزرگت خ  ف،یح-

 پدر بود.. کیبرام باالتر از  شهی..اون همیل یخ-

خوب   نار،یسم میری..فردا ممی ..حاال بگذری..هـــمیداشت  یدوران  کی..بالخره ماهم باهم دونمیم-
 م یغذا بخور کسالیخودتو آماده کن که قراره اندازه 

 کرده؟   یاوه نگو که آموزش و پرورش ولخرج-

 .دیگو یخنده م  با

 ست ی ن دیبع  ادیکه بوش م نجوریداداش ا دونمینم-

 داره.. یمجلس چه علت نیا ی. حضور من تودی وح فهممتیبگم. هنوزم نم  یز یچ ک ی یول-

 نمونه سال دعوت کردن..  ریپسر..بارها بهت گفتم از تو به عنوان دب یبس که خنگ-

 .میگو یم  طنتی ش با

 ؟ یایب یخوا  یپس تو چرا م-

 نه واقعا؟ ؟یبر  یخوا یپدرسوخته، بدون  من م یا-
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 ؟ینمونه سال شد ر  ینکنه تو هم دب -

 دونه ی..خدا چه مدیشا-

 ی. نگفته بودیکلک یل یخ-

 نمونه سال!   ریآره خودمم شوکه شدم. فـــــکر کن..منم شدم دب-

 ی کن یتو کالس نم  یا گهیکار د یکنم آخه تو جز دلقک باز  یآره واال منم تعجب م -

 تو کالس..  ینیشی برج زهرمار م  نیببند بابا، مثل تو خوبه؟ ع-

 گه یدرس داد د دیکاراست؟ با نیا یمگه کالس درس جا دیببخش-

 کنه  یکمک م شتریب یر ی ادگیبه   یدرسته اما کنار آموزش چند تا حرکت موزون داشته باش-

 واسه اون حرکاتت   رمی آخ من بم-

 ان شاءاهلل -

 . زندیم میرود. از همانجا صدا یبعد به آشپزخانه م  یخندد. کم  یکنم که م  یم یاخم

 قهوه؟  ای یچا  ؟یخور یم  یحاال چ-

 قهوه..-

 ..ارمی رو برات م یپس همون چا می قهوه ندار زم یخب عز-

 ؟ یکن یتعارف م  ینکنه..پس چرا الک  کارتیخدا بگم چ یا-

 : دی گو یناز و کرشمه م با

 واسه کالسشه.. -

 .. یاز تشنگ میمرد میبخور  اریرو ب  ی.. باشه همون چاینش  لیذل-

 ..دهیته کش مونمی..بسته چازهی چ زمیعز گمیم-
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 روم.  یشوم و به آشپزخانه م  یبلند م  تی عصبان با

 ن؟ی ..آب سرد دارسیوقت خس کی ادی ن یقحط -

 بزارم..  خچالیمتاسفانه فراموش کردم آب تو -

 : م یگو یم هیگر با

 ی ار ی ب یتون یرو که م  ری آب ش ؟ی آب گرم چ-

 کند.  یاشاره م  ریبه ش  متفکر

 آب قطعه -

 ن؟یمرگ دار ؟یمرگ چ-

 : د یگو یکوبد و م  ی اش م نهیبه س یجد

 .میان شاءاهلل بله دار یبه حق عل -

 !دیوح  یر ی بمــــــ-

 

 *** 

 

هم متعاقبا پشت   دیشوم. وح   یم ادهی پ نیو از ماش  کشم یم یام را دست دهی کت و شلوار اتوکش  به
  یبود که در تصورم م  یاز آن باتریز  یلی. خ میشو یم رهی خ  مانی شود. به سالن رو به رو یم ادهی سرم پ
 . دولت چه کرده است!دیگنج

به طرز   زهایسالن را روشن کرده بود. م ییبای ز ی. پروژکتورهامیشو  یوارد سالن م  دیاشاره سر به وح با
خوشم    یلیخ  کسیم نیبود. از ا یو نسکافه ا یاز شکالت   یب یترک  زهای شده بود و روکش م دهیچ ییبایز
  یم ی. وقت میکن  یم دایگوشه سالن پ یخال   یو صندل  زیجستجو با چشم، م  ی. پس از اندکدیآ یم
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نمونه سال از سرتاسر کشور در    رانی تمام دب بایکنم. تقر یو به اطراف نگاه م زنم ی م یلبخند م،ینینش
 که بخاطرش من را از مشهد تا تهران کشانده بود.  یجشن حضور داشتند. جشن نیا

 ؟ یکن یفکر م ی...به چرهیَ  یهو-

 : میگو یروم و با اشاره به اطراف م  یم  دیبه وح یغره ا چشم

 .. ظتوی. ببر اون لهجه غلمیما از مشهد اومد دنیسرم همه فهم ری خ-

 شود.  یبه عقب خم م شدت خنده از

زبون صحبت   نیبه ا  ینبود که خواسته باش کبارمیبخدا.   میلهجه مشهد نی عاشق ا  ،ینگو عل یوا-
 هــا..حواست باشه هـــــــــا!  یکن

. اما  زارمیلهجه رو دوست دارم و بهش هم احترام م نیهم عاشقانه ا یلی باشه بابا تو ساکت باش. خ-
 .. داغونه ی لیخ گهید ره«یَ کلمه »

 ..ابیداداش تو به عمق فاجعه دقت نکن همون باالباالها رو در الیخ یب-

  یم یشود و با لحن لوت   یچشمانش گرد م کدفعهیرا نثار امواتش کنم که  یخواهم چشم غره بعد یم
 :دیگو

 اوف جون داداش اونجا رو.. -

کنم و سمتش   یچهار دختر بدحجاب اخم م دنیاندازم. با د یکرد نگاه م  یکه اشاره م  یسمت به
 . گردمیبرم

 ؟یمنحرفتو ببند  یاون چشما یتون ینم قهیدو د-

و شکوه رو   ییبایهمه ز نیخدا ا  ییسرت تو الک خودته..خدا یربرنج یش گهید  یلینه جون  من..تو خ -
 .. مشونین یواسه من و تو فرستاده که بب

 ؟ یبعدش چ -

 ..مشونین یبعدش بازم بب-
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 ؟ یتموم شد چ دنتید یخب وقت--

 واسه اصل مطلب و ...  میری خب اون موقع م-

 ! دیوحـــــــ-

 کنم.  یم دایپ یمنو..کم کم دارم به اسم خودمم آلرژ  یانقدر صدا کرد گهید ری مرگ..بم یا-

از همه نظر از من سرتر بود. هم قد بلند،   دیکنم. وح ی و به چشمان  سبزش نگاه م زنمی م یلبخند
مشکل داشت که ان شاهلل اونم به   کمی ی. فقط از نظر عقل دیرش  یو اندام  دیچشمان  سبز، پوست سف

 !شدیو لطف خدا برطرف م یار ی

 به واهلل..  دمیشماره نم-

 ؟ یباز تو حرف زد-

 بزغاله ها زل زده بود؟   نیمن، ع افهیبود پس دو ساعته به ق ی من؟ نه واقعا من؟ ک -

 ادب.. یب یخودت بزغاله ا-

..آقا منو از صد تا دختر قشنگ تر  رهیدخترا نم  نی قربون تو با ادب، پس بگو کلک چرا سمت ا-
 ؟ یتاحاال روم نظر داشت   ی..از کای ح ی..راستشو بگو ب دونهیم

 غرم:  یو م رم یگ یدستم را به سرم م کالفه

 نه؟  ای  یشیساکت م-

 اصا خوبه؟  رمیگ  یم  یالل مون اری باشه باشه بابا تو جوش ن-

 خوره! یمن چشمم آب نم یخداکنه ول -

 خب نوشابه بخوره! -

 .. دیوحـــــــــــ-

 گه ید رمی..من دارم مزنمی شد..اصال من خلم دارم با تو حرف م خیتنم س یا  باشه بابا..موها-
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 شود.  یلند مکنم که ب ینگاش م  متعجب

 کجا؟ -

 بابا!  رمیبغل م  نیخونه دختر  شجاع..هم-

 کجاست؟  گهیبغل د نیهم

 ؟یایبرم مستراب..تو هم م خوامیبابا م-

 ..یدرد..برو نترک -

 تخت...   التیخ  ترکمی..بترکمم رو تو مشاهللیا ترکمینم-

  نیکند. هم یو او هم با خنده از کنارم فرار م کشمت«یم  دیم»وحیگو یو با حرص م  شومیم زی خ مین
پاسخ   یب  امی. چند تا پدارمیبرم  بمی را از داخل ج لمیو موبا کشمی م یرود، با خنده نفس راحت  یکه م

  ی. مجر ارمگذ یم بمی را داخل ج لمیو دوباره موبا دهمینم  یتیبود. اهم الیداشتم. همشون هم از ل
کند. همه به  یآغاز م یبا نام خدا و چند شعر از سعدو جشن را   دیآ یسنت م یرو  یخوش پوش

هم از  دی بعد وح ی. کم ندیآ یسنت م  یرو یچند خواننده سنت یبعد یو اجرا  زنندی احترامش کف م
  نکهیشود. بعد از ا  یجشن مشغول چرت و پرت گفتن و مزه پراندن م انیو تا پا دیآ یم ییدستشو

 . زندیرا صدا م  دیوح یکی کدفعهیکه  میتا برو میشو  یبلند م  مانیاز جا م،یشام سرو شد و خورد

 ..یمهدو یآقا دیببخش-

با تعجب انگشت    ابدی  ینم یرا جز خودش مهدو  یکس یکند و وقت  یبا تعجب به اطراف نگاه م  دیوح
 .رد یگ  یسمت خودش م

 د؟ یبا من -

 اندازد. یم ری و سر به ز زندی م یلبخند خجول  دختر

 داشتم.. یمزاحم وقتتون شدم. راستش عرض  دیببخش  د؟یب هستبله با شما هستم. خو -

 . ردی گ یو مقابل دختر قرار م زندیمرا کنار م یبا ذوق بامزه ا  دیوح
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  دییکنم. سرپا بده، بفرما یخواهش م  دیی. امرتونو بفرماد یکنم مراحم یاحوال شما؟ نه نه خواهش م-
 . دینیبنش

 : دیگو یم  دیبامزه وح یبا لبخند به رفتارها دختر

 باهاتون حرف بزنم.  ی ز یخواستم در مورد چ  یکنم من راحتم. راستش م  ینه خواهش م-

نداره  یبی ..خب ع استیس ای می..از اقتصاد شروع کن دیبا من حرف بزن  یشما خانوم در مورد همه چ-
کنم..عرضم به حضورتون که واال ما  یاقتصاد دارم از همون شروع م نهیزم ی تو یچون تبحر خاص 

  منبزار   کدونهید المصب  گمیکنند. م   یمرغا واسه ما ناز م نیبس که ا میخور یتخم مرغم نم گهید
  ارمیتخت مامان و بابام رو واسش ب دیکنه انگار با یبا ناز قد قد م  نیواسه من همچ یمردم از گشنگ

  یلیتخم مرغ بحث خ نیتخم اژدها واسه بنده بزارن..البته ا کدونهیبدن  ت یتا خــــــانوم رضا
 و کوچـ..  یعاد

 .. دیوحـــــــــ-

 کند.   یشود و با اخم به من اشاره م  یمن حرفش در نطفه خفه م یبا صدا  دیوح

 زنم؟ ی خانوم محترم حرف م کی دارم با  ینیب یببند اون در  وانتو..نم -

 عجله داشته باشن.. دی..بنده خدا شااریدر ن  یلطفا مسخره باز  یباشه ول-

 : دیگو یگزد و خجالت زده رو به دختر م یلبش را م دیوح

  یم دایمحفل پ یاقتصاد فلک زده به من و امواتم فشار اورده که هرچ نیانقدر ا دیتو رو خدا ببخش-
 امرتونو.. دیی..خب بفرماشهی بحث رو آت  نیکنم هم

 گفت:  دیخند  یهمانطور که م دختر

 خواستم در مورد برادرم باهاتون حرف بزنم.. ی..راستش م دیکنم راحت باش  ینه خواهش م-

 در چه مورد؟ شون؟یبرادرتون؟ کجان ا-

 شود.   یم یجد دختر
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نمونه سال هم  ری به عنوان دبو   دیکن  یبرگزار م  یاضیر  یخصوص   یبودم شما کالسا دهیراستش شن -
  یاضیعالقه به دانش ر  یلیکنه و خ یم لیتحص  یاضی. راستش برادر من در رشته ردیانتخاب شد

شما ثبت نام   یخواستم اگر بشه و امکانش وجود داشته باشه من برادرم رو داخل کالسا یداره. م
 کنم.

 خاراند.  یمتفکر چانه اش را م دیوح

. شهیمن مشهد برگزار م ی..اما کالساری من  بنده حق یاعث افتخاره براهم ب یل یکنم خ یخواهش م-
 د؟ ییشما اهل کجا

  میرسونی . روز کالساتون ما خودمون رو مدی. اما اصال نگران رفت و امد ما نباشمیما از سمنان هست-
 مشهد.

 ..شهیسخت م کمی اما براتون -

 : دیگو یو مهربان م زندی م یلبخند دختر

 کنم. یم  یاون همه کار  یمنه..من برا ی  . برادرم همه زندگ دیحرفو نزن  نینه ا-

 : دیگو یم  طنتیبا ش   دیوح

 ندارن؟ فی پدر و مادرتون تشر-

 : دیگو یفشارد و متاسف م یرا به هم م شی لب ها دختر

. من و برادرم چون کانیهستند و اکثرا آمر ستیز  ریاما مادر بنده هم دب ستندی ن اتیح  دیپدرم در ق-
رفت و امد ما وجود   یبرا یمشکل  چیه گمی. بازم ممیکن ی م یزندگ   نجایا شتریب  م،یرو دوست دار  نجایا

 نداره.

 دهد. یآورد و ان را به دست دختر م  یم رونی ب بشی را از ج یدهد و کارت  یتکان م یسر  دیوح

  لینوشته شده. اگر واقعا ما شماره موسسه هم داخلش نطوریکارت شماره تلفن من و هم نیا یرو-
 . دیریحتما تماس بگ د یکه ثبت نام کن  دیبود

 گذارد. یم  فیو با احترام کارت را داخل ک زندیم یخوشحال لبخند  دختر
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رو بشنوه فوق العاده   یز یچ نیبرادرم اگر چن   نیو همچن یمهدو یباعث افتخارم هست اقا یل یخ-
 .نیمچکرم که دلش رو شاد کرد ی ل ی. خشهیخوشحال م

 کند.  یسرش را خم م یو کم زندیم یلبخند مردانه ا دیوح

اسم و  تونمیم دیکنم خانوم. پس من حتما منتظر تماستون هستم..فقط ببخش یخواهش م-
 رو بدونم؟  لتونیفام

 !رزادهیهستم، حنا ام  رزادهیکنم. ام یبله خواهش م -

 در مشهد.  یبعد داری. ان شاهلل پس درزادهیخوشبختم خانم ام-

 .شمیمزاحمتون نم گهی. پس من دل ی . با کمال منیهمچن -

 :»شب خوش!« دیگو یکند و م یسرخم م  دیبه من و وح خطاب

کنم.  یرا روشن م  نیو ماش میشو  یم  نی. سوار ماشمی کنم که برو یاشاره م د یرود به وح  یم یوقت
هم  دیکه گرفته بود. هرچند شا یم یبود تصم بیرفت. عج یدختر هنوز داخل سرم رژه م یحرف ها

 یشد که او م ینم  دایدر سمنان پ یاضیکارآمد ر ری دب چیه یعنیقابل معقول بود.  یل یخ  شیبرا
و ظاهرش مشخص بود که از نظر    پی هرچند از ت افتد؟یاز سمنان تا مشهد هلک و هلک راه ب ستخوا
  یم ینگاه دیشده بودم. به وح  جیگ ی. به کلمیبگو ی ز یچ توانستمیدر رفاه هستند. نمکامال  یمال

  یرا روشن م  نیرا بشکنم. ظبط ماش نمانیسکوت ب کنمی م یبود. سع رهیاندازم. ساکت به رو به رو خ 
 : میگو یشوم و م  یسمتش خم م یکنم و آهسته کم

 ه؟ ینظرت چ-

 : دیآ یکند که با حرف من از هپروت در م  یم ریس  یگر ید یای در دن انگار

 هوم؟-

 ه؟ ینظرت چ گمیتو؟ م  ییکجا-

 ؟ یراجع به چ-

 همونا..حنا و برادرش! -
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 ندارم..   ی..نظر  خاصدونمینم-

 بود؟  داری هم درست بعد از اون د یر یدرگ نیشده؟ و ا  ری ذهنت درگ یلیکنم خ یپس چرا حس م -

 واسه اون نبود..  یچرت و پرت نگو عل-

 کلک، نکنه مختو گرفته؟ ی..اگمیـاشه تو بگو چرت و پرت مبــــ-

 چسباند.  ی و دوانگشتش را به لبش م  زندی م یپوزخند

 ! یفقط واسه دو روزه، بعدش پــــوف، هــر  رهیاگرم بگ-

 کنم.  یتعجب نگاهش م  با

 .. ستین یکه تو تو فکرت دار  ییبود از اونا عی..ضایدیخودتم رفتار دختره رو د  د؟یوح  یشد وونهید-

اما من   یشناسینم  پارویری ت نجوری..تو ایعمو هست یجان  من..هست گهینه نگو د یا وونهید گمیم-
به   ی  عوض کی  شنیو بعد هم م شنیوارد م ای و حجب و ح  ی..از در  مهربونننی..همشون همشناسمیم

 جودجماعت  صابمرده و نیخوب تو ادختر  گهی..دیخوره عل  یدختره بهم م یتمام معنا..حالم از هرچ 
 نداره..

 مرد وجود داره؟ ؟یمرد چ-

 . زندی م یشخندین

جو   کیبه   یکه مردونگ یداش  من..گذشت اون دوران ننیبی بودن م یرو تو عوض   یهه..دخترا مردونگ-
 ..تمـــوم!یمحل..تموم شد همه چ یمردا شدنیم الشونیبیبود و همه با اون س رتیغ

نبود که مردا پاشن از کله  نیبه ا  ینبود پسرجان..مردوگ یخ یش  شیو ر لیب ی به س ی..مردونگری نخ-
نبود که نمازاش اول  وقت بود..مرد   ی..مرد اون ارنیو تا بوق سگ کار کنند و نون در ب  رونی سحر برن ب

شر بدون  و ت  پناموسش با تو زاشتینبود که نم  یو کلوب بود..مرد اون ینبود که هرشب تو پارت  یاون
  ینگاش نکن..مرد اون میرج  یطانای تا دماغش ببنده که ش قشوینبود که  ی..مرد اونرونیب  ادیب  یروسر 

  نیاول  یبود که وقت ی ..جوونمرد اونستادیمیهم نبود که صف اول نماز جماعت تو مسجد محل وا
خواست و رفت واسه  تی و حالل دیبمب صدام افتاد تو خاک  خرمشهر دست زن و بچشو بوس
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به   ی چیو آرپ  شی شونیزد به پ ن« یاحس ی سربند  » کیسالش  15بود که با اون سن  یجنگ..مرد اون 
 رو گذاشت رو دوشش و زد تو ُمخ  صدام..   ینیاون سنگ

 رود.  یم لی تحل میصدا

دشمن   نیچشماشو نبست که ا ین سرشو از گردنش قطع کنند حت خواست ی بود که وقت  یمرد اون-
  یکشی داداش  من؟ تو خودت خجالت نم  یگیم یچ  د؟یوح  یگیم ی..چترسهیگمون نکنه از مرگ م

امثال ما  ری بدبخت شن که قراره گ  دیشهر با یدخترا نیچند تا از ا ن؟یا  یعنی یمردونگ  یگیم
دشمن   نکهیا یاونوقت به جا م یکن  یشدن تا ما تو رفاه و آرامش زندگ  دیچاره ها شهی ..اون بفتنیب
.. به واهلل که دیوح ستیانصاف؟ به واهلل که ن نهیبه جون  هم؟ ا میبه جون  ما خودمون افتاد فتهیب
 ! ستین

اش از   یگرفتگ  نیا دانمی. مزندی زل م رونی به ب  نیماش شهیخراب از ش  یکنم. با اعصاب یم نگاهش
 ! ستین   شیچند سال پ دیوح  گر ید دیوح نیچرا ا دانمیچرا حالش خراب است..م انمدی..مستیچ

و دست به    ادیب  یعوض کیدرصد فکر کن  کی ؟یکشی خجالت نم دایاز خواهرت و ؟یچ دایاز و-
 خواهـ

 خفــــــــه شــــــو!-

 خواستم! یرا م  نی. همزنمی م یلبخند

  یپدر و مادر..ول یشرف من ب   ی..من بشعوری..من بیتو حق دار   یگیباشه باشه اصال تو راست م-
 گهید ارم؟ی چقدر دووم ب گهید دم؟یالمصب نکش  یایدن نیا یتو گهیبود که د ی کار کنم؟ چ یچ گهید

 گه؟یو دم نزنم..هـــان؟ چه قدر د نمی چشمام بب یدورش جلو یبا کثافتا دارویچقدر تحمل کنم و و

داغ کرده بود و رگ گردنش   یهوا به کله اش بخورد. بدجور  یدهم تا کم یم نیی سمتش را پا شهیش
 هم حق داشت! ی ل یباد کرده بود. هرچه که بود حق داشت..خ

 ..خودت رو سرزنش نکن!دیوح یندار  یر یاون خودش کرد..تو تقص-

پر و بالش   ینجور یودمه..همش مقصر خودمم..خودم بودم که اخ ری ندارم؟ همش تقص یر یهه..تقص-
بدبخت  فلک زده بود که از  کی بود؟   ی..وگرنه اون چدمیبخش  یدادم..خودم بودم که بهش زندگ
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من اونو از اون  ؟یعل یفهمــــــــــــی خودشو جمع کنه. م  تونستیشدت غم دوست پسراش نم
 یروز نو براش ساختم..ول کی. هر روز دمیبخش یخالصش کردم و بهش زندگ  ینکبت یخونه مجرد

  ؟ی کرد لعنت کــــــــــــاریکرد؟ چ کاریاون چ

 : م یگو یو تلخ م آهسته

 به اعتماد برادرش!   ـــــــانتیخ-

 

 *** 

 

 .. رهیَ  گهید میبر  ایب-

 ..بابا نگو جان  مادرت.. رهیباز گفت -

 کنم خب کارتی..چ یزنیم  ادیخب واسه من زر ز-

..با  رسهی..من فقط بودجم به قطار م یسوار ش مایهواپ ی تونیم  یتو بچه پولدار   ؟یآدم حساب هیزر چ -
 شد؟  رفهمی ..شگردمیقطار اومدم با قطارم برم

 نه-

 رم ی..من دارم مستیمهم ن-

 ی عــــــل-

پول  ادیبعدا قرضتو بهت برگردونم. فعال ز  تونمینم دمی م نمویماش ینه باورکن من فعال دارم قسطا-
 م شرمنده!الزم

 ..ی که ند ستیبده..قرار ن گهیخب هرموقع پول دستت اومد قرضتو بده..اصال هجده سال د-

  یم ی..اونوقت کرمی بم  نویبمونم. هر لحظه ممکنه سرمو بزارم زم یکس نید  ریز تونمینه باورکن نم-
 خواد پولتو بده؟ 
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 شم ینم ری..من با چهارصد هزارتومن فقی به حق عل   یر یبم یا-

 ..بدرود!یشیم-

 ها..  ینرفت یرفت-

 موسسه باش! 9..فردا ساعت متیب یمشهد م-

 من خوابم اون موقع! -

 . میگو یم تی و با عصبان  گردمیبرم

 ؟یندار  یکالس جبران9مگه ساعت   رسرتی خ-

 باشه  ی..فقط بخاطر کالس جبرانایگیراست م -

 نکنه..من رفتم. خداحافظ!  کارتیکه بگم خداچ یا-

 روزخوش!-

و    ابمشی  یشوم. بالخره م یکوپه مورد نظر م یبه دست وارد قطار شده و مشغول جستجو چمدان
کوپه  نیبودم ا دوار ی. امنمینش یم ی صندل   یداخل کوپه نبود و خوشحال رو یشوم. هنوز کس یوارد م
کوپه  ردآورد و دو دختر وا  یدوام نم ادیز  ایرو نیخودم باشم. اما ا یراحت برا الیبماند و با خ   یخال
کردم. دو دختر بدون  ینداشتند اما در هر صورت احساس معذب بودن م یشوند. پوشش بد  یم
  یشوند. لبم را م یو مشغول صحبت م  نددینش یها م  یصندل   یتوجه به من بکنند رو یذره ا نکهیا

  قطار یاز مسئوال  یک یشوم. به   یشوم و از کوپه خارج م  یبلند م  میاز جا عیسر میتصم  کیگزم و با 
کنم که اگر امکانش   یشود ازش خواهش م یم کمینزد  یکنم که سوالش ازش دارم. وقت یاشاره م

ها پر است آه از   تی تمام ظرف  دیگو یم یکوپه مردانه تر عوض کند اما وقت  کی باشد کوپه من را با 
دختر ها   نب از جا ی. باز هم توجهگردمیشود و دست از پا کوتاه تر به کوپه خودم برم  ینهادم بلند م

اورد تا دخترها بالخره نگاهش   ی در م یبود، انقدر مسخره باز  نجایا دیکنم. حاال اگر وح  ینم  افتیدر
و کامال   یچهره معمول  کیتم. نداش  یخاص ت یجذاب چی من ه دیجذاب  وح افهیکردند. برعکس ق  یم

دخترکش   دی وح ولبه ق یپک هم نداشتم و لباس ها کسیس  ی. حتدهیکش یمردانه و قد بلند و اندام
  نیاز ا یام را دوست داشتم. لبخند راحت «یچشمان  »مشک شهیهم یب  ی. اما به قول بدمیپوش یهم نم
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  یشوم. ب یآورم و داخل نت مشغول سرچ کردن م یرا در م لمیو موبا زنمیدخترها م یتوجه  یب
 کنم»شاملو...« یم  پیدر قسمت سرچ گوگل تا اریاخت

  یو مشغول خواندن اشعار م زنمی م یشوند. لبخند یچشمانم باز م یاشعارش خط به خط جلو تمام
کردم   یهم نامفهوم! اما حس م  یگنگ بود.. کم  ی..کمشیداشت شعر ها یبی شوم. حس و حال عج 

از   یکیشوم که  یآنقدر مفهوم داشت که درک من از آن خارج بود. مشغول خواندن م  شیشعرها
به نظر   ییبای ز یلیخوانم. شعرخ  یو شعر را از اول م  گردمی . چند بار برم ندینش یدلم م به  شتریشعرها ب 

 هم پرمعنا! یلی رسد..خ یم

 

 در دل و  یسار  »چشمه

 در کف یآب شار                     

 در نگاه و  یآفتاب

 راهن، ی در پ یئ فرشته

 ی که توئ یانسان از

 توانم کرد  یها م قصه

 نان اگر بگذارد«  غم  

 

  یو ب زنمیم  یشماره احمد لبخند  دنیخورد. با د یزنگ م  لمیروم که ناگهان موبا  یبحر  شعر فرو م در
  لیسرحال احمد داخل موبا ی . صدارمیگ یکنار گوشم م را لیکنم و موبا یدرنگ تماس را وصل م 

 . چدی پیم

 سالم احمدجان.. -

  روزیسادات چطور؟ د یب  یخوبه؟ ب  یحاج ؟یسالمت  ؟یخودم..چه خبرا؟ خوب   یسالم بر داداش عل-
جا خوردم. با خودم گفتم   یافتاده حساب  میگوش  یشمارت رو  دمیتا د رونی اومدم ب یداشتم از مغازه م
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 را..چه خب یخوشحالم کرد ی فقرا کردند..اما بدون حساب  ریاز فق یادیاقا  ی عل نیبابا چه عجب ا
 هست بدون تعارف بگو خودم مخلصتم!  یهرچ ؟یداشت یداداش؟ امر 

 :میگو  یو م  زنمی م یلبخند

.راستش احمدجان  .یاحمدجان. دستت دردنکنه. همه دعاگوت هستن. تو هم رحمت  رحمت یزمی عز-
 ؟یداخل مغازت کتاب شعر هم دار  نمیخواستم بب  یبرات داشتم. م ی زحمت

 تو جون بخواه داداش..بله که دارم اما از کدوم شاعر داداش؟ -

 : میگو یگزم و مطمئن م یرا م لبم

 از شاملو.. -

 : د یگو یکند و متفکر م یمکث م  یکم

  یو امرتو اجرا م  ندازمینگاه م کی رفتم مغازه اول فرداصبح که  ینه ول ایتموم کردم  دونمیراستش نم -
 کنم. یکنم قربان..چاکرتم هستم..خودم خبرت م

 ..رمیگ  یدستت دردنکنه احمدجان..زحمتت انداختم. پس من فردا خودم تماس م-

 . مطمئن باش زنمی خودم اول وقت بهت زنگ م فتی زحمت ن ینه داداش تو تو-

 .شمیمزاحمت نم  نمیاز ا شتریاحمدجان..پس ب یزمی عز-

 داداش گلم. خدانگهدارت  یتو مراحم-

 خدا به همرات!-

  نی دانش آموزان را که با خودم اورده بودم تا در ب ی. برگه هاگذارمیم  یکنم و کنار  یرا قطع م   لیموبا
  کاری بود تا ب  نهیگز ن یبهتر  نیشوم. ا یآورم و مشغول م یم  رونیکنم، از چمدان ب حی راه تصح

  یم  وشود و کنجکا یسمتم خم م  یاز دخترا کم  یکی کدفعهیکردن بودم که  حی .مشغول تصحنمیننش
 :دیگو

 ن؟ یشما استاد دانشگاه دیببخش-
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 : میگو یسرم را بلند کنم مودبانه م نکهیا بدون

 هستم.  ری. بنده دب ری خ-

 ؟ یچ ری واقعا؟ دب-

 ات یادب-

 خوره..   یم پتونمینه؟ البته به ت دیبا ادب  یل یخ  یعنیاوه اوه پس -

رسد و سقلمه   یشوم که دوستش زودتر به دادم م یهمه فضول نیبکنم و مانع از ا  یخواستم اخم یم
 . زندی م شیبه پهلو یا

 اسما -

 کنم.. یاقا کنجکاو نیاز ا کمی حداقل بزار   کارمیخب ب   ؟یدار  کارمیا  چ-

 : د یگو یذوق م  و با  گرددیتوجه به دوسش سمت من برم یب

. فتمیم شهیمشکل دارم و اون واحد و هم  اتیبا ادب  یتو دانشگاه کل شهیراستش من خودمم هم-
  ادیبدم م یل یخ نیرو پاس کنم. واسه هم  اتیاالن سه ترم از دانشگاهم گذشته هنوز نتونستم ادب

 ازش.. 

 :میگو  یم یحال جد نیندارد. اما با ا ی. مطمئن شدم که قصد بددیرس  یبه نظر نم یبد دختر

هم که نتونه اون رو پاس کنه بارها   یعاشق شد..کس  دی رو با اتیفقط پاس کرد..ادب دیرو نبا اتیادب-
از   تونهیوقت نم چیباور رسونده که ه نیخونده تا خودش رو به ا یدیو ناام  اسی هیخودش آ یبرا

 . ادیبر ب  اتیپس ادب

 ن؟ یروانشناسم هست-

 نه-

 ن؟ یدیدرس م رستانی هان..فقط دبا-

 : د یگو یاهسته و پرحرص م دوستش
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 اسمـــاء -

 .. نیا گهی م یچ نمی صبر کن بب قهیدق  کیدرد و اسما -

 ن؟ ینگفت-

 کنم اما موسسه هم دارم. یبله بنده متوسطه دوم تدرس م -

 هستن؟ یجون  من؟ شاگرداتون تو چه رده سن-

 نداره یسن تیمحدود-

 : دیگو یو م گردد یحرفم با ذوق سمت دوستش برم  نیا با

بلکه    ریآقا دب نیجان  من موسسه هم میبر  ای..بادیم ی..به نظر که همشهر هیعال یل یخ نیا دایآ یوا-
 . میرو پاس کن اتمونیادب میبتون

  ییدایبابابزرگ..آ یدایاحمد.. آ ی  دایرود. آ  یبابابزرگ م شی ناخودآگاه ذهنم به پ  دا«ینام»آ دنیشن  با
 بابابزرگ چه بود؟! ی  دای..اصال اسم آدانمی نخواست..نم  چیکه ه

 : دیگو یآرام کنار گوشش م دوستش

 واسه من نتراشون..  نهی..هزمیشی و پاس م  میخون  یم شتریخواد. امسال ب  یشو نم الی خینه اسماء ب -

 .میبر   ایباشه. تو ب  ادیز نشی کنم هز یبابا فکر نم -

 : میگو یم  عیدارد سر یمشکل مال  فهممیکه م  یو زمان  شومیکنجکاو م دایآ »نه« دن  یشن  با

  یکه کل ی. به طور ستین  ادیما اصال ز یها نهی. هزدیو ثبت نام کن دیایبه موسسه ب شمیخوشحال م-
 .میداوطلب دار

 : د یگو یم ییغویج  غی ج یو با صدا زندیم  یبا ذوق بشکن  اسماء

خاله هم با  ت  ی . رضامیریخوبشم م میری ..میار ینه ب یحق ندار  گهی..ددایآ شهیبهتر نم  نیاز ا یوا-
 من..قبوله؟
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 دست تو اسماء...« د»ازیگو یشماتت بار م یبا لحن  دایآ

 : دیگو یزده م  جانیو ه  گرددیسمت من برم یاسماء با خوشحال  

 ؟ ی  آقا...آقا دیببخش-

 .نمینش  یگذارم و مودبانه م یم یها را کنار  برگه

 !ین یحس  یعل  دیهستم. س ینی حس-

  یتا ان اشاهلل به زود نیآدرس موسستون رو بد شمیممنون م ستین یپس اگر زحمت  ینیحس  یآقا-
 .میبش  زاحمتونیم

آورم. کارت را سمت همان دختر که   یم رونیکتم ب بی دهم و کارت موسسه را از ج  یتکان م  یسر 
 : میگو یم  نی به زم رهی و خ رمیگ  یاسمش اسماء بود م

و ثبت نام   دیری تماس بگ دیتونیکارت درج شده. م نی ا یآدرس موسسه و شماره تلفن موسسه رو-
 . دیکن

 .. ینیحس  یممنونم اقا یل یخ-

 . دیگویکشد. آرام به دوستش م یم یاندازد و نفس آسوده ا یبه کارت م  ینگاه

 راحت شد..  اتی از بابت ادب المیبا خ  گهیباشه که هست. خب د یهمشهر  کردمی خدا خدا م-

شوم.   یشان نم یدرگوش یمتوجه حرف ها و زمزمه ها گریکه د یشود به گونه ا یتر م زی ر شیصدا
  دنیشوم. تاز زمان رس یم رهی ام خ یاندازم و به ساعت مچ یپا م یهمه نشستن پا رو نیخسته از ا

را بخوابم.   یبه مشهد حداقل چندساعت دنیراه بود. دوست داشتم تا موقع رس یهنوز چند ساعت 
به کارم نداشتند اما   یرسند. کار  یبه نظر نم  یبد یمعذب هم بودم. دخترها یدخترها کم  نیا یوجل

و   داشتندیبرنم یست از لجباز د میتوانستم راحت بخوابم. اما انگار پلک ها یچرا نم  دانمیباز هم نم 
بلند   یندلص  یو از رو کشمیم یکه آخر سر پوف  یافتادند به طور  یهم م یدادند و مدام رو یامان نم

 یحواله صورتشان کنم م ینگاه  نکهیشود. با احترام بدون ا یم دهیشوم. نگاه دخترها به من کش یم
 :میگو
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خوابم و شما   یباال م  یاز تخت ها یکی  ینداشته باشه من رو یخستم. اگر اشکال  یلیمن خ  دیببخش-
 . بازم شرمنده. دیبخواب نیی پا نی خانم ها هم

 : د یآ یبه حرف م اسماء

 .دیباال بخواب  دی. شما راحت برادیکنم ما خوابمون نم ینه خواهش م-

 ممنونم. -

. بالشت را مرتب کرده و  نمینش یتخت م یگذارم و از نردبان گرفته و رو یم  یصندل   ریرا ز چمدان
  یم یهم دست و پا تنگ بود اما سع نجایسفر بدنم را کوفته کرده بود. ا یکشم. خستگ یراحت دراز م 

 برد.  یگذارم خوابم م یکنم بخوابم. خدارشکر آن قدر خسته بودم که تا پلک م 

نگاه   رونیوم و از پنجره اتاق به ب ش  یم  زیخ  میشوم. اذان صبح بود. ن یاذان از خواب بلند م یصدا با
 لی موبا ابی. با ردمیتوقف کرده بود یستگاهیا  کیبود و نزد شیاندازم. آسمان گرگ و م یم
  یبه مشهد م گریساعت د کی. پس خدارشکر حداقل تا میبود  شابوریکنم. ن یم  دایرا پ ستگاهمانیا

افتد آن دو  یم ادمیبروم که  نیی خواهم از پله ها پا  یو م  کشمیم میبه موها ی . سرحال دستمیدیرس
  یک ی یکنم اما وقت دارشانیکنم که چطور ب یفکر م  نیگزم و به ا یهستند. کالفه لبم را م نییدختر پا 

  شیصدا یبود، فور  هرفتن از کوپ  رونی که چادرش را به دست گرفت و در حال ب نمیب  یاز دخترها را م
 . زنمیم

 خانم.. دیببخش-

 : م یگو یم عیبود. سر دای. آگرددیبرم میصدا با

 برم نماز بخونم. دوستتون خواب هستند؟ نییخوام پا  یمن م دیببخش-

 : دی گو یم  ندازدیب شیدر صدا یناز  نکهیا بدون

 هست..  رونی. دوستم بدییبفرما   دینه راحت باش-

  یدر مورد بعض هودهی روم. پس ب  یم  نییراحت از پله ها پا الیرود. با خ  یدهم و او م یتکان م  یسر 
توجه به سر وضعشان نمازخواندن را بهتر از   یها ب  ی. بعض میکردیبدحجاب قضاوت م  یاز دخترها

  آنهاشد گفت،   یاما خب م شدندیمبرا نم  یو با حجاب بلد بودند. اما از گناهکار  یصدتا آدم چادر 
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و داخل    رمی گ یشد.وضو م  ینقص داشتند که ان هم با توکل به خدا ان شاءاهلل حل م کی تنها 
مشهد   کیشوم. چون نزد  یسوار قطار م عیاورم و دوباره سر ینمازجماعت به جا م ستگاهینمازخانه ا

 یم ندنو مشغول خوا رم یگ یرا به دستم م میو تخت را جمع کرده و کتاب دعا خوابمینم گرید میبود
  یشوند. دم  یخوابند و مشغول صحبت م یشوند و آنها هم نم  یبعد دو دختر وارد کوپه م  یکمشوم. 

خواهم از کوپه    یکنم و م یآورند و پس از آن که صبحانه را خوردم کتم را تنم م یبعد صبحانه م
  خورد. یم  یبدقطار تکان   کدفعهی شوم اما   رونیمنظره ب  دنیمشغول د یدم  آخر  نیروم تا هم  رونیب

 شود.  یاز کنار گوشم بلند م دایاسماء و آ غ  یج ی. صداستمی ا یم میبا شوک سرجا

 بود؟ یچ گهید نیا-

  یحس م کدفعهی که  کشدیطول نم ادی آرامش ز نیکنم آرام باشم و آنها را هم آرام کنم اما ا یم یسع
به چند سانت کج    کیشوم و واگن نزد یم لی تبد نیقی کنم قطار در حال چپه شدن است. حسم به 

و درد   خورمیقطار م  واریشود. محکم به د یخارج م لی واگن از ر یبد یبا صدا کدفعهی شود و  یم
و خطاب به دخترها   رمی گ یو با ترس از دسته در م فرستمیم یلب صلوات  ری. زچد ی پی سرم م یتو یبد

 :میگو یبودن م دهیکش غ یو ج دنیکه از ترس در حال لرز

 .. ستی ن  یچی ..توکلتون به خدا باشه هدیآروم باش-

  یکوپه برخورد م واریبا د یبد یبا صدا  یسفت و بزرگ  زی چ کدفعهیآرام کردن آنها بودم که   نیح در
و راه نفس    دیآ یبه وجود م یکوچک یا. فضدیا یو جلو م شکندیم  یبیمه یکوپه با صدا واریکند و د

شده   لندهمه ب ادیو فر غیج یشود. صدا یشود تنگ م ی که از قطار بلند م یبا وجود دود بد دنیکش
و با   کنمیاز دخترها دور م یخودم را کم یاما واگن ما کامال له شده بود..به سخت ستدیا یبود. قطار م

 : میگو یم یشرمسار 

 ..رسهی..االن کمک مدیو نگران نباش دیلطفا تحمل کن-

 : د یگو یکند و م یام اشاره م یشان یبه پ دهیترس ،یف ی خف غیبا ج  دایآ

 .. ادیداره خون م تونیشونیپ یوا-

کنم.  ی خون را لمس م یسیو خ  برمیام نشده بودم. دستم را باال م یشانیپ  یز یمتوجه خونر اصال
 : دی گو یم هیبا گرنبود. اسماء  ادی اش ز یز ی خونر
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 .. رهی گیم شیکوپه آت نیدود بلند شده..االن ا یل ی. خمیری میمن که مطمئنم االن م-

 : میگو یو با توکل به خدا م بندم ی را م میاما چشمها دادمیم ادیرا ز ی احتمال  نیهم چن من

 ! دیترس دینبا زیچ چیبه خدا باشه..تا اون هست از ه  دتونیام-

 . زندی بلند داد م  رونی از ب یک ی کدفعهیکه  دیبگو یز یخواهد چ  یم اسماء

 !ــــــــــــــــــرونیب  نیای..همه برهی گ یم  شیحضرت عباس..االن واگن ات ای-

. با  میرفتیم رون یب  شدیهرطور که م  دی..وقت تنگ بود و باستمیا یم میسرجا خی صدا س نیا دنیشن  با
 :میگو یداد م

 مرد با دو تا خانم! کی..می..سه نفرمیافتاد ریگ نجایما ا-

 : دیگو یم  یکیشوند.   یرا م  مانیصدا

. االن واگن دیتونیهرطور که م رونی ب  دیای..بدهی..امداد هنوز نرس نهیسنگ یلیبسته شده. خ یراه خروج -
 .. رهیگ  یم شیات

 : دیگو یم هیبا گر گهید یکی

 افتادن..خدا به دادشون برسه..  ریها گ چارهی ب-

 : دیگو یم یگر ید

 .. رهیبگ  شی. هر لحظه ممکنه قطار آتمیفرار کن  دیبا-

را به تو    زیپناهمان باش..همه چ ای. خداکشمی گزم و با کف دو دستم به صورتم م یرا م لبم
کردند و تو سر و   یم هیگر داینبود..اسماء و آ  یراه خروج چیکنم..ه یبه اطراف م   ی..نگاهسپارمیم

  تمرکز یشد نتوانم به خوب یکرد و باعث م یم دیاعصابم را تشد شتریزدند. رفتار آنها ب  یصورتشان م
از ان عبور   یبه سخت یتوانست ی افتد.شکسته بود اما م ینگاهم به پنجره م  نیح  نیکنم. در هم

  نی قطار با زم واریه بود تا دمانع شد یافتاده بود اما خدارشکر سنگ بزرگ  نیزم ی..واگن کامل رویکن
و سفتش را   زیت  یها شهیاز ش یروم. کم  یسمت پنجره م عیگزم و سر یچفت در چفت شود. لبم را م
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صدا   عی. دخترها را سر دهمینم  یت یاما اهم شوندیم یاندازم. دستانم خون  یکنم و دور م یبا دست م 
 . زنمیم

 شه یاالن قطار منفجر م نیطرف..زود باش  نیاز ا نیایزود ب -

کند تا کامل از پنجره   یکمکش م  دایرود. آ  ی. اول اسماء مندیآ یسمت پنجره م  یمعطل  یب  دخترها
توانست راحت   یکنم برود. اما نم  یاشاره م دایشود خوشحال به آ یاسماءخارج م یخارج شود. وقت

  یقسمت نی ح  نیبپرد. در هم  رونی کنم تا از پنجره به ب  یو کمکش م  رمیگ یم ش یبرود. ناچار از مانتو
  رونیاز پنجره ب  یدهد و فور  یشود. اما مجال نم یم یو آن قسمت خون  داردی خراش برم  شیاز مانو

  عیسر زی خ کی و با  کشمیم رونیاما مدارک مهمم را ب اورمی ب رونی چمدانم را ب توانمیپرد. آخر سر نم  یم
..با اشاره من  مییبدو هکنم ک ی. به سرعت به دخترها اشاره م پرمیم رونیاز پنجره قطار ب  یو حرفه ا

که ناگهان قطار با   می..هنوز پنج شش متر هم از قطار دور نشده بوددنییکنند به دو یدخترها شروع م
 . میشو یپرت م  نیزم ی شود و هر سه بخاطر شدت موج انفجار رو  یمنفجر م  یبد یصدا

 

 *** 

 

 بچه؟  یخوب -

 .. گهیهمه بزرگش نکن د  نی. ا دیباور کن خوبم وح-

 .. ستیباور کن دست خودم ن -

 استراحت کنم. کمیخوام  ی بابا م  رونی حاال برو ب-

بود   نی..نو که اومد به بازار کهنه شود دل آزار..اگهی رسمش؟ بعله د نهیا ن؟یتو رو خدا بب یآ یآ-
 .. دیآقا س گهیرسمش د

..بابا  یتو اتاقم زی ر کی..یکرد وونمید یاز صبح که اومد ه؟ یک گهینو د د؟یوح  یگ یچرا چرت و پرت م-
 ؟ یندار  یتو خونه زندگ
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 شود.  یم نیو حالت چهره اش غمگ  کشدی م یپوف

مونه   یمن نم یبرا یز ی..چدایو  شیکانادان..پ شهیندارم..مامان و بابا که هم  یخونه که دارم..زندگ-
 .. رهیگی..تنها تو اون خونه درندشت دلم مگهید

 حق داشت! یل ی. خردی گ یم شیبود. دلم برا یشوم. شوخ  یحرفم ناراحت م  از

 هم نداره.. یجنبه شوخ ؟یباز تو حرف اضافه زد -

 اره؟یشام م  یسادات ک  یب ی..بدونستمیباشه بابا خودم م -

 شکمو..پس بگو چرا مونده.. یا-

تو اومده باشم..همش بهونست..اصل کار   ادتیدرصد فکر کن واسه ع کی  ؟یفکر کرد یپس چ-
 .. ی  ب  یدسپخت ب

 آره قبول دارم..دستپختش حرف نداره..-

اون شبنم خانم  چاقالو رو..تو   یغذا ای فست فود بخورم  دی..من  بدبخت همش بایالکردار  یل یخ-
  یب  یاتاق و ب نیخونه من مال تو..ا  ای..من قبول ندارم..بیسادات رو بخور  یب   یب یغذا دیهمش با

 مال  من..چطوره؟ 

 ...مال خودمه..دمیرو به تو نم م یب  ینچ..من اتاق و ب-

 ؟ یواقعا عل ی بزرگ ش  یخوا یم ی. ک کنهی اه اه حالم بد شد..مثل بچه ها رفتار م-

 ..ی هر موقع تو آدم شد-

 وقت آدم نبودم چیمن ه  یدونیخودتم م نیبب -

 . خندمیم

 .. ستین  یدر اون که شک -

 فرشته متولد شدم..  یآدم نبودم بلکه من مادرزاد  چیمن ه یعن ینه اشتباه برداشت نکن  نه
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 اعتمــــاد به سقف!-

تو وجود   یچطور  تی و درا  یهمه خوب نیجالب شده بود که ا  یلیخودمم خ یمسئله برا نیواال که..ا-
صه چون مادرت  گفتن که خب مشخ شونیو ا  دمیجونم پرس  یاز مامان سون نکه ی من نهاده شده تا ا

 یهمه انرژ  نیا دای..بعد خب برام سوال شد که پس چرا ویشیفرشته م یفرشتست تو هم مادرزاد
بابات   یمحترمانه گفتن وقت یلیخ شونمیکرده که خب ا دا یپسند در وجودش پرورش پ  ویو د  یطانیش
 !میرج طان  یش  شهیو م رهیباشه خب مسلما دختر هم به باباش م وید کی

 . خندمیم

 رو مامانت گفته؟  نایهمه ا یمطمئن -

 ؟ ینی زنگ بزنم بب ؟یشک دار -

 .. رهیدر م دایکه من اطالع دارم. مامانت قلبش واسه و ییاما تا اونجا ری نخ-

 .. رهیدر م دایواسه و  شیبابام کل  یدقت کن  کمیدرسته اما اگه -

 : میگویم تی و با جد دهمیم هلش

 گهی..پاشو برو خونتون ددهیمن م لی پرت تحوساعته اومده داره چرت و  کی..وونهیگمشو د-

 خوام غذا بخورم..   یمن م ری نخ-

 خوان سفره پهن کنن.. یدرد و غذا..باشه..پس حداقل برو دستاتو بشور م-

 .. زهیتم  شهیمن هم یدستا-

 گفته اون وقت؟  یک-

بدن  یچرک برا  یکم دنیرس جهی نت نی..دکترا هم به ااریدر ن  یباز  زهیجان انقدر پاستور یعل  نیبب -
 الزمه..

 .. یاه حالمو بهم زد-

 ..گهید ادیتو صدا کن ب یب  یب  الیخ یب-
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به احترامش   دیآ یم  یب ی ب ی. وقتزنمیرا صدا م یب  یب یبلند یو با صدا دهمی تکان م  یسر  متاسف
 : م یگو یشوم و مهربان م یجا به جا م یکم

 خوره..   یشکمو تا شام نخوره از جاش جم نم نیا شهیشامت حاضر م   یجان ک  یب  یب-

 : دیگو یو م  زندیم  یلبخند مهربان یب  یب

 خواستم سفره رو پهن کنم.. یقدمش سر چشمم باشه مادر..االن اتفاقا م -

 :دیگو  یرود م یم  یب یشود و همانگونه که سمت ب  یبلند م عیسر دیوح

 ..نی ها نباش کمکتون کنم دست تن امیمنم ب نیسادات..بزار یب  یب  یمرس-

خدارشکر..تو   فتادمی کنم..هنوز از قوت ن یمن خودم همه کارا رو م نیتو بش ه یچه کار نینه پسرم ا-
 .. یهم مهمونم

من به عشق شما و غذاهاتون  ییخونتون..خدا  امینم گهیوگرنه د گهینکن د ینجور یسادات ا یب  یب-
 ..نهیپسره رو بب  نیخواد ا یم  یوگرنه ک نجایا امیم

خندد و با   یم  یب ی..بدهدی م یکنم که جاخال  یپرت م دیو سمت وح  دارمیکنارم را برم کوسن
  یب  یسمت من همراه ب یهم با زبون دراز  دیشود و وح   یاز اتاق خارج م یگفتن»دستت دردنکنه« ا

 شود.   یروانه م

 

 *** 

 

 ی واقعا عل فهممتیحالت؟نم   نیموسسه با ا یایب  دیتو چرا با قایاالن دق-

 حالم خوبه..تصادف که نکردم دور از جون  نکهیپسرجان..به خاطر ا ینفهم  خب-

 ...گرفتمیم یماه مرخص  کی تو بودم به اندازه  ی..من جا یبابا تو خوب -

 ستمیخب خدارشکر من تو ن-
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 از خداتم باشه..-

و   دارمی سال را برم  انیمربوط به نمرات م  ی. دفتراشومیو داخل دفتر م دهمی به حرفش نم یتیاهم
شود وارد دفتر شده و پشت   یغرغرش با آقا جواد تمام م یهم وقت د ی. وحنمینش یخودم م  زی پشت م

 کند. یرا کامل از هم باز م شیو دست ها ندینش یم زیم

 ! ی..زندگشی آخــــــ-

 .. یکردی نم ی زندگ نیانگار قبل از ا ش ی آخ یگیم نی همچ-

 از پا افتادم گهینه جون  تو..همش باالسر تو بودم د-

 : میگو یاندازم و م یبهش م  یچپ نگاه

 نبودم..  نجایمطمئن باش من االن ا ی..اگه بودیسر من بوده باش  یدرصد تو باال کیفکر کن -

 از خداتم باشه نمک نشناس.. -

 بود کو؟ زتی م یدفتر قرمز  من که رو نیا یپسرجان..راست یباشه تو خوب -

 : دیگو یاندازد و م یم زی به م ینگاه

 ..نمی بی نم یز یکه من چ  نجایکدوم؟ ا-

 بابا پس کجاست..خودم قبل سفر گذاشتمش اونجا..  یا-

 بود؟  یواسه چ-

 تا آخر هفته وارد کنم نمرات رو..   دیترم بچه ها بود..با انیپا ینمره ها-

 شته.. بردا کردهیم  زی اون داشته تم دی..بزار جواد رو صدا کنم شایشلخته ا ری عجب دب-

  یو مختصر به همه جا م ینگاه کل کی دیای. تا جواد ب دهدیو به آقاجواد اطالع م داردیرا برم   تلفن
 شود.  یبه در وارد اتاق م یکنم. جواد با تقه ا

 د؟ یدیدفتر قرمز من رو ند نیا گمیم ن؟ ی سالم آقاجواد خوب-



 د یگناه سف

39 
 

اون کشو  ی خوا یم  نانیاطم ی..حاال برادمیند ی..نه واال من دفتر ری..قربان شما..سفربخ دیسالم آقاس-
 اونجا باشه..  دیشا  دیبنداز ینگاه کیرو هم  زی م یآخر 

 باشه آقاجواد دستتون دردنکنه.. -

 قربان شما.. -

 .. دییبفرما-

 . کشمیم  قیعم  ینفس  دیآ یلبش م یکند. لبخند که رو یآخر را باز م  یشود و کشو یخم م  دیوح

 جواد  ناقال..  ی..انجاستیدفتر هم-

 .رمیگیخندم و دفتر را از دستش م یم

 عمرش رو کرده بنده خدا..کم حافظه شده.. گهیاون د ه؟یاون چ ری ..تقصوونهید-

 م؟یحافظه دار یل یخ میاالن من و تو که نصف عمر کرد-

 نه واال-

 آدم بشو نبود!  دیوح نیشوم. ا یو مشغول نوشتن م نمینش یم زی پشت م دوباره

 *** 

 

 . دیرو بهم بگ قتیبرگشتم حق  یقرار بود وقت-

 ..ادمهی-

 .دیگو یو تلخ م   کشدیم  ینفس

 .دیبالخره بعد از گذشت چند سال وقتش رس -

خواستم بداند  یخواستم بداند من هستم. م  یگذارم. م یشانه اش م   یو دست رو نمینش  یم کنارش
 هست و هنوز چقدر دوستش دارد.  یکه کس
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نمدار شده بود  یاش که حاال کم یآب  یشود. به چشمها  یم دهیکش دیسمت ب  رشی خسته و پ اهنگ
  یباد، نرم شروع م دهیرقصان و در آغوش کش  یبه برگ ها  رهیکند و خ  یم یکنم. تبسم تلخ ینگاه م
 کند: 

کردم خالف   یم یهرکار  ینبودم ول یخوردم. پسربچه بد یاومد از اقاجونم کتک م  یم ادمی یاز وقت-
هم   نیگرفتم برم مکتب خونه. اون روزا ب میبود که تصم  1335سال  ادمهیاقاجونم بود.  یباطن لیم

که برم   تمعالقه داش  یلی. البته من خمیکن  لیمدرسه تحص میبر میما باب نبود که بخوا یها یمحله ا
.  دونستیهاش ننگ م  بشم اما اقاجونم مدرسه رفتن رو واسه بچه  یخودم کس یمدرسه و در اخر برا

عروس   یسالگ 11. اقاجونم سه تا خواهرامو تو همون سن هیشر تر از بق  یلیبودم و خ یمن پسر آخر 
 تونستمیهم نم  یز یخب چ یول ومدی کار اقاجون بدم م  نیاز ا یل یکرد و فرستادشون خونه شوهر. خ

 کردند.    یبود که همه مردم بهش عمل م یبگم. رسم

 . زندی م یلبخند

بود.   یبچه خوب و با ادب  یلیسال از خودم بزرگتر بود. اسمش داوود بود. خ 5داداش داشتم که  کی-
بود اما   یچ قایتخصصش دق دونم یاحترامشو داشتند. نم لی فرنگستون درس خونده بود و کل فام

به   ی. تو همون عالم بچگزاشتیم  شتریبراش ب  ین یزم بی س کیمادرم  میهروقت نهار آبگوشت داشت
علوم   یسر   کیو از دوستاش  خوندیو در خفا درس م  یپنهان  شهیخوردم. اون هم یحسرت م  شماداد
گرفت. از آخرم تونست به هدفش برسه و دور از چشم اقاجونم مهندس بشه. اما من  یم ادیرو 
 . رمی بگ ادیعرضه رو هم نداشتم. فقط تونستم برم مکتب خونه و سواد قرآن  نیهم

 کرد.  یم ری س نشی ریخارج شده بود و در گذشته ش ایدن ن یبندد. انگار از ا یو چشم م ردی گ یم  ینفس

خودم   یکردم و خرج یکار م یک یمکان  کی یبزرگ شدم و جوون شدم. به حساب خودم مرد شدم. تو-
همراه خانومش آبادان  رهیو از تهران م شهیداماد م  شیاوردم. داداشم داوود چند سال پ یو در م
شرکت نفت استخدامش کرده بودند. خدارشکر کار و بارش خوب شده بود.  کی  یکنه. تو یم  یزندگ
کرد. حاال فقط تو خونه من بودم و به قول مادرم مونده بودم.   یم ر یس شیهم با حقوق بازنشستگ اباب

رو   یزندگ  لیداد اما اصال حوصله تشک شنهادیازدواج بهم پ یچند تا دختر رو برا یمادرم چند بار 
 مشغولبشم و خودم رو  جیگرفتم وارد بس میتصم یمهد میم یدوست صم شنهادیبا پ نکهیشتم تا اندا

  طونیپسر شر و ش الیخودم قابل باور نبود که دان یحت چکس یه یکنم. اولش برا یفرهنگ یکارها
با   نکهیگذاشته بود تا ا ریمن تاث یرو   یلیامام خ یاما بعد از انقالب گفته ها جی اقاجونم بخواد بره بس 
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که کمتر   یقدر  هسرم شلوغ شده بود ب یلیخ  جیپرواز کردم. تو بس جیسمت بس  بای تقر یتلنگر مهد
پسر   یلیکرد. خ  یکمکم م   یلیهم خ ینبودم. مهد یاصال ناراض تی وضع نیاما از ا  یکی مکان رفتمیم

  میباطن یرفته تا خلق و خو. از ظاهر گشدمیبود. منم رفته رفته داشتم عوض م  یر یخوب و سربه ز
به   ینیامام خم یبر به ره یکه انقالب اسالم 57انقالب بزرگ بودند. سال  کی   لیهمه در حال تشک

دست به شهادت   نیداخل شهر غوغا درست کردند. منافق یضد انقالب یگروه ها  د،یرس یروز یپ
شب   یکه بعض یشده بود. به قدر   شتریب گاهیو پا جیبس ی کردند. کار ما تو یانقالب یرسوندن گروه ها

ها   یر یتمام درگ توبود.  یبچه فعال و شجاع  یلیخ ی. مهدمیهم نداشت دنیخواب یوقت برا یها حت
ضد   یگروه ها میو دار متوجه شد ری گ نی. تو همدیجنگ  یم نیبا منافق  ورانه ی حضور داشت و غ

و باهاشون   میستیمقابلشون با می تونستیزنند. تا به االن م  یم یادیز فیکث یدست به کارها  یانقالب
کنند روح   یم  یو بهشون ت.ج.ا.و.ز جنس  دزدندیبا حجاب رو م یدخترها میدی فهم یاما وقت میبجنگ

چشمهامون رو گرفته   یخبر سخت بود که خون جلو نیا ی بلند شد. به قدر  یاز تن همه سربازان انقالب
گرفت که  یرو به باز  رتمیمن سخت و گران تموم شد و رگ غ یبرا یفاجعه به اندازه ا نیبود. ا

چند  یداوطلب شدم هرشب تا صبح داخل کوچه ها گشت بزنم و مراقب خانم ها و دخترا باشم. مهد
دادم. چند   یم کیهردومون کش  یاومد اما من جا ینم گاهیمادرش شده بود و پا یمار یب  ریدرگ یوقت
بودم که   یتر شده بود. ساعت از دوازده شب گذشته بود و در حال قدم زن ادیبود که سوز سرما ز  یشب

به اون صدا رسوندم. خدارشکر   روبلند شد. با عجله خودم   ایاز کوچه اقاق ی زن غیج  یناگهان صدا
منافقا من رو   یرو از دست اون منافقا نجات بدم. وقت ی اومدنم به موقع بود و تونستم اون زن چادر 

خاطر حس کردند  نیخورد بچه سال باشند به هم  یبه فرار گذاشتند. بهشون م  پا عیسر دندید
 گفتم:  یرفتم و با نگران خانمو فرار کردند. با عجله سمت اون  فتندی با من در ب  تونندینم

 د؟ ی. شما خوبدینگران نباش  گهیاونا رفتن. د-

شد و    رهیپس با ترس به من خبه کوچه کرد س یچادر به من کشاند. اول نگاه  ریترسانش را از ز نگاه
 لب زد: 

 رفتن؟   دیمطمئن-

 هجده سالش هم نبود.  دیبود. شا یچهره اش متعجب شدم. دختر جوان  دنید با

 د؟یبه کمک ندار  اجیاحت د؟یبله رفتند. شما خوب-



 د یگناه سف

42 
 

 برم  دیبرم..با  دینه نه..من خوبم..با-

 ونا مزاحمتون بشن.. کمکتون کنم و شما رو به خونتون برسونم. ممکنه بازم ا دیصبر کن -

 ترس نگاهم کرد. با

 . کشهیمنو م  نهینه نه اگه اقاجونم شما رو بب-

 کردم.  یاخم

به   یجی پسر بس  کینداره اما اگه با  یمشکل دیباش ابونیخ  یموقع شب شما تو نیچطور پس تا ا-
 مشکله؟  دیخونه برگرد

 .دیترس از چهره اش پر  یج ی که گفتم بس نیهم

 مـ..من..من..-

 ؟ یشما چ -

 و چادرشو دور سرش محکم تر کرد.  دیرو گز  لبش

 ..یچ یه-

 .. رسونمتونی باشه اما تا خونتون م-

نگاهم  میدیپشت در خونش رس  یکردم. وقت  شینزد و من در سکوت تا خونش همراه یبار حرف  نیا
  رهیخ  شیشکسته بود. به چادر گل گل  شیدر چوب یبود. حت یکر ی در و پ یرنگ تعجب گرفت. خونه ب

 گذرونم.  یرو از نظر م  شیشدم و کهنگ

 ه؟یاشغال دون کی هیشب شتریکه ب نجایخونته؟ ا  نجایا-

 هم قابل مشاهده بودند. یک ی که در آن تار یشوند، طور  ینگرانش نمدار م یچشمها

 کنم.  تتیرو بگو. قصد ندارم اذ  قتیحق-

 خرابست. اقاجونم معتاده..  کی. ستیخونه ن یخونمه. ول   نجایا-
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 گم:  ی کنم و م ی. اخم مفتهیم میدو هزار تازه

 .یکن   یم دای. واسه اقاجونت مواد پیزن یپرسه م ابونایوقت شب تو خ   نیا نیپس واسه هم-

 ترس و لرز نگاهم کرد و گفت:  با

 یتماستون م. الکشتمیاقاجونم مواد نبرم م ی. من مجبورم. اگه برادینگ یبه کس کنمیالتماستون م-
 کنم. ی. التماستون مدیکنم بر  ی. خواهش مدی نگ یز ی چ یکنم به کس

معتاد مواد جا به جا کنه.   کی  یبرا  دیبود که با یچ چاره یدختر ب  نیخراب شده بود. گناه ا اعصابم
رو   ممی. تصم فتهی که بهش نم یی گذر چه آدم ها ستی که مشخص ن یخرابه. خرابه ا نیا یاونم تو

و    کرد..با ترس ممانعت دمشیبمونه. از چادرش گرفتم و کش  نجایدختر ا نیگرفتم. محال بود بزارم ا
 گفت: 

 کنم. ینکردم. التماستون م ی. تو رو خدا من کار د یکنم ولم کن  یخواهش م  د؟یبری منو کجا م-

وارد بشم. به   متیرو فروکش کنم و از در مال تمیکردم عصبان ی. سعختیر  یابر بهار اشک م  مثل
 آرام گفتم:  یخاطر با لحن نیهم

  ستیخوام تو رو نجات بدم. معلوم ن یکنم. من فقط م تت یببرم و اذ  ییخوام تو رو جا یمن نم  نیبب -
 امن. یجا  کی برمتیخاطر م نیمواد به هم دنیواسه کش  انیخرابه نم نی که به ا ییوونایچه ح

 ترسان شد.  نگاهش

. کشتمیندارم. تازه اگه اقاجونم بفهمه من فرار کردم م ییمن که جا ن؟یمنو ببر  نیخوا یکجا؟ کجا م-
 . کشهی و منو م کنهی م دامیپ

 . زنمی م یلبخند

 بهت برسه.  تونهیکس نم چی نگران نباش دست ه-

به من اعتماد کرده. شبونه بردمش خونمون.  یحس کرد که ذره ا شدینامطمئن بود اما م نگاهش
  حی براش توض یهم خوشحال شد و هم تعجب کرد. اما وقت دیرو با هم د  مادرم اومد دم در و ما یوقت

کرد اما   یم  یب یکرد. دختر اولش غر ییرای از دختر پذ یزد و به خوب  یدادم که ماجرا از چه قراره لبخند
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رفته بود  ادمی یبود که حت بی کنار اومد. انقدر اون شب برام عج یبا اخالق خوب مادرم به راحت
 از اون دختر بپرسم. یاسم

شب ها به خونه   ی اوقات بعض یکردم. گاه  یم  یدگیو به کارها رس گاهیپا رفتمی م شهیروال هم طبق
  ینعشه بود که حت رمردی نبود. معلوم بود انقدر اون پ یخاص  یخبر  چیاما ه زدمی اون دختر هم سر م

. اما ماون دختر نش تی خونه نرم که باعث اذ به ادیکردم ز یم یهم داره. سع ی رفته بود دختر  ادشی
تونستم   یو من تا م مینهار و شام کنار هم باش یکرد تا برا یمادرم مدام من رو به خونه دعوت م 

از   یبرگشتم خونه مادرم آبگوشت بارگذاشته بود. وقت گاهیروز ظهر که از پا ک یکردم.  یممانعت م 
 : فتمادر با طعنه بهم گ دمیپرس  یمادرم حال و احوال دختر رو بعد از چند روز طوالن

 .. یهم دار  یاومد مهمون ادتیچه عجب -

 یهست. برخالف گفته ها ینیمهربون و مت  اریگفت که دختر بس  یگفتم ومادر با مهربان یا شرمنده
اسمش زهراست و هفده سال داشت.  شده.   تیترب  یمن که پدرش معتاد بوده اما دختر مومن و خوب

  اون ریو ز  یک یتار یبار نگاهم به چهره اش افتاد. اون شب تو نیاول  یاون روز نهار که تموم شد برا
. و  دیرس یبه نظر م  ییبای دختر ز  یل یخ  یآب یصورتش مشخص نبود اما امروز با اون روسر   ادیچادر ز

بود و  گاهیپا میپا کی گهیکه د  یبه حد دلبسته زهرا شدم. بیاز همون شب بود که من عج قایدق
با   مشورت ی من نسبت به زهرا شده بود ب  یها یحواس  یخونه. مادر که متوجه نگاه ها و ب گمید یپا

کرده   یمن خاستگار  یاز زهرا برا دمیشن  یمن رفت و با زهرا در مورد ازدواج با من صحبت کرد. وقت
و   بیمردونم سرخ شد اما مادر با عشق بهم گفت که دختر نج یو لپ ها دمیخجالت کش یحساب 
  دمینظر مثبت زهرا رو نسبت به خودم شن ی. وقتشدیو من مطمئنم شما با هم خوشبخت م هیمهربون

رو   ین یریش  نیبچه ها مناسبت ا یدادم. وقت  ینیری ش  گاهیانقدر خوشحال شده بودم که به کل پا
 زدم: داد  یبلند و سرحال یبا صدا دنیپرس

 کنم! یدارم ازدواج م-

 

 

 *** 
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و   زندیم یشوم. حنا لبخند یم  رهیمقابلمان خ  لچریو  یو به پسر رو ستمیا ی م دیکنار وح متعجب
 :دیگو  یگذارد و م  یشانه برادرش م یدستش را رو

حامد هستن برادر کوچکتر من. هفده سالشه و  شونیکنم. ا  یرفت برادرم رو معرف  ادمی دیببخش-
شما شرکت   یخصوص  یخواد تو کالسا  یم نکهیحامد و ا  میامسال کنکور داره. البته قبال راجع به تصم

 کنه صحبت کرده بودم اما امروز حامد جان رو همراه خودم اوردم تا رسما ثبت نامش کنم. 

 دهد.  یبا حامد دست م مانهیرود. صم  یجلو م یدهد و کم یتکان م یسر  دیوح

 شک باعث افتخارمه که در کنار تو باشم.   یتو و ب یاضیهستم استاد ر یمهدو د یسالم حامدجان. وح-

 : دیگو یو خطاب به حنا م  زندی م یلبخند

 گفت.  نیآفر یخواهر مهربون  نیبه داشتن چن  دیواقعا با-

 دهد. یتکان م یبا لبخند سر  حامد

 منم خوشحالم که قراره کنار شما باشم.   نیو همچن نهیزم نیا یخواهر رو نیو مهربون تر نیحنا بهتر-

 دهم. یروم و با حامد دست م  یلبخند جلو م با

 باهات خوشبختم حامدجان  ییاز آشنا-

 نطور یمنم هم-

 .  ندینش یم  زشی و پشت م گرددیبرم  دیوح

راه شما دوره   نکهیمد شروع کنم اما بخاطر ادارم تا زودتر کالسام رو با حا اقیاشت  یلیخب من که خ -
 . دینش تینکرده اذ یدارم ساعت کالس ها رو به عهده شما بگذارم تا خدا میتصم

 : دیگو یم عی و سر  ندینش یم  دیوح  زی مبل کنار م یرو  حنا

تا   میگرفت م ی. من و حامد تصمدیانتخاب کن  دیدونیهر زمان که شما مناسب م  کنمی نه نه خواهش م-
 . میمشهد بمون یعنی نجایکه قراره کنکور بده هم یزمان
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 .ستدیا یبهت م  یاز رو دیدست وح  خودکار  

 د؟یمشهد بمون  دیخوا یم-

 دهد. یتکان م یمتعحب سر  حنا

 داره؟   یمشکل-

 .دی آ یبه خودش م   دیوح

 نگران شدم.. کمی . اما هیهم عال یلیخ ن یداشته باشه اتفاقا ا ی مشکل دینه نه چرا با-

و حنا    دیبه مکالمه وح سم،ینو  یترم بچه ها را م  انی که نمرات پا نیو در همان ح زنمی م یلبخند
 مردم.  یم  دیقطعا با شناختمیرا نم  دیوح نیبود. اگر ا  یرکی ز گریعجب باز دیوح  نی.اسپارمیگوش م

 کند.  یتعجب م حامد

 ؟یچ یآخه برا  د؟ینگران شد-

 دهد. یآب دهانش را قورت م  دیوح

  تیاذ ییجا   ینکرده تو هتل یوقت خدا کی نکهیکه نگران شدم واسه خاطر ا  نهیمنظورم ا یعنینه -
 .دینش

 . زندیلبخند م  حنا

 .میمدت رو هتل بمون   نیا ستیما که قرار ن-

 : د یگو یم یکند و جد  یم  یکرده است، اهم ی فضول  یل یکه انگار متوجه شده بود خ دیوح

 .  ستین  شیب  یکنجکاو قتیاما در حق  دیبزار یفضول یسوالم رو به پا نیممکنه ا-

 کند. یرا آرام م شیصدا

 د؟یپس کجا قراره بمون-

 فرستد. یرا به پشت گوش م   شیکند و تره از موها یم یتک خنده ا حنا
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قصد  یتو وق میکن یدار یواحد آپارتمان رو خر کی میفعال که مشهد هست می گرفت میبا حامد تصم -
 .. مشیاون رو بفروش میبرگرد میکرد

 . زندی م یسوت  دیوح

 نی..تو اگهید دیدونی. مدیبگرد یمناسب و خاطرجمع یدنبال جا دیخوبه اما با یل یخ نکهیخب ا-
 داره ادی زمونه گرگ ز

 .زند یم  ینیلبخند مت  حنا

 . اون مشکل حل شده.دیشما نگران نباش-

 شوم.  یبلند م میخندم و از سرجا  ینداره. م یبه تو ربط  گهیفهماند د دیبه وح  یزبان  یزبان ب  به

 .. نمتیب یبرم. م دیبا گهیجان من د  دیوح-

 ؟ یکاراتو تموم کرد-

 ی آره خسته نباش -

 باشه پس خداحافظ -

 کنم.  یخم م یحامد و حنا هم سر  سمت

 خدانگهدار شماهم.. -

 . زنمیم  شیافتد. صدا یشوم چشمم به اقاجواد م ی از اتاق خارج م یوقت

داشتم بهشون   یمراجعه ا ایخواست ثبت نام بکنه  یم  ی. اگر کس ستمیاقاجواد من فردا ن دیببخش-
 . ان یکه پس فردا ب دیبگ

 اقا حتما  یچشم عل یبه رو-

  گهیدمن رو کنسل کنه.من  یفردا یکالسا نیهم بگ یزحمت به خانم افسر  ی ممنونتم جوادجان. ب-
 خدانگهدار   رم،یم
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 چشم اقا خداحافظتون-

  نگیرا از پارک  نیشوم. ماش یگذارم و از موسسه خارج م  یم یخانم افسر  ز ی م یدستم را رو پوشه
را به دکتر   یب  یتا ب  رفتمی زودتر م  دیکنم. با یکنم و به سرعت سمت خانه حرکت م یخارج م 

دن یخورد. با د  یزنگ م لمیبه خانه موبا دهیشود. نرس ینم   ریوقت گ میرو به رو  کیببرم.خدارشکر تراف
 کنم.  یدرنگ وصل م  ی. تماس را بزنمیم  یشماره احمد لبخند

 سالم احمدجان..جانم-

 بده ی اقا مژدگون یسالم عل-

 شده؟ یان شاهلل..چ یخوش خبر باش شهیهم-

 اقا  یکردم عل دایرو پ یکه خواسته بود یخدا حفظت کنه. کتاب -

 دستت دردنکنه اشکر یخدا  ؟یگیجدا م-

 اره قربونت..خود  خود  اشعار شاملو -

 ببرم؟   امیب ی ..فقط کیخوشحالم کرد یل یپس خ یخب دستت دردنکنه حساب -

 برات منزل  ارمیها خودم امشب بعد مسجد م یشما زحمت نکش-

 شهیکه زحمتت م  ینجور یا-

 ان شاهلل. میزنی هم به آقاجون شما م یسر  کی ..ینه واال چه زحمت-

 بده پس  رتی خدا خ-

 پس  نمتیب یقربانت..م -

 ان شاهلل..فعال -

 ی اعلی-
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را منتظر خود   یب  یکنم. ب یتوقف م عیشوم. دم درب خانه سر یو وارد کوچه م چرخانمی را م فرمون
  یم نیو سمت ماش  زندیم یلبخند ندیب  یکه مرا م نی بود. هم ستادهیهم کنارش ا ی. خانم نمیب یم
 المکنم و آرام س یباز م   شیو در سمت شاگرد را برا چرخمیشوم و م  یم ادهی پ  نیاز ماش عی. سردیآ
بود جلو   ستادهیکه کنارش ا یآورد. همان خانم چادر  یلب لبخند به لبم م  ریز  شی. زمزمه دعاکنمیم
  یمعرف یب  یمانم تا ب  یدهم و منتظر م یجواب سالمش را م  نیبه زم  رهیکند. خ  یو سالم م دیآ یم

 اش کند. 

 :دیگو  یشود با شوق م یم ری جاگ  نیماش یصندل یهمانطور که رو  یب  یب

هستند. اومده بودن بهم  یزدی  یخانوم، دختر آقا می دخترخانوم گل مر نیبده مادر..ا رتی خدا خ-
  ایبده. ب رشی کنن تا دکتر..خدا خ میگرفتن همراه م یحالم بده تصمم دنیفهم  یبزنن و وقت  یسر 

 مادر فقط شرمنده پشتم بهته مادر نیبش  ایدخترم. ب 

 شود.   یگزد و سوار م یلبش را م میمر

 تو رو خدا  نیراحت باش-

و ما   زندیاز گذشته ها حرف م مانی برا  یب  یراه ب  نیکنم. در ب یحرکت م عیشوم و سر یم  نیماش سوار
شوم   اده یمن پ نکهیقبل ا میرس یم  ینبود. وقت ادیخانه تا دکتر ز ری. مسمیداد یبا جان دل گوش م

 : دیگو یکنم م ی کند تا اورا ببرد. تشکر که م یم  یب ی شود و کمک ب  یم ادهیپ میمر

 د؟ یری م ای دیمون  یمنتظر م نجایهم-

 هستم خدمتتون-

 کنم. فعال یم  یباشه چشم پس من مادر رو همراه-

  یبابابزرگ م  یحرف ها ادیشود.  یم  رهیروند. نگاهم به روبه رو خ  یدهم و آن ها م یتکان م  یسر 
. دیبگو میو باز هم برا ردیرا از سر بگ شی خواست زودتر بروم خانه و حرف ها یافتم. چقدر دلم م

 صبرانه مشتاقم!   یچقدر ب

 *** 
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انگار که متوجه حضورم شده،   یب  یکنم اما ب یو قصد رفتن به اتاق پدربزرگ را م شومیاتاق خارج م از
 . زندیم میصدا

 نجا؟ یا یایم  قهیدق کیمادر  یعل-

  یم ری پدربزرگ به تاخ دنیکه د فی . حشومیم رهیو مردد به اتاق پدربزرگ خ  زنمیم میبه موها یدست
 پا بگذارم.  ریرا هم ز  یب  یحرف ب توانستمیافتاد اما نم

 ؟ یب  یجانم ب -

 مادر...  قهیدق کی  ایب-

  نیی افتد. با خجالت سرم را پا یخانم و آقا م  کیچشمم به  کدفعهی شوم  یخانه که م  ییرایپذ وارد
کند که   یتعارفم م یب  یکنند. ب  یم  یشوند و احوال پرس  ی. آقا و خانم بلند مکنمیاندازم و سالم م  یم

که  نمینش ی م ا. کنار همان آقدمیپوش یم یوگرنه حتما لباس بهتر  میمهمان دار دانستمی. نم نمیبنش
 کند.  یم  یم معرف با لبخند آن ها را به حضور یب  یب

خانواده مهربون و محترم فقط   نیپسرم. ا شونیدیخانم که د  میهستند پدر مر یزدی یآقا شونیا-
 ..زیخانواده عز  نیا یگیما در اومدند و باعث سعادت ماست همسا یگیماهه که به همسا کی

 : د یگو یم یب  یب  ینشسته بود با لبخند در جواب مهربان   یب یکه کنار ب  یچادر  خانم

 ما سعادته..  یبرا شتری . ب دیشما خودتون گل-

احوالن   ضی مر یل یچند وقت خ نی به حضورتون. ا ومدنی خانم. شرمنده حاج آقا ن  نبیز دیزی شما عز-
شما مهمون   دونستم یوگرنه اگه م دنی. االنم خوابانی ب نییپا  لچریاز تخت و و توننیکه اصال نم  یطور 

 .دادمیخواب رو م یبهشون قرصا رتری حتما د دیما هست

 .زدی خی خانم برم  نبیو پشت سرش ز شودیبلند م شی از جا یزدی یآقا

از حاج آقا و شما   یاحوال م ی. خواستمیکه بدموقع مزاحم شد دینه حاج خانوم. شما مارو ببخش-
 . میرسیخدمتتون م گهیشب د کیاهلل دارن. پس ان ش فی که خواب تشر میبپرس 

 شوم.  یلبخند بلند م با
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بازم    یول  شمیشرمنده م یرفتن حساب دهیاگه بابا بزرگ متوجه بشن که مهمونشون اومدن و ند-
 . دیدیزحمت کش

 .دی قربونت پسرم. سالم ما رو به حاج آقا برسون-

 ..رسونمیرو م  تونیبزرگوار-

 خدانگهدار.. -

 *** 

 د؟ ی...قصد بلند شدن از تخت رو ندارالیمرد انقالب ...حاج دان ری ش-

  یرا آرام باز م  شیچشمها میصدا دنی. پدربزرگ با شن نمینش یم  نیزم یبه دست کنار تخت رو وانیل
 .زنمیکند. لبخند م

 مرد؟ شب شده ها..  ری ش  یشد یدار یب-

 کشد. یم ی ساعت آه دنیاندازد. با د یخسته اش را به ساعت م  نگاه

تخت افتاده  یکه االن رو ینیا رمرد؟ی..کو ش ارهی به وجود نم یا زهیمن انگ یگذر زمان برا یحت گهید-
 ..رمرد ی نه ش رمردهیپ کی

گذارم. آب را هم آرام آرام به   یکنم و به دهانش م یگزم و قرصش را از بسته اش جدا م یرا م لبم
 : میگو یم  نیدهم. در همان ح یخوردش م

 یبرا یبود  ی.. مردیکرد فیکه اول داستان برام تعر یی زایچ  نی..با ارمردینکن ش یشکست نفس -
 خودت ها.. 

 موندم.. یکاش...کاش تا آخر همون قدر مرد م-

انقدر ها هم خوش   الی روم..پس داستان حاج دان  یبه فکر فرو م یحرف کم  نیا دنیشن  با
در   یاو را بعد از چند سال از پا نی نچنیرد مانده که ام نیدر قلب ا یچه افسانه ا ستینبوده..معلوم ن

 آورده...
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 .. نیمونده تا برام بگ زای چ یل یمنتظرم بابا بزرگ..هنوز خ-

کس از اون خبردار  چیمونده..مونده و ه رمردیپ ن یتو قلب ا یچ یمونده تا بفهم  یلیهنوز خ -
 ..! ستین

 ...نی تا برام بگ نجامیمن ا-

 ..ی...هنوز هم من رو به عنوان پدربزرگت دوست داشته باش قیحقا دنیبعد از شن   دوارمیام-

 کنم.. یم تعجب

 . دینی من بهتر یبرا شهی..شما همدیزنیکه شما م هی چه حرف  نیپدربزرگ ا-

 حرفا.. نیا دنیاما نه بعد از شن -

بار برخالف   نینشانم دهد. اما ا قیگذارم پدربزرگ منظورش را با گفتن حقا یکنم. م یم  سکوت
 شوم.   ینگران تر از قبل م یشود. کم  یگذشته پدربزرگ به من هم مربوط م کنمی گذشته حس م

 کند..  یسوزناک و پر حسرت کالمش را آغاز م  یآه دن یبا کش شهیهم مثل

 شب

 ن یخون  یبا گلو    

 خوانده است     

 ...رگاهید              

 نشسته سرد.  ایدر

 شاخه  کی

 جنگل   ی   یاهیدر س    

 نور  یبه سو                    

 کشد..!  یم ادیفر



 د یگناه سف

53 
 

 

زهرا از نظر من    رایهستم. ز نیزم  یانسان رو نیکردم خوشبخت تر  یحس م م یکه ازدواج کرد یزمان
  دی..زهرا لباس سفمیگرفت یساده ا یزن جهان بود..جشن عروس نیو پاک تر  نیمهربان تر ن،یباتریز

پشت سفره عقد   ی جید و من هم با همان لباس بس مادرم رو همون شب تنش کر یعروس 
. اصال از  میخوش گذراند یهمراه همسرش از آبادان آمده بودند و همه دور هم کل منشستم..برادر

پدرش بود و از آن   شی زهرا با آنکه خوشحال بود از ازدواج با من، اما همه فکر و ذکرش پ رهی نم ادمی
 هآرامش دهند یاو را ببره. با صحبت ها یسر و کله پدر خمارش از راه برسه و آبرو کهویکه  د یترس یم

 در قلبش شعله ور بود.  میآرام گرفته بود اما باز هم ب یمن کم

و وارد  میکرد یم یفصل تابستان رو سپر  یروزها  نیگذشت و ما آخر یم 58از نوروز سال  یچندماه
خبر همانا و شروع شدن  نی حمله کرده. ا رانیدام به اص دیکه ناگهان خبر رس  میشد  یماه مهر م
 همان...!  رانیمردم ا یدغدغه ها

که ناگهان  میبود یدفتر  یمشغول انجام کارها جیبس گاهیدر پا یبامداد بود که من و مهد 4  ساعت
که اشک از   یکنان و در حال  ادیبه سرعت وارد دفتر ما شد و فر گاهیپا یاز بچه ها  یکیمسعود 
 بود، داد زد:  ریش سرازچشمان

داره  شی آت ری..صدام بهمون حمله کرده.. خرمشهر زمیکه بدبخت شد  دیبچه ها..بلند ش  دیبلند ش -
 .. میزودتر بر  دی..بامیبر  دی..بادینینش ینجور ی..همسوزهیم

آروم کنه. سپس   یکرد اول اون رو کم  ی با تعجب از جاش بلند شد و سمت مسعود رفت. سع یمهد
 . دیبه حالت اول خودش برگشته با آرامش از او پرس یحس کرد مسعود کم یوقت

 ؟ یزنی حرف م  یدر مورد چ یمسعود؟ دار  هیمنظورت چ-

 از سر گرفتند و گونه هاش پر از اشک شد. شیدوباره اشک ها مسعود

  شیرعت دارن پبه س  نجوریشدند و هم رانیدشمن وارد خاک ا یعراق یروهای ن شی چند ساعت پ-
ابزار   چی کنند. ه یخرمشهر دارن از شهر دفاع م یمحل یاصال ندارن..بچه ها یدفاع یروی...نانیم

هم تا االن تو خونه   یادیز ی...زنا و بچه هاشنیم دیدارن شه یکی  یکی ..جوونا ستیاونجا ن  یدفاع
غسل بدن..غذا هم کمه..مردم دارن دسته دسته خرمشهر   دارویشه   ستیشدن...آب ن دیشه  اشونه
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بچه  میبر  دی..بامیبا خودمون ببر  یادیداوطلب ز یروین  دیکمه...با یدفاع  یروی کنند اما ن یم  یرو خال
 .. میزودتر بر دیها..با

 :گمی و م شمیمسعود از سرجام بلند م  یو شوکه از حرف ها  تی عصبان با

 نفرستاده؟ یاعزام یرویمگه ن ؟یپس دولت چ-

 : گهیو م  کشهیکف دست هاش رو به صورتش م یعصب مسعود

..االنم بچه  ومدیمردک خوشم نم نی..از همون اول از اکنهی صدر نامرد داره دست دست م  ینه نه...بن-
 .. کنهی نم یکار  چیو اون ه دنیدارن جون م یکی  یکیها 

 .. رهیو سمت در م  دارهیبرم   یجالباس یکتش رو از رو یمهد

 امروز! نی برم..هم دیامروز با  نیساکمو جمع کنم..هم رمی ..اما من دارم مدونمیشمارو نم-

 .زنمی م ادیکوبم و فر یمقابلم م زیرو به م مشتم

 امروز! نی..هم میبر  دیهممون با-

 

 *** 

 

  یعبوس و عصب افهیق دنیکنم. زهرا با د یو سمت اتاق خودمون حرکت م  شمی سرعت وارد خونه م به
خاطر به سرعت کنار گنجه زانو   نیزهرا بزارم به هم یوقتم رو برا ادیز تونمی..نمشهیمن در جا خشک م

 ... زمیریو داخل ساکم م دارمیو پول دارم با خودم برم  لی وسا یو هرچ زنمیم

 : پرسهی من م عیسر یو بدون توجه به رفتارها نهیشی با تعجب کنارم م زهرا

 ه؟یساک چ نیا ؟یبر  یخوا  یکجا م ؟یشد ینجور یا ال؟چرایچه خبر شده دان-

  ریگونه هام سراز یو اشک هام رو فتهیساک از دستم م اریاخت  یآرامش بخش زهرا ب یصدا دنیشن  با
 ..شنیم
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 ..کشهی م ین یو ه رهی گیمن دستش رو به دهنش م عیحالت سر ر ییتغ  نیا دنیبا د زهرا

 .. یترسون یمن رو م ی...دار الیشده دان یخدا مرگم نده..چ-

 . زنمیم هیو کنار گنجه تک  رمیگ یدستام م  ونیرو م سرم

وارد خاکمون شدن..جوونا   ایزهرا...به خرمشهر حمله شده..صدام حمله کرده..عراق   میبدبخت شد-
 .. میینجای..اونوقت ما هنوز اشنیابزار دارن پر پر م یدفاع و ب  یب  نجوریهم

 . کشهیرو به گونش م  دستش

 اتفاق افتاده؟  نیا  یفاطمه...ک یزهرا ای-

 پگاه بوده... یکاینزد شبید-

 :گهیو م شهیم رهیبا بغض به ساکم خ کدفعهی..زنیری زهرا هم م یها اشک

 ؟ یر یم یتو هم دار -

 ..دمیاز اشکم رو سمتش سوق م  سیخ  یچشمها

به  تونمیاوت باشم؟ متف  ینسبت به مردمم ب تونمیبزارم جوونا برن و من نرم؟ م تونمینرم؟ م تونمیم-
 باشم؟ الیخ  یگفته رهبرم ب 

 بودنش..  دهیبود..سکوت و فهم نی عاشق اون بودم هم شه یکه هم یلیاز دال یک ی  دی..شاگهینم یز یچ

 .  دهیو اون رو به دستم م ندهیساکم رو با آرامش م پیز

 اسالم هم باش.. نیکشور و د ی..مراقب آبروالیمراقب خودت باش دان-

 .شمی و بلند م زنمیم  لبخند

 : گهیبا بغض م کدفعهی..شهیبلند م یهم به سخت اون

 گه؟ید یگردیبرم   یول-

 .شمی م  رهیخ  نیو به زم کنمی هام رو مشت م دستم
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 زود برگردم..  دمیکه خدا بخواد اما قول نم یهرچ-

 .. زنهیصدام م  رمی در که م سمت

 ..الیدان مونمیمنتظرت م-

 ..زنمیم یو لبخند تلخ  گردمیبرم

 ! یلیمراقب خودت باش...خ یلی اگه برنگشتم..خ یحت-

  یاز رو ینی بار سنگ کی. انگار شمی و به سرعت از خونه خارج م کشمیآسوده م یآه زنهی که م لبخند
راحت شده   یلیخ گهی..انگار د کردمی نم  یاحساس خفگ گهی..انگار که دشهیدوشم برداشته م
 دارم! یتا ابد در قلب زهرا جا کردمی که حس م یل یبودم..اونقدر خ

اما رفتنم کار   ختیکرد و اشک ر هی. بماند که چقدر مادر برام گرزنمیراه به مادر و پدر هم سر م سر
 داشته باشم.. تونستمینم  ی دخالت چیگفت برم و ه  یخودم نبود، دلم م

  یل یقدرتمند بود..خ یلیکه خ  یکی.. کشوندیمن رو به زور م  یکی ار ..انگرفتمیخودم سمت جبهه نم انگار
 بود!  یاون ک  دونمی..اما نمیل یقدرتمندتر از خ

و مسعود رفتم. هرسه به مسجد   یشدم و به دنبال مهد میم یخونه که خارج شدم سوار موتور قد از
و گفتند که شب، ما همراه   رفتندی مارو پذ عیسر روی. خدارشکر بخاطر کمبود نم یو ثبت نام کرد میرفت
  عشاءو بعد از خوندن نماز مغرب و  می. هر سه، تا شب همونجا موندمیشیاعزام م  گهیگروه د کی

و با بسم اهلل شروع به حرکت  به سمت   میشد یبوس زرد رنگ   ینیبود که سوار م 8  یساعت ها یحوال
 ..میجبهه کرد

 رو..!  میهم بهتره بگم کل زندگ  دیاعوض کرد..ش  یرو به کل می زندگ ری که مس یحرکت

 

 

 *** 
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  یشوم. نم  یم رهی به سقف اتاق خ نیو غمگ  جیگ یگذارم و با چشمان یام م  یشانیپ یرا رو ساعدم
دانستم  یدهد. نم نیرا تسک  میبروم تا درد ها یچه کس  شیپ ای میچه بگو دیدانستم در آن لحظه با 

 متمس ی تا نگاه زدمیآوردم تا خدا را نجواگونه صدا م یبه کدام محراب هجوم م دیدر آن لحظه با
..خودت بهتر از  هر  ایضربانش را آرام کند. خدا تمیو قلبم را در مشت رحمتش بفشارد و ر  ندازدیب

که در وجودم،   یدان ی..و خودت میفهم یخودت بهتر از هرکس حالم را م ای..خدایشناسیمرا م یکس
  میو تصم  منحو عمل کن نی ..کمکم کن..کمکم کن تا به بهترگذردیام چه م یجسمم و زندگ قلبم، روحم  

 ! کنمیمن..التماست م  یخدا کنم ی..التماست م رمیبگ

در آورده و صفحه را   بمی را از ج ل یو موبا نمینش  یتخت م  یرو یبا ناراحت  لمیموبا امیزنگ پ یصدا با
 . کنمی را باز م  امی پ یل یم یو با ب زنمی م یشده بود. پوزخند زدمی که حدس م نطوری . همکنمی باز م

و تو راحت   دمیجون م نجایمن..من مادرتم..دارم ا ی  عل  ی..ولیاز دستم ناراحت دونمی..م»پسرم
کمکم  یعل کنمی ..خواهش میعل یکمکم کن  دیدارم..با ازینبودم اما بهت ن   یمادر خوب دونمیم ؟ینشست
 کن!«

 یافتم که م یاز امام رضا)ع( م یسخن ادیخواهد جوابش را بدهم. اما ناگهان  ینم دلم
از   یبه خدا اطاعت  تیبه پدر و مادر واجب است. هرچند مشرک باشند، اما در راه معص  یکی :»نند یفرما

 « 72.ص71...بحارالنوار.جستیآنان ن

 شوم اما...  یدل م دو

 !«؟ی »چه کمک-

 دهد. یپاسخ م دهینکش قهیدق به

 !«نمتی بب دیتهران..با  ای»ب-

ذره ذره پول   گریازم در خواست کند اما انگار د ی. انتظار داشتم مبلغ پولندینش  یلبم م یرو  یپوزخند
 . کردیتمام من را درخواست م  دینبود، انگار با یکاف  شیهم برا

 خداحافظ..«  یندار  گهی..اگه کار دتونمی»نم-

 نجا« یندارم ا چکسوینکن..من داغونم..ه ینجور ی..ای»نکن عل-
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که ختم  یخواهد مرا گول بزن   یکن مادرجان..نم اهی. برو خودت را سزنمیم نی غمگ یپوزخند
چه کار   گری..به من دیر یگیو پول م ی کنی که شب را تا سحر صبح م ییهمان ها شیروزگارم..برو پ 

 !؟یدار 

 قضاوت نکن! ،ینه عل  ،یول

 ست« ی..اونم مشخص نامیبتونم ب گهیچندماه د کی دیشا  ی»االن که اصال..ول-

 هستم« دارتی..من منتظر دهی»باشه پسرم..اونم خوبه...اونم عال-

 »خدانگهدار« -

 »خداحافظت پسرم..مراقب خودت باش..« -

  یگذارم و با برداشتن کتم از رو یم  بمیرا داخل ج لیموبا  ت یخوانم با عصبان   یآخرش را که م امیپ
رفتم تا   ی م  ییجا کیبه  دیرفتم. با یهرچه زودتر م  دی شوم. با  یبه سرعت از اتاق خارج م  یجالباس

 ..دی ..بااشدبه دور ب  یتا از هرگونه نامرد افتمی یرا م  ییجا دیاعصاب و روانم را آسوده کنم. با

 

 *** 

 

 آدم رو  یکن یم وانهیچرخ..د جدهیه  یل یتر ری از دست تو بره ز دیخب آدم با یعنی-

 .. یکن ی که انقدر جلز و ولز م زنهی م شیتو رو آت  یکجا کنمیکه من م  یمن فقط موندم کار -

 ! ی..تو خودت جهنم ستین شی به آت یاز ین-

 ادب..من باشم دوباره باتو حرف بزنم.. یب-

تو   یدر برابر کارها گهیموسسه؟ واقعا من د ادیدرداش م نی واسه تسک  یبابا با ادب..آخه کدوم ابله-
 کم اوردم..

 خب چرا؟ -
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 چرا؟  یچ-

 ..ینسوز  یار یبه اندازه ب  یخاستی..خب میکم اورد نکهیا-

تو  واسه گهیدست که نمک نداره..اصال اگه من د نی..بشکنه ایواسه من آدم شد نمیبی ...میعلــــ-
 گفتم.  یک نی کردم..حاال بب یدلسوز 

 گذارمش.  یو داخل کشو م بندمیو دفتر نمرات را م خندمیم

 تالش کن..  ادیپس ز  ادیبارون نم اههی گربه س یبه دعا نیبب -

بدم بس که    بیجلسه اخالق و ادب واسه تو ترت کی دی..بایکرد یتیترب  یحاال بسه انقدر واسه من ب-
 .. یچشم و رو شد یب

 ..بابا لقمان! خونهی داره واسه من نطق ادب م یک نی اوه اوه..بب-

 براتا..  امینکن م نی به جد من توه-

 . شومیبلند م ز یو از پشت م  خندمیم

 ..یاعتماد به نفس..خستم کرد یبس کن آقا-

 دهد. یم یو به جواد سفارش چا  دارد یو تلفن را برم کندی نازک م  یچشم پشت

 ؟یالخره ترک کردقهوه رو ب-

سفارش   گهیم طونهی که ش یادب  ینگا انقدر ب  یبخورم..ول  یگفتم چا یر یکب ی ..واسه خاطر تو اری نخ-
 قهوه بدم.. 

 .. یباشه بابا تو خوب-

 .. نهیکه نتونه بب ی..بترکه چشم حسود ستین  یدر اون که شک -

 ها  دیاالن وح  زنمتی م امیم-

 دهم.  یدردناکم را فشار م یو با دست چشمها نمینش  یمبل گوشه اتاق م یرو  یخستگ با
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 مظلومه ها  یخدا..خودت شاهد باش ک ی..ایمونده تو هم منو بزن  نی بزن..هم  ایب-

 نه به صورت.. رتهی به س یمظلوم-

 ی ببند بابا..راست-

 ؟ یچ-

 تهران؟  یر ی م ؟یکن کار ی چ یخوا یم گمیم-

 درصد هم اعتماد ندارم..  کیخانوم  نی..مگه خلم..من به ا یمعلومه که نه..بچه شد-

 مادرته..  ی زنیازش حرف م یکه دار  ین ی..ایبابا بس کن عل -

 . کنمیو دستانم را پشت سرم قفل م  زنمی م یپوزخند

 ه؟یمن و تو چ  ی  شباهت زندگ  یدون یم-

 ! می گو ینم  گری..دنندینش یبه غم م  شیچشمها

 رو دارم  ایهم باشه من احترام سون  یهرچ  ی..ولیگ یباشه..تو راست م-

 ..نیهم  یدیروزانش جواب م  نیروت یکه به تماسا نهیا یکه براش قائل  ی..تنها احترامدیوح  یندار -

 ؟ یدیچند وقته مادرت رو ند ؟ی..اما تو چدمیجواب م یول  یگیباشه تو راست م -

 م. بند  یرا م میشود. چشمها یفشرده م قلبم

 ..گهیبگو د-

 بس کن.. -

  ن ی..خب..اما بازم برو ببدمیبهت حق م  ی..ولیدیبه سالهاست که مادرتو ند کی ..نزدکنمی نه بس نم -
شده  مونیتا االن پش دیشا ؟ی زن یشدن نم  مونیدم از توبه و پش شهیداره..مگه خودت هم کارتیچ

 باشه از کاراش.. 

 ..ستیوقته هم ن  یلی..خستیاون مادر من ن -
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 .. یر یبگ  ویمی تصم نی بهتر کنمی..اما دعا م یدون ی..هرطور خودت میباشه عل -

 ممنونم.. -

 . ردیگ  یشود و مقابل پنجره قرار م یبلند م   زشی پشت م از

 ؟ یشروع کرد ؟کالساشویکرد کاری با حامد چ-

 شروع کردم.  روزیآره از د-

 اوضاعش چطوره؟ -

 اره ی رتبه رو ب نیبهتر کنمی..حس م هیخوب و باهوش یل یپسر خ-

 خداروشکر.. -

 ؟ یعل هیچ  یدون یم  یاوهوم..ول-

 ؟ یچ-

که سرنوشت   ییها تیچرا؟ چون با وجود محدود یدونی. مکنمیم فیآدما ک   نجوریا دنیاز د-
  شونیکردن زندگ بایز یو برا دوننیو نحس نم   اهیرو س  یکرده، زندگ رشونیناخواسته اس شونیزندگ

 خوبه! شهی ..پشتکار دارن و حالشون همکنهی حالمو خوب م  نی..اکننی تالش م

 .. بننیرو قشنگ تر م  ای ..انگار اونا دنبهیعج -

 . چرخدیم سمتم

.. اما ما آدما با  کننی تالش م شونی زندگ یرو با تموم مشکالتش قبول دارن و برا  ای..اونا دن یعل  قایدق-
با   می..فقط دارمیزنی م یدیو نا ام اس یقرار داده اما باز هم دم از  ارمونیکه خدا در اخت یوجود امکانات 

  یل یرو خ یزندگ  دیبا نهیا ن. حرف ممیندازیروزگار م  ریو تقص میجنگیهامون م یاضطراب ها و افسردگ 
  ینم یدرد چیبه ه گهیبا خودش بگه من معلولم و د  تونستیحامد..االن م ن ی قشنگ دونست. هم

  یلیخوبه..اگر گفتم باهوش..باهوش تحص  یلیدرس خوندن خ یارش براخورم و فالن..اما پشتک 
اره و واقعا درکش  یکم م  یاضیسخت ر یکه تو مسئله ها نمی بیجاها م   یلی..خه ی..باهوش  زندگستین
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  یکنم و حلش کنم. من گاه  نیرو تمر نیا یتا حساب  دیبهم وقت بد گهیواسش سخته اما بهم م
 ...!یهمه قدرت قلب  نی..در برابر اارمیهمه پشتکار کم م نیاوقات در برابر ا

 . زنمیم  لبخند

 متفاوت و...  یمتفاوت..نگاه ها ی..آدماگهید هیزندگ -

 . ندینش یم  زشی دهد و دوباره پشت م یتکان م  یسر 

 .. میکردی رو دوباره از نو شروع م  یاگه زندگ شدی..چقدر خوب منیهم  قایدق--

 خب..انجامش بده!!-

 ..ردی گ یدستانش م انیرا م  سرش

 گهی آدم د کیبعد سالها  تونمیبودم..چطور م گهی د یکی گذشته..سالهاست من  یل ی..خشهینم-
 ..کاش..یباشم؟..کاش عل 

 تونیتازست.. تو م  یر یرو هروقت از آب بگ یماه ؟یزن ی چرا به خودت نفوذ بد م ؟یکاش چ -
بدون قرار   نمیهم سازگار باشه و ا  اتتیکه با روح یر یی..تغیبزرگ باش   رییتغ کی دنبال  دی..اما بادیوح
 .. یداشته باش تیتو زندگ  یادامه محکم تر  دیبلکه با  یشروع کن  تویاز اول زندگ ستین

 . نمیپوشاند تا نم اشک چشمانش را نب یرا م ش یلرزد. چشمها یم شیصدا

 برگردم..کاش  شیکاش فقط بتونم به ده سال پ-

 . خوب! سوزدیم  یدانستم از چ ی. خوب مدیآ یقلبم به درد م  نشیغمگ یتن صدا از

 ..انقدر خودتو نابود نکن!دیتو نبود وح  ری تقص-

من بوده..اگه اونشب.. اگه اونشب فقط   ری تقص دوننی..همه میبد میدلدار ی الک  خوادی..نم ینه عل-
 . فتادی اتفاق نم نی وقت ا  چیه دیشا دمیرس ی ر مساعت زودت  مین

 ... یخواد فقط خودتو محاکمه کن  یهم مقصر بود..نم  دایو ی..ولدیباشه وح-

 . دوزدینگرانم م یرا به چشمها  نشیآورد و چشمان غمگ یبار طاقت نم نیا
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شهاب رو با اون تنها    دیسالش بود..گرچه مقصر بود اما..من نبا 15..اون فقط ینگو عل  نطوریتو ا-
 ..زاشتمیم

 ! نیادامه نده..هم-

  یدییاقاجواد باشد بفرما  نکهیا الی خورد. به خ یبه در م یتقه ا کدفعهیکه  دیبگو  یز یخواهد چ یم
 شوند.  یشوم اما ناگهان دو دختر وارد اتاق م  یو بلند م  میگو یم

اشک   یخواهد کس یدلش نم  دیشوم. مطمئن بودم وح   یم رهی خ  دیدخترها و بعد به وح به متعجب
 . ان هم از جنس دختر! ندیرا بب شیها

و  ستدیا ی م شیو سرجا دیزدا  یرا م  شیاشک ها عیحرفا بوده است که سر  ن یاز ا زتریاو انگار ت  اما
 : دیگو یدهد و با خنده م  یحالت م  رییتغ

 .. دیی..بفرمانیسالم خانوما. خوش اومد-

 سالم. ممنونم.اجازه هست؟ -

 . دینی بنش دییبله بفرما -

  یبود ول یوار  میشوم. برخورد کوچک و نس  یم رهیو به دفترم خ  نمینش یم زمیتعجب پشت م  با
کردن   حی سپارم و مشغول تصح  یم  دیرسند. جلسه معارفه را به وح  یآشنا به نظر م  یلیدخترها خ 

 شوم. یآزمون م یهابرگه 

 شود.  یاز آن ها بلند م یکی یصدا

 ..میثبت نام اومد یما راستش برا دیببخش-

 دهد. یتکان م  یو سر   زندیم  یلبخند دیوح

 ؟ یچه درس یهم خوب..فقط برا یل یبله خ-

 رو به ما دادند.  نجایآدرس ا شونیا یما رو نشناختند ول  ین یحس ی..ظاهرا آقااتی ادب یبرا-
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فهمم چرا آن ها آشنا به نظر   یحرف تازه م نیا دنینظر داشتم که با شن  ریرا ز  شانیدقت حرف ها با
 رسند.  یم

 کند. یم  ینیعقب نش  گرید دیدهم. وح یتکان م یسر  میبه برگه ها ره ی کوتاه و خ یتبسم با

از ثبت نامتون  گهی..خب دد یخوش آمد یلیاگر نشناختم. خ دیببخش یلی بله االن بجا اوردم. خ-
 ن؟ یمطمئن هست

 شود.  یدختر خوشحال م یصدا

 درس مسخرست..  نی. بس که امیرو پاس ش اتیحتما به لطف شما ادب گهی د میدواریبله البته..ام-

 . کنمی نثارش م یشود. چشم غره ا یبلند م  دیخنده وح   زی ر زی ر یصدا کدفعهی

  گهیهمد گهی د بایبعد از اون تصادف قطار تقر د؟یبهتر یهم. ان شاهلل به لطف خدا..راستبله بله..متوج-
 ...میدیرو ند

 جا نشسته بود. کیصدا   یب گریدفعه قبل ان دختر د مثل

بد ضرب   یل یخ دایآ یپهلو ینشد ول میزی ..خدارشکر من ک چنهی ش یتنم به لرز م  ادیاسمش م یوا-
 و عملش کردن..  میدیرس  مارستانیبه ب  عیبود که خدارشکر سر دهید

 !دا«ی..حاال شناختمش..»آدیا یغرغر آرام دوستش م یصدا

  یشما چطور کالس   مینیتا بب  دیفرم هارو پر کن  نیزحمت ا ی. خب پس ب دیخوب باش شهیهم  دوارمیام-
 .. دیخوا یم

و همه  نهیکالس و هز یمورد نحوه برگزار دهند در  یم  لیتحو یکنند و وقت یها را با دقت پر م  فرم
 گذارم.  یشودفرم هارا داخل پوشه م یتمام م بای. کارها که تقرزنمیبا آن ها حرف م زیچ

 ..یز ی چ کیفقط -

 .. دییبفرما-

 ؟ یخصوص  ا یثبت نامتون کنم  یعموم  یداخل کالس ها-
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ماسد و با   یاسماء حرف در دهانش م شگونیبا ن یول  «ی»عموم  دیشود تا بگو  یبلند م دایآ یصدا
 .زنمی مالد. لبخند م یرا م  شیحرص بازو

 ه؟ یکالس ها از ک یاا خب زمان برگزار -

  یاما کالس خصوص برهیو دوماه زمان م شهیشروع م بهشتیاز اواسط ارد یعموم  یکالس ها-
 به خودتون داره.. یبستگ

 شود.  یاسماء تنگ م  یچشمها

پس   کنهینم  تی کفا یعموم یو با کالسا شهیامتحانات ما زود شروع م که  یی از اونجا دین یخب بب-
 ..میداریرو برم  یهمون خصوص 

 نالد.  یآرام م دایآ

 تو..  یگـیم یدار  یچ-

 .دیگو یآرام تر م  اسماء

 ببند دختر..پولش با من..-

 .. دینگفت-

 شروع از فردا خوبه؟  یفقط برا یبله بله همون خصوص -

  یپس فردا بود. پس مشکل یهم وقت دکترش برا یب  یروم. فردا کالس نداشتم و ب یفکر فرو م  به
 نداشت.. 

 م یکنی ماه تمومش م کی نداره..پس ان شاهلل سر  ینه مشکل-

 ..میکن ی م زیپس به حساب موسسه وار نشمی حتما ان شاهلل..هز-

 شوم.  یشوند. من هم بلند م یم بلند

 دستتون دردنکنه...بله خوبه!-
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 پس فعال خدانگهدار..  کنمی خواهش م-

 خدا نگهدار.. -

  دیخنده وح زی زریر یافتم. صدا  یهالک م  زی و پشت م کشمی م یشوند پوف  یکه از در خارج م  نیهم
 .کنمیشود. اخم م یبلند م

 باز چته؟ -

منتها   فرستهی دختر خوشگل م ک یتو..واسه من  یهست ی..عجب خرشانسکنمای خدارو شکر م یعنی-
 ..ماه ماه..فرستهیدوتا دختر م  یر یکب ینظرم..واسه تو ا ری ز ادیداداشش م

 ! ـــــــــدیوح-

 ..مگه دروغ مبگم؟دیدرد  وح -

 ؟یبر  یخوا ی..نم یدار  کاری چ زایچ نی ..تو به ایگیبله که م-

 .. ارهیواسه ما ب  ییچا کیزد؟ قرار بود  بشیجواد کجا غ نیا یخوام...راست ی..نم ری نخ-

 . خندمیم

 حتما باز سماور سوخته..-

 خنده.  ری زند ز  یبلند م کدفعهی

 اقا جواد.. نی مـــرض...از دست ا-

 شده بود امروز!   یشوم. عجب روز  یبرگه ها م  ح یخندم و دوباره مشغول تصح یم

 ! الحمداهلل

 

 *** 
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 شود.  یمحزون م شیصدا

با دشمنا   می تونستیم میبود یاعزاماول  یروهای جزء ن با یما رو رسوندن خرمشهر..چون ما تقر میمستق-
و گردش به آنجا   حی تفر ینبود که با برادرم برا یاون خرمشهر سابق گری..خرمشهر دمیتو خرمشهر بجنگ

به رنگ  مونسوزاند. آس یرو در خود م زیشده بود که همه چ  یبه جهنم لی. خرمشهر تبد میرفت یم
پر از خون شده بود و چهره ها همه خسته و دردمند و ناالن و خانه ها  نیقرمز در اومده بود و زم 

 کیبرف شکسته و نخل ها آتش زده بودند.. واقعا جهنم بود.. یو راه ها خراب و ستون ها  بیتخر
 ! یجهنم واقع

  یل یبودند و با هر بار و بند را گرفته شانیها و مرد ها با ترس و وحشت دست بچه و خانواده ها زن
 یکه مثل گدازه ها  یکه داشتند در حال فرار از آن جهنم بودند..در حال فرار از دست دشمنان بعث

چه جوان   ورفتند.   یسوزاندند و م یآن را م  دندیرس یبودند و به هرکه م یشرویآتشفشان در حال پ
 هشتاد ساله.. رمردی ان  َده ساله گرفته تا پپرپر نشده بودند..از نوجو انیم نی که در ا ییها و گل ها

بودند و در مسجد جامع خرمشهر مشغول   ستادهیدخترها و زنان جوان داوطلبانه در خرمشهر ا یبعض
دادند و  یبه هرکدام از ما اسلحه ا میکه شد گاهیرزمنده ها شده بودند. وارد پا یبرا یو آشپز   یپزشک

در پشت   میبود ربردند و ما محبو  یردند. هنوز ما را به خط نم ک مانیراه مانیلباس ها دنیبعد از پوش 
بجنگد و به شهادت برسد.   ورانهی آن را داشت تا به خط برود و غ یسودا یلی خ  ی. مهدمیخط بجنگ
از   یکیبود.  بایز  یلیخ  افتنشیکه تحقق   ییداد. آرزو ی از آنها جوالن م  یلیآرزو در سر خ نیهرچند ا
و بچه ها را جمع  زنجنازه شهدا و   یکی  یکی دیکه داشتم آن بود که با یی خاطره ها نیتلخ تر

بود. کفن و آب به  عیترسناک و فج یل یقبرستان خ ت ی. اما وضع میبرد یو به قبرستان م میکردیم
مرد هم انقدر کم بود که قبرها را حفر   یروی ن  نینبود تا جنازه شهدا را غسل کنند همچن یاندازه کاف

که  دمی..با چشم خود ددندز یم  یکار  نیکه زنان جوان دست به چن دمید ید و با چشم خود م کنن
  ب،یبا هزارتا بهانه و فر ینظام یها  نیزنان با همان چادر و حجابشان، اسلحه به دست سوار بر ماش

رساندند تا چشم در چشم  دشمن، با آن ها مبارزه کنند..هرچند مردها با آنها   یخود را به خط جبهه م 
 دنی..چه جنگدنیجنگ یمردها م  یداشتند و پا به پا یکردند اما زنان دست از تالش بر نم  یمقابله م

رزمنده ها و درمان زخم ها در   یپشت جبهه با دوختن لباس برا یها دنیو چه جنگ  ینظام یها
رزمنده ها و از همه سخت تر...کندن قبرها و غسل دادن   یو درست کردن غذا برا ها مارستانیب

 شهدا..
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 کشد. ی افسوس دستش را به چشمان نمناکش م با

 

تا پشت جبهه   میچند روز تمام تالشمون رو بکن نیتو ا میکرد یعوض شد. سع فمونی بعد چند روز وظ -
تو خط مقدم اوضاع خوب نبود. رزمنده ها روز و   قایاسون تر بشه و اوضاع بهتر بشه اما..دق یهمه چ

عوض   یچ همهاما  دنیجنگ یم ادی ارتش به کمک اونها ب  نکه یا دیتشنه با ام یشب با شکم گرسنه و لبا
 صدر مواجه شدن... یبن  انتیشد. کال ورق برگشت و همه اون زمان با خ 

حفظ    یجونشون فدا شد..فقط برا انتی خ  نیگناه بخاطر ا یکه ب   ییچه رزمنده ها و
که هنوز   میها رفت یاز خرمشهر  یک یبه خونه  میبه جلوتر اعزام بش نکهیقبل ا ادمهیناموسشون..
و انتظار بچه    یکه به خاطر ترس از آوارگ ییبودن..آدما اد یآدما ز نینکرده بود.البته از ا یخونشو خال

با   میبا اجازشون وارد خونه شد یبودند. وقت  یرزنی و پ رمردی .. پرفتندی و تعصب به شهرشون نم نوهاش
تشکش   یحال رو  یفلج بود و ب رزنی داشتند. پ یا رانهیفق ی. زندگ ختی اوضاع خونه قلبم فرو ر دنید

.  زدی اون طرف خونشون افتاده بود و نفس نفس م یا گهیتشک د یهم رو چارهی ب رمردیافتاده بود. پ
 رفتم و دستمو سمت صورتش بردم.  رمردی با ترس سمت پ

 ن؟ ی چرا نرفت ن؟یینجایشده؟ چرا هنوز ا  یباباجان؟ چ یخوب -

 .  کردی اشاره م یز ی چ کیلب به  رینگفت..اما ز یز یچ رمردیپ

 . کردی نامعلوم زمزمه م یلیلب خ  ری ..زبرمی. سرمو جلوتر مدمینفهم

 آ....آ..بــــ-

تا آب   رمیبه نم نشسته به آشپزخونه کوچک خونشون م   یو با چشمان رهیگ یآب قلبم درد م  گهیم تا
 شه.. یآشپزخونه آه از نهادم بلند م دنیبا د یول  ارمیب

 نبود.. یلوله کش خونشون
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..آب ارهیآب ب کمی حوض خونشون  یاز تو عی بره سر  سپارمیعباس رو که همراهم اومده بود م دوستم
..آروم  دنی خند  یو اونها م میکرد  یم هی..ما گررمردیهم به پ یکم میدیم  رزنیبه خورد پ یکم  ارهیکه م
 ب«ی رغ ای ..بیغر ای..بیغر ای..دالشهدایس ای..نی احس ی ..دیاشهی..»کردندیلب زمزمه م ریهم ز

 رو جمع کنه.. الشونیتا لباسا و وسا رهی م رزنیو پ  رمردی به اتاق پ  عیسر ارهیطاقت نم گهیکه د دوستم

 .کنمی و نگاهش م  رمی م رزنی پ سمت

خونتون..چرا   زنیری م ایجنگ شده...االن عراق  ن؟یچرا هنوز نرفت ن؟ییچرا تنها  ؟یشنویمادرجان؟ م-
 ن؟ ی رینم

 . خداروشکر کردم. دیرس  یبهتر م رزنیپ یصدا

 .. ادیسجـ..ادم..پسـ..رم..اون قراره ب -

 . شمیمتوجه نم خوب

 مادر؟؟؟؟  یچــــــ-

 مارو  برهی..مادیپسر..م..اون..االن م-

 ! رنیو م  کننیکله شق که مادر و پدرشون رو ول م یپسرا نیشدم..از دست ا متاسف

و  فی . دست نحشهیدوباره بلند م رزنیپ یصدا کدفعهیخواستم بلند شم و کمکشون کنم که  یم
 ..گهیم یو با لبخند محو دهیسوق م  کردی م ییطاقچه خونه خودنما یکه رو یناتوانش رو سمت عکس

 اونـ....ـه-

عکس حس   دنیکنم اما با د شیدا یتا مگر او را شناخته باشم و پ گردمیلبخند به سمت عکس برم  با
.قلب داغونم منفجر  لرزند. یم میو پاها   شکنندیبدنم در هم م یتمام استخوان ها و سلول ها کنمیم
 افتد..  یم اتیو جسمم از ح شودیم

 نامردانه قضاوت کرده بودم..چه نامردانه متهم کرده بودم..لعنت به من..!  چه
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چند روز که ما در مسجد   نیبود..در ا  ی..پسر شانزده ساله اشناختمیشناختم..خوب هم م یم اورا
که سهم آن روزش بود،  ییم با غذاهاو اخر شب ها ه کردیکمک م  هیاو مدام به بق میجامع بود

  وکه از ا کباری . خورمیگفت شب که به خانه رفتم م یخورد. م یذره هم از آن ها نم کی  ی. حترفتیم
کرده ام و به انجا   دایپ  یخواب  یوقت شب؟! گفته بود که جا نیا یروی که کجا م میسوال کرده بود

ان ها   توانستیچطور م چارهی و هرگز به ما نگفته بود که پدر و مادرش نرفتند هرچند پسرک ب  رومیم
 را با خودش ببرد.

. به همان دیدستانم کنار مسجد جامع جان داد و به شهادت رس یبود که سجاد رو روزید نیهم و
قدم نبرد کند  ..هرچند دوست داشت به جبهه برود و مانند دوستانش در خط مدیرس  شیق یحق  یآرزو

 بنا کرده بود.. یگر یاما خب خدا قسمت شهادتش را طور د

 دنیو با د شهیم کمی از اشک شده..دوستم عباس نزد سی که صورتم خ نمیب ی م میآ یبه خودم م  تا
 .. شهیعکس او هم شگفت زده م

 ست؟ یاون سجاد ن -

 . دمیتکان م  یسر 

 ! نیامام حس ای..بی امام غر ای-

بود و   رهی بر لب داشت و به عکس خ یمهربان لبخند رمردیروم. پ  یم رمردیشکسته سمت پ یقلب  با
 . کردی لب زمزمه م ریز

 شده پدرجان؟ یز یچ-

..ده دی..ـی..دونم..سجا..دم..شهـیمن..م- ـُ  ...ش

 .بوسمی رو م  رمردی پ یشونی و پ  زنمیم  یتلخ  لبخند

 .. دیشهادت ما هم دعا کن یخوش به سعادتتون پدرجان..برا-

بندد   یرا م فشیدهد و چشمان نح  یبا لبخند نگاهش را به آسمان سوق م رمردیپ میگویرا که م نیا
و سمت   می داریبرم لی . همراه عباس چند تا وسامیکن یمعطل نم  گری. دکندیزمزمه م  یز یلب چ ریو ز
 شود.   یعباس بلند م هیگر یصدا کدفعهیکه   میکه کمکشان کن می رو یم  رزنی و پ رمردیپ
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 را سفت در آغوشش گرفته است.   رمردی عباس پ  نمیب یم کدفعهیکه  شومیم کشیترس نزد با

 شده عباس؟  یچ-

 ..رفت!الیپسرش دان  شی رفت پ-

 ..نمینش  یم لرزان

 نه!! -

  رزنی شود..سمت پ  یتر م کیگلوله هر لحظه نزد کیتفنگ و شل یصدا نمیب ی م میآ یبه خودم م  تا
 . کندیدوم که با لبخند نگاهم م یم

 اونـ..م رفت؟ -

 .. کنمینگاهش م  یشرمندگ  با

 .. دیو به فکر من نباش نجایاز ا دی..بردی خوش به حالشون..بر-

 م یتر بر عی هر لحظه سر  دیمادر؟ با یگیم یچ-

 مادر  دیآواره باشم..بر نکهیبهتره تا ا  رمیمنه..کنار خانوادم بم  ی  خونه منه..زندگ  نجایا-

 اما-

 مادر  دی...بردی..ان شاهلل شما هم مثل سجادم بشدیبر-

طاقچه رو براش   یخواد که قران رو یاز عباس م  رزنیروم که پ  یشوم و سمت در م یبغض بلند م  با
چطور خودمون   میدون ی. نم میش یو هردو با بغض و عجله از خونه خارج م  دهیببره..عباس هم قرانو م 

..نماز شکر..نماز  میخونی مسجد دو رکعت نماز م میریم می رس  یکه م نیاما هم م یرسونی رو به مسجد م
 توبه..نماز .. 

 

 *** 
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 .. میخب بسم اهلل الرحمن الرح-

که قراره در موردشون   یاز تمام مباحث  یکه مرور کل  کنمیم  ی..من جلسه اول سعدیخوب باش دوارمیام
گفت   شهی هم که م ییدر مورد مبحث ها نی..همچنشمی ازشون رد م یکل  یلیو خ  حرف بزنم میکار کن 

و    دمیم حی توض  رستانیحاال چه در دانشگاه و چه دب دی گرفت ادیو قبال هم در موردش  شهیالزمتون م
 .. میزود به سرانجام برسون یل یتا ان شاهلل کالس رو خ دیکن  یخوام حتما باهام همکار  یازتون م

 . کنمیسخنم م یطنز چاشن یکم

 . دیدفعه قبول بش نیو ا دیبد  یتا ان شاهلل آزمون رو به خوب-

 شود.  یاسماء بلند م یصدا کدفعهی

اما  میدار اتیدرس ادب  نیدر ا یبی به عرضتون برسونم که ما استعداد عج  دیبا ین ی حس یالبته البته اقا-
 .. گهی د ستیهم ن یواکنش  نیکشش نباشه خب ا  یروزگار و وقت یباز  گهیکرد د شهیخب چه م

خوب حواسم به واکنش   نیکردن...در آن ب سیبه تدر کنم ی دهم و شروع م یتکان م  یلبخند سر  با
  کردی گوش م قیدق یل ینسبت به اسماء خ داینه..آ ای دنی واقعا درس رو گوش م  ایآن ها بود که آ یها

دختر..فکر کنم واقعا به قصد  نی. از دست اکردیرا پرت م دایو حواس آ کردیم طنت یش  یاما اسماء ه
  یکه حواسش پرت م یو در لحظه ا کنمی از فرصت استفاده م کدفعهیبه کالس آمده بود.  یگوش یباز

 نکرده بودم. سشیکه اصال تدر  پرسمی را م یو از او سوال زنمی م شیشود صدا

 ..دیمن جواب بد یقسمت رو برا  نی..ایخب خانم اکبر -

 شود.  یبلند م دایخنده آ  زیزریر یصدا

 خاراند.   یسرش را م  یو با حالت بامزه ا ردی گیشود و خودکارش را به دهانش م یبلند م  اسماء

..  نیاا ا- ...از نوع   استعاره از نوع 

 اندازم.. یرا باال م میابرو

؟ -  از نوع 
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 !دونمی نم  دیباشه بابا..ببخش-

 .زنمی م یکمرنگ  لبخند

 .. دیبه بعد خوب گوش بد  نیپس از ا-

 .زندیم یکج  لبخند

 دم یحتما خوب گوش م چشم

  ییاشاره ها یسر  کیبود اما خب باز هم   دنیکارم و هشدار دادنم مثل آب در هاونگ کوب دانستمیم
 بد نبود.. 

 .سمینو ی برد م  تیتخته وا یروبندم و    یشود دفترم را م یکه تمام م کالس

 دل«یو منطق درس صائب و ب  ی»معرف

 شود. یاعتراض اسماء بلند م صداس

 ..می به مغزمون استراحت بد دیبزار کمی..سخته!! ین یحس یاقــــــا-

 شود.  یبلند م دایطعنه آرام آ یصدا

 .. یبردار   یخصوص یخواستی هه هه تقصر خودته..خودت م-

 توپد..  یلب م ری ز اسماء

 ببند بابا -

 ..میبر شی زود پ دی..اگ هدفتون مهمه..حتما با ستینه سخت ن -

 گفت:  دیشد د یرا در آن م  یمنگ  بایکه تقر یبا لحن  دایآ

روش تمرکز    شتریب شهیتو مبحث منطق حافظ مشکل دارم..م کمی..من هنوز ی نیحس  یاقا دیببخش-
 م؟ یکن

 .کنمیدهم و کتم را تنم م یتکان م  یسر 
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بعد  می از منطق حافظ دار یمرور کل  کیان شاهلل اول  ی. جلسه بعددیبله حتما. اصال نگران نباش -
 ..میکن یرو شروع م  یدرس بعد

شوند.   یو از کالس خارج م کنندی را جمع م شانیها لیو همراه اسماء وسا زندیم  یلبخند محجوب دایآ
و با   دارمی را برم فمی شوم و ک یهستم م کیشر دیکه با وح  یوارد اتاق کنمیرا جمع م  لمیبعد انکه وسا

کمک   یب  یب به  یرفتم خانه و در آشپز   یم عیرفتم سر  یم  دیشوم. با یخارج م  دیاز وح یخداحافظ 
بابابزرگ که در جبهه هم حضور داشته  یم یاز دوستان صم یکی دانم اما انگار قرار بود  ی . نمکردمیم

لرزاند. با    یتنم را م یشوم رعد و برق بد  یکه از ساختمان موسسه خارج م  نیمهمانمان شود. هم
  یم نی. سمت ماشکنمی اندازم و خدارو شکر م ینگاه م  دیبار یکه از آسمان م یدیلبخند به باران شد

مانم  یم رهی خ  دایشوم با تعجب به اسماء و آ یشوم. از در موسسه که خارج م   یسوار م  عیروم و سر
 ..یشدن بودن و در انتظار تاکس  سی باران در حال خ  ریکه ز

شود تا ان ها را  دایپ یباران کس نیدر ا کنمی شوم. فکر نم  یم رهیروم و به اطراف خ  یفکر فرو م  به
شوم و کنارشان   یم  کشانینزد ن یبا ماش  فتندیب  ینادرست یادم ها ری گ دیبرساند و از ترس آن که شا

 . زندیدهم اسماء بدون آن که نگاه کند داد م یم نیی را پا شهیکه ش نی . همکنمیتوقف م

 .. میایداداش گورتو گم کن ما نم-

 .. ردی گ یام م خنده

 .دیش  یم سی بارون خ   ریز دیفکر کردم دار دیباشه ببخش -

 یورند. اما تا نگاهشان سمتم ما  یگرد شده سرشان را باال م یشنوند با چشمان  یمرا م  یصدا تا
 اندازم.   یم  نییسرم را پا  ندینش

 ..متونینشناخت  ینیحس یاقا دیببخش یوا-

 ..رسونمتونی من م دیی..االن سرده بارون هم انگار قصد بند اومدن نداره..بفرما کنمی خواهش م-

 شود.   یبلند م دایآ دیپرترد یصدا

 ..میشینه ممنون مزاحمتون نم-

 ..دییبفرما  کنمی..خواهش مدیست یمزاحم ن-
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 شوند.  یم  نیسوار ماش عی کشد و هردو سر  یرا م دایاسماء دست آ میگو یرا م نیا تا

را باالتر   دشیو نقطه د کنمیم یداشته باشم را دست کار  دیشد به عقب د یجلو را که باعث م  نهییآ
 دهم.   یقرار م

 خب از کدوم طرف برم؟-

 ..دیگو ی م  عیسر دایحرف بزند، آاز آن که اسماء  قبل

 .. میریبعد خودمون م دیبر  ییجا کی..تا نی واقعا شرمندمون کرد-

 خونه  دیاوضاع بر نیبا ا زارمی..نمدیبگ  قینه لطفا آدرس دق-

  نی..بزنندینم  یحرف  میکه به مقصد برس یدهد و تا وقت ی آدرس خانه خودش را م یبا خوشحال  اسماء
  یم یبه مغازه ا  عیو سر کنمیم یخانه بادمجون بخرم از دخترها عذرخواه  یراه چون قصد داشتم برا

 شوم.  یم نیسوار ماش  دیروم و بعد از خر

 ..دیمعطل شد دیببخش یل یخ-

 . ندیگویآرام م  هردو

 .. دیشما ببخش کنمی نه خواهش م-

شود که اسماء با   ادهی خواهد پ یمعذب م دایشود آ یم اده یبود. اسماء که پ  کی خانه اسماء نزد ریمس
 : دی گو ینشاند و م یم نی حرص او را داخل ماش

 ..مزاحم نشومی..ما امشب خونمون مهمون داریدیدخترجان..تو که هنوز نرس نیبش-

 .کنمیکنترلش م یول  ردیگ یحرف اسماء خنده ام م نیا با

 : د یگو یبا حرص م دایآ

 نجا یدنبالم ا  ادیب  زنمیزنگ م  یک یبه بعد   رمی گیاون جزوه هارو م امیمن م-

اصال..خاله هام اومدن  می..ما خونمون جا نداریبنده خدارو  معطل کن   ینیحس یخواد اقا  ینه نم-
 زشته دختر برو خجالت بکش قباحت داره..
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 دهم. یگوش م شانیبه حرف ها  کنجکاو

  یکه من نشنوم ول یلب طور  ری بندد و ز یرا م نی با حرص در ماش دایآ کنم یکه م یسرفه ا تک
 : د یگو یشنوم م یم شهی متاسفانه من مثل هم 

 گرده! ن ی تو بالخره دارم اسماء خانم..زم یمن که برا-

 گذرم..  یاز کنارش م یدهد و من هم با تک بوق  یما دست تکان م یبا ذوق برا اسماء

 شمیممنون م  دیکن ادهیها پ  یکی نزد نی باعث زحمتتون شدم..من رو هم ی نیحس  یاقا دیببخش-

 نداره..  یمن مشکل ی..اما برایل یخانم اسماع کنمی خواهش م-

 .. دیکن ادهیپ  یبعد ابونیشما اما من رو خ  دیبله بزرگوار-

 .میگو  ینم یز ی چ گریمصمم هست د دمید یوقت

 باشه حتما.. -

  یشود سر   یم ادهیکه پ نیکنم. هم ادهیبغل او را پ  نیهم کندی اشاره م میرس یکه م  یبعد ابانیخ به
  ینیتا ماش  ستمیا یشوم و همانجا م  یم مانیپش کدفعهی خواهم بروم اما  یدهم.م یتکان م  شیبرا
.  کندیکنارش توقف م  یرنگ دی سف 206دهد.  یدست تکان م ینیماش  یبرا  دایشود. آ دایپ  شیبرا
از   عیدوتا مرد که سر دنیبا د  کدفعهی خواهم فرمان را بچرخانم تا دور بزنم اما   یو م کشمی م یپوف
خواهم  یگرد شده م  یانداختن با وحشت و چشمان نیرا به زور داخل ماش  دایشدن و آ  ادهیپ  نیماش

  ینت. لعکندی دهد و حرکت م یگاز م عی و شش سر ستی شوم و سمتشان بروم اما دو ادهیپ  نیاز ماش
 روم.   یم نیفشارم و دنبال ماش  یپدال گاز م ی را رو میاو پ میگو یم

 یا انهیوحش  یو بوق ها  ردیگ یها سبقت م  نیاز تمام ماش  یکی  یکی  یبا سرعت سرسام آور   نیماش
  یلب خدا خدا م ری و ز کنمیرا دنبال م نیو با تمام سرعتم ماش  زنمی به فرمان م  ی. مشت محکمزندیم

دست   ارود ت یآن قدر م  یلعنت نی ..ماش دمیبخش  یرا گم نکنم وگرنه هرگز خودم را نم نی کردم تا ماش
و   سیو بعد از گزارش دادن به پل  دارمیرا برم   لمیموبا ی. عصب کندی را سمت طرقبه کج م رشیآخر مس 

کم   206گذرد که سرعت  یم ی. کمکنمی پرت م یصندل یرا رو  لی موبا نیاعالم کردن شماره پالک ماش 
 یجلو  نیماش بافرز   یو در حرکت زنمی با تمام سرعت از او جلو م یا دوارانهی و با لبخند ام شود یم
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 ادهی پ نیو به سرعت از ماش دارمی شاگرد برم  یصندل  ریرا از ز نی. قفل فرمان ماش کنمی راهش را سد م
شد   یمال من م دی. اما ترس بانمیب  یم ن یرا در چهره راننده ماش یشوم.  به وضوح ترس و نگران  یم

 !یلشکر  کی..تو همراه خدا یست ینفر ن کی تو  گفتیبهم م یحس  کیدانم چرا  یاما نم

شوند و سمت    یم ادهیپ  نیروم که دو نفر  عقب به سرعت از ماش  یم نشانیسمت ماش  تی عصبان با
با    تی شد. با عصبان  یدستشان بود کارم سخت تر م رچرخیزنج  نکهیشوند. به خاطر ا یمن حمله ور م

چرخ داشت و بعد از ان با زانو به داخل شکمش   ری کوبم که زنج  یم شانیکیقفل فرمان را به دست  
توانند   یدو نفره نم دندید ی. وقتزنمی به سرش م یراهم با ارنجم ضربه محکم   یو نفر بعد زنمیم لگد

از نفر   میایی. تا به خودم ب زدیکه پرنده هم پر نم  یجاده ا نیبه اشد. لعنت   ادهی پ ن یراننده هم  از ماش
افتم.. با  یم نیزم  یخورم و با زانو رو  یم یاز او پرت شده بودلگد محکم  ی که حواسم به کل یاول

 شود.  یبلند م  دایآ غیج  یصدا کدفعهیخواهم بلند شوم که  یبه خون نشسته م یچشمان

 .. چکارستی..اون هدشیها..تو رو خدا نزن یلعنت نشینزن -

 توپم. یبهش م  تی با عصبان نمیب  یرا م دایآ تا

 .. گمتی..بدو منیمن بش نیبرو تو ماش-

  تی..با عصبان ردی گ یاو را م تی از آن ها با عصبان یکیبدود اما  نمیخواهد سمت ماش   یبا ترس م دایآ
و با   ردیگ  یرا م میچشمها یخون جلو  رندی گ یرا به دست م  یناموس کس یراحت   نیبه هم نکهیاز ا

 هک یبه صورت کس ییو بعد از آن هم مشت طاقت فرسا زنمیم  یبه نفر اول  یلگد محکم  تیعصبان 
روم و با   یرا گرفته بود م دایکه آ یک ی شود با تمام قدرت سمت اون  یلگدم زده بود. آخشان که بلند م

خواهم که او    یو م رمیگ یرا م دای آ یافتد. مانتو یم نی که با صورت به زم  کوبمیمشت به صورتش م 
  زنندیم میپا  مچبه  یبودند که لگد محکم   شانیکیکدام   دانمینم کدفعهیبکشانم اما   نیرا سمت ماش

شوم. از شانس گندمان چون  یشوم و با وحشت سمت دره مقابلم هل داده م  یکه سمت جلو خم م
خواهم تا دستم   یشود. با قدرت م  یهمراه من پرت م  غی در دستم بود او هم با ج دایآ یگوشه مانتو

از ان نامرد ها به دستم که لبه دره گرفته  یکیکنم اما  یر ی بند کنم تا از افتادنمان جلوگ ییرا به جا
  یدر حرکت   دیآ یم  رونیخشکم ب  ی که از گلو یادیو با فر  زندی م یلگد یهی بودمش با لبخند زشت و کر

خاک   یشود اما به سرعت  باد رو  یم یدانم چطور  ی..نممیشو  یبا شتاب داخل دره پرت م رمنتظریغ
تا خودم را محکم  کردمی تالش م مو من ه زدیم  غیمدام ج دای..آمیرفت  یم نییو پا  میخوردیها غلت م

  یم مرگ حت گر ی..دشتریبوده و سرعت باد هم ب  ادی ز نیزم  بیغلت نزنم اما ش نی از ا شترینگه دارم تا ب
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دره کنار جاده ارتفاعش   نی. امی بری ..مطمئن بودم که جان سالم به در نمدمید ی چشمانم م یرا جلو
دانستم   ی.. اصال نمدانستمی..از او نمودمب دایفقط نگران آ نیب نیبود. اما در ا  ادیز  یلیخ

ل خوردن م نی که به سرم ح یمحکم   یشدند..ضربه ها یکجاست..چشمانم باز نم خورد، دست   یق 
 ! فهممی نم یز یچ گریو د کنندی و تار م رهی چشمانم ت یرا جلو  ایو دن کنندی آخر کار خودشان را م

 

 *** 

 دا«ی»آ

 

مطلق ترس به جانم   یاهیس دنیشوم. با د یم  رهیو به اطراف خ کنمی را باز م میچشمها یجان یب  با
دهم اما بعد از   صی ذره از ان را تشخ  ایرا درک کنم  تمیتوانستم موقع  یکند. در آن لحظه نم یرخنه م

را بلند کنم    رمس کنمی م یافتاده است. با وحشت سع یکه چه اتفاق دیآ یم ادمیچند بار پلک زدن تازه  
از کنار   یو دستم را به سخت میگویم یز ی . آخ رکنمیم ید یپشت گردنم احساس درد شد هیاما در ناح 
بوده است که سرم با آن اصابت نکرده  اریهم با من که کنارش افتاده بودم و شانس خدا  یتخته سنگ
بلند شوم.به   کنمی م یو سع  رمیگ یدهم. دستم را به گردنم م یرا وداع نگفته بودم، عبور م ی و دار فان

کج   یکم  یمطلق بود. گردنم را به سخت ی اهی. سکنمی شوم به اطراف نگاه م  یم  زیخ  میکه ن یسخت
 .میگو یو خطاب به آسمان م زنمی م ی. لبخند تلخ نمیبیم  یرا م بایو ماه ز کنمیم

..من ایخدا   یول  ؟یهنوز هم با من نکهیا ؟یدوستم دار  نکهیا ؟یبهم ثابت کن   یخوا یم  وی..چایخدا-
بدبخت   نی ! حداقل کاش انی.. همیکنیم تمیفقط اذ ی! دار ایخوام خدا  یخوام..نم  یرو نم  یزندگ نیا

  ایداکجاست..اگر مرده باشه خ  ستی.. معلوم ن یانداخت یدره نم  نیرو با من تو ا گهیفلک زده د
 بخشمی.. هرگز نمبخشمی..تو رو هم نمبخشمی خودمو نم

بهتر اطراف را رصد کنم. در حال گشت زدن و نگاه  کمیتا بتوانم  کشمیم نی زم یخودم را رو یکم
روم. با حالت چندش دستم را از داخل چاله    ینرم فرو م یز ی در چ کدفعهیشوم که  یکردن به اطراف م
 .  میگو یو با اندوه م کنمی و صورتم را جمع م دارم یپر از اب و گل برم 

 م.. دلم بزار یمرطوب رو کجا نیبارون و زم نیبسه..ا گهینه نه د-
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شود. با وحشت و   یاز سمت چپم بلند م یزوزه گرگ یصدا کدفعهیبرم که  یفکر ها به سر م نیهم در
توانستم  یخوانم. نم  یو اشهدم را م رمی گ یم نیزم یسرم را رو عیبه لرز افتاده سر ییدست و پا

که اگر  میرا بگو نی. فقط هممیچه بگو دیدانستم که با یکنم. اصال نم  فیآن لحظه ام را توص  تیوضع
بکشم  نیزم  یخواستم خودم را رو یمردم..م  یشدم قطعا از شدت ترس م  یخوراک  شب گرگ ها نم

  کدفعهیشوم اما  یومخف  رمیکه کنارش افتاده بودم پناه بگ یعقب تر بروم تا پشت تخته سنگ یو کم
  ین یحس  استاد دیشا نکهیا دید. امکن یرخنه م دیو ام  یشود. ته دلم نگران یبلند م  یز ی ناله ر یصدا

آن طرف   ی کم نمی بیم کدفعهیکه   کنمیبه اطراف نگاه م  یحال و آشفته ا  یهنوز زنده باشد..با لبخند ب
و با   کنمیدهد. با ذوق به آسمان نگاه م  یشب مانور م   یاهیدر س  یرنگ  دیتر از تخته سنگ بلوز سف

 : میگو یم دیترد

 صفر به نفع تو..  کیممنونم..باشه -

رسم بدون  یکه به استاد م نیرسانم. هم  یو کشان کشان به او م یخودم را به سخت عیهم سر بعد
  ی قینفس عم یدر پ  ی اندازم و پ یخودم را کنارش م  یاصال متوجه باشم از شدت خوشحال نکهیا
نه اما   ایبود  هوشیدانم استاد ب یاز ترس و اضطرابم کاسته شده بود. نم ی که حداقل کم  کشمیم

که او زودتر به   میبگو یز یخواهم چ  ی. مرمی گ یم یب ی افتم آرامش خاطر عج ین که کنارش م یهم
 . دیآ یحرف م

 ؟ی ل یخانم اسماع دیخوب -

 .. دی..واقعا فکر کردم مردین یحس یاقا دیمممنونم..شما خوب-

 بندد.   یدردناکش را م یزند و چشمها ی م یجان   یصراحت، لبخند کمرنگ و ب نیا از

 به زنده بودنم..نداشتم  یدیممنون..خودمم ام-

  مین یکه به سخت کنمی. با ترس به او نگاه مدیآ یگرگ م  یدوباره صدا کدفعهیدهم که  یتکان م  یسر 
 .زنمی م یف ی خف غی. با ترس ج ندینش  یم نیزم یاش رو یشود و به کمک دستان زخم  یم  زیخ

  راهنتونی..ماشاهلل شما هم با پ خورهیمارو م ادی..گرگه االن مکنمی ش مخواه دین یبنش  ینی حس ینه آقا-
  کنمی..خواهش منیدیمثل چراغ راهنما براش مانور م

 بشر نگران و ناراحت نبود.   نی. انگار اصال ازندیهم لبخند م یبحران تی همان وضع در
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خون   دنیاون ها با بو کش  میبمون نجای..اتفاقا اگر امیبر  دی..بادی..پاش یل یخانم اسماع ستین  یمشکل-
 .. رسنیزودتر بهمون م

 .. دهیاون که رس-

 ..ادیم  نجایو با صدا زدن گله اش به ا گردهیکرده..االن برم دایاون تازه مارو پ نجاستینه مشکل ا-

  کیخواهم خودم را به او نزد یو م نم ینش یم میسر جا عیشوم و سر   یقبض روح م دیگو یرا م نیا تا
 رود.. یکنم که عقب م

 ..گهید دی..زود باشکنمی خواهش م میاا خب پس زودتر بر-

 کند.  یدره نگاه م یو به باال ندینش ی جمع و جور تر م یدهد و کم یتکان م  یسر 

 واقعا شکر کرد.  دی..خدارو بامیارتفاع زنده موند  نیبا ا یموندم چطور -

 . کنمیم اخم

 .. میبالرو سرمون اورده..شکرشم بکن  نیاون ا..یشکر چ-

 بخش بود.  امیو الت دوارکنندهیلبخندش واقعا ام  یکی . در ان تارردیگ یو جبهه نم   زندیم  لبخند

و  دهینجاتمون م شهی..اون اما مثل هممیاریسر خودمون م امونی بال رو که خودمون با سهل انگار-
 .. کنهی م بمونیفرصت زنده بودن رو نص

گذارم و   یخاک مرطوب م  یو سرش را رو  ندینش یبهش بدهم همانجا دو زانو م  یخواهم جواب یم تا
 رود. یبه سجده م

 باشد.  یانقدر ادم معتقد کردمی ! اصال فکر نمالیخی شوم. ب ی م رهی شوک به او خ با

و   داردیکه سرش را از سجده برم  میگو یوالم را بلند منماز خواند؟ اما انگار س دی هم با تی وضع نیا تو
 . ستدیا یم یبه سخت

 .. میزودتر بر دیکه با دیخوندم. سجده شکر بود. االن هم بلند ش  ینماز نم-
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  یو کم  کنمی شوم. با ترس به اطراف نگاه م یبلند م  میبه دستم از سرجا هیدهم و با تک یتکان م  یسر 
 .ستمی ا یتر به او م کینرد

 م؟ یکجا بر دیبا قای. اما االن دقدیببخش-

  بیبه چند دفعه ج کیکند. نزد  یشلوارش م  بیرود و بعد هم دستش را در ج یبه فکر فرو م  یکم
 شود.  یگردد آخر سر آه از نهادش بلند م  یرا م شیها

 شد؟؟  یچ-

 .. بهیبرام عج  یز یچ کیجا گذاشتم. اما   نیرو تو ماش می متاسفانه گوش یچ یه-

 ؟ یچ-

 ومدن؟یتا االن ن سایچرا پل  نکهیا-

 ن؟یخبر کرد سیمگه پل-

 اومده باشن؟  سایاالن پل دیگزارش دادم اما چرا نبا   سیشما برسم به پل  نی به ماش نکهیآره قبل ا-

 . کنمی به او حرکت م کیبه حرکت کردن و من هم نزد کند ی. شروع مشومیم متعجب

 کنند. دامونیاومدن و نتونستند پ دیشا دونمینم-

 ..زنهی من زار م  دیسف راهنی ..پبهی ممکنه..اما باز هم عج نمیا-

بخاطر مرطوب بودن   زنمیکه بارونم اومده بوده و من حدس م دیریدر نظر بگ  نمیدرسته اما خب ا-
 و..  نیسطح زم

 دهم.  یامه مرود..با چندش اد یپر از گل فرو م یمحکم در گودال می وسط حرفم پا کدفعهی

 کنند.  دامونیو نتونستن پ میفرو رفت نی داخل زم ی.حتما کم دیکن یکه مشاهده م نطوریهم-

 بفرستن..  گهی گشت د کی  دیمطمئنا با یول شهیم نمیاره ا-

 ..ادهیاحتمال ز  نیاگه خانواده هامون نگران بشن ا-
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 .ستدیا یم کدفعهی

 افتاده..شما ساعتتون هست؟  می افتادن احتماال ساعت مچ  نیمن ح  دیببخش-

شکسته ساعتم آه از نهادم بلند   شهیش  دنیشوم. با د  یم رهیدهم و به مچ دستم خ یتکان م  یسر 
 شود.  یم

 م؟ یکن کاری چ  دی..شکسته..بایوا-

 بهتر شده بود.  دگاهمونیو د میبود  ستادهینور مهتاب ا ریز

 . زندی را به کمرش م  شی ت هاو دس فشاردیرا به هم م شیها لب

  یطرف کی باشه..از   ادیز یسخت کمی بهتره اما ممکنه  م یبرس نیو به ماش  میاز دره باال بر میاگر بخوا-
 طول بکشه.. ادیاما ممکنه راهمون ز میو به جاده برس میصاف رو بر نی زم نیهم میتونیهم م

 شوم. یم نیغمگ

 ست؟ یبهتر ن م یاما من هم تشنمه هم گرسنه..از دره باال بر-

 د؟ یای ..اما شما از پسش برمستی اصال خوب ن چکدوممونمی ..سر و وضع هکنمی فکرو م نیخودمم هم-

 روم.   یم بی و سمت ش کنمی م یز یر اخم

 پس..  نی فکر کرد یمعلومه..چ-

آن قدر هم   بشی دره باال بروم. خداروشکر ش بیاز ش کنمی م یکنم، آرام آرام سع  اطی احت نکهیا بدون
  یکه هنوز اسمش را هم نم ی ن یحس  یرفتم و اقا ی. من جلوجلو م میباال برو مینبود که نتوان  ادیز

. اما بودکمر و گردنم  هیدردم مال ناح نیشترینداشتم و ب یدرد ادیآمد. من ز ی دانستم پشت سرم م
 یز ی..چمیبود که زنده مانده بود بی ه قول او واقعا عج خون آمده بود. ب یاو حساب  یشانیاز دست و پ 
 اندازد که...  یم  دیدر جانم نو

 کار خداست..! -

 دهم. یدهم و هشدار م یتکان م  تیسرم را با عصبان  اما
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 هم حرفشو نزن!  گه ی..دنی..فقط همکنهی م تی ..خدا فقط آدمارو اذستی..نستینه ن-

 ؟ یلیشده خانم اسماع یز یچ-

 نه..خوبم -

 کیبه جاده نزد بایاما خدارشکر تقر میدانم چند ساعت بود در راه بود ی..نمدیگو ینم  یز یچ گرید
نگاه   ین یحس  یاستراحت کنم. از باال به اقا یتا کم نمی نش یم  نیزم ی..خسته و ناالن رومیشده بود

گفت..آخ   نی آفر ردم  نیبه ا دیآمد. واقعا با  یکه با درد صورتش را جمع کرده بود و از دره باال م کنمیم
که  میبه او بگو یز یخواستم چ یرسد م یآمد. به من که م یآورد و با تمام توانش باال م  یبه زبان نم

  غیافتد. با ترس و ج یم نی زم  یو محکم رو شکنندیم شی زانوها رمنتظرهی غ یدر حرکت  کدفعهی
 دهم.  یشوم و تکانش م یم کشینزد

 .. ینی ..حسیآ..آقا-

 بند آمده بود.  یاز شدت ترس و نگران زبانم

 .. ینیحس ی..آقادیبلند ش کنمی..خواهش م کنمی..خواهش مینیحس  یآقا-

 گفت..  یم یز یلب چ  ریدرد بسته بود و نله مانند ز یرا از رو  شیچشمها

 شده؟  یچ ؟ین یحس  یاقا دیگیم یچ-

 ..پا..پارچه..بهـ..م..بد..ـههی-

 . کنمینگاهش م  ی..با نگرانکنمی مانتوم را با شدت پاره م نییدهم و قسمت پا  یتکان م یسر  عیسر

 ..کنمی خواهش م  دیشده؟ بهم بگ یکجاتون زخم-

کتف راستش   یآورد که آهسته دستش را رو یبهش فشار م  ادی خواست کتمان کند اما انگار درد ز یم
. چطور تا االن کنمی ود وحشت مب ری که از کتفش سراز  یخون دنی. با دزدیر یگذارد. قلبم فرو  یم

 بودم؟ آخه چطور؟؟  دهینفهم

کارساز نبود.  نیکنم اما ا یر یجلوگ شتریب یز ی تا از خونر  رمی گ یزخمش م  یرو ع یمانتو ام را سر پارچه
  یشال سرم را در م  عیخاطر سر نی نمانده بود. به هم یباق یگر یرساند. راه د یخودش را به باال م  دیبا
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آورد   یرا باال م شکه داشت دست یبا وجود تمام درد کدفعهی خواهم دور کمرش ببندم که  یآورم و م
 شود.  یصورتش بود و چشمان بسته مانع بستن شالم م یکه رو یو با اخم

 ن؟ یکنیم  کاری چ نیدار-

 ه؟ یمنظورت چ-

 . دیگو یشمرده م شمره

کار بشم..لطفا..لطفا   نیامل..اباشم که...ع ی..من کفتهی ن یروسر  نی..انی..رفتن که...ادامونیشه -
 .. دیسرتون کن

حرفا بود؟   نیبود؟ االن هم وقت ا شی اصال حال گفت؟یشوم. او چه م یم  ریحرف متح نیا دنیشن  با
مزخرفاتت ان هم االن   نیپسر دست از ا الیخی ب  کردم؟ی حفظ م دیمرد و من حجابم را با یداشت م
 مدهم و شال ی تکان م  یصورتش بود سر  یکه رو یاخم بد لیخواستم مجال ندهم اما به دل  یبردار..م

 .. کنمیرا دوباره سرم م 

و به   ردی گ یپارچه مانتو م  یو دستش را رو کندی را باز م  شیهم انگار که آرام شده باشد چشمها او
 شود. یم  زیخ  مین یسخت

 کمکتون کنم؟ دیخوا یم-

 نه ممنون -

 . شومیم یعصب  کدفعهی

اونقدر   تتونیاما االن وضع دیدی م تی اهم یبه مسئله محرم و نامحرم  یلیخ  دونمینه؟م  یچ یعنی-
 د یبش الی خیکمکتون کنم..پس لطفا ب دیهست که با میوح

 گزد.  یو با درد لبش را م  کندیم اخم

 نه..ممنونم..-

با فشار آمدن به کتفش   کدفعهیمرا در نطق خفه کند اما   یبلند شود و حرف ها  شی خواست از جا یم
  یبار واقعا اشکم در م نیافتد. ا یم  نیزم یشود و با صورت رو  یدردناکش به آسمان بلند م ادیفر
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  ای..خودت کمک کن..خداایخدا  کردم؟ی دست تنها چه م نجایا دیآمد من با یسر او م  یی. اگر بالدیآ
  ای..خدایباش   دی..اصال بایتو باش دیاست..همه جا با ازیا به تو ن.. همه جییگویباشد..تو درست م

 نیدارد..ان طور که تا االن متوجه شدم ا ازیانسان واقعا به کمکت ن  نیمن  گناهکار شو..االن ا الی خیب
  شیمن  بد رها بخاطر.. مبادا یدوستش دار  یلی دوست دارد پس تو هم حتما خ یلیانسان تو را خ 

 !ینکن شی..رهاای..خدایکن

 . ردیگ یام م هیگر

 سر واموندم.. نیبنداز تو ا یراه کی  ای..خدامیکن کاری چ دیبا دونمینشو..من نم المونی خیب  ایخدا-

 شنوم..واضح نه..اما خوب بود! یرا م  شیصدا

 خا...نم..خا..-

 د؟ یخوب  ؟ی..چدیبله..بله..بهم بگ -

 خونش بند آمده بود اما باز هم خطرناک بود.  ی. کمکنمی به کتفش م ینگاه

 دی اری..شما..کمک..بدیبر-

 . کنمیم اخم

 کنم ی..هرگز ولت نم کنمی چرا؟ من کجا پاشم برم؟ ولت نم یگیچرت و پرت م -

 .. نهی..تو ماش میگوش-

 رم ی..خطرناکه..نمترسمیصادقانه بگم..م  دی..اصال بزاررمی ..من نم ین یحس یاقا-

در سکوت   ی ا قهی. چند دقکشدیم  یدهد که پوف یندد. انگار حق را به من مب یرا با درد م  شیچشمها
 . کنمیبه آسمان نگاه م دیبا ترد کدفعهیگذرد که  یم

..دـی..نه..فـ...فقط مویم- ـ   ..ـه گـی..راه

 شود.  یاز درد جمع م  صورتش

 ؟ یچ-
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 دهم..  یکتفش سوق م  یرا سمت پارچه رو نگاهم

 .. ـتیمحر..م-

 . ترسمی. مزندیم یدرد ناله ا یاز رو کدفعهی

 د؟ یخوب -

 خوبم -

در دامن  د یراه را با  نیهم قایهمه راه دق نیا نی ب ای. خداکشمی م یق یبندم و نفس عم یرا م میچشما
 ! ؟یانداخت یما م

راه بهتر بود. چون   نیکدام راه را بروم؟ اما هم دیدانستم با یدانستم چه کنم..نم یدانستم..نم ینم
گذاشتن از خودم بود اما او هم  هیبگذارم.درست بود ما  ینیحس  یاعتقادات اقا یوتوانستم پا ر ینم

باشد..اما خودت   مبار ه نی..باشد..اای بگذارم.. خدا شی توانستم تنها یگفته بود که بروم..اما من نم
 نجات  جانم گذشت! یکه از جان خودش برا کنمیم ینجات جان بنده ا یکار را برا نیکه ا یشاهد باش

 . کندیزمزمه م آهسته

 باشه.. -

 بله..  دیبگو  عیخواند. اصال انتظار نداشتم که انقدر سر یوضوح تعجب را در چشمانم م به

 ..میگو یم کدفعهیکه   دیبگو یز ی چ خواست

 شرط داره.. کیاما -

 یرط هم منجات جانم به خطر انداخته بود آن وقت ش یبودم..او خودش را برا  ییآدم پررو عجب
بود. مجبور بودم..بخدا مجبور   زی م یرو نهیگز نیفرشته..او بهتر یحرف ها ی ادآور یگذاشتم..اما با 

 ..!ی..من رو ببخش..من رو ببخش عل کردمی نم یکار  نیبودم..اگر نبودم هرگز چن

 .. یبخون شتریچند روز ب یرو برا  تی مدت محرم نکهیبه شرط ا-

 چرا؟ -
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 ی خوام ازم مراقبت کن یچون م-

 

 

 *** 

 

 

و درد هردو    یاز شدت خستگ میرس  یمانده به کنار جاده م یراه باق   نیکردن آخر یبعد از ط  یوقت
افتد. دستش  یم نیزم  یدهد و رو یم هیتک  نینفس زنان و با درد به ماش ی..علمیافت یم نی زم یرو

 . نمینش یو با استرس مقابلش م دارمیرا از دور گردنم برم

 ؟ یخوب -

 بندد.  یرا م  شیچشمها

 می ..زودتر..بردیخوبم..با-

. خداراشکر  کنمی م نشی سوار ماش یو به آرام ستدیتا با کنمی دهم و دوباره کمکش م یتکان م  یسر 
 میافتاد. درست بود که محرم شده بود یم یچه اتفاق  گریرا نبرده بودند وگرنه معلوم نبود د  نیماش

  یم یمرا عصب  نیو ا ردی خودش را از من دور بگ کردی م یشد سع یکه م ییاما باز هم تا جا
  یم  رونیشلوارش ب   بیاز داخل ج یرا به سخت  نیماش  چییسو یعل  نمینش ی..سمت راننده که م ردک

بار   نیشود. چند ی روشن نم نی چرخانم ماش یم شیرا که داخل جا  چیی. سوردیگ یکشد و سمتم م
که چهره اش از شدت درد   کنمینگاه م  یشود. نگران به عل  یباز هم روشن نم نی اما ماش زنمی استارت م

 شده بود.  عجم

 االن؟ میکن  کاریچ-

نجات بخش   یصدا یدیناام نی در ع  کدفعهی اشاره کند  لشیخواست جوابم را بدهد و به موبا یم تا
به   بیرا که عج مانیها چشمها  نی ماش دیشود و نور شد  یو آمبوالنس از رو به رو بلند م سی پل ریآژ
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  رهی خ گری به همد یدبخشیواحد با لبخند ام نیدر ع  یزند و من و عل  یعادت کرده بودند، م یکی تار
  یدهم و م یبعد آهسته نگاهم را به آسمان سوق م ی. کم میبند یرا م مانیو چشمها میشو یم
 ..میگو

 ! بی..عجایخدا  بی..عجایخدا مانیبرا یکرد ییخدا  بیعج

 بار هم دو صفر به نفع تو..  نیا ایخدا  باشد

 

 *** 

 

 ؟ ینیحس  یآقا-

 .کندیکه داخل اتاق بود با تعجب به من نگاه م یا بهیغر مرد

 د؟ یستین یل یشما خانوم اسماع دی. ببخشدییسالم. بله بفرما -

 دهم. یتکان م یخجالت سر  با

 دم هستم..سالمبله خو-

با لبخند   نمیب  یرا م  ی. تا چشمان باز علکندی نگاه م یبه عل  ی دهد و با لبخند متعجب یتکان م  یسر 
 دهد. ی.  بدون آن که نگاهم کند جواب سالمم را مکنمیسالم م

 ...یل یداخل خانم اسماع دییبفرما-

 .. سپارمی م دیشوم و دست گل دستم را به دستان وح یدهم و وارد اتاق م  یتکان م  یسر 

 د؟ یممنونم. بهتر-

 بندد. یرا م  شیچشمها

 د؟یبهتر  یشکر خدا..شما چ-
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 کرد.  یاندازم که موشکافانه نگاهمان م ی م دیبه وح   یکج نگاه

 ممنون..خوبم.. -

 . دیگو یرود م یکوچک اتاق م خچالی. همانطور که سمت دیآ یبه حرف م  دیوح کدفعهی

افتاده  شیکه چند شب پ  یما الم تا کام در مورد اتفاقات  هیآقا یعل نیا یل یراستش خانم اسماع -
نذر و   ی و کل  میکنیما هزاربار قرآن رو دور م  رونی ب انی از اتاق عمل ب شونیتا ا یعنیصحبت نکردن..

 شم که انگار..یمتوجه م دیکه شما اومد یی. اما از اونجام یکن یم می)ع( تقد تینذورات به دامن اهل ب 

 دهد. ی و ادامه م زدیر یآب پرتقال م ی وانیداخل ل

 .. دیبا خبر شبید  انی که شما احتماال خوب از جر شمیمتوجه م-

نگفته بود؟  یبه کس  یز یچ یعنی.  کنمینگاه م  یو با تعجب به عل کشمی به شالم م یزده دست  خجالت
 دوستش؟! نیبه بهتر یحت

 .دیگو ینگرد و م  یم  دیبه وح  یاه اخم آلودبا نگ یعل

هام بگذره بعد واسه من شروع   هی از بسته شدن بخ کمی..بزار  دجانیوح میزنیباره بعدا حرف م نیدر ا-
 به نطق خوندن بکن.. 

و او هم آن طرف تخت   کنمیدهد. تشکر م یآب پرتقال را به دستم م وانیو ل  زندیم  یچشمک دیوح
 کند. یکنار تخت م  یصندل یو من را دعوت به نشستن رو ندینش یم

 .. میمیحرف شما بوده و بس..ما تسل شهیآقا..حرف هم یچشم عل-

شود   یگرد م شیچشمها دیوح کدفعهی . کندی و به در اتاق اشاره م  کندیحواله اش م یچشم غره ا یعل
  یو کم  ردی گ یته بود. خنده ام منداش  یرا از عل یدرخواست نیشود. احتماال انتظار چن یو شوکه بلند م 

 . کنمیاز آب پرتقال را مزه مزه م

 من بگم؟ دی..حتما بایر یاز داروخونه داروهامو بگ ی بر  شهی..مدجانیوح-

 رود.  ی و سمت در م کندی م زی را ر شی چشمها دمشکوکیوح
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 ی عل اینشو..فعال  ی. تو فقط عصب خرمی..خودم مهیچه حرف نیجان..ا  ینه عل-

  ی نم یز ی. نگاهش به رو به رو بود و چچرخانمی م یاز اتاق نگاهم را سمت نگاه  آرام عل دیرفتن وح با
 گفت.  

اون   یبرم..فقط اومدم تا از احوالتون با خبر بشم و باز هم برا دیبا گهیمن د ی ن یحس  یآقا دیببخش-
 بکنم.  یاتفاق معذرت خواه

 گذارم.  یکنار تخت م زی م یدست نخورده را رو وانیشوم و ل  یبلند م میسرجا از

 .. دیدیدست شما دردنکنه. زحمت کش-

 !د؟یبا من ندار یا گهی. کار د کنمی خواهش م-

 *ی*عل

 

که هنگام خواندن خطبه  ی از شرط  دیآ یم ادمی کدفعه یخواهد از اتاق خارج بشود   یم یوقت
 تمیکرد چون واقعا وضع یخواستدر نیگذاشته بود. آنجا هم اصال متوجه نشدم چرا چن تی محرم
 بود تا بدانم. یاالن فرصت خوب  ینبود که بتوانم از او  بپرسم ول یطور 

 ..یل یخانم اسماع-

 چرخد.  یکرد، آهسته م یم یباز  فشی که با دسته ک یحال  در

 بله؟ -

 داشتم یسوال  کیراستش..من -

 . ندینش یدر صورتش م  اضطراب

 ؟یچه سوال-

 . میگو یاندازم. شرمزده م یم  ریرا به ز نگاهم
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 بود؟  یچ یاون شب..اون شرطتتون..برا-

 . دیرس  یخجول به نظر م شیدانم اما صدا یرا نم   حالتش

 م؟ یبعدا راجبش حرف بزن  شهیم گمی..اون شب..مزهی خب..چ-

 بعدا؟ چرا؟ -

 گفتنش رو ندارم  یخب راستش االن آمادگ-

 اره؟به آماده شدن د ازیانقدر سخته که ن یعنی ؟یآمادگ-

 دونم ی..نمزهی خب..چ-

برام مهم هست. چون به من هم مربوط  یلیمسئله خ نی. ادیبا من راحت باش کنمی خواهش م-
 .. دیبهم بگ یرودرواس  چی..پس دوست دارم بدون هشهیم

 بگم؟  دیاز من انتظار دار یچطور  دیدار یشما هنوز هم با من رودرواس  یخب..وقت-

 پرد. یباال م می ابرو یتا کی متعجب

 ؟ یدارم؟ چه رودرواس یمن رودرواس-

  یداره..خب وقت ی..مثال من االن محرمتون هستم..چه اشکالدیکن یاالن..اصال به من نگاه نم نیهم-
 میا بهی غر کنمیبگم..حس م تونمیمنم نم دیکن ی م ینجور یشما ا

 داشت. ی. قطعا عواقب بد توانستم تصورش را بکنم که او را نگاه کنم یشود. اصال نم  یداغ م  صورتم

 د یینداره..بفرما یخاص  لی. دلدینه شما راحت باش-

راحت   دا«ی . با »آدیمن رو »شما« خطاب کن  ستی ن یاز ی. ن دیراحت تر حرف بزن   کمی ی..ول گمیباشه..م-
 ترم.. 

 ..دیی راحت ترم. حاال بفرما  «یلینه ممنون منم با همون »خانم اسماع -
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 یاز خدا خواسته رو کنمیگفتن اصال خوب نبود. دعوت به نشستنش که م یبرا تش یوضع  کنمی م حس
 .کشدی م یقیو نفس عم  ندینش  یکنارم م  یصندل

 کند..  یشمرده شمرده شروع به حرف زدن م سپس

بشم.  تی اذ یلیکه باعث شده خ  یمشکل کی..میزندگ  یدارم تو یمشکل ک ی خب..راستش من -
 .. شهیاون مربوط مهم به  شی اتفاق چند شب پ یکه حت  یمشکل

من..که خب  ی  زندگ  یاجبار بوده برا کیبگم  دیبلکه با  ،یمن نبوده از زندگ یخواسته  عمد نیا البته
و   یعاد یزندگ  کیمن  ی  برات بگم..زندگ گهیطور د کیبهتره  نیخواستم..بب  یرو نم  نیمن هم اصال ا

خوام   ی..نم تیپر از جنا  یزندگ  کی..ییجنا یزندگ  کی. بهی پر از فراز و نش ی  زندگ  کی. ستیآروم ن 
امکان   زیچ کی خوام بهت بگم نجات  جون  من فقط با  یبترسونمت فقط م یحت  ایخشن صحبت کنم 

 کمکم کن..  کنمی داره که اونم کمک تو به منه..ازت خواهش م

 و منگ شده بودم.  جی. بدجور گکشمیم  قیعم  ینفس

 ه؟ یچ تی و جنا ییمنظورت از جنا نکهیو ا ؟یخب..چه کمک -

 خندد.   یم تلخ

تو زندان  ه؟ی چ  مارستانیفرق زندان و ت یدونی..اصال مستیکشت و کشتار ن تی منظورم از جنا نیبب -
 مارستانیرسونند اما ت یعملشون م یو به جزا کنندی قاتل ها و مجرما و گناهکارا رو بازداشت م

  ستیو ز یمحل زندگ مارستانی ..تدنیها به قتل رس  تکاریجنا نیهست که توسط ا ییمختص کسا
 ! یذهن ی..جنگ هایعصب ی..کشته هایروان  یها تی هستش..جنا یذهن یها تولمق

 شوم.   یتر م جیگ

که تو  نهی. اونم اشمیم زیچ کی با حرفات دارم متوجه  ی..ول یکنیم جمیگ ی..دار فهممی منظورتو نم-
 ..درسته؟یشکست عاطف  کی..یخورد یشکست بد  کی تی زندگ

 دهد. یتکان م  یسر 

  دایپ شی..مغزم به حرفت بدجور گرایگیدرست م یبزارم..اما آره انگار دار  یچ  دیاسمشو با دونمینم-
 کرد..
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  یو تو هم از من چ خواستنیم یاون آدما اونشب ازت چ دمی..اما هنوز نفهم دمی فهم نجاشویباشه تا ا-
 ؟ یخوا یم

 . کندینگاهم م دیترد با

 ؟ یممکنه درخواستمو قبول نکن-

 روم.  یفکر فرو م  به

که بتونم  کنمی کنم اما تمام تالشم رو م یبدقول  ایحرفم بزنم   ریکه بخوام ز ستمین یمن آدم  دینیبب -
 .. کشمی.. شرمندم..اون موقع کنار م ستیواقعا در توان  من ن نمی مشکلتون رو حل کنم اما اگر بب

 . کندیم  یباز  شی دست ها با

 .. یکه کمکم کن خوامیم یکه دوسش دار  ییو بعدش هم از اون خدا گمیباشه..م-

 . زنمیم  لبخند

 ست؟ یشما ن یمن؟ مگه خدا یخدا-

 شود.  یپرحرص م شیصدا

..بعد واسه من دم از عدل و  کردیهمه بالرو سر من نازل نم نیوقت ا چی..اگر بود هستیمعلومه که ن-
 ..زنهیداد هم م

 د؟ ینسبت به خدا ندار  یدلخوشکه معلومه..اصال  ییخب از اونجا-

 .کشدی م یپوف

 ..هه! یاصال قبولش ندارم..چه برسه به دلخوش -

 . شومیم متفکر

 ..م یکنی م یکار  کیاصال -

 ؟ یچ-
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. اون موقع خواستتون  دیشرط من رو قبول کن دیحاال که قراره من به شما کمک کنم پس شما هم با-
 .. کنمیباشه منم قبول م یهرچ

 شود.  یم خوشحال

 ؟ یهرچ-

 اوهوم حتما..-

 ه؟ یام..خواستت چ هیباشه قبوله پس من پا -

 .زنمی م یکمرنگ  لبخند

 !نیفقط هم م،یباهم بر ییجا  کی دیقول بد نکهیا-

و من  ردی پذ ینه اما در کمال تعجب م  دیگو یاالن م  کردمی شود. حس م یپکر م  شیصدا کدفعهی
با ارزش تر از آن است که بخواهد از خواسته من راحت    یلیکه دارد خ یشوم که خواسته ا یمتوجه م
 بگذرد!

 قبوله.. -

  نیاز ا شتریخواد ب   یبرسه و دلم نم دی. ممکنه االن وح دیزودتر حرفتون رو بزن  کمیخب به نظرم بهتره -
 ناراحتش کنم. 

 دهد. یتکان م  یسر 

 من..من..  نیبب -

 داده است.. میبه چشمها میکه نگاهش را مستق فهممی. م کندی را بلند م  سرش

که  میبگو ی ز یخواهم چ  یزند. متعجب م  ینم  یحرف چی ه قهیبه چند دق کیشوم اما نزد   یم منتظر
 ..دیگو  یمقدمه م یب کدفعهی

 ! نی..همدیکن یچند جا نقش همسرم رو باز  یخوام که برا یم-

 گذارد.. یفرو م یمرا در بهت بد و
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 *** 

 

جان   یب  یب یگذشت و من در خانه تخت نظر داروها  یم مارستان یاز مرخص شدنم از ب  یهفته ا کی
و خواسته  دایآ یشده بودم مدام به حرف ها نیکه خانه نش یمدت نیدادم. در ا یبه درمان ادامه م

 نیا..اما در آخر بعد از همه کردمی م لیو تحل  هیرا باهم تجز  زیو همه چ کردمیکه داشت فکر م  یا
 .دمیرس یسوال م کیفکرها به 

 من؟!« »چرا

 ؟ یبخور  یز یچ یخوا  یپسرم..نم-

 .. رمیخوردم..فعال س کمیپرتقال  نی..از اجانمی ب یممنونم ب -

استراحت کن که برگشتم برات سوپ   کمی ..هیخانوم همسا نبیسر تا خونه ز کی  رمی باشه مادر..من م-
 ..باشه مادر؟ ارمیمرغ م  یپا

 . زنمیم  لبخند

 .شمیهمش واسه شما دردسر م کلیه نی..با ا یب  یشرمندم ب  یلی جان..خ یب  یچشم ب-

 هم بکنه کمه..  یپاره تنش هرکار  ی..ادم برا ریمادر..زبونتو گاز بگ هیچه حرف نیا-

  کیهم بگذارم تا  یچشم رو کمیخواهم   یشود، م یاز اتاق خارج م یب ی ب نکهی و بعد از ا زنمیم  لبخند
  یسمت صورتم پرت م  یمحکم  زیچ کی کدفعهیاما   رمی بگ دایآ یبه حرف هاراجع   یاساس میتصم
 شود.

  یب  ی..اونوقت من و بدهیمثل خرس گرفته خواب شهی گنده..باز مثل هم کهی مرت  نمیپاشــــــو  بب -
 ؟ یشد زندگ  نمی..اایخدا ی..همیبکش نویجور ا دیبا چارهیب
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.  کنمیو سمتش پرت م دارمیصورت مبارکم داده بود را برم  لیتحو دیحرص کوسن مبل را که وح با
از آن متنفر   شهیکه هم یکشد. همان کار  یو لپم را م  ندینش یو با خنده کنارم م  دهدیم  یجاخال
 بودم!

 وروجک؟   یچطور -

 . کنمی م یز یر اخم

 نم؟ یبب   ویبعدش ک دیبا  نمیبب میزندگ یآقا من نخوام تو رو تو -

تالش   ادی ..زیندار  یگوشتم..پس راه  فرار  خیهم دلت بخواد..من تا زنده هستم ب یل ی..خاقتیل  یب-
 نکن! 

 از شانس  من  بدبخته.. نمی..ادمیباشه فهم-

دنبالت بگردم   امی تا م ؟یتاحاال واسه من سوپرمن شد  یاقا..شما از ک یعل گمی دلت بخواد..م میل یخ-
 . یامداد برسون گهید یبنده خدا کیتا به  یر یم یباز بر فراز آسمان ها دار   نمیبیم

 . کنمیم  بشینص یغره ا چشم

 ..یکرد یکار رو م  نیهم یمن بود ی..برات که گفتم..توهم جایانداخت کهی ت دمیفکر نکن نفهم -

  اریدنبال  یدار  یبودنت برداشت  ربرنجی ..بالخره دست از ششناسمیاره جان خودت..من تو رو م-
 ..یگردیم

به  شبید  نیهم نجا؟یا یای باز تو رو گفت ب  یپسرجان؟ اصال ک یمن ند لیچرت و پرت تحو شهیم-
 .. دیوح فهممتیکردم..من واقعا نم رونتیهزارتا زور از خونمون ب 

 تو رو متحمل شم..بفهم! یدور  تونمیپسرجان..من نم یخب بس که خر -

 ..یچ  نمی..اه اه..من نخوام تو رو ببیحالمو بد کرد  نمیبرو بب-

 روزگاره..تالش نکن..   ی  فعال که باز -
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تو چهار قفله کنه باز هم نکنه    یدر خونه رو رو گمیسادات م یب  ی. از فردا به بکنمیاتفاقا تالش م-
 رم ی م زارمیخونه م نیوگرنه از ا

نکرده بعد رو   یخدا  کنهیسکته م  نهیروز منو نب  کیچشم و رو اون بنده خدا اگه  یپسره ب یگ یتو نم-
 ..؟ مونهیدستت م

 ..کنهی..اون بنده خدا هم داره به زور تو رو تحمل م ییپرو رو یل یخ-

 . زندی م یلبخند

از بابابزرگت اجازه   امیخوام ب  یساددات عاشق منه..تازه م  یب  یب دونمیکن..من که م اهیبرو خودتو س -
 رو ببرم خونه خودم..   یب  یب  رمیبگ

 شود.  یگرد م میچشمها

 بخون..پر رو..  ی..بعد واسه من کر دهیبابابزرگ بهت اجازه م نمیبرو بب  پاشو-

  دونمیمن  بدبخت م نیدون یرو نم  یفرشته ا نیواال..تو و بابابزرگت که قدر چن کنمی م یخب خوب کار -
 نشد.. بم یجونم نص  یب  یکه ب

 همون بهتر..-

 ..از اون چه خبر.. ی..راستاقتیل  یب-

 . کنمی م زی را ر میچشمها

 ؟ یک-

 دا یبود؟ اها همون دختره آ ی..اسمش چگهیهمون د-

 ؟یدار  کاری تو چ-

 .رمیگ  ی. با خنده گارد مکندیحمله م سمتم

 ..گمینشو..م یباشه باشه وحش-
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بگو تا   زادی خب مثل آدم ؟یکنم تا مثل آدم جواب بد  تی ضربه فن دیپسر خوب..حتما با نیاها افر-
 ندم.. لتیرو تحو ستی حرکات ناشا نیمنم ا

از   یز یچ نی اصال چرا چن نکهیفکر کردم..ا یل یچند روز خ  نیا ی..تودونمیاشه بابا..راستش خب نمب-
 هست  نمیدادم که انجام بدم.. مسئله ا یمن خواسته؟ اما من بهش قول حتم 

 ؟ ینداز یتو چاه..تو م ی دختره شرط گذاشت خودتو بنداز  دی..اصال شایکه قول ند خوامیم-

 نیا ادی.. چون من که زفتهین ینکرده اتفاق بد ی..که خدارمی که چند روزه درگ  نهیخب منم واسه هم-
 ..شناسمیدختره رو نم

 ذره.. کی..چه برسه به شی شناسیپسر..تو اصال نم الی خیاد؟ب یز-

 هست..  نمیا-

 .. یدونیندارم..اما بازم هرطور خودت م یمن حس خوب یعل  نیبب -

. تازه اونم از من خواسته دمیو انجام م کنمی اما چون قول دادم توکل به خدا م  نطورمیدرسته منم هم-
 .. ستیسخت ن  ادیهم هست..پس ز یعموم یکنم. مکان ها  یفقط چند جا نقش براش باز 

که اول چرا نقش   نهی..مسئله من استین نی..مسئله من ای..اصال اقا مکان خصوص دونمیاون که م-
 !؟ی بخون تی چرا ازت خواسته خطبه محرم نکهیچرا تو؟! و سوم ا نکه ی»همسر«؟ و دوم ا

 شوند. یسرخ م میها گونه

 ..گهیبهش د زنمیخوام بخوابم..شب زنگ م یبابا..ول کن منو م دونمیچه م-

 بابا شمارشم داره..   ایَبـــــــــه ب-

 . کنمیم  بشینص یا هانه ی عاقل اندر سف هنگا

پشت بوم   یدود کنم باال ا؟یبهش خبر بدم؟ تلگراف بدم آ تونمیم یاگر نداشته باشم چطور  دیببخش-
 نه کبوتر نامه رسون خبر کنم؟   ایخونمون؟ 

 ؟ یبد یبهش اوک یخوایم یعنی..پس یطعنه بزن خوادی..نم میدیباشه بابا..فهم-
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 مونده..  یباق  تی تا محرم گهیآره..مجبورم..چون فقط چند روز د-

 .زندی م یلبخند کج  دیوح

 .. شترهیزن گرفتنتم زودتر از من بود..همه جا شانست ب یبابا تو حت-

 ها..  زنمتیم امیم دیبس کن وح -

  گم؟یخب مگه دروغ م-

 از حنا خانوم چه خبر؟  یگفتم..راست یک نی..بب شهینوبت تو هم م-

 . شودیم یمجاز  فیکث یو به قول خودش وارد فضا داردیرا برم لشیموبا دخونسر

 خوبن سالم دارن خدمتتون.. -

 پررو..  یآقا دیبزرگوارند..سالم برسون -

 ..کنمینم یموشک باز  می..من که مثل تو قایفکر کرد ی..پس چییخودت پر رو-

 بعله اون که صد در صد..-

 شه؟ یحاضر م ینهارتون ک نیا یعل گمیم-

 ؟ ینهار بمون  یخوا یتو مگه م د؟یوح-

 .. نجایاومدم ا یپس الک  ؟یفکر کرد یپس چ-

در طول شبانه   یکنیتو؟ چقدر راه گم م یگرفت مریبگو پس آقا گرسنش شده که راهشو گم کرده..آلزا-
 روز؟ 

  گهید یهمه حرف بزنه؟ نسبت به روزا نیکه ا  ستین یعاد ضی مر کی یبرا ی کنی فکر نم گمیم یعل-
 دختره از راه به درت کرده؟ نی..نکنه ایواقعا پر حرف شد

 تو؟   یحرف نزن شهیم-

 ه؟ یفردا شب اول محرمه..برنامت چ یراست گمیدادم..م یانجام م  شد ینه جون تو..اگه م-
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 ؟ یپرسی ..چرا مرمی از عصر م یعن ی..ئتیه  رمیم-

 بچه جون..   امی ب خوامیخب منم م-

 . دمیباشه بهت خبر م -

 ..شمیماهتون م ی..فردا ظهر نهار مهمون گل روستیبه خبر ن  یاز ین-

 ..دمیراهت م  نیبب ای تو ب-

 ... مینیب یم-

 . زنمی م یپوزخند

 !دید میخواه-

 

 *** 

 

 .. نمتونیب یمن کنار پاساژ منتظرتونم..اما نم-

 ..صبر کن. امیاطرافم..االن م نیمن هم-

شود.   یم دایسر و کله اش پ  قهی . کمتر از پنج دقنمینش  یم دایه انتظار آو ب کنمی را خاموش م  لیموبا
 دهد. یزند و سرش را به نشانه سالم تکان م  یم نی ماش شهیکند و به ش یسرش را کج م

. با  ستدی ا یو مقابلم م زندیرا دور م نیشوم. با ذوق ماش  ی م ادهیپ نی و از ماش کنمیهم سالم م من
 ستادهیخانوم ا کیهمراه با  یتیجمع  انیبار بود که در م  نی اول نیاندازم. ا یم  نییخجالت سرم را پا

 بودم.

 .. یخوشحالم کرد  یلی..خیاقا..دمت گرم که اومد  یممنونم ازت عل یوا-

 شما؟  دی . خوبکنمی خواهش م-
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سروقت   نیا یکه تنها اومدم ول  نهیمن رو نب  یخداخدا کردم کس ی..هرچند کلشمیبهتر نم  نیاز ا-
 اومدنت واقعا خوشحالم کرد..

راس همون ساعت اونجا باشه..وگرنه    دیبا کنهیم نییقرار تع یرو برا یساعت ک ی یوقت شهیآدم هم-
 کرده... یبدقول

 حرفا..   نیا الیخ ی..بکردنیکاش همه مثل تو فکر م-

 زند.  یم  یچرخ

 من خوبم به نظرت؟ -

 . کنمی و به پاساژ اشاره م کشمیم میبه موها  یدست شرمزده

 کار دارم..  یی..من امشب جاشهیم ریبهتره..د میبه نظرم زودتر بر-

  یو شانه به شانه هم وارد پاساژ م دیگو ی نم یز ی. اما چکنمی احساس م یشدنش را به خوب  دمغ
  یهمه اتالف وقت م نیکه خسته از ا میزن  یهدف در پاساژ چرخ م یب  یساعت میبه ن  کی. نزدمیشو
 .میگو

 م؟ یکجا بر دیبا  قایدق دیبگ شهیم م؟یدور بزن نجایا یالک  دیچرا با دمیمن هنوز نفهم -

 . دیگو یو م کندیاشاره م مانیبا لبخند به مغازه رو به رو دایآ

 همونجاست..  قایدق-

  یم  میاز بازو هرمنتظریغ یدر حرکت   دایآ کدفعهیخواهم به سمت مغازه بروم که  ی و م کنمی م خداروشکر
خواهم از او   یکند. ناگهان مثل برق گرفته ها م یرا در دستان مردانه ام قفل م  فشیو دست ظر ردیگ

 .میگویم یجد  یو با لحن کنمیگذارد. اخم م یجدا شوم اما او نم

 د؟یدستمو ول کن شهیم-

 ..شهینه نم-

 شود. یتر م ظیغل اخمم
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 ..ستمی . اصال من ندیبش  الیخی حرکت رو دوست ندارم. لطفا ب نیمن ا شه؟ینم  یچ یعنی-

 شود.  یمحزون م شیصدا

به زن و شوهر بودنمون..خواهش   کننی ..همه شک مرمی ..من اگه االن دستت رو نگیتو قول داد یعل-
 نداره که.. ی..بابا من که محرمتم..اشکالکنمیم

 . زنمی م یپوزخند

..بعدشم میباهم نزاشت یقول و قرار  نیاما چن دیدرسته شما محرم من هست ی ل یخانم اسماع  دینیبب -
در هردو    دیبا یعنیبا ارزش به محرم بودن دل هم هست..  اتیآ نیمحرم بودن عالوه بر خوندن ا

 .. میستیکه ن میصورت محرم باش 

 کشد. یم رونیاز دستم ب دانهیدستانش را نا ام ندی ب  یسماجتم را م یوقت

 م ی..بری گ یتو م یباشه..هرچ -

شدم. صال من چرا   ینم  دایآ یباز  نی. من اصال متوجه اکشمی م یاز قانع شدنش نفس راحت خوشحال
. اما به مطابق  کردمیهم تحمل نم   هیثان  کیبه خدا اگر مجبور نبودم  کردم؟یدختر م نیبه حرف ا دیبا

از   زیچ چیه  دنیبرانداز کردن اجناس و نخر  کربعیو بعد از  میشو یم یبا خواسته او وارد مغازه پوشاک
  یعجب کار سخت  یگر یکارها چه بود؟ باز نیچه بود؟ هدف از ا گرید یباز  نی. امیشو یمغازه خارج م

 بود!..

 . کنمی باز م موتیررا با    نیو ماش کشمی م ینفس راحت  میشو  یکه م نیماش  کینزد

 اقا واسه امروز..دستت دردنکنه.. یممنونم عل -

 .کنم ی اشاره م نیدهم و به ماش یتکان م  یسر 

 ..رسونمتونی . مکنمی خواهش م-

 خونه..  رمینه ممنون م-

 .. دید یکه شرط منو انجام م دی..شما خودتون گفتدیایخوام که همراهم ب ینه م-
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 االن؟ نیهم یعن یشرط؟ -

. اما فقط  دیایب  ییمطابق حرف من با من جا دیآره من به حرف شما احترام گذاشتم حاال شما هم با-
 هست.  گمینفر د  کی..میستی ما دو نفر ن

 . کنمی را روشن م نی شوم و ماش یشود. من هم سوار م یم  نیسوار ماش  متعجب

 ..یدکر هیاهلل کرا تی من آ یبرا ی مثال؟ نکنه رفت یک گه؟ینفر د کی  یچ یعنی-

 دهم. یتاسف تکان م یاز رو یسر 

 .. دیفهمیخودتون م  دیریآروم بگ ی ..کم ستین نطورینه ا-

 .. دوارمیباشه..ام-

 کنسله؟  گهیکه کالس ها تا هفته د دیبه دوستتون گفت یراست-

 آره بهش گفتم..خاطرت جمع باشه..   د؟یگ یاسماء رو م-

 ..شمیممنون..اما مطئنم نسبت به دوستتون بدقول م-

 نگفت.. یز یچ  یوتراپیزیف  دیبر دیکه با  دیرو فهم طتتونی شرا  ی..وقتستین  ینجور ینه اون ا-

 ..دیحاللم کن  دوارمیان شاهلل..ام-

 کند. ی را سمتم کج م  سرش

 ..ماهم نه..منو..یمارو حالل کن دی..تو باالی خیبابا ب -

 ..دی..شما حاللهیچه حرف نیا-

  یم یپشت گوش  دیغرغرو وح  یصدا کنمی تماس را برقرار م یخورد. وقت یزنگ م  لمیموبا کدفعهی
 . چدیپ

 من از دستت راحت شم بزدل ترسو...  یر ی که تو حناق بگ یا-

 .زنمیخندم و بعد از زدن راهنما فلکه را دور م  یم
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 پسرجان؟ نهار چطوره؟  ی..خوب کمی سالم عل-

 یبخوا  یانقدر هول باش کردمی واسه من..فکر نم  یشد میاز دست تو..خوب جکوفت بخورم من -
  نینکردم..آخ اگه من هم یسر قرار..آخ اگه من دستم به تو نرسه..آخ اگه من تالف یامروز بر  نیهم

 سادات نگفتم.. یب یاالن به ب

 ؟ یینکنه تو هنوز خونه ما-

 سمت مسجد.. رمی ..نهارمو خوردم دارم مری نخ-

 اونجا..  امی..اتفاقا منم دارم مینکی خوب م-

 بدم حال کنم.. لتیکتک جانانه تحو کیتا   ایب-

 ؟ یکشی السالم( خجالت نم هی)عل نیاز امام حس یشب محرم-

 .. نی بکش  تونویبکنم..خودش گفته شمر زندگ  نکارویخوام ا یم شونی نه اتفاقا به دستور ا-

 .. شهی..باشه باز راه شما به کوچه محقر ما باز مگهیشمر د میباشــــــه باشه ما شد-

 .یباشه بابا...فعال کار ندار -

 داشته باشم؟  دونمیبا تو م  یمعلومه که ندارم..من چه کار -

 ادب..خداحافظ! یب-

 خندم.  یم

 خداحافظ لشکر شکست خورده..-

  نیداخل ماش یاز وقتکه  دیآ یم  دایاز آ ادمی کدفعهیگذارم.  یداشبور م یو رو کنمی را قطع م  لیموبا
از دست رفته ام   یآبرو یگوش سپرده بود. آه از نهادم برا دینشسته بود و به تمام مکالمات من و وح

 !یکن یمن تنگ م یکه زمان و مکان را برا دیکرده بودم. از دست تو وح یشود. عجب کار  یبلند م

 کرد.. تتونیاگر مکالمم اذ  دیببخش-
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را محکم بهم   میخجالت چشمها یشنوم و از رو یخنده اش را م  زیر یاما صدا کنمی نم نگاهش
 ..خدانگم..از دست تو!دینکنه وح  کارتی..خدا نگم چفشرمیم

 

 *** دای***آ

 

را   نشیماش یعل  کنمی. به اطراف که نگاه ممیرس یکه بالخره م میساعت در راه بود کیبه  کینزد
  یبه عقب م م،یو بپرسم قرار است چه بکن خواهم از ا یکند و تا م  یمسجد بزرگ پارک م کی کینزد

  رونی عقب ب یها یرا از صندل  یکند و ساک کوچک یجلو دستش را دراز م یها ی صندل  نی چرخد و از ب
 . ردیگ یکشد و به طرف من م یم

 .. دییبفرما-

 . رمیگ  یساک را م متعجب

 ه؟یچ نیا-

 شماست..  یبرا نیا-

 هست؟ ی من؟ چ یبرا-

 . زندیم  لبخند

 .. دیبازش کن -

 .کشمی م یشوم و پوف یرنگ داخلش دمغ م اهیچادر س  دنیو با د کنمی ساک را باز م متعجب

 گه؟ید هیچ یبرا نیا-

 کند.   یاما آرام به مسجد اشاره م او

براتون   نیهم یمحله ما برا ئتیبه ه دیایامشب شب اول محرمه..دوست داشتم شما هم همراهم ب-
 السالم« هست..  هی»عل  نیآقا امام حس   یبه مناسبت امشب که عزادار  دمیخر هیهد
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 .کنمیاخم م کدفعهی

 بهش؟  کنمی م یاحترام یمگه پوشش من چشه؟ نکنه ب -

 گزد.  یرا م  لبش

..من فقط خواستم بگم رفتن به ستیهد کیفقط  نی..اما ادینبود. ببخش  نینه منظور من ا-
روزمره.. مثال  یزهای چ هیمثل بق  قایخاص بشه..دق دیداره..پوشش هم با یائمه آداب خاص یمجلسا
مثال به  میای آدابشه.. نم نی..امیکنی خب از بشقاب و قاشق استفاده م  میغذا بخور میخوا  یم یما وقت
با رنگ شاد  یاصوال لباس میری م ییجا یبه تولد  یوقت ای میو با دست بخور میاریهجوم ب غذا
و خانوادشون به  ارانیالسالم( و  هی)عل نی ..امشب آغاز سفر امام حسهینجوریهم قای. االنم دقمیپوش یم

  یمشک میهم هست..پس ما به احترامشون که دوستشون دار انی عیما ش یکربالست و خب عزا
آداب   یی..هرجامیپوش ی هم تو والدتاشون لباس شاد م ینجور ی ..هممیکنیم یو براشون عزادار  میپوش یم

 ! نیخاص خودشو داره..فقط هم

 امشب..!  یقانعم کرده بود. حداقل برا  یکم  شیها حرف

  ست؟یزود ن کمی؟ شهیشروع م  یاالن عزادار  نیاز هم یعنی ام؟یب دیاالن با ی ندارم.ول یباشه حرف -
 م؟ یشیخسته نم  انایاح

 دهد. یتکان م  یسر 

شما به ما لطف و   نکهیداشتم اونم ا یدرخواست کی. اما من قراره االن برم و ازتون دیگیبله درست م -
سادات من   یب  یو با ب  دیمهمون خونه محقر ما بش ئت،یو تا زمان شروع مجلس و ه دیسعادت بد
 کردم.  یز یر هشما برنام یانقدر پر رو برا دیبه مجلس البته ببخش دیایب شونیو بعد هم با ا دیآشنا بش 

که به من کرده بود   یها را ندارم اما گفتم در برابر لطف رمردیو پ  رزنینه و حوصله پ میخواستم بگو یم
 .میگو یم دیخاطر با ترد نی..به همستین یخاص  زیچ

 با خانواده هماهنگ کنم.   دینداره اما قبلش با یب یباشه ع -

ادم  نیکار درست از ا کیچه عجب  دیگو یدهد. حتما در ذهنش م یتکان م یزند و سر  یم  لبخند
 . میدید
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 حتما.. کنمی خواهش م-

که  کنمیگذارم اما به دروغ تظاهر م  یم  انشی و در جر زنمی به اسماء زنگ م عیو سر دارمیرا برم لمیموبا
 مادرم هست. 

شود و   یم ادهی پ نیکند و از ماش  یتوقف م  یرنگ  دیتر از مسجد مقابل درب سف نییپا ابانیخ کی
رود داخل و بعد   یم عی منتظر بمانم و سر یکند که کم  یکند. با سر به من اشاره م  یدرب خانه را باز م 

شوم و با   ی م ادهیپ نی از ماش عیسر میایب  نییکند پا  یکه اشاره م نیگردد. هم یبرم  قهیاز چند دق
 . رمیگ ی استرس کنارش قرار م 

 ست؟ یخونه ن یکس-

که   ی..زمانزارمی تنهاتون م دی..فقط ببخشخوشحال شدن از اومدنتون  یلیساداتم هستن..خ یب  ینه ب-
 دنبالتون... امیخودم م  ئتیه دیای ب دیخواست

 .. ستین ی..راهگهید میای..خودمون مستین  یاز ینه ن-

 کنه..بازم ممنونم! یساداتم پاهاش درد م یب  ینه ب-

 .زنمیلبخند م تیو مسئول ی مهربان نیا به

 مزاحم نباشم؟ یراست گم ی..ممیباشه پس منتظرتون کنمی خواهش م-

 رود.   یم نیدهد و سمت ماش  یتکان م  یسر 

 !دیی..مهمون آقا مهمون ما هم هستند. بفرما دین ی..شما امشب مهمون امام حسدیمراحم -

 

 *** 

 

 دخترم؟  یخوب -
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به  را آغشته میشدم دست ها ر یخانه شان جاگ یبخار  کینزد نکهیو خوشحال از ا زنمی م یلبخند
 کنم.  یکم اما لذت بخشش م یگرما

 ممنونم. -

را متحمل    شی که مشخص بود دارد درد پاها یساداتش با چهره ا یب  یب  یبه قول عل ای چارهی ب  رزنیپ
و   کنمیم یگذارد. خجالت زده تشکر  یرا مقابلم م  یخوشرنگ یچا ین یو س ندینش یم کمی شود نزد یم
 .نمینش ی جمع و جور تر م یکم

.شرمندم  کردمی درست م یداره..وگرنه شام بهتر  یمهمون گل نیبخدا پسرم همچ دونستمیمن نم-
 ..یشام منو تحمل کن  یمادر..االن مجبور 

 فرستم. یرا به عقب م  میگزم و موها یم لب

 که مزاحمتون شدم.. دی..من رو ببخش دیحاج خانوم..لطف دار  هیچه حرف نینه ا-

 گزد.  یکوبد و لب م  یم گرشید به پشت دست  یرا با حالت بامزه ا دستش

)ع( مهمون ما هم هست. منت سر ما  نی ..مهمون امام حسهیچه حرف  نیخدا منو مرگ نده دخترم..ا-
 ..یاورد  فیو تشر یگذاشت

 . دیآ یزبانم بند م   یو مهمان نواز  فیهمه تعر نیا از

 .. دیلطف دار-

 هوا حتما سرد بود آره؟   رونیب  ،یر یتو بخور جون بگ   ییحاال مادر چا-

 دهم. یتکان م  یسر 

 سرد بود..  کمینه فقط -

 از خودت بگو..مامان بابا خوبن؟   کمیخب دخترم..-

 ..رسونندی ممنون سالم م-

 زند.  یم  ینیری ش  لبخند
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وگرنه انقدر پر   یخوام احساس غربت بکن  ی..البته من نمیخانوم هست  یلیماشاهلل دخترم شما خ -
 .. کردمی نم یحرف 

 ..شمی..خوشحال مهیچه حرف نی ا کنمی خواهش م نه-

بزنم که بچم اومد گرسنه   یسر  کی غذا رو  ادیجانم م یکه عل   ی..پس من برم تا موقعیدختر خوبم -
 الغر شده..بچم گوشت تو تنش نمونده.. یل یتصادف کرده خ ینمونه..از وقت

که اگر  یرا نگفته بود؟ وا قتیبه خانواده اش حق یعنیگزم.  یشنوم لبم را م  یاسم تصادف را م یوقت
اندازد.  یم  رونی از خانه ب یاردنگ کی اش من بودم حتما مرا با  یساداتش بداند باعث و بان یب  یب

رود و بعد از چند  یکه به آشپزخانه م  کنمیسادات نگاه م یب  یدهم و به ب یخود تکان م یبرا یسر 
.  کنمیحبه قند درشت مزه مزه م  کیخوشرنگم را با  ییموقع چاگردد. تا آن   یدوباره برم یا قهیدق

مدهوش کننده اش را به   یبندم تا بو  یرا م میو چشمها کشمیم یخوشمزه بود که هوم یانقدر چا
نکرده  تجربهرا  یطعم  نیتوانم قسم بخورم تا به حال چن یبود. م یمحشر  یمشام بکشم. عجب چا 

  یبه ب یشتر یب یگذارم و با انرژ  ی م ین یوافر استکانم را داخل س یشود با لذت  ی که تمام م یبودم. چا
 زا بود. یانگار انرژ  یشوم. به راست یم رهی سادات خ یب

داشته نه  ینه خواهر  یعنیبوده تنها بوده..  کیکوچ یمادر..پسرم از وقت  یشناسیمنو م ی  مطمئنا عل-
  کمی میو با توکل به خدا تونست می که بزرگش کرد میود..من و بابابزرگش بیو نه پدر  ینه مادر  یبرادر 
 به پدر و مادر داشت..  اجی. اما بازم پسرم احتمیباش  میآقا شدنش سه یتو

 شد. ی. داستان داشت جالب مشومیم  کنجکاو

بخواد..  یز یاز من و پدربزرگش چ میدیند کباری ی..حتارهی آخ به زبون نم ش؟ین یب یاما خب االنم که م-
  یکار  چ یه کنمی نگاهش کنم. حس م شمیوقتا انقدر رفتارهاش آقامنشانست که شرمنده م یگاه

  هک کنهیانقدر تشکر م  شهیدم انقدر شرمنده م یانجام م  یکار  کی هم که براش  یبراش نکردم. وقت 
و   ادیانگار کوه کندم..شب به شب قبل خوابش م کنهیم  فیاز من تعر یجور  ک ی کنهی خجالت زدم م

پدر بزرگشم به عهده  یو دادن قرص ها یادآور یخوابه..  یو بعد م دهیدردمندم رو ماساژ م یپاها
ما   بیفرشته که خدا نص  کیفرشتست..  کی..ستین  یپسرمعمول  کیپسر  نیاونه..خالصه بگم..ا

 کرده و پدر و مادرش قدر ندونستن.. 

 فرشته بود.   کیسادات کرده بود قطعا او  ی ب  یکه ب ییها فی. با تعرزنمیم یمحو لبخند
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پدر    شیاقا پ یعل  کردمیاما مگه اونها کجا هستن؟ من فکر م  پرسمیم د یپدر و مادرش؟ ببخش دیگفت-
 .کنندی م یو مادرشون زندگ 

 بودم من؟!  یک مودب

  یرا م شی صدا  یتوانستم حس کنم. بغض لعنت یسادات را م یب یب یوضوح بسته شدن راه گلو به
 !دمیپرس  یآمد. کاش نم ید. قلب آدم به درد ملرزان

اومد   ایبه دن  ی بزنم ها اما مادر و پدرش از وقت یحرف   ایخوام آه بکشم  ینکرده نم یمادر خدا یه-
  ستیو پدرشم معلوم ن کنه ی م یطالق گرفتند و از هم جدا شدن. االن هم مادرش تهران زندگ

 کجاست.. 

آورده بود.   ر یهم همه را مانند خود  مهربانش، ساده گ بی بود. عج یزن ساده ا بیسادات عج  یب  یب
 شناختم. خوب!  یرا م یشناختم..خوب عل  یم

 ان؟ یآقا ب  یعل  ستی قرار ن گمیحاج خانوم..م دینکن  تینداره خودتون رو اذ یبی ع-

 نیا یتوانستم دوباره اشک ها ی دهد. لعنت به من..چطور م  یو بغضش را قورت م زندی م یلبخند
 کنم؟ چطور؟!  یرا جار   رزنیپ

وروجک رو هم با    دیوح نیا دونمی..البته نمادی فکر بودم..احتماال االنا ب نی اتفاقا منم االن تو هم-
 نه...  ای ارهی خودش م

 بشر! نیبود ا ی. آدم بامزه اردیگ یخنده ام م  دیوح دیگو یم تا

 ئت؟ یه میقراره بر  یک یچه خوب..راست-

 اندازد. یم یوار یبه ساعت د ینگاه

 به بعد باشه.. 9 یاحتماال همون ساعتا  یمادر..ول  دونمینم قیدق-

 شه؟ یبرگزار م ئتیسوال..هر سال ه کی-

  ی)ع( هم هرسال براش عزادار نیامام حس یهرسال؟ بله دخترم چرا نشه؟ محرم هر ساله خب عاشقا-
 کنند..  یم
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 اها چه خوب..فقط محرما؟ -

دادن و االنم ماشاهلل   لی من تشک ی  همسن و سال عل  ی جوونا  نیرو هم ئتیه  نیراستش دخترم ا-
  یخدا و ائمه)ع( انقدر پرشور شده..ول یار یشروع کردند که االنم به  کیپرشور شده..از کوچ یحساب 

  یعزادار  ات ر ی و والدت ها بگ ادیبوده..همه مراسما برنامه دارن..از اع رشونیدستشون دردنکنه و خدا خ
اتفاق   نیوقت به بن بست نخوردن..خب البته مسلمه که ا چیها و ماه رمضونا.. خدارشکر هم ه

  یها تالش م یل یبشند. البته بماند که اوالش خ تیاذ یذره ا زارهی و نم ستادهی. خدا پشتشون افتهین
  ئتیه نیکه ا ستبه ده سال ه ک یو مانع کارشون بشن اما االن نزد رهی شکل نگ ئتیه نیکردند تا ا

 من! ز  ی هم مثل شما عز یک ی شنیم  شتریو مهموناش روز به روز دارن ب  هیپابرجا

 ببرن..   شیبهتر پ  نیبتونند از ا  دوارمیچه خوب..ام-

 ان شاهلل مادر.. -

  یم ییرایپذ یبه در ورود یشود و بعد از آن تقه ا یبلند م  اطیباز و بسته شدن در ح یصدا کدفعهی
 خورد. 

که پشت در   یکند خطاب به عل یدارد و همانطور که سرش م  یاش را از کنارش برم  یچادر رنگ یب  یب
 : دیگو یبود م

 هم هست؟  دآقایوح  گمیسالم پسرم..م-

 شود.  یبلند م دینازک وح یصدا کدفعهی

  یب  یبه کامتون بچرخه؟ زندگ ا ینباشه و دن  دیوح شهیجون..اصال مگه م یب  یمعلومه که هست ب-
 .. دیوح  ویالویصفر..آ ی عن ی چیه یعن ی دیوح

رود. شالم را   یشود و به استقبالشان م یبلند م  شیاز جا نیخندد و به کمک زم  یسادات م  یب  یب
و   زنمیم ی لبخند دیآ یم  یشوند. تا عل یوارد م  ااهلل«یبا گفتن »   دیو وح یکه عل کنمی درست م یکم

دن من یبا د کدفعهی بزند اما  یمحکم به عل یخواهد پشت کله ا یم  دیشوم که وح یم رهی خ  دیبه وح
 شوند.  ی چهارتا م  شیچشمها

 بسم اهلل...سالم!-
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 گزم.  یرا م لبم

 ؟یمهدو یآقا نیسالم..خوب -

 .دی گو یاندازد و م  یم یمشکوکش را به عل  نگاه

 د؟ ی..شما خوبمیستیممنون بد ن -

 .دیگو یطول بکشد و م  یاحوال پرس ادیگذارد ز  یاما نم  یب  یب

  دیمادر..بر  دی(..برهای فاطمه)سالم اهلل عل ی..اجرتون ان شاهلل با زهرادیمن..خسته نباش یسالم پسرا-
 تا من هم سفره شام رو پهن کنم..  دیدستاتون رو بشور

 . کندیکند و سالم م یسادات خم م یب  یب  یبرا یبا احترام و لبخند سر   دیوح

به بعد   نیخوام از ا یمن م یب  یب  ی..راستدیون..شما هم خسته نباشج یب ی من چاکر شما بشم ب -
پسر با   ک ی..اقتیل  یپسر ب کی  ی..به جادیکنم..شما که انقدر خوب هست  یخونه شما زندگ  امیب
باور   ست؟ی..خوب ندیببر ضیخنده رو لباتون روا باشه و ف شهیبشه که هم بتونی مثل من نص یاقتیل
 .. دیکه منو با خودتون ببر دندیهم م دیبه پدر و مادرم بگم تازه بهتون چک سف  نویتا ا دینک

رود. انگار که واقعا پسر   یخندد و قربان صدقه اش م یم  شی ها یبامزه باز  نیغش غش به ا یب  یب
  یم یگفت. اما بالخره شاک ینم یز ی بود و چ رهی خ نی اما با لبخند و تاسف به زم یخودش بود..عل

 .دیگو  یتراض م شود و با اع

 نجا؟یهم یمنو سراپا نگه دار  ی  ب یکه تا فردا ب  یخوا  یجان نم  دیوح-

 ..دتیجد  یمهمونا شی..تو برو پیدار  کاری ..اصال تو چکردمینه جون  تو..فقط داشتم خواهش م-

 . کنمی حس م  یاش را به خوب طعنه

 .دی آ  یگذارد و آرام سمت من م یسادات تنها م ی ب  یرا با ب  دیدهد و وح یتکان م  یسر  یعل

 د؟ یسالم. خوب -

 ..دیسالم. ممنون. خسته نباش -
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 .. دیشد تیچند ساعت اذ نیاگر ا دی . ببخشدیسالمت باش-

از   شهینم ر یس نه،یشیساداتتون هم که آدم م ی ب ی..ماشاهلل با ب دیطول نکش ادی ز کنمی نه خواهش م-
 حرفاشون.. 

 .. میریم میشام آماده کنم..شام که خورد رمی..پس من مدیلطف دار-

 .. ستین  یباشه مشکل-

  دیوح یبوسد و بازوها یراه م نی سادات را ب یب  یرفت گونه ب یهمانطور که سمت آشپزخانه م  یعل
و   ندینش  یبا خنده کنار من م   یب  یبرد. ب یو کشان کشان با خود به آشپزخانه م ردیگ یرا هم م

 د. کن یسرش مرتب م یچادرش را رو

 ..هیپسر..کوه انرژ نیماشاهلل به ا-

 اره ماشاهلل -

 مادر؟ خستت کردم؟ شرمنده حضرت زهرام بخدا.. یخسته شد گمیم-

حاج    دیهم به من خوش گذشته..فقط ببخش  یل یحاج خانوم..خ هیچه حرف نینه ا یوا یا-
  یب ی..عوردمیبا خودم ن  یمشک یروسر   یعنیبا خودم دارم.. اهیخانوم..شرمندم ها...من فقط چادر س 

 )ع(؟ نیمجلس امام حس  امیب  ینجور ینداره ا

 زند.  یم یسادات لبخند یب  یب

 هی)عل تیجور احترام و نشون دادن عالقه به اهل ب کی  دنشیکه نداره گل  من..اما خب پوش  بیع-
 .. دمیخوشگل بهت م یروسر  کیالسالم( هستش..اما نگران نباش دخترم..خودم 

 !دیخجالت زدم کرد ینه دستتون دردنکنه..تا االنم کل-

  یحرفارو نداره..اصال دلم م نیغذا که ا کیسفره کوچ  کی و  یاستکان چا کیخجالت زده؟ نگو مادر..-
..نو و ادی م یلیخوشگل که به صورت ماه  تو هم خ   یمشک یروسر  کیبدم.. هیخواد امشب بهت هد

بدم اما   ندمیعروس آ یاز کربال اوردمش و نذر کرده بودم برا شی سال پ کیدست نخورده ام هست..
 خب انگار قسمت قسمت  تو بوده..
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دادند. حاال   یبهم م هیخانواده دست و دلباز بودند و راحت هد نیشوند. چه قدر ا یسرخ م میها لپ
 !دید یشده بودم من؟ اگر اسماء مرا م  یامشب چه خجالت

 چشم..دستتونم دردنکنه..-

  یشود و معترض خطاب به ب  یگرد به دست از آشپزخانه خارج م ین یبا سر و صدا و س  دیوح کدفعهی
 . دیگو یم یب

بچه حرف گوش کن و   نی..انقدر نب دهیادبش کن..همش به من دستور م کمیپسرتو برو   نیا یب  یب-
 !! نجایا امی..بگو چرا منو دعوت کرده بکشهی سره از من کار م کی هست ها.. یکار 

 .دیگو  یشود و با لبخند م ی با قابلمه غذا از آشپزخانه خارج م همراه یعل

 گه؟یمن دعوتت کردم د یمطمئن -

 عیکند و خودش هم سر یپهن م ییرایرا وسط پذ یرنگ دیرود و سفره سف ی م یچشم غره ا دیوح
 شود.  یم  یظرف ماست و ساالد و سبز  دنیو مشغول چ ندینش یم یگوشه ا

 .. شمی..من که مثل تو مهمون سر خونه نمیمعلومه پس چ-

که  نیزند. هم یهم م یگذارد و با مالقه غذا را کم یم رش یز  یروفرش  یخندد و قابلمه را رو  یم یعل
افتد آب  ی. تا نگاهم به غذا مردیگ  یخانه را در برم یفضا یخوش مزه ا یدارد بو یدرب قابلمه را برم 

  ییواقعا عجب کدبانو دهدیکه انقدر تواضع به خرج م یب  یب نیافتد.. ا یاز لب و لوچه ام راه م 
  یپ یزمان  شی شد. البته به خوشمزگ یم دهید یاشکنه خوشمزه ا بیساخته.. عج یهست ها..چ

کشند، شکر   ی. همه که دست از غذا مکنمی دهم و حظ م یم  لیتحو  یکه کاسه مقابلم را خال برمیم
رود.    یم یغذا به دست به اتاق  ین یهم س یشود و عل  یمشغول جمع کردن سفره م  دیکنند و وح  یم

 .دیگو یو م  زندی م یلبخند یب  یکه ب کنمیسادات نگاه م یب  یبا تعجب به ب 

  نیتوان نداره به هم ادیخورده..ز  یپدربزرگش غذا برد دخترم..حاج آقا اکثرا تو اتاقش غذا م یبرا-
اما امشب  می خور یغذا م یتو اتاق دسته جمع میریبته اکثرا ماهم م..المیریگ یخاطر ماهم سخت نم 

 .. نمینک  نکارویا میچون مهمون دار  میگفت

 بخاطر من حاج اقا تنها غذا خوردن؟   یعنی..نینگ یوا-
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 راحت ترن..  ینطور ی..حاج اقا هم ا فتهیم ادی اتفاق ز نینکن..ا تی نه دخترم..خودتو اذ-

 اها..واقعا شرمنده شدم!-

تو اتاق من تا بهت   میبر ایب یاگر دوست دار  گمیدخترم..دشمنت شرمنده باشه..م هیچه حرف نیا-
 رو بدم..  یروسر 

 اره حتما.. -

  یمیاندازم. اتاق قد یبه اتاق م  یزنم و نگاه اجمال  یم یلبخند  میشو یسادات وارد اتاق که م یب یب  با
 بود.  یو مرتب

  یرنگ  یصورت کیگشتن پالست کمی شود و بعد از  یگوشه اتاق م یگنجه گوچک  کیسادات نزد یب  یب
را به دستم    کیشوم و او هم پالست یم یب  یب  کیبندد. با لبخند نزد  یکشد و گنجه را م یم رونی را ب
 دهد. یم

 اد یو مطمئنا هم که بهت م شی خوش بپوش  دوارمیمادر..قابلتم نداره..ام ایب-

  یمشک  یو شالم را با روسر  ستمیا یشده اتاق م یکوچک و سنگ کار  نهیو مقابل آ مزنی م یلبخند
  یاندازم و گره اش را محکم م یسرم م  یرا مرتب رو ی. روسر کنمی سادات عوض م یب یب  یبای رنگ ز
 کنم. 

اسپند دود کنم امشب  کی..من برم ادیم  دتی..چقدر به پوست سف یماشاهلل دخترم..چقدر ناز شد-
 چشمت نزنن.. 

ورانداز   نهییداخل آ  شتریسادات خودم را ب  یب  یب یها فی و با ذوق از تعر زنمیم یخجالت زده ا  لبخند
و   دارمیرا برم یرنگ  یکوچکم رژ قهوه ا یدست فیاز داخل ک عیزند سر  یکه به سرم م یو با فکر  کنمیم

  یادم..کم یم به چشمش  شتریب   یکم  دیرم. امشب بافشا یرا بهم م میزنم و لب ها یم میبه لب ها
 شدم..!  یم دهید شتریب  یو کم دمیرس یبه نظر م  شتریب

شماره فرشته   دنیشوم. با د  ی م رهیو به صفحه اش خ  کشمی م یخورد پوف  یکه زنگ م لمیموبا
 توانست داشته باشد االن؟ یم  یافتد. او چه کار  یقلبم به تپش م  کدفعهی

 داشت؟   یاالن هم دست از سرم برنم  یحت چرا
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 !ایخدا

 دهم. یجواب م عیبازم و سر  یرا نم  خودم

 سالم..-

 ؟ ییسالم..کجا-

 ؟یمن..واسه چ-

اگه نتونست تا دو هفته   گهیشده..م  یشاک  ی..ماهان حسابگهید یدیم یطولش دار  یلیخ  دایآ نیبب -
  یکار  کی..خالص..پس منو مجبور به دایآ گهید یفم یرو جمعش کنه خالصش کن..م هیقض نیا گهید

 خوام.  ینکن که نم 

 . کنمی م بغض

برام حلش کن   کنمی دارم..خواهش م اجی احت زیمن فردا به اون چ دیباور کن ی..ولکنمی رو م  میباشه سع-
 .. رمی میفرشته..من م

..اگرم تا االن دنیبهت نم یچ ی مطمئن باش ه یرو حلش کن هیقض نیا ینتون   یبابا..تا وقت ری بم-
 ..ادیفرز تر از تو به نظر م یلینحست بوده وگرنه اسماء خ افهیانتخابت کردن فقط بخاطر ق 

 .. دمیباشه باشه فهم-

 گه؟یکجاست د  یکیاون -

 ؟ یک-

رفته..اسماء   یکدوم گور   ستی..معلوم نیها..قشنگ معلومه هوش و حواس ندار  دایآ زنمتی م امیم-
 . گمیرو م

 . دمشیفعال خونشونه..ند یچ یاها..اسماء..ه-

که ماهانم عجله داره   نی..بخاطر ای حلش کن  ییبه تنها دی بشه..با یخواد فعال وارد باز  یبهش بگو نم -
 .. یدیباشه..فهم گهیدوشنبه هفته د یقراره آخرت برا دیبا
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 حرف بزنم..فعال خداحافظ  تونمی..من االن نمدمیباشه فهم-

 .. یبابا فعال با ری بم-

 

 *** 

 

  یهم با گفتن خداحافظ  دیو وح ی. عل ستمیا یسادات م  یب  یشوم و کنار ب  یم  ادهیپ نی از ماش مردد
.  کنمیقه مچشمانم محو شود او را بدر یاز جلو یکه عل  یروند و من با اضطراب تا زمان   یاز کنار ما م

 . دیگو یام با لبخند م  ستادهیا ندیب یسادات م یب  یکه ب یوقت

 شده مادر؟  یز یچ-

 . میآ یخودم م به

 د یببخش مینشده..بر  یز ینه نه..چ-

  یمجلس..نم نیآمدنم به ا ایفرشته نشئت گرفته بود  ی و اضطراب از حرف ها ینگران  نیدانم ا ینم
  نیخودم را ب  کدفعهی بردم که  یافکار به سر م نیبود. در هم یندیدانم اما هرچه بود احساس ناخوشا

آن  شینواکند. یاز بدو ورود مشرفمان م بایگوشنواز و ز ییو صدا نمیب یم یعالمه خانوم چادر  کی
  یرا م میلرزاند. با لبخند چشمها ی اندازد و تمام جانم را م یقدر مسخ کننده بود که قلبم را به تپش م

 کنم.  یم زیصوت ت  نیا دنیشن یرا برا میبندم و گوش ها

 .. یغم مردم رو خورد »انقدر

 مادر غمخوار..  یا                       

 حرفت ورد زبونا..  شده

 ثم الدار..«  الجار
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 روم..  یم یگر یو من به عالم د مینینش ی از مسجد م یا گوشه

 

 نهیتو مد سوزهیم نیاز ا »دلم

 یدار  یچه غصه ا  گهینم یک ی               

 که شب تا سحر واسه مردم تو

 ...!« یزار یکم نم یز یدعاهات چ تو

  

  تمیحواس از موقع  ی..سمت مادرم..بمی..سمت کودکانه هامیها یرود سمت بچگ  یو حواسم م هوش
خواستم تا از   ی. م رمیگ یشود و با غم دستم را به قلبم م یبسته م دنمی..راه نفس کشکنمی بغض م

 کشد.  یاش تنم را به آتش م یمهلکه فرار کنم اما با جمالت بعد نیا

 

 ی فتنه شده که تو حت ی»جور 

 « یندار  ییخوبام جا ونیم                

 

مخاطب     نیقدر ابود. چ  بیشکنند. چقدر عج یفرار آماده بودن، م یکه برا می شکند. زانوها یم قلبم
شود؟   یرا نداشت؟ مگر م  یبود. او هم کس  یکیمن  ی ایبا دن شی ایآهنگ مشابه من بود. چقدر دن

باشد و   ن یهم در ا گرید یشود کس یدنبا باشد؟ مگر م نیهم در ا یگر ید یدا یآ کیشود  یمگر م
 نداشته باشد؟  ییها هم جا نیبهتر  انیم یشود حت  یتنها باشد؟ مگر م

که متوجه  کنمیاز اشک بود. با بغض و اشک به اطرافم نگاه م سیتمام صورتم خ  میآ یخودم که م به
  شانیصورت ها  یرا رو شانیمسجد را خاموش کرده بودند و تمام زن ها چادر ها یچراغ ها شومیم

 . دیلرز یم  هیاز شدت گر شانیبودند و شانه ها دهیکش
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 ..ایخدا

 جا بود؟ ک  گریجا د نیا

 بود؟! یامت یچه ق گریجا د نیا

  ستیک   نیحس نیکه بود؟ ا گر یمخاطب  زن، د نیمرد مگر چه داشت؟ ا نی مرد مگر که بود؟ ا نیا
 ا؟ یخدا

 

 زخم هات  نیمن واسه ا »نگرانم

 نفسات  هینگرانم چون خون                   

 مادر..  مظلوم

 کس مادر..  یب

 تو کوچه..  دییدو یم

 نفس مادر.. هی

 .. دریح  نفسش

 ..!«دریح  در،یح

 

 تمیاذ نگونهیا اینکن.. خدا ایمن طاقت ندارم. خدا ای. خداکنمی و هق هق م رمی گ یرا به سرم م دستم
امتحان نکن..حسرت به دلم  نگونهیمرا ا ایمن تاب ندارم..خدا ای»مادر« که بود؟ خدا نیا ا ینکن.. خدا

که بود اما   دری ح دانمیبود..نم  یکس هم همه کس  کس یمادر  ب  نیا ینگذار..حسرت به جانم نکن..حت 
 چون مادر داشت..  یخوشا به حالش که همه کس

 که بود؟! ا؟یمادر که بود خدا نیا
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در  کدفعهیرا نداشتند که  میفرسوده ام طاقت اشک ها یشانه ها ایبلند بودند  میها هیدانم گر ینم
 شود.  یسادات خفه م یب  یب یخوش بو  نهیشوم و هق هقم در س  یم دهیکش یآغوش

گل  من..نگران  کنهی کن دختر مهربونم..مادرسادات به همه نظر م یکن مادر..خودت رو خال هیگر-
 کن.. ینباش..خودتو خال 

  یب  یب نهیس  یشود. متعجب سرم را از رو  یبلند م یگر یزن  د یصدا کدفعهیاحوال بودم که  نیهم در
مطلق فرو   یکی . همه جا در تارکنمیباد کرده ام به اطراف نگاه م  یکنم و با چشمها یبلند م سادات 

 شد..  یم دهیبود که شن ونینوحه و ش  یرفته بود و فقط صدا

 

 با لبخند که انگار نه انگار  یمشغول کار  »باز

 وار یدر و د ن یکه ازت دوتا دنده شکسته ب                    

 گرده ی برنم  یبرات نگران نباشم که نفست گاه چرا

 که تموم نفسات پر درده!« رمیمادر برات بم ی اله                    

 

 شود.   یبلند م  میو از سر جا رمی گ  یم نیشوم و دستم را زم ی. متعجب مدیآ  یهم همان صدا م باز

 دخترم..« ای»ب-

 نالم..  یلب محزون م  ری..زرمی گ یچادرم را محکم م یدهم و لبه ها یرا قورت م بغضم

 ..« یی»کجا-

 طرف..«   نیا ای»ب-

به اطراف   گریبا که بود؟! اما د دم یفهم ینم  یگفت..حت یکجا را م دمیفهمیکه بود..نم دمیفهم ینم
 یو دنبال صدا م دمیچرخ  یدر فضا م  یکردم. اصال حواسم به اطراف نبود و با گنگ ینم  یتوجه 
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  یکار داشت؟ چرا نم یو آرامش بخش مخاطبش که بود؟ با چه کس بایز یصدا نیگشتم..کجا بود..ا
 دمش؟ید

  یبا شدت از رو به رو م یرنگ دی نور سف کدفعهی گذشت  یم واریدر و د نیکه نگاهم ب نیب  نیهم در
گذارم و با    یچشمانم م  یدهم و با درد دستانم را رو یسوزاند. طاقت از کف م  یرا م  میو چشمها دیآ
 فهمم!  ی نم یز یچ  گریافتم و د یم نیزم ی رو  یجان خراش ادیفر

 

 *** 

 

 »سالم دخترم..«-

 تو مسجد؟«  نیزد یمنو صدا م ن؟شمایهست  ی»سـ..سالم..شما ک -

 ـ»من فقط جوابت رو دادم دخترم..« -

 کجاست؟« گهید نجای»ا-

 ..« یفان یایدن کی»-

..فقط نمتونی بی اصال نم ن؟منیشد میچرا قا ن؟ییکجا  ن؟شمایچرا صدام زد ن؟یهست ی»شما ک -
 شنوم« یصداتون رو م 

 !« ینی من رو با چشمات بب یستینشدم..تو قادر ن می»من قا-

 نمتون؟« یبب  ونمتینم یچ یعنی ه؟یمنظورتون چ ؟ی»چ-

 ..« نمتینب ی. اما خودت باعث شدنمینخواستم دخترم..من مشتاقم تا تو رو بب  نطوری»من ا-

 ن؟«یمن اومد شیپ  ن؟چرایدار کاریبا من چ  ن؟یهست ی»خب اصال شما ک-

 ..«یتو بودم دخترم..اما امشب تو منو بالخره صدا کرد  شیپ شهی»من هم-
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 شوم.  یم شوکه

 صدا بزنم؟«  شناسمیرو که نم  یکس تونمیم ی من چطور  ؟ی»من شمارو صدا زدم؟ من؟ ک-

..خودت از معبود  مهربانمون ی..خودت ازم کمک خواستی..خودت صدام زدزمی عز  یشناسی»م-
 !«ه؟یمادر ک  نیا یتا بدون  یخواست

کجا بود؟ چرا همه جا   گریجا د ن یکشد. ا یم ری بدنم ت یتمام استخوان ها کنمی م. حس مرو  یم وا
 کردم؟ی را حس م میبود؟ چرا پس درد ها اهیس

 »درد دارم..« -

 درد گناهانته دخترم..«  نی»ا-

 . ردیگ یام م هیگر

 ه؟« یک خوندنیکه تو نوحه م یمگه اون مادر  ن؟یهست ی»شما ک -

رو   یخواد امانت خوب یدخترم..چشمانت رو پاک کن..من منتظرتم..خدا م  نمتی»دوست دارم بب-
 بهت بکنه..«  میتقد

 خواد امانت بده؟!« یبه من م ؟خدای»امانت؟ چه امانت -

  یدر دستانت باق ادی امانت با ارزش ز نیمحافظت کن..ا  ی»چشمانت رو پاک کن..از امانت به خوب -
 مونه..«  ینم

 کنم« ی..التماستون مکنمیشما؟ خواهش م دیهست یک  دیخدا بهم بگ»تو رو -

 شنوم.  ی را محزون م  شیصدا

 !« سپارمیرو به تو م بمیغر ن  ی..حسابیرو در بمی غر ن  ی..حسنمی»من مادر  حس-

 

 *** 
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کابوس    کیشوم. خواب که چه عرض کنم..کابوس..   یبا بغض و ترس از خواب بلند م کدفعهی
گذارم و به اطراف نگاه   یم میگلو یکابوس...با اضطراب دستم را رو کی..بی کابوس عج  کی..بایز
کجاست،   دانستمیکه نم یمهلکه ا نیخواهم تا از ا یبود. با وحشت م دیسف  د  ی. همه جا سفکنمیم

ُرم در دستا  یاما متوجه م  مفرار کن  بودم.  مارستانیتخت ب ینم بود و روشوم که س 

 ..«یل ی»خانم اسماع-

  ینفس آسوده ا نمیب  یرا کنار خودم م  یکه عل نیگردم. هم یچشمان گرد شده به سمت صدا برم  با
 افتم. یم هیبه گر کدفعهیبندم و  یرا م میو چشمها کشمیم

 شود.  ینگران م شیصدا

 شده؟  ی..چیل یخانم اسماع-

 افتم.  یهق هق م به

 ه؟یبود؟ اون زن ک  یاون ک ه؟یاون ک-

 گفتم. یم انیهذ

 برم دکتر خبر کنم؟-

 . زنمیچنگ م شیبه بازو کدفعهی

 ..ترسمی..من ممی.برمینه نه دکتر خبر نکن..بر-

 رو انجام بدم..  صتونیترخ  یبرم کارا  دیباشه پس صبر کن-

 می. با چشمان گرد شده به دستهازنمیشود تا برود دوباره به دستانش چنگ م  یم  زیخ  میکه ن نیهم
 . ندازمیچنگ ب شیدر بازو میگذارد تا با ناخن ها ی کند و م یبار ممانعت نم نیشود. ا یم  رهیخ

 نرو  ینرو..عل کنمینرو..اصال نرو..خواهش م-

 کند.  یو من را به آرامش دعوت م  ندینش  یدوباره م ینگران  با
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تو   یحت ادتونیفر یصدا  ن؟یزد غی تو مسجد ج کدفعهیشده؟ چرا   یچ دیبهم بگ  دی..اما بارمی باشه نم-
فرستادم برن   دیسادات رو با هزارتا زور همراه با وح یب ی..ب دنیترس یلیقسمت مردونم اومد..همه خ

  یچ بنشه..اما خ شیزی نت مردم دست ما چاما گفتی بود.. همش م دهیترس  یلیخونه..بنده خدا خ 
 شد که اون اتفاق افتاد؟

  هی)علنشیامام حس یبرا  یشوم. مشخص بود حساب  یم رهیمتورم و باد کرده اش خ  یچشمها به
که بود؟!   نیحس نیکرده..اما ا  یزار زده و خودش را خال ی..مشخص بود حساب ختهی السالم(اشک ر

 اش بودند؟ وانهیکه بود که همه د نیحس نیا

 ه؟یاون..اون ک-

 شود.  یم متعجب

 فهمم ی منظورتونو نم ه؟اصالیک یک-

لرزد و   یگذارم. ناگهان م  یچشمش م ریز  اری اخت یکنم و ب یو انگشت لرزانم را بلند م کنمی م بغض
کشد.  یم  یقیبرد و نفس عم  یفرو م  ری به ز  شتریرود. متعجب و درمانده سرش را ب یعقب م  یکم
 آرامش بخش بود.  میبرا  بی..اما وجودش عجدانمیدادم..م یداشتم عذابش م دانمیم

 نیکه ا ی ..اونیکرد یبراش دلبر  ینجور یکه ا ی..اونیخت یطور واسش اشک ر نیکه ا یکه..اون  یاون-
مادرش   ی وقت یکه حت  ی..اونیکن ی و مجلس برپا م ئتیبراش ه یساله دار  10و  یهمه دوسش دار 

 !ه؟یک نی ..اون حسکنهی بغض م ارهیاسمشو م

 .زنمیداد م کدفعهی

 ــــه؟یک  نیاون حس یعل- 

  یکند. از مشرق طلوع م یطلوع م نیاز کدام طرف کره زم  دیدانم خورش یشود..نم یدانم چه م ینم
 مغرب؟  ایکند 

 در آسمان؟   نیزم ایرود  یفرو م  نیآسمان در زم دانمینم  یحت

  یاوج م ی عل یرای ..نگاه پاک و گهیهم هزار در ثان دیشا  ای..هیهم صدم ثان دیشا ای..یا هیثان یبرا اما
وار آهسته راهشان  مینس یل یشوند خ  یاز اشک که م سی لغزند و خ  یشده در چشمانم م خی و م ردیگ
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چشمان   هرگز  که یبود. به طور  فتادهی ن یاتفاق  نیانگار هرگز چن یکنند. به طور   یکج م  نیرا سمت زم
 رود.   یو م  کندیخراب م عی..سریغاتیتند تبل زری ت کی..مثل دندیرا ند یمن..چشمان  عل

..قطعا  شی طوفان مانند اشک ها یدهد و آن ضربه کار  ی که در قلبم رخ م یاز آن آشوب و زلزله ا بعد
 ..دادیم یران یو دیآرامش بعد از طوفان..نو نیا

 ! یخوشبخت ام  یالت نه

 ..شهیباورم نم-

 شود.  یانداز م  نیهم از آن به بعد طن شی صدا یحت

 رو؟  یچ-

 .. دیدی..مادر رو دنکهیا-

 ه؟ یمادر؟ اون مادر ک-

 شود.   یم محزون

 باشم. اون مادر ساداته.. دهیاگر درست فهم-

 ؟ یک-

السالم(   هی)علنیزنان  عالمه.. اون مادر امام حس نیپاک و برتر ی..اون بانوانهیع یاون مادر همه ش-
تمام    یکه برا هی..اون مادرهی..اون مادر زخم خورده اسالمه.. اون مادر پهلو شکسته ماهادانهیساالر شه 

 کرده.. یما آدما مادر 

از جانم کنده   شهیر  کی فیکرد با هر تعر یکه م فی..تعرشکستیم شتریکرد قلب من ب یکه م فیتعر
 شدند..  یتر م  انی تابم گر یچشمان ب فیگرفت..با هر تعر یو آتش مشد  یم

 بودم؟ دهیرا د یچه کس من

 رفتار کرده بودم؟  ستیبودم و انقدر ناشا دهیکه را د من

 را مالقات کرده ام که مادر  سادات است؟ مادر  پهلو شکسته؟!  یکس من
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 من.. یخدا

 ..شکنمیزند و من م  یحرف م ی. عل کنمی م بغض

 کرده بودم؟! دایدر محضرش حضور پ نگونهیزنان جهان بود و ا نیبودم که برتر دهیرا د یکس من

 بودم؟!   دهیرا د ن»ع«یمادر  امام حس من

که دارم آتش   ری بگ ایرا از دست داده بودم. خدا یفرصت  نی که چن  ریاالن از دم بگ نی! جانم را همایخدا
 . رمیگ یم

 . شوم. یم رانی که دارم و ری بگ ایخدا

 جان  من!  یاندازد بر تن  ب یرعشه م یعل  حرف

 خوش به سعادتتون.. -

  ی را نشانه گرفته بود و با لبخند تلخ  مارستانیب  نیاندازم که مهربانانه کف زم یم  یبه نگاه براق عل نگاه
 ..دیگو یکه بر لب داشت م

کمن..حتما..حتما مادر سادات»سالم   یل یبشه..خ بینص  یسعادت  نیهمچ  ادیز ی کس یبرا کنمی فکر نم-
 اومدن و باهاتون حرف زدن!  شتونیشمارو دوست دارند که پ  یلیخ  ها«ی اهلل عل

 . زنمیم  پوزخند

 بودم..  اقتیل  یو من چقدر ب-

 د؟یدیرو د شونیحرفو..ا نیا دینگ-

 ..سوزم یهم م نی..از همدم ی..اصال نددمینه ند-

 درسادات..ما یبای ز یاز حرف ها دیآ یم ادمی کدفعهی

 ..اما چشمانت رو پاک کن..پاک کن!« نمیمشتاقم تا تو رو بب »من

 .  دیمحشور بش ها«ی با حضرت زهرا »سالم عل  دیان شاهلل سعادت داشته باش-
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 ..انینم گهید اقتمیل یب دنی..دشمی..االنم اومدن پکنمی فکر نم-

 ..بلکه همه ائمه»ع«..شونیو همه جا نظاره گر ما هستند..نه تنها ا شهی هم شونی..ادینگ نویا-

 !ه؟یمادر چ نیاسمش..اسم ا-

 د؟ یدونینم-

 . دهدیشوم. کشش نم یزده م  خجالت

 !ها«ستی اسم جهان..اسمشون فاطمه الزهرا »سالم اهلل عل نی باتریز-

 

 *** 

 

 

 « ی»عل

 

 

و اسالم و نماز و    نیاز د یچیکه ه یبودند. چطور ممکن بود دختر  بی عج میواقعا برا شبید اتفاقات
  هیهمه مورد موهبت و لطف خدا و ائمه »عل نیمخالف است ا دیداند و بعضا با خدا هم شد یخدا نم

اما  دانمینم  یچ یکه درباره اش ه یدختر  دایاست که آ بی عج میواقعا برا نی ! ارد؟یالسالم« قرار بگ
با   نکهیتر از همه ا بیبود. و عج ب ی عج میباشد. واقعا برا ها«یمخاطب بانوفاطمه زهرا »سالم اهلل عل 

همه تحمل و   نی.. ادنیحال مادر را فهم کبار یگوش کردن..با  یمداح  کباری مسجد امدن..با  کباری
داغون غم ها و   حجم ر به خاط  دیراهم در نظر گرفت شا نیا دیواقعا سخت بود. البته با یبردبار 
بزند و کمک بخواهد و توسل   ادیباعث شده بود ان شب از ته دل و اعماق قلبش فر شی زندگ یدردها
 بکند! 
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 فکرتو مشغول کرده پسرم؟  یچ-

 .میآ یبابابزرگ به خودم م یصدا با

 جانم؟ -

 ..یربعه به تخت من زل زد کی یاومد  یانقدر فکرتو مشغول کرده که از وقت یچ گمیپسرم..م یچ یه-

 شوم.  یزده م  خجالت

 .. ستین  یخاص  زیشرمنده..اصال حواسم نبود..چ-

 .. یدون یباشه پسرم..هرطور خودت م-

 . دیآ یمانده خاطرات بابابزرگ م  یاز باق ادمی کدفعهی

 ه خاطراتش بگه؟بابابزرگ ما قصد نداره برامون از ادام نیا گمیم-

 تا خاطراتم کامل شه؟  دهیعمر من کفاف م گمیاوقات م ی پسرم..اما گاه  گمیم-

سر   یباال تون یسا شهیکه شما هم میکنیبابابزرگ..عمر دست خداست..و ما هم دعا م هیچه حرف نیا-
 ما مستدام باشه.. 

زود در نظر   خدا موعدش رو د یعمر دست خداست..شا یگ یم یممنون پسرم اما خوبه خودت دار -
 گرفت.. 

 اندازم. یم  نییرا پا سرم

 باشه..خوش به حالتونه..  یاما بازم هرچ -

 مثل تو دارم؟  یکه پسر  نیخوش به حالمه پسرم؟ ا  یچرا؟ چ-

 . زنمی م یقدردان لبخند

 ..نیوندیپیم دتونیشه  یارایبه  نکهیبابابزرگ..نه..ا  دیلطف دار-

 شود. یم  رهی کند و از پنجره به آسمان خ یم یتلخ  تبسم
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 پسرم..اما  دوارمیام-

 ؟ یاما چ-

 ..ترسمیم یل ی..خترسمیم-

 مرد؟! نیبود ا دهیکش  یشوم. چ یزده م غم

و   نیدیمکان جنگ نی ..بهتردیرزمنده بود نی ..بهتردیرو داشت یزندگ  نیچرا ترس بابا بزرگ؟ شما بهتر-
 خدا بوده..اونوقت ترس؟! یبرا تونی..همه زندگدیلذت برد ایدن نیدوستاتون از ا نیدر کنار بهتر

از اون بهشت خرمشهر   یرو داشتم..اما داشتم..وقت  یزندگ نی..من بهتریگیرو درست م  نینه پسرم..ا-
 نداشتم!  گهیبرگشتم..د میاومدم و به زندگ  رونیب

 کشد. یم آه

 وقت برنگشته بودم چیکاش ه -

 بابابزرگ.. -

از حال من رو درک   یذره ا ی ..چون حتیدون ینم  زیچ  چیپسرم..چون ه یبد  ینظر  یتون یفعال نم-
 ..نی ..همینکرد

 و اگه بدونم؟ -

 بندد. یرا م  شیچشمها

 نه.. ای ی ار یطاقت م  دونمینم-

 راز چه بود؟  نیدهم. مگر ا یتکان م  یسر 

 بابابزرگ.. -

 جانم.. -

 البته ها.. دی..ببخشگمیم-
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 بگو پسرم.. -

و   دینیش ینم شیسا ر یز مایمثل قد گهی..چرا؟ ددیزنیسر نم  دیراستش چند وقته اصال به درخت  ب-
 .. دیکن ینگاهشم نم

-.... 

 اگر ناراحتتون کردم! دینداره..ببخش یب یع د؟یبگ دیخوا  یبابابزرگ؟نم-

 .. نمینش ینم گهی..اما خب..درسته..دی گ یم یچ دونمینه..م-

 خب چرا؟ -

 خوام ازش دل بکنم..  یچون م-

 .. دیدرخت ب نیواسه دونستن راز ا شمیتر م  صی روز به روز حر-

 گفتنش..  یطاقت تر برا یو من ب -

 ن؟یانداز یوقفه م نشیب ی..هدیگ  یاما چرا پس نم-

  یراحت  نیدارم..به هم نیبه تمر ازی ن یزندگ  نیگفتن هر فصل از ا یپسرم..اما من برا یحق دار -
 .. ستین

 خندم.  یم

 رم؟ یخوام امتحان بگ یمگه م-

 تو باشه.. یبرا یامتحان بعد دی..شاشمینه اما االن دارم امتحان م-

 د؟ یکن یم نیتمر  دیپس چرا شما دار-

 خندد. تلخ! یم

 .کنمیم  نیتو تمر یامتحان شدم..اما من االن دارم به جا نیوارد ا نیمن بدون تمر-

 چرا؟ -
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 امتحان تورو هم از دست بدم!  نی خوام تو ا  یچون نم-

 . کنمیسکوت م  یکم

ماجرا که باعث   نیداره ا یچ ن؟یمنو از دست بد  نیخوا  ی..آخه چرا م نیکن یم  جمیگ ن یبابابزرگ..دار-
 من شما رو از دست بدم؟  شهیم

 خندد. نرم!  یم

کتاب  یها  و تموم متن  ینیاز اول بش دیما..فهرست نداره..متاسفانه با ی  پسرم..کتاب  زندگ یدون یم-
 .. یتا به جواب موضوع مورد عالقت برس  ی و تحمل کن   یرو بخون

 .. کنمی صبر م  دیمطمئن باش -

 داستان به آخر برسه.. ن یا کنهی حضرت »ملک الموت« هم صبر م دونمیاما نم  دونمیمنم م-

 . زنمیم  لبخند

 ..د ی..مطمئن باش رسهیم-

 .. رسهیکالغه به خونش نم گنیتو داستانا م شهیاما هم-

 .ردی گ یم قلبم

 ..به لطف خدا ان شاهلل!مشیرسونی برسه..م  دی..بارسهیم-

 و تو گوش کن.. کنمیمن شروع م  پس

 ..الیمن سراپاشم گوشم حاج دان-

 . زندیم  یتلخ  لبخند

ما حفظ مواضع در   فهیاهواز متوقف شده بودند. در جبهه وظ  یها آن روزها در دروازه ها ی»عراق-
-ما درست از شانه چپ اهواز ز ینشده بود. خاکر دی بود که هنوز از گرفتن اهواز نا ام یرابر دشمن ب

به جاده درست شده بود.   زیها در محل اتصال خاکر یسنگرمان به عراق کیآمد. نزد یخرمشهر در م 
  یم رباری که در سنگر ت یی. ساعت هامیداد یم یسنگر کنار جاده نگهبان  یروز ها و شب ها به نوبت تو
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  یهم به جاده داشتم. خاموش بود. مثل مار  ینگاه می ن میدوخت  یمقابل م  زاریو چشم به ن مینشست
اش از بس   یان ید میافتاده بود. خط سف  زار ین  انیکه کودکان با پاره سنگ از پا درش اورده باشند م

 چیه کی الست یعبور مدت ها بود گرم یشد. جاده ب  ی م دهید یتوپ و خمپاره خورده بود به سخت
 را بر پشت خود احساس نکرده بود.« یل یاتومب

 .. دیگو یلب م ری . زردیگ  یاش م هیگر کدفعهی

 ...«میشو یو جنگ م   اتیوارد عمل  یبود..اما وقت  بای داستان ز نجای»تا ا-

جبهه ام  یها قیاز رف  گهید یکیو محمد   یو من و مهد میشد ادهیپ میدیکه رس اتی»به منطقه عمل-
بود که تا زمان آغاز   دهی. از فرمانده دستور رسمیو منتظر بود میبود دهیکنار هم پشت تپه دراز کش

 ( بود.سزهرا  ایهم ) اتمونیو رمز عمل میباش ات یمنتظر شروع عمل ده،یهمانجا دراز کش اتیعمل

خواست به    یاگر خدا م  اتی عمل نی در ا میکردی حال خاص و پر از نشاط..حس م  ک یبود.  یبی عج حال
را به  گریو همد میکرد یخداحافظ  قایبا همه رف یک ی یک ی اتی. قبل شروع عمل میرس  یشهادت م
  دیگفت:»اگه شه یبا لبخند پر از ذوق یمهد دیآ یم ادم ی. میگرفت تی و از هم حالل میدیآغوش کش
 ی..محمد هم با بغض نگاهم مبوسمشیو م  خندمی..« مری بگ تی ..از طرفم از مادرم حاللالیشدم دان
 دهد. یکشد و نشانمان م یم رونیب  بشیرا از ج   یبعد عکس کوچک یکند و دم

دوست داشت و   یل یبابات خ  دی..و بهش بگدیشدم..لطفا دختر منو از طرفم ببوس  دی»اگر منم شه-
 آرامش تو جونش رو فدا کرد«  یبرا

 . میده یو سر تکان م میکن یم بغض

  یمتوجه م ای تا عراق کشدی نم یشود. طول   یشروع م یبه طور رسم  اتیگذرد که عمل ینم  شتریب  یکم
  یو صاف کی سرتاسر دشت تار یبندند رو  یقرار گرفته اند. رگبار م  رانهیشوند که در معرض حمله غافلگ

 صحنهصحنه همان  نی. امیکرد یم یراندار ی و ت میرفت یدشمن م  یکه با به سرعت به سمت سنگر ها
و   یزندگ یبای ..صحنه زیمرگ و زندگ یبای داشتم..همان صحنه ز میدر باور ها شهیبود که هم یا

کردند. در آن لحظه   یم  ییرایمارو پذ نیآتش یبا گلوله ها  زیو انها ن  میرفت یشهادت..ما تند تند جلو م
بودم..اصال ن نگران. اصال انگار  دمیترس یدر وجودم نبود. اصال انگار نم یاحساس ترس و استرس چیه

 ! نیکردم..هم ینبودم..انگار داشتم پرواز م نیزم یانگار رو
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 نیو وهم تمام وجودم را در بر گرفته اما تمام ا  االتیخ  ندیبه نظر نرسد و بگو یهم منطق  دیشا
برسد و گاها    بیآس میصوت یشد به تارها  یگلوله ها باعث م ریت یبودند. صدا  یاحساسات واقع

  یبرم یکردند و وقت یکه به من برخورد نم  بیکردند و عج یبا شدت از کنارم عبور م ییگلوله ها
رنگ   دیسف ی که پشت سرم بود برخورد کرده و او را مانند کبوتر  یفرد نهیبه قفسه س دمید یم گشتم

 کرده است.   همانی به آسمان  خدا م

  زبانی»جان سوختم«، خدا م کیشدند و بعضا با گفتن    یخدا م  همانی»آخ« م  کی ها با گفتن  یبعض
 شد!  یجهانشان م

شود   یاشک در چشمانشان جمع م یشود همه از شدت خوشحال  یاکبر« که بلند م ر»اهللی تکب یصدا
نشستند و با اشک و   یم دشانیشه  یارایکنار  یو از شدت خستگ دندیکش یرا در آغوش م گریو همد

گفتم و با ذوق و   ی »اهلل اکبر« م یخوشحال  ادی با فر  نیب نیدادند. در ا یناله در آغوششان جان م
  کیبعد نزد  یاما دم کردمینم شانیدایگشتم پ یگشتم..هرچه م یم یمحمد و مهد الیاشک به دن

نشسته بود. با   ده،یرزمنده  دراز کش  کیدهم که کنار  یم  صیرا از پشت تشخ  یمواضع دشمن مهد
محمد که غرق   دنیکه ناگهان با د  نمینش یم یرسانم و کنار مهد  یخودم را به آنها م عیسر یخوشحال

 شوم. یکرد شوکه م یاش گذاشته بود و با لبخند به آسمان نگاه م نهیس ی خون دستش را رو در

 شده؟ ی چ یمن..مهد یخدا-

 .دیگو  یفشرد و م یبا اشک و بغض صورت محمد را در آغوشش م یمهد

 ..بدون  ما.. الیدان رهی ..داره مرهیاون داره م-

 کشم. یمحمد م  یو خاک دهیبه صورت رنگ پر  یو دست کنمی م بغض

 ارم؟یبرات آب ب  ؟یتشنه ا ؟یمحمدجان..خوب -

 . دیگو یزند و م  یم  یجان یلبخند ب  محمد

..حساگه آب بخورم..اونوقت او-  بعد نگاهش کنم؟ شهیبدم؟ روم م یفاطمه رو چ  ن  ی نجا..جواب 
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قلبم  زدیکه محمد م یسوزنده ا یرود. با حرف ها یآورد و هق هقش به هوا م یطاقت نم یمهد
و دو سالش هم  ستیب میبگو دینداشت. شا   یشود. محمد سن و سال یو خاکستر م ردی گ یآتش م

 !!تیهمه خالص نینبود..اما ا

 .. شتیپ  امی..دعا کن منم بکنمی محمد..شفاعتم کن..التماست م-

 دوسش داشتم.. ینره..بهش بگ ادتی دخترم رو..ببوس.. ،یپسر..راست ستمین  یمن در حد-

 ..بوسمی اش را م ی شانیشوم و پ یم خم

 ..دمیبهت..قول م دمیقول م-

کشاند و با خواهش از من و   یقرارش را سمت آسمان م  یه بود. نگاه ب در جانش نماند یرمق گرید
و او با   میدهی. با بغض تن به خواهشش ممیکن  زیخ  میخواهد تا او را به سمت قبله ن یم یمهد

لب با جان و دل،  ری کند و ز ی و سپس سرش را خم م فشاردی اش م نهیس  یاحترام دستش را رو
 کند.  یم مزمهمحزون ز

 السالم«  هیعل یبن عل  نی اباعبداهلل حس ای کی »السالم عل-

  یاش رها م  نهیس یاز رو شیدست ها کدفعهیخواهم تا او را دوباره دراز کنم اما  یو م  کنمی م بغض
 شوند. 

جهان امده بود و  نیا اباعبداهلل به یعاشق  یفقط برا ییوقت بود رفته بود..گو یل یرفت..البته خ  محمد
سرمان  یقرار  یشود و هردو با ب   یم ختهیمن آم هیبا گر یمهد ادیبود. فر دهیوقت بازگشتش فرا رس 

 . مییگو یم کی و با عشق شهادتش را تبر میگذار یجان  محمد م  یجسم ب یرا رو

 ..ای ر یآرام و ب  یشهادت 

 سر و صدا..  یخالص و ب   یرفتن

 ! دیخر  یبود که مادرسادات گمنام م نگونهیا و

 ..« کندیم دایبود که داستان عشق ادامه پ نگونهیهم و
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 *** 

 

 « ی»عل

 

 یم میاز پشت صدا یکس کدفعهیکه   ندازمیدر ب  یرا رو دیخواهم کل یشوم و م  یم ادهیپ  نیماش از
 زند.

 اقا..  یعل-

 اندازم. یم  نییچرخم و سرم را پا یکه پشت سرم قرار داشت م  یتعجب به سمت خانوم با

 ..دییسالم. بفرما -

 شود.  یخجول م شیصدا

 ..تونیهستم دختر همسا می سالم. احوال شما. مر-

متاسفانه االن   د؟یسادات کار داشت  یب  ی..با بدیخوش آمد  یلیخ  ؟یزدیخانم  دی اهان بله خوب هست-
 .. ستنیمنزل ن

 کند.   یکاسه آش دستش اشاره م به

  یجان بدم و برم..اما انگار زحمتش رو  یب ی ب یرو برا  یآش نذر  نی. نه فقط اومدم ادیلطف دار-
 ..فتهی دوش شما م

 . رمی گ یو ظرف آش را از دستش م  کنمیم  تشکر

 ..دستتون دردنکنه!  هیچه حرف نی ا کنمی نه خواهش م-

 کند.  یآن پا مپا و  نیا یو کم  ردیگ ی را سفت تر م  چادرش

 .. دیسادات سالم برسون یب ی..به برمیم گهیپس من د-
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 براتون..   ارمی من برم کاستونو بشورم و ب دی..فقط صبر کنتونویبزرگوار-

 فرصت بود! نی. انگار منتظر همندی نش یگوشه لبش م یکمرنگ  لبخند

 د یراحت باش  شهینم رینه د-

 . دیشیمعطل م قه یچند دق کی دیفقط ببخش کنمی خواهش م-

  یخال یشوم و کاسه را داخل قابلمه ا یو من هم با سرعت باد وارد خانه م دیگو یم یا د«یدار »لطف
سادات چند دانه تخم مرغ    یب  یب شه  یبه رسم ادب و هم یسرسر  یشستشو کی کرده و بعد از 

 . سپارمیو کاسه را به دست او م کنمی را پا م یدم در  یها  ییدمپا عیگذارم. سر ی داخل کاسه م یخانگ

 شد.  رید دی .فقط ببخشدییبفرما-

 د؟یدی.چرا زحمت کشیوا  ی. اکنمی خواهش م-

 .. دیلطف دار-

 عجله داشتم. هم انگار او قصد رفتن نداشت..  هم

 بپرسم؟.. تونمیسوال م کی  دی. ببخشدیبزرگوار-

 . دییبفرما-

اگر بشه من هم   نمیخواستم بب  یم  دیکن یم سی تدر اتی شما ادب دمیجان شن   یب  یراستش من از ب-
 کالس با شما بردارم.. کی

 .میباره صحبت کن نیاونجا و در ا دیایب  دیلیاهان بله حتما..فقط من فردا موسسه هستم. اگر ما-

 لطفـ... -

 . زندیم  میاز سمت چپ صدا ی کس کدفعهیحرفش تمام نشده بود که  هنوز

 .. یعل-
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همه خانوم با من راحت   نیتاحاال ا ی. از کگردمیمونث برم ی  چشمان گرد شده سمت صاحب  صدا با
 شده بودند؟!

 ! گر؟ید کردی چه م نجایا دایشود. آ یاسپرت مقابلم آه از نهادم بلند م یکفش ها دنید با

 شما؟  دی..خوب هستی لیسالم خانوم اسماع -

 ..یفکر کنم مهمون دار  ی..ول یشتم عل..کارت دا یفکر کنم شما بهتر  یبله ممنون..ول -

 اوردن یها هستن که لطف کردن و آش نذر  هیاز همسا یزدینه خانوم -

 .. ایزود ب نمی شیم نیمن تو ماش -

  اتشیو ذهن  یوقفه از او عذرخواه  نیتا بابت ا گردمیبرم  میدهم و با خجالت سمت مر یتکان م  یسر 
 یز یخواهم چ یکرده بود پاک کنم. اما تا م  یخودش درباره من چه فکر  شی پ ستیرا که معلوم ن

 .دیگو یم  یناراحت و سرسر  یبا لحن میمر میبگو

 . خدانگهدار..دیجان سالم برسون یب  ی. به بشمیمزاحمتون نم گهیآقا..من د یعل  دیبخش-

. خسته و متاسف شود یمحو م  می»خداحافظ« به سرعت باد او از جلو میکه بگو کنمی دهان باز م تا
گذشته بود و هنوز من  3شوم. ساعت از   یم رهی ام خ یدهم و به ساعت مچ یتکان م  یسر 

 شوم.  یروم و سوار م  یم نیها سمت ماش  یینهارنخورده بودم. خسته با همان دمپا

 سالم..  کیعل-

 د؟ یداشت ی..امر یل یخانم اسماع دیسالم خوب -

 . دیگو یم تلخ

 خواستم مزاحم حرف زدنتون بشم  یبود..نم یمزاحمت شدم اما کارم فور  دیببخش-

 . شومیم متعجب

 نبود. ی..حرف خاص دیمراحم کنمی نه خواهش م-

 ..یمهمونم ش  یایازت خواهش کنم امشب ب دینداره..فقط با یبه من ربط گهیاونش د-
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 شوم.  یم رهیچشمان گرده شده به داشبورد خ  با

 !!؟یچ-

 شود.  یم  خنده اش بلند یصدا

 رستوران دعوتت کنم.. راستش.علت داره کیخوام به  یخواستم بگم امشب م  ینترس بابا م-

 و اون علت؟ -

 .. ئتیه یمن و برد شی چند شب پ  نکهیبه پاس ا یچ یه-

 انتظار جبران از شما نکردم!  ت ی من اون کار رو به ن-

 خوام جبران کنم و لطفا نه نگو..  ی..اما من میبله لطف دار -

درست   مهیسادات قول دادم تا براشون خورش ق  یب یممنونم از دعوتتون..اما من امشب به ب یل یخ-
 در خدمتم.. یو بنده با شرمندگ  دیدعوت رو به فردا شب موکول کن نیا شهیکنم. اگر لطف م

 نداره..فردا شبم خوبه.. یبی امم باشه ع-

 .. رمیباشه ممنونم پس من م-

 اوهوم.-

 . کشدیم  نییرا پا  شهیخواهم بروم که ش  ی. مبندمیشوم و در را م  یم ادهیپ  نیماش از

 9. فردا شب راس ساعت  کنمیم  امکی ها..ادرسو برات پ گهینره د ادتیپس -

 . خدانگهدار نمتونیبیبله چشم..م-

 خداحافظ!-

 

 *** 
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 ! دامیسالم فرشته..آ-

 ؟ ییسالم. کجا-

 اندازم. یم یاطراف نگاه  به

 باشم. دم در رستوران..  دیکه با ییجا-

 ؟یرزرو کرد  زیم-

 توپ..  زی م  کیآره -

 ؟ یزنگ زد  یخب خوبه..واسه چ-

 کاهم. یاز لرزش م یهم کم یرو میفشارم و با فشار دادن دندان ها یرا م  میبازو

 رم ی می . دارم مستیفرشته حالم خوب ن -

 باز چته؟ -

مه نامرد..انقدر خودتو به اون راه نزن یدون یخودت م -  که چ 

 کنم؟  کار ی خب حاال چ-

 اد؟ ی سر من م ییچه بال ستیاصال برات مهم ن یعن یمعرفت نباش.. یفرشــته انقدر ب-

 . کنمیمهم؟ نه فکر نم -

 . کنمی م بغض

 ..ییدوستم داره تو ایدن نیا یکه تو  یتنها کس  کردمیمن  احمق چقدر فکر م -

 زر نزن.. انقدر دایبس کن آ-

 ..رمیم یانسان بدون دارم از درد م کیبه عنوان  یباشه اصال من دشمن تو..ول-
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رو با خودت    ت«یکلمه »انسان  دیبا گهید یماجرا شد نیوارد ا   یهمون اولم بهت گفتم وقت دایآ نیبب -
 ؟ یدیهنوز نفهم ،یبه گورستون ببر 

 کوبم. یمقابلم م واریرا به د مشتم

من که گفتم تا   ست؟ین یانصاف یب  نیآخه ا کدونهیدونه الزم فقط   کینگو فرشته نگو..من فقط -
 بزار آخرش برسه..  ن یگیو م  نیکنی م ینامروت   یاما شما ه کنمیدوشنبه شب کارو تموم م

 .. نهیکارمون هم طیشرا  یدونیخودت که م دا؟یآ میبگ  دیبا  یپس چ-

 نالم.  یم

منو با   یکه اگه عل ری در نظر بگ نمیا  یتا دوشنبه شب کارو تموم کنم ول دمی..قول مرمی می فرشته..دارم م-
 شک کنه. یبه همه چ تونهیم  نهیسر و وضع بب  نیا

 .. ارهی بسته برات ب کی گمی..باشه به خسرو میکن یم وونهیآخ آخ..تو از آخر منو د-

 . زنمی م یفی خف غی بسته« از شدت ذوق ج  کیکلمه » دنیشن  با

 .. یو آسمون نیعاشقتم عاشقتم فرشته..عاشقتم ..به خدا که فرشته زم یوا-

شوم که دوباره    یم رهی ام خ یبه ساعت مچ  ی. با خوشحال کندی و تماس را قطع م  زندی م یپوزخند
 عمل کرده بود! عی. چه قدر سرردی گ یشما خسرو لبخندم عمق م  دنیخورد. با د  یزنگ م لمیموبا

 َبه سالم خسرو خان.. -

 ذره شده.. کیتو؟ دلم برات  ییدختر؟ کجا یسالم..خوب  کیعل-

 چرخانم.  یرا در کاسه چشم م نگاهم

 .. یدید یبودم شما مارو نم نجایاون که صد در صد..من هم-

 .شت یپ  امی ..دارم مارمیب  یز یچ  کی..فرشته گفت که برات چسبهی نم یتلفن  ینجور یا الیخ یب-

 ؟ یرسیم  گهی. چقدر ددونمیم-
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 ..گهید قهیاحتماال ده دق-

 دهید  یل یکه خ ستادمیسمت چپ رستوران ا کیکوچه بار کیفقط حواست باشه من تو  یمرس-
 نباشم..زود بجنب 

 ..ام یبه چشم دارم م یا-

آرامش   گهید قهیقرار بود چند دق  نکهیفکر به ا ی. واقعا حتکشمیم  یو نفس راحت  کنمیرا قطع م   تلفن
 االن سمت آسمان پرواز کنم! نی خوب که دوست داشتم هم ی. به قدر کردیکنم حالم را خوب م دایپ

را که زمان داشتم  یا قهیبه قدم زدن..تمام ان ده دق کنمی مانتوام شروع م بیخندم و دست در ج یم
 یشود. گاه یدانم قرار بود به کجا منته یکه نم یا  ندهیروم. آ  یفرو م ندهیو در فکر آ زنمیقدم م

 یتوانستم برا یاز آن را نداشتم. نه م یار یاخت چیامد چون که ه یام بدم م  یاوقات از خودم و زندگ 
 سوقش دهم. یمنف  ای داشتم تا بخواهم به سمت مثبت   یکنم و نه حق انتخاب ی ر یگ میسرنوشتم تصم 

افکار و   نیکنم. گرچه ا داینجات پ  نیافکار غمگ نیدهم تا از دست ا ی و سرم را تکان م کشمی م یپوف
شده  ختهی من ام یو نفس ها یو با زندگ داشتندیکوچکم برنم  یایکاش ها دست از سر من و دن

 بودند.

 نجاست؟ یا یک  نیبه به بب -

 . زنمی م قیعم  یخسرو لبخند دنیچرخم و با د یم متعجب

   ؟یسالم پسر..خوب -

 بود.مگر چقدر در فکر بودم؟   دهیرس زود

 .. دمتیوقته ند  یلیشد حالم..خ  ی تو واقعا عال  دنیبا د-

 اندازم.  یم میبه چشمها یناز 

 بوده.. تی کم سعادت-

 .داردیخندد و کاله کاسکتش را از سرش برم یم
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 ! ستیدر اون ن یاون که صد در صد. شک-

 ؟یخب محموله رو اورد -

 کنمیم میمحموله انگار دارم بمب اتم خدمت خانم تقد گهیم نی همچ-

 گه ید یکنی حمل م یدار  یفرد خاص  ی..بالخره براستیکم از اونم ن   ؟یپس چ-

بسته من رو    کی افتیدر یتواضع شما برا  نیاما ا  ستین  یاون که در خاص بودن مخاطب شک-
 کشته.. 

  یبه اطراف م  یو نگاه  کشدیم  رونی ب بشی. بسته قرص را از ج کنمیخندم و منتظر نگاهش م یم
 اندازد.

 حواست باشه  یلی..فقط خ ری بگ  ایب-

 . کنمی از آن را جدا م یقرار دانه ا یو ب رمیگ  یرا از دستش م  قرص

 کنم ی انگار دارم جرم م گهیم نی همچ-

 . زندی م نهیبه س دست

 ..ستای..کم از جرمم نیخانوم  دایآ-

 دم ینم یتیمن که اهم یباشه تو بگو..ول-

 ..واریسرمو بکوبم به د دیاز دست تو و فرشته با یعنی-

 .دهمیقورتش م یاندازم و به سخت یرا بدون آب داخل دهانم م قرص

 از دستت  میشیبکوب..راحت م-

 روم.  یو عقب م  خندمیخواهد سمتم حمله کند که م یم

 ..نهیمارو باهم بب  دی..نباشهی م دایپ یبرم االن سر و کله عل  دیبا گهینشو..من د یوحش الیخ یب-

 .کشدی م یپوف
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 ؟یپسره ا نیا ری هنوز درگ-

 شوم.   یو سمتش خم م زنمیم یکج  لبخند

 منه پسرجان.. ریاون درگ-

انتقام   یرو برا شی تمام زندگ کنمیداره واقعا..حس م  کاریپسره چ  نیماهان با ا نیا دونمیمن نم-
 ه؟ یک نیپسره گذاشته..مگه ا نیگرفتن از ا

انسان   کی  یبودم عل دهیکه من فهم  ییگفت. تاجا یهم نم  راهیاندازم. ب  یاال م ب یشانه ا متعجب
 بود. یبا امورات عاد یعاد

 که هست مجبورم..  ی..اما هرچدونمینم-

 .کشدی م یپوف

 مونمیمنتظرت م نیکه تموم بش ی باشه برو..من تا وقت -

 ؟یواسه چ-

 فلشو براش ببرم  دیفرشته گفته..با-

 رمیفعال؟ من م یندار  یکار  گهیاهان..باشه د-

 برو..مراقب خودت باش -

. واقعا خوردن  کنمی که خوردم فکر م یروم. به قرص یدهم و با لبخند سمت رستوران م یتکان م  یسر 
  یهم لرز نم  میدندان ها و دنده ها گرید یبسته! حت کی کرد. چه برسد  یدانه اش هم معجزه م کی

 کردند. 

گذرد که با   ینم ادی . زنمینش یروم و پشتش م  یرزرو شده م  زیام سمت م  یشاداب  نیاز ا خوشحال
 .میآ یبه خودم م  یعل یصدا

 سالم..-

 شوم. یاش بلند م  یوقت شناس  نیلبخند از ا با
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 ؟ یسالم خوب -

 زند.  ی م یدوخته و لبخند گرم  نیرا به زم  نگاهش

 شما.. ی. بخوب دیلطف دار-

 ؟یستادی..چرا انیبش  ایب-

. با لبخند به عکس العملش نسبت به رستوران و ظاهرم  ندی نش یم زی دهد و پشت م یتکان م  یسر 
 . ردیگ یمقابلش دوخته حرصم م  یتمام نگاهش را به منو نمی بیم  یاما وقت  کنمینگاه م

 ؟ یخوب -

 . کندی از تکرار سوالم سر خم م متعجب

 ممنونم. شکرخدا.. یل یخ-

 شد؟ی را متوجه نم  یچیبشر آدم بود؟ه نی. اصال اکنم ی نثارش م یو فحش  زنمیم  یمصنوع لبخند

 ه؟ یرستوران خوب-

 اندازد.  یبه اطراف م یاجمال ینگاه

 به زحمتتون نبودم! یواقعا. راض دیدی. زحمت کشه یمکان خوب یل یبله خ-

 .. ستین یز ی چ زمیدر برابر زحمات استاد عز  نیا کنمی خواهش م-

 از حرفم ناراحت شد. کنمیاس م. احسکندیلبخندش را جمع م کدفعهی

 شما..   دیبله لطف دار-

 .. یعل-

 . دیگو یم ردی مقابلش بگ یغذاها ستینگاهش را از ل نکهیا بدون

 بله؟ -
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 ؟یناراحت شد  یز یاز چ-

 دهد. یتکان م  یسر 

 نه چرا ناراحت؟ -

 شود.  یراحت م  المیخ

 .. ینجور ی..همیچ یه-

 گذارد. ی م زیم  یرا رو منو

 د؟یانتخاب کرد یز ی خب چ-

 خندم.  یم

 بپرسم ها..  دیسوالو من با نیفکر کنم ا-

 دهد. یتکان م  یسر 

 .. کشهیهارو اقا م نهیزحمت هز رونی ب  انیآقا م کیخانوم محترم با   کی یوقت-

 . نمیچ  یرز مقابلم را م یاز گلبرگ ها یکی

 نداره   یزن و مرد فرق نیندارم. ب یا دهی قانون عق  نیمن به ا-

 .. شهیم نیتوه یران ی مرد ا کی تی اما خب به شخص ستین یاون که صد در صد فرق-

 . زنمیم  لبخند

 ..یگ یچقدرم که راست م-

 . کندیم  یکمرنگ اخم

 .. یلیوقت دروغ نگفتم خانم اسماع  چیمن ه-

 بدونم؟  دیمن از کجا با-
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 دهد. یتکان م  یسر 

 ..هیف من کا یبرا نی . همدونهیکه خدا م نهی. اما مهم ادیحق دار-

 ا؟ یکن ی م ایر یدار -

 خواستم حرفم رو اثبات کنم اما خب متاسفانه مدرک نداشتم یم  ا؟ینه چرا ر-

 خندم.  یم

 .. یگیباشه تو راست م -

تاک وار ساعت هشدار   کی شوم. حرکت ت یم  رهیحوصله به ساعت خ  یب میده  یغذا را که م سفارش
 بکن!  یکار  کی وقتت رو به اتمام است.  دایکه آ دادیم

 .. یعل گمیم-

 بله؟ -

 سوال بپرسم؟ کی-

 بله حتما؟ -

 .میگویبدون فکر م کدفعهی دم؟ی پرس  ی چه م دیبا حاال

 ؟یتو چرا تا حاال مستقل نشد گمیم-

  ینیو در دل ه  رمیگ یشوم با چشمان گرد شده دستم را مقابل دهانم م یکه جمله ام تمام م نیهم
 ؟ یدیهم سوال بود از پسر مجرد پرس نی. ادایخاک دو عالم بر سرت نشه آ  یعنی. کشمیم

اش   یدر پ  یبود عواقب بدتر  یگر یاگر کس د دیبود، وگرنه شا یشانس اوردم که مخاطبم عل  حاال
 داشت. 

 . زندیم  یمحجوب لبخند

 کردن نداشتم یتنها زندگ یبرا یل یخب دل-
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 . میگو یخاطر متعجب م  نی. به همکردمی م  یرا ماست مال هیقض نیا یطور  کی دیبا

 .. گهیخواد؟ واسه دل خودت د یم لیمگه دل-

 که کنار پدر بزرگ و مادربزرگم دارم بگذرم.. یآروم   یکه تنها بشم و از زندگ ستمیخب من هرگز حاضر ن -

 .. یازشون جدا ش دیش که باخب بالخره آخر -

 ..کنهیفرق م  طیخب بله هروقت قصد ازدواج داشتم اونجا شرا-

خودت و از   یها یر ی گ میخودت رو داشتن، از تصم  اریاز تنها بودن، از اخت یتونیتو االن م  نیخب بب-
 .. یهم به اقوامت سر بزن  یو گهگاه یلذت ببر  یرفت وآمد آزادانه خودت حساب 

 . کندیو شروع به تا زدنش م داردیرا برم   زیم یرو دستمال

و احساس   برمی لذت م میمدل زندگ نیخب البته هرکس طرز تفکر خودش رو داره اما من از هم-
 ندارم.  یکمبود

 ..یر یگ  یسخت م ویانقدر همه چ یدار  دتیبراساس عقا دیشا دونمینم-

 د؟ یکدوم عقا د؟یعقا-

 .. گهیبودنت د یمذهب  نیهم-

  نیمثال هم کنندی آدما حک م یانسان ها رو  یکه هست که مابق ییا و نماد هاصفت ه  نیا دینیبب -
طرف    تی به شخض یاحترام ی نوع ب  کیها همه  نیو بند و بار بودن..ا یمثال ب  ایبودن.. یمذهب

کنه و اگر   ی مخصوص و مورد عالقه خودش رو زندگ وهیدوست داره که مدل و ش  یهستش..هر آدم
بکشه و جدا باشه اما قرار   رونیطرف مقابل ب   یخودشو از زندگ تونهیم هیشبوه ناراض نیااز  یکس
 کنه.   یاحترام یاون طرف ب  دیرو دوست نداشت، به عقا یکس دیهرکس عقا ستین

شده   یکه ازش تو جامعه ما به عموم معرف نطوری. البته خوبه اما استین  یبودن هم نماد خوب یمذهب
امر   نی. اصال امیباش   یمذهب دیو با میارو خراب جلوه بده. همه ما مسلمونوجهه انسان ه ی کم دیشا

  اصالهست.. مهیهم ن یک ی  ستیکامل ن یکی کامله  یتو مسلمون یک ی میبگ میتونیواجب هستش و نم
  یکه در بعض یکه مسلمونه واقعا کامل و مسلمون هستش و کس یوجود نداره. کس یز یچ  نیهمچ
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خوام بگم که   یبگم من نم نمیخطا داره خب مسلما انسان هست و ممکن الخطاست و ا  یموارد جزئ
بلکه   ستندی در نظر داشت که انسان ها از بدو تولد معصوم ن  دیبا نمیخطا کنه نه هرگز اما ا دیانسان با

 .شندی. بلکه فقط ائمه هستند که معصوم شمرده مارندی رو به وجود ب   تیمعصوم نیا دیخودشون با

خطا داشته باشه تو    کباری  دیبا ی..هر آدمکنهی صدق نم هی قض نیهم ا امبراینه به نظرم واسه اماما و پ-
 .. ایدن نیا

 غلطه.. دهیعق  نیا ری خ-

 . رمی گ یم جبهه

و خب حضرت   ستندیخوبم درسته پس چرا حضرت آدم و حوا خطا کردن؟ پس اونا معصوم ن  یل یخ-
 . ستندیهم معصوم ن امبرایبود پس همه پ امبریآدمم پ

 ..یعجب مغالطه و سفسطه ا-

 استدالل پاسخ دهد. ن یبه ا تواندیهرگز نم  کردمی به من دست داد. حس م یروز یپ  حس

 گم؟ یمگه دروغ م-

 شود.  یم نهیگذارد و دست به س یم زی م یده را رودستمال تا ش  خونسرد

 جمله اثبات کنم..  کی فقط با  تونمیاشتباه بودنش رو م نیاستداللتون اشتباهه و ا-

 ؟ یکن ی فلسفه باف  یخوا یم-

 رو بگم..  قتیخوام حق ینه م-

 . زنمی م یپوزخند

 و اون جمله؟ -

انجام ندادن.   یت یگناه و معص نیزم یحضرت آدم و هوا از بهشت رونده شدند و بعد از توبه هرگز رو-
که محل   نیزم  یکه رو یکرده با کس ییکه تو بهشت خطا یکس  تیمعصوم دیخوا  یحاال شما م

 د؟ یکن  یکی انسان هاست، خطا کرده  ش  یآزما
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. عجب  کنم ی م یرا در ذهنم حالج  شی اماسد. شوکه حرف ه یحرف در دهانم م  زندی که م یحرف با
 و درست به هدف خورده ابود! قیدق کنمی کرده بود. حس م  کیبه طرف ذهنم شل  یر یت

 اما..-

 ؟ یاما چ-

 .کشمی م یپوف

 ..یچ یه-

 نداشتم. یدر جواب حرف حق او جواب  یام وقت یبهتر بود از نشان دادن نادان  یلیشدن خ  میتسل

بود. بعد از سالها رستوران آمده بودم و   یخوشمزه ا یآوردند. غذا یبعد غذا را م ی و کم  زندیم  لبخند
شود که   یرود. موقع رفتن م  ینم  ادمیشب و غذا را  نیخورده بودم. هرگز ا ذی لذ ییبعد از سالها غذا

  یناگهان  یت خاطر در حرک نیسوژه خاص بودم. به هم  کیقصد بلند شدن دارد اما من دنبال  یعل
 گذارم.  یدستش م یشوم و دستم را رو یم مسمتش خ

 . دارمیبکشد که محکم نگهش م رونی دستم ب ری خواهد دستش را از ز یم شوکه

 .. یعل-

  یاندازد.با همان اندازه نگاه هم جان م یبه صورتم م  یوار  مینس  یناراحت نگاه یو کم  متعجب
 چرا؟  دانمی. نم رمیگ

 بود. بی خودم هم عج یبرا اما

 بله؟ -

 ئت؟یبازم ه یبر یمنو م-

با    گرید کباری رفتم.  یم  ئتیبه ه گریبار د کیخواست  یهوا گفته بودم اما واقعا دلم م یبود ب درست
 شدم.   یآن مادر و روضه پسرش همراه م

 . ستدیا یو م کشدی و با آرامش دستش را پس م  کشدیم  ینفس



 د یگناه سف

150 
 

 بله حتما.. -

 شوم.  یم بلند

 ؟ یک-

 ؟ یک یچ-

 ئت؟ یه میری م یک-

که  یمهلکه ا  نیخواست از ا ی. مدمیفهم یاندازد. حالش را م یاش م  یبه ساعت مچ  یکالفه ا هنگا
 ساخته بودم، فرار کند.  شیبرا

 ..دمی بهتون خبر م دونمینم-

 .کنم ی و به صورتش نگاه م ستمیا یم کشینزد

 ؟ یخوب   یعل-

 . کشدی و عقب م ندینش  یبه تنش م یگذارم ناگهان لرز  یم شی بازو یرا که رو دستم

 برم..  دیشده با  رمیمن د ؟یل یخانم اسماع دیندار یکار -

 گزم.  یرا م لبم

 ؟ یمنم برسون شهی ندارم..م نی من ماش-

 . دیگو یم دیترد  یشود. با کم یم  رهیخ  نی و به زم  کندیم اخم

 د ییباشه، بفرما-

شوم.   یم رهی و به سمت چپ خ زنمی م یق یشود. لبخند عم یخودش زودتر از من از رستوران خارج م  و
  شیبه رو  ی. چشمککردی بود و ما را نظاره م ستادهیاز رستوران ا یگوشه ا یخسرو بود که با ناراحت 

.  مگرد یم یعل  نیشوم. با چشم دنبال ماش  یاز رستوران خارج م فمیو بعد از برداشتن ک زنمیم
را به    نیمکث ماش یوم بدون لحظه اش ی. سوار که مکنمی م شیدایپ  یو به راحت  زندیبرام م   ییراهنما

 . رمیگ یترسم و دستم را به داشبورد م  یآورد. از تند رفتنش م  یحرکت در م
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 ؟یآروم تر بر  کمی شهیم-

 .کردی م ریس یگر ی . انگار در عالم ددیآ یبه خودش م  میصدا با

 .. دیببخش-

 .زندی و فلکه را دور م کندی را کم م نی ماش سرعت 

 د؟ یکنی آدرستون رو لطف م-

 شوم.   یآدرس شوکه م دیگو یم تا

 بر من!  یوا

خانه ماهان را؟   ایاسماء  دادم؟خانهیبه او م  دیرا نکرده بودم. من آدرس کجارا با  شینجایفکر ا هرگز
 گفتم؟  یم دی خانمان چه با یمن  ب

 خونه اسماء..  رمیم-

را   لمیشود. موبا  یحاکم م نمانی ب  یقیم . سکوت عدهمی م هیتک یو به صندل  کشمی م یآسوده ا نفس
 .کنمیم پیتا   شیبرا  عیخسرو، سر  یادآور یو با  دارمیبرم

 ؟« یگرفت-»

 فرشته..« شیپ  رمیآره دارم م -»

 کشه«ی اگه بد باشن فرشته منو م گه؟یهستند د تی فی خسرو..باک-»

 راحت..«   التی خ-»

 باشه ممنون..«-»

 گدره؟« یخوش م-»

 !ستیمنظورش چ  دانستمی. مزنمیم  لبخند
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هم   شیوقت پ یل ی. خکردیراهش را از من سوا م  دیکرد اما کرده بود. او با یم  رمیخودش را درگ  دینبا
 کرد، اما نکرد!  یکار را م نیا دیبا

 ..« یتو خال یآره جا-»

 ؟«ی کن  یمنم خال  یجا یخوا  یهم هست که م  ییمن جا یمگه برا-»

 را تا کجا انحراف داده بود! شی شوم. احمق فکرها یم  یعصب

 ست« یاز اوناش ن یببند دهنتو خسرو..انقدر چرت نگو..عل -»

 ؟«یعاشقش شد ؟نکنهیکن یم  یسره از اون پسره طرفدار  کی یدار  ه؟ی»چ

. من  کردی م یاندازم که در سکوت رانندگ یم  یبه چهره آرام عل ینگاه  میرود. ن  یدر قلبم فرو م  یز یچ
 شده بودم؟  یعاشق عل 

 . کنمی مکث م یکم

 شود!  ی..نه نمدانمینم

 چرت نگو..« -»

 داد.  یشده بود. تند تند جواب م عیدادنش هم سر امیپ ماشاهلل 

 من«  شیپ  ایشبم ب  کی ی..وقت کردهی باشه فقط خواستم بهت بگم وقت منم خال-»

 .کنمیم پی و تا زنمی م یپوزخند

 باش خسروخان..«  الیخ  نیهم »به

 ؟« یخوا ینکنه تخت شاهانه م -»

 .اورمیخواهم حرصش را در ب یم

 باشه..« یمدل  نیهم قایخوام دق  یرو م یک یآره -»

 .دیآ  یم ری با تاخ یکم  امشیپ ندفعهیا
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 ه؟« یاون ک-»

 . زنمی م یپوزخند

 باشه..!«   یهرکس تونهیم-»

 

 *** 

 

 . دیگو یم یاسماء با حالت تلخ میشو  یکالس که خارج م از

 ندارم..  یکار حس خوب نیچرا نسبت به ا دونمینم-

 اندازم. خسرو منتظر بود.  ینگاه م ابانیو به آن سمت خ   کنمیشانه ام جابه جا م  یرا رو فمیک

 ..میمنم..اما مجبور-

 غرد.  یم

 و چاه..انداخت ت مونویی اون فرشته نامرده..دوتا ری همش تقص-

 تو بازم برو خداتو شکر کن..  یکار از کار گذشته..ول گهیحاال که د-

 ؟یواسه چ-

 . زنمی م یپوزخند

 .. یمثل من بکن ینجس  یکارا یستی چون مجبور ن-

 ام بدهد. یخواست دلدار  یگذارد. حتما م  یم میبازو یرا رو دستش

زودتر از    دوارمی.. امیهست یخوب و مهربون  یلیکه باهات آشنا شدم اما دختر خ  ستین ادیدرسته ز-
 ..میدست اون ماهان خالص بش
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 مستجاب بشه.. ییدعا  نی فکر نکنم همچ-

 اندازد. یم  نییغم سرش را پا  با

 به خدا باشه.. دتیام-

 گفت.  یاز خدا م یطیافتم. او هم در هر شرا  ی م یعل  یحرف ها ادی

 . کنمی و به خسرو اشاره م زنمی م یپوزخند

 اسماء، خسرو منتظرته..  یبهتره بر -

  یبوق یکه ناگهان با صدا کنمیرود. رفتنشنان را نگاه م یاز من م  یدهد و با خداحافظ  یتکان م  یسر 
  یلبخند  یعل دنیبدهم اما با د  یفحش  نیخواهم به راننده پشت ماش  یو م کنم ی . اخم مپرمی از جا م
 .گردی صورتم را در برم  یپهنا

 چرا؟  نییسالم..تنها-

 سالم..اسماء االن با داداشش رفت..-

 ..رسونمتونی م دیایخب ب -

 .. ادیب  رمیگ نی ماش  مونمی نه منتظر م-

 . کارتون دارم دییبفرما-

 .  ردیگ ی. اما لحن محکمش توان مقاومت را از من مکنمی نگاهش م متعجب

 کند.  یشوم و او حرکت م یم سوار

 ؟یداشت یبدونم چه کار  نمتویم-

 ئت؟یببرمتون ه  نیخواست یمگه نم-

 . زنمی م یلبخند

 آره اما االن؟-
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 داره؟  یاشکال-

 نداشتم..  شوینه اما اصال آمادگ-

که  یو مسجد و موسسه شدم به طور  ئتیه یکارا ریدرگ کمیمنم  یراستش بعد از اون شب مهمون -
شب   نی .. دوست داشتم شماهم از اهیرفت از خواستتون و شرمندم اما امشب شب مهم  ادمیکال 
 . دیببر ضیف

 شوم.   یجا به جا م  میسرجا

 مگه امشب چه خبره؟ -

 . زندیم  یتلخ  لبخند

 ..هییبا ی بودنش شب ز زیغم انگ نیامشب شب تاسوعاست..در ع -

 .شودینگران م نگاهم

 فته؟ یم ی ..چه اتفاقهیتاسوعا و عاشورا چه زمان  دمیوقت نفهم چیراستش ه-

 چرخاند.  یگزد و فرمون را به راست م یشود. لبش را م  یم سیخ  ینگاهش کم  ناگهان

 ظهر عاشورا تاحاال به گوشتون نخورده؟ -

 اندازم.  یباال م یا شانه

 ..هیچه موقع دونمیخورده اما نم-

 بکاهد.   یکم  شیدهد تا از التهاب چشمها یم نییپا  یرا کم   نیماش شهیش

 ..رسه یاون روز پسر فاطمه»س« به شهادت م -

 . ردی گ یقلبم م ناگهان

 ن»ع«؟ی..امام حسیعنی-

 دهد. یتکان م  یسر 
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 ..ارانشونیبله..به همراه هفتاد و دونفر از -

اشک تو   اره یاسمشو م یکه هرک  زهی ربرانگیاماما..چرا انقدر تاث هیمثل بق گهیشده د دیخب..خب شه -
 شه؟ یچشماش جمع م

 . زندیم  یتلخ  لبخند

 ..دندیو مظلومانه هم به شهادت رس  دندیمظلوم بودند. مظلوم جنگ  شونیچون ا-

 .. کنمی لب زمزمه م ریز ناگاه

 اوست..؟«  وانهیکه همه عالم د ستیک  نیحس نی»ا

 .دیگو یکه م  کنمی بلند زمزمه م انگار

  بیشهادت نص نیباتری و ز نیبه خرج دادند بلکه بزرگتر ی ادیز یها ینه تنها فداکار  نـ»ع«یامام حس -
. دانیساالر شه یعنیالشهدا«  دی»س گنیم شونیکه به ا نهی ..به خاطر همخی شد در کل تار شونیا

 هستش.. ن»ع«یدادند امام حس د«یهالشه یکه لقب »ا یتوسل هم به تنها امام  یتو دعا یحت

 کربال چه خبر بود؟ خب چرا؟ مگه تو -

  یمردانه اش رو یاشک ها کدفعهیجمله بودند که  کی نی هم دنیفقط منتظر شن یعل یچشمها انگار
 غلتند. یدانه دانه م دشیسپ یگونه ها

 شوم.  یم نگران

 ؟ یعل-

 .کشدی چشمانش م یدهد و با کف دستانش محکم رو یتکان م  یسر 

 خوبم.. -

 شود. یم تلخ

 ..ست ین ئتیبه ه یاز ی..ننیقشنگ روضه خوندن بلد یلی شما خ انگار
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 .کنمی خودم اشاره م به

 گفتم؟  یمگه من چ  ؟یگیمنو م-

خوام   ی..منی نکرده بگم شما بد یخوام خدا  ی..نممونهیمردم کوفه م  یراستش..حرفاتون مثل حرفا-
تنها گذاشتن  ی..براگمیغفلتشون م یو از همه نامروت تر مردم کوفه بودن..برا میبگم هممون غافل

 و..  ن»ع«یامام حس

 خب؟ -

چرخوندن و به سرشون سنگ  یشام م یبازارا  ونیکربال رو م یو اسرا نب»س«ی حضرت ز یوقت  قایدق-
جمله   کی خبر فقط   یب یکه غفلت کرده بودند از همه چ یمردم کردندی کردند و اهانت م یپرت م

 ..گنیم

 تو کربال چه خبر بوده؟« »مگه

 

 

 *** 

 

 . کشدیو محکم در آغوشم م زندی م یلبخند دنم یسادات با د یب  یب

 .. یمادر..خوش اومد یدختر ماهم..چقدر دلم برات تنگ شده بود..خوش اومد یوا-

 . نمینش یم  یو کنار  زنمی م یلبخند

 جون..  یب  یدلم براتون تنگ شده ب یل یمنم خ-

 فدات بشم مادر..  یاله-

 .. هیچه حرف نیجون ا  یب  یخدانکنه ب-
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 اش گرم کرده بود.  یاندازد که سرش را با گوش یم یبه عل یسادات نگاه یب  یب

 شرمندم مادر..   ؟یز یری برامون م یچا  کیزحمت   یپسرم..ب-

 .دیگو ی م یشود و چشم  یبلند م  یسادات تمام نشده عل یب  یحرف ب هنوز

 یدستم م یو دستش را رو ندی نش یبا لبخند کنارم م ی ب  یشود ب یخانه موارد آشپز  یکه عل نیهم
 گذارد.

 بهم..  یمادر؟ چه خبرا؟ سر نزد یخب خوب-

 بودم..  یکار و زندگ   ری درگ یل یشرمندم..خ-

  یول ستنیلحظه هم غافل ن ک ی امروز  ی..جوونادونمیدخترم..م دونمیدشمنت شرمنده دخترم..م-
 و اخرت انسانم منفعت داشته باشه..  ای واسه دن نکهیخوبه به شرط ا تایفعال نیخب ا

 . زنمی م یلبخند

 .. دیگیبله درست م -

 .ندینش یکنارمان م یچا  ین یبا س یبعد عل یکم

  فهیو وظ  دیرو با خودتون همراه کن   یلیخانم اسماع  دی جون..فقط مثل اون شب با  یب  یب  دییبفرما-
 .. دیو شرمندم کن  دیمن و به دوش بکش 

 ..من از خدامه.. ریمادر..زبونتو گاز بگ هیچه حرف نیا-

 اندازد. یو به من نگاه م  زندیم  لبخند

. همسن و سال  ادیخانوم م  میو امشبم مر  ئتیه میرفتیم  یزدیراستش تا االن هر شب با دختر خانم -
..بنده خدا اون و مادرش  هی. دختر خانوم و مهربون دیدوست دارم باهم آشنا بش یلیدخترم..خ  هیتو
 تنها بمونم.. ادیز زارنینم
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  یشده بود. داشتم در ذهنم حالج رهی خ یقال یکه به گال کنمینگاه م یو کنجکاو به عل زنمی م یلبخند
رفته بودم    یخانه عل  یکه جلو یان روز  یادآور یبا  کدفعهیچقدر اشناست که  ی ل یفام نیکه ا کردمیم

 خطاب کرده بود.  «یزدی او را خانم » یبودم و عل دهیرا د یدختر 

 . کنمیم ی اخم کمرنگ  ناخوداگاه

 . دانمینم گریرا د شی بود. چرا امدهیان دختر اصال خوشم ن از

 بله با کمال افتخار..-

 شوم.  یم رهی خ  یخورم و منتظر به عل  یپز را م یعل یچا

 دخترم..  پختمی خوشمزه م یغذا کی وگرنه حتما برات  دهی امشب مسجد شام م-

 . گردمیسادات برم یب  یب  یصدا با

 امشب فقط؟ ای دنی واقعا؟ هرشب شام م-

مثل   ییکنند اما شب تاسوعا و عاشورا به همت جوونا   نهیهز توننینم ادیخدا ز ینه دخترم بنده ها-
 ..دنیمهمون شام م  یو به کل  کنندی رو بار م  میحل یگایمن..د ی  عل

 بده...  رشونی خدا خ-

 آره واال مادر.. -

 شود.  یم  رهی کالفه باشد به ساعت خ یز ی سادات انگار که از چ یب  یب کدفعهی

 .دیگو  یم یمهربان خطاب به عل  یشود و با لحن یطاقتش تمام م کدفعهیاما   کندیسکوت م  یکم

 ؟ یبزن یسر به حاج آقا توسل کی  یبر  یخوای م یپسرم تو دم در به من نگفت-

 آورد.  ی م  رونی اش ب یمتعجب سرش را از گوش یعل

 اا آره..-

 . زندیم یا انهیسادات لبخند موذ یب  یب



 د یگناه سف

160 
 

 ؟ یخب پس چرا نرفت-

 .. رمیسادات..االن م یب  یرفت ب  ادمی-

 رود.   یشود و سمت در م یبلند م   شیجا از

 سادات؟  یب  یب  دیالزم ندار یز یچ-

 رفتن از خانه مردد بود. ی. انگار برازنمیم یاندازم و به تعللش لبخند یم  یرا به عل نگاهم

 گفتم دستت دردنکنه..  یدیکه..قبل رفتنت پرس میخوا ینم  یز ینه مادرجانم..چ-

 .. رونی را بکشد ب  یزبان عل ریخواست ز  یم  یزبان ی. به زبان ب زنمیم یلبخند یب  یب یطعنه ها به

  یچرا انقدر حس خوب  دانمیآن ها گوش سپرده بودم. نم یشاداب به حرف ها ی هم کنجکاو و کم من
 حس را..    نیدوست داشتم ا بی به من منتقل شده بود. اما هرچه که بود عج 

 را..  دیترد نیا

 کنم. ر یرا مرتبط با خودم تعب   یعل ینرفتن ها نیدوست داشتم ا بیعج  و

 دا؟ ی. آزنمیم بی به افکارم نه کدفعهی

 ؟ییگو یچه م  یهست دار  حواست

 ؟ ییگو یدر مورد که م یهس دار  حواست

 ست؟ یهست او ک حواست

 باشد..  خب

 من دل ندارم؟  مگر

 دست خود آدم است عاشق شدن؟  مگر

 شدن؟  ری دست خود آدم است دل سپردن و اس مگر
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 .. ندینش یلبم م  یرو  قیعم یلبخند کدفعهی

 ! زنند؟یم ادی را فر زی چ کیشتم، همه و همه اش که دا یخوب  ییحس ها نیا کردم؟ی باور م  دیبا یعنی

 ؟یهم چ آن

 !؟«یعاشق شد »تو

 یفنا بدم جوانم کرد ریپ من

 یمرده بدم ز زندگانم کرد من

 که گم شوم در ره تو  دمیترس یم

 ینشوم گم که نشانم کرد اکنون

 

 

رود    یم رونی که ب نی. هم زندیم رونی و از خانه ب کندیرا انتخاب م  یکی و رفتن و نرفتن   نیب  یآخر عل از
 گذارد. یمن م یزانو یته  دل دستش را رو یسادات با خنده ا یب  یب

نبود..به نظرم   ینطور یمن اصال ا ی  چرا چند وقته انقدر سر به هوا شده..عل  دونمی پسر..نم  نیاز دست ا-
 دل پسرم رفته.. 

خواهم  ی ان چه را که من م کباری کن و  یبار بزرگ  نی..اایبه زدن..نه خدا  کندیقلبم شروع م  ینگران  با
 مقدر کن!  میبرا

 . ردیبگذارم و خدا آن را از من نگ  یز ی چ یمن محال است دست رو یعنی

 .زنمیم یمصنوع  یسادات تنها لبخند یب یجواب ب  در

 . دهدیم ادامه

 .. دهینم یمن دل به هرکس ی  خانوم و محجوب باشه چون عل  یلیخ  دیهست با یاما هرک-
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 اندازم.  یباال م یا شانه

 عاشق نباشن..  دمیشا-

 شود.  یسادات پژمرده م یب  ینگاه ب کدفعهی

 .. کنمی م یباف الی مادر..منم چه زود خ یگ یراست م  دمیشا-

 ! کردی گفت باور م ی..چقدر ساده بود که هرکس هرچه مچارهی ب  رزن  یپ

باال بزنم..راستش  نیبراش است دیازش گذشته..با ی..پسر من سن شهیکه نم ینجور ی اما مادر هم-
خاطر خودم دوتا دختر براش   نی ..به همگهینم یز ینه چ ای ادیخوشت م  یاز کس گمیبهش م یهرچ

 .. یخاستگار  مینشون کردم که ان شاهلل بعد محرم و صفر بر 

کل زمانه  بایر زشود. چه قد یو خاکستر م سوزدیم کبارهیتمام بشود تمام قلب  من به  یب  یجمله ب  تا
 ..دایدست به دست هم داده بودند تا به من بفهمانند که آ

 نگهدار..  دست

به  یدار  یتو اصال با چه هدف ؟ ییگو یچه م یدار  یفهم ی ..اصال میندار  ییجا  چیه  ایدن نیدر ا تو
 به سرت زده؟ یعاشق یرفته؟ حال هوا  ادتینکند  ؟ یشو یم کینزد یعل

 ر گا روز  ینا  يتو ،  دبو  ینا من فکر

 هم با نگیمر  یه،  نهویود تادو  ما

 فا و بی  توو   من نستمدو نمی

 ...هم با سنگیمو  شیشه  حکایت

 

 اها چه خوب..-
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. زمانه ما تا  کنندی دست دست م یزندگ  کی لیتشک یجوونا انقدر برا نیچرا ا دونمیآره مادر..نم-
شکم حامله   کی  دمیدیم هیطرف چه شکل مین یاصال بب نکهیقبل ا ادیخواد خواستگار ب  یبرات م  گفتنیم

 هم دستمونه.. ی کیو  میبود

 خندم.  یم زیانبوه تفکرات غم انگ انیم در

 قبول دارم.. -

سال  کیخواهرم تورانه.. کیدختر کوچ دمیکه د ییاز دخترا یک یواال مادر..خب حاال بزار برات بگم..-
  میریبده م ت یرضا ی..اگر عل خونهی هم م یاارهی..با معهیدختر خوب  یلی کوچکتر باشه..خ  یفکر کنم از عل

 ..هی..فکر کنم مهسا هم راضمیحرف زد کمی ..البته قبلش با خواهرم یخواستگار  یبرا

 مهسا اسم دختر خواهرتونه؟ -

 آره مادر.. -

 هم داشت! یی بای. چه اسم زمیگر یدل م در

دختر خوب و  یلی..خمیهستش..مر  یزدی یآقا مونیهمسا نیهم دختر هم گهید کیاون -
  ینسبت به مهسا هم به عل یحت ارهاشی..چون معمهی ها مر نهیگز نیاز بهتر ی کی ..به نظرم هیخانوم
 تره.. کینزد

  یدختر اصال خوشم نم نیشوند. نگو چرا از ا یناخودآگاه مشت م میدست ها میاسم مر دنیشن  با
 دارد.  یآوردنش قصد و غرض یبودم راه به راه از نذر  دهیآمد. همان اول هم فهم

 . زندیم ب یدر دلم نه  یکی  کهوی

 فاز ها نباشد..  نیاصال در ا چارهی دختر ب دی..شادایانقدر زود قضاوت نکن آ-

 خوبه! یل یبله..خ-

  ی.. من که سعادت مادر رهیقبول کنه و زود سر و سامون بگ یفقط دعا کن مادر..دعا کن که پسرم عل-
که  یخواد با کس یم شوی. دلم خوشبختمونهیپسر خودم م  نیع یبچه خودمو نداشتم اما عل یابر

 واقعا خوشبختش کنه..
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 .میگو یم ناخودآگاه

 دست خداست.. یخوشبخت-

 !یمعبود  عل ی..برایعل یبار نه برا نیلرزد. ا یچه گفتم قلبم م فهممی م یوقت

 کنم   نظر  کجا به من،  نظردر  نشسته ستاو

 م بر  سفر  کجا به مندل ،  شهر گرفته ستاو

که به  یینا ی..بهتررهی پسرم در نظر بگ یرو برا نایبهتر دوارمی..اممهی..خدا خودش کردونمیآره مادر..م-
 صالحشه.. 

 

 *** 

 

  یم  مکتی ن یکنار در مسجد، رو یبا خستگ  یب ی. بمی زن یم رونیندار از مسجد ب  یو حال  یآشفتگ با
 شود. یم رهی خو با بغض به آسمان  ندینش

 ..مینکرد یکار  چی که واسه پسر فاطمه»س«ه  میشرمنده ا یلی ..خمیشرمنده ا ایخدا-

 .کنمیو چادرم را که از سرم افتاده بود درست م  نمینش  یم کنارش

 جون.. یب  یب  دیآروم باش-

 یشود. با بغض، چشم ها یشود بلکه با جمله من حالش آشوب تر هم م ی نه تنها آرام نم  یب  یب
  یم نیرنگ و رو و پژمرده مارا تسک   یب یرخسارها یکه مانند بادبزن  سپارمی م یم یسرخم را به نس 

افتد با   یم  یب  یتا نگاهش به ب می. مروندندیپ یو مادرش هم به جمع ما م میبعد مر یدهد. کم
 . ردیگ یو در آغوشش م  دیآ یم  یب  یسمت ب  یراننگ

 د؟ یسادات..خوب یب  یخدا مرگم نده ب یوا یا-

 . میگویاما آرام م کنم ی م یاخم میمر دنی. با د ستدیا یکنارمان م  یهم با نگران  مادرش
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 سادات فشارشون افتاده.. یب  ی..ب میزودتر بر دیبا-

شوم   یبلند م مکتی ن یاز رو یبا خوشحال دنشی. با ددی آ یم  یعل یصدا دیبگو یز یخواهد چ یم تا
 شود.  ی م کمانی نزد دیهمراه وح  ی. با نگرانکنمی و نگاهش م

 سادات؟  یب  یشده ب  یچ-

 .دیگو یمحجوب م یبا لبخند میمر

 فشارشون رو اندازه گرفت..  د یفشارشون افتاده..با-

سادات   یب   یب یبازو ریاندازد ز ی دست م  ی. علدهدیم  ی. جوابم را به آرامکنمی سالم م دیسر به وح  با
 .ردی گ  یو او را در آغوش م

 ..برمشونی ..خودم مدیشد ت یشرمنده شماهم اذ-

 . دیگو یم یحال یسادات با ب  یب  یب

 ..یش یم تی نکن مادر..اذ-

 .دیگو یو م  زندی سادات را بوسه م یب  یسر ب  یرو یعل

 شهینم  ینجور یببرمتون درمونگاه..ا دیبا-

 .دیگو  یو م  ستدیا یسادات م یب  یکنار ب میمر

 ..دشونیببر ستین  یاز ین شنیم  تیسادات اذ یب ی ..اگه ب رمی فشارشون رو اندازه بگ تونمیمن م-

 خانوم خانوما!  دیاز تو نظر نپرس  یخوردم. کس یدل حرص م  در

 ..م یکنی م نیاو را سوار ماش  یو همراه با عل رمیگ  یسادات م یب  یب یاز بازو عیحال سر نیا با

 .دیگو یو مادرش م میخطاب به مر یبا شرمندگ  یشوم عل یکه م  نیماش سوار

 ..دیسوار ش  دییبفرما-

 دهد. یتکان م یبا خجالت سر  میمر مادر
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 ..انی جان م می..فقط مرمید ینه شمارو زحمت نم -

  یشود. عل ی م  نیسوار ماش عیکند که سوار شود و او هم از خداخواسته سر یتعارف م میرو به مر یعل
آن ها   یرا به خانه شان برساند چون هنگام امدن هم عل میخواهد تا مادر مر ی م دیاز وح  یبا مهربان

 بودند. فتیامشب ش یبزد یآقا میمادر مر  یرا رسانده بود و با توجه به گفته ها

  عیهم سر یو عل  میخوابان  یتختش م یسادات را رو یب  یب  م،یمن با کمک مر م یشو یخانه که م وارد
 ..اوردیسادات را ب  یب ی ب یرود تا قرص ها یبه آشپزخانه م

 شود.  یزند و مشغول اندازه گرفتن فشارش م  یسادات را باال م  یب  یب نیاست میمر

ها مشغول گشت  نتیدر کاب  ی روم. عل یبه آشپزخانه م  اریاخت یشوم و ب یبلند م میاز جا سردرگم
از   یو حساب  کنمیفرصت استفاده م نیم از ازدن بود و اصال حواسش به امدن من نبود. من ه

 .. برمی لذت م دنشید

در نظر   یمن مانند که شاهزاده آسمان  یبرا  کردمیبود اما حس م یواقعا پسر معمول  یبود عل درست
 دنیشود که با د ینم  دایپ یشود. هرگز کس  ینم دای هرگز پ  ی. مطمئن بودم مانند عل دیدرخش یم

  یاز او دور  یکه آن دختر محرمش هم هست حساب ن یو با وجود ا ندازدیب ن ییسرش را پا یدختر 
 .. زیچ کی یمردانه اش را سرکوب کند. آن هم فقط برا یازهاینشان ندهد و تمام ن  یکند و واکنش

 ..شیخدا  تیرضا جلب

 .زندی م میو صدا ستدیا یمقابلم م  یچه قدر در فکر بودم که عل دانمینم

 د؟ یاستخو یم یز ی..چیل یخانم اسماع-

 .کنمی نگاهش م متعجب

 من؟-

کس ان قدر لبخندش   چیکه ه یشوم. به راست  یم شی رای محو لبخند گ اریاخت  ی. بزندیم  ینرم لبخند
 نشست..  ینشست که او م یبه دل نم

 من.. یهم برا آن
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  یشوم. مشخص بود که امشب حساب   یم رهی بادکرده و سرخش خ یروم و به چشمها یباالتر م  یکم
 کرده است..  یدلبر  نشیحس  یبرا

را   ی. چون او عشق عل کنمیم  یهم حسود ن»ع«ی. به امام حس کنمیم یدر دل حسود ناخودآگاه
 داشت و من اما.. 

 ..نداشتم

 رود.   یعقب م یگذارم. شوکه قدم یچشمانش م یو رو برمیدستانم را باال م اری اخت یب

 ..میگو یم آهسته

 ؟یکرد هیبازم گر-

 هم کمتر..  دی..شاه یثان کی یبرا دی. شاکندیو واج نگاهم م هاج

 ! کندینگاهم م اما

 من در دم..  و

 دهم.. یم جان

 

 چو گل دیو نخند دیکه ترا د  آنکس

 مانند دهل   ستیجان و خرد ته از

 باشد کو شاد نشد یابد گبر

 رسل  داریدعوت ذوالجالل و د از

 

 ..دیگو یم کدفعهی

 مثل شما..-
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 .. کشمیبه صورتم م ی و دست زنمی م یلبخند

 شد..  س یصورتم خ  یک  دمیآره اصال نفهم-

 . کندی لب زمزمه م ریز

 غوغا ندارد نیحس  یب  امتیق

 معنا ندارد  نیحس  یب  شفاعت

 ند یباش که در محشر نگو ین یحس

  ات امضاء نداردچرا پرونده 

 

 ؟ یمطمئن -

 ؟ یاز چ-

 ..کنهیردت نم  یدست خال ن»ع«یکه امام حس  نیاز ا-

 گذارد.. یهم م یرو چشم

 مطمئنم.. -

 تا حاال بهت حاجت داده؟-

 خوبشم.. یو خدا ن»ع«یامام حس ونیرو تا االن مد  میهمه زندگ-

 ..کشمیم اه

 بود بازم..  یمرا نداشت اما خوشحال و راض  نکهیا با

 من نبودم..  اما

 ..شدیاو مال من نم  تا
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 .. دمشینم  یراض

 ؟ یمثل چ-

 .چرخاندیو نگاهش را به پشت سرم م   کندیلبخندش را جمع م کدفعهی

 ؟ی زدیتموم شد خانوم -

  یم کمانیما و فاصله نزد نی. نگاه مشکوکش را ب چرخمیبه عقب م  عی شنوم، سر  یرا که م میمر یصدا
 گرداند.

 بود..خداروشکر خوبن..   نییپا یمقدار کم کیبله فشارشون -

 .. کندیطعنه اضافه م یبعد با کم و

 .. دیقرصاشون رو زودتر بهشون بد شهیاگر م-

  کارشی. دختره خدا بگم چکنمی م یو در جواب نگاه ناراحتش اخم  کنمی حرص دستانم را مشت م با
ساس  ذره هم اح   کی دیآدم نبا یعنیرا گذاشته بود داخل آشپزخانه؟  شی پاش  ینکند با اجازه ک
 کرد؟یم  یآرامش و راحت

و زمان گله  نی. چه زود دخترخاله شده بودم و از زمردیگ  یخنده ام م زنمی که م یاز حرف کدفعهی
دل به دل   چارهی او هم مثل  من ب دی به ما نگاه کند. شا ینطور یهم حق داشت ا  میمر چارهی . بکردمیم
 کرده بود.. خودی..اما بزدی داده بود و دم نم  یعل

 !گذارمیهرگز نم من

 ..زنمی م یام لبخند تلخ ینکبت ی  زندگ یادآور یبا  کدفعهی

 هم خدا آن هارا قسمت هم کرده بود!  دیشا

شوم و بسته قرص را از   یخواهد از کنارمان بگذرد که مانعش م یدهد و م یتکان م  یسر  یعل
 ..رمیگ یدستش م

 ..برمی جون م  یب یب ی..خودم برایبده من عل-
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  یاز آشپزخانه خارج م روزمندانهی پ یبا لبخند یو عل می و در مقابل نگاه بهت زده مر میگو یرا م نیا
 شوم. 

خودم   یرا تا فردا شب برا یاما دوست داشتم تا فردا شب..حداقل عل شدیسهمم نم دیشا یعل گرچه
 داشته باشم..

 فردا شب..  دیشا

 ..نمیرا نب   یعل گرید

 .. ندی مرا بب او نخواهد گریهم د دیشا

 !افسوس

 

 *** 

 

 ..ستمیا یو مقابل در زنگ زده رو به روم م کنمی شهر عبور م یبغض از کوچه پس کوچه ها با

کوچک و پر   اطیشوم. از ح  یو وارد م کنمی در را باز م م،یاندازم و با فشار پا  یم ی اطراف کوچه نگاه  به
  یم دکی شوم که سالهاست نام »خانه« را با خود  یم یگذرم و وارد خرابه ا ی از آشغال خانه مان م

 نداشتم اما..  یلیبودم. دل امدهی بود به خانه ن یادی . مدت زدیکش

پدر معتادم رو به رو   یها یخواست با گندکار  یمادرم را داشتم و نه دلم م ضی مر یطاقت نگاه ها نه
 که مرا هم.. یشوم..پدر 

شوم. خانه در   یرا کنار زده و وارد خانه م   یاره در ورودو پ یو پرده تور  دهمیرا قورت م  نمیسنگ بغض
گوشه خانه افتاده بود  یرمق  یافتد که با ب  یفرو رفته بود. با تعجب نگاهم به مامان م ینیسکوت سنگ
 . نمینش یدو زانو م کشی آورم و نزد یرا در م  میتند تند کفش ها یرا بسته بود. با نگران شی و چشمها

 مامان..-
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 شود.. یبلند م  ریتاخ   یبا کم شیصدا

 سالم..دخترم.. -

 شوند.   یم یجار  میها اشک

 مامان؟  ی..جان  دلم..خوبزمی سالم عز-

  یسرطان لعنت نیا یدهم. ک یکشد و من جان م یکند. درد م ی. سرفه مرمیگ ی را در آغوشم م  سرش
 مادر مهربانم بردارد؟  ی  خواست دست از سر زندگ یم

  یی گارهایرا نشانمان دهد؟ چرا پدر معتادم با س  یزندگ ن یا اه  یس یقصد داشت فقط رو ایدن نیا چرا
  ی و در مقابل کارها کردیم یمادرم را به قتل رساند؟ چرا مادرم صبور  یها هیر دی کشیم قهیکه دم به دق

 گفت؟  ینم  یز یبابا چ 

  یگندکار   فیکث یا لباس هات کردی و شب ها مجبورش م زدیبابا هر روز مامان را با کمربند کتک م  چرا
 د؟یشبانه اش را بشو  یها

 مرد سپرده بود؟   نیکرده بود که مادر مرا به ا نی روزگار چن چرا

 بابا فقر داشت؟  چرا

 م؟ یبود ری ما فق چرا

 م؟یکن  یشهر زندگ  هیما تو حاش دیبا چرا

 مرا معتاد کند؟ دیبابا با چرا

 بابا بودم؟  یها یشاهد گندکار  یاز بچگ چرا

 دم؟ یکشیم د یدرد، با یخورد و من از رو  یعشق و حال قرص م یاسماء از رو چرا

 کردم؟ یترک نم  یپول  یب یو من از رو کردی عشق ترک نم  یاسماء از رو چرا

 چرا؟
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 بود؟  نگونهیا چرا

 بدهد؟  یمرا قرار بود چه کس یچرا ها جواب

 ..میگر یگذارم و از ته دل م یصورتم م یرا رو میها دست

من صورتش از اشک   یشود و پا به پا یکه ناله مادرم هم بلند م میگر یو پر صدا م قیعم  آنقدر
 شود..  یم  سیخ

 .. داینکن آ-

 بوسم..  یم  ند،ینش یم میزانو ی مامان را که رو دست

 یره اباور کن چا  یمدت تنهات گذاشتم..ول نیمن فدات بشم مامان..من رو ببخش اگه ا-
  کاریکنم مامان؟ چ کاری چ ی.. ولارم یخواستم برم انقدر کار کنم تا خرج دوا درمونتو در ب  ینداشتم..م
 .. کنهیاندازه سر سوزن بهم رحم نم  ینامرده و حت یل یزمونه خ نیکنم که ا

 .. نمتی..بب ایب-

 دهد.. یامانش نم  سرفه

 .کشمیبه صورتش م  یو دست نمینش یم  مقابلش

 .. یهم خوشگل یضیتو اوج مر یقربونت بشم که حت یاله-

 . کندیو آرام نوازش م  ردیگ یرا م دستم

 دخترم.. -

 جانم دلم.. -

 ..برو مادر..زودتر برو..یبر  دی..با؟یچرا برگشت-

 . کنمیم اخم

 حرف؟  نیا یچ  یعن یکجا برم مامان؟ -
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 . کندیم سرفه

 .. نجایا ادیدورت بگردم..بابات امشب م یاله-

 .. ترسمیمن که ازش نم ادیخب ب -

 سخت بود.  یل یخ شی بندد..انگار حرف زدن برا یرا م  شیچشمها

 .. یباش  نجای..اما دوست ندارم امشب ازمیعز دونمیم-

 باشم..  نجایخواست من ا یدانستم چرا نم  ی..مستیدردش چ دانستمی. مکنمی م بغض

 را سوار کند.  اشیشگیهم یمعتادم برنامه یامشب هم قرار بود بابا دانستمیم

 .کنمیو آرامش م زنمی م یپوزخند

 کرده..مگه من مرده باشم..  خودیغمت نباشه مامان خوشگلم..ب-

 . امشب شب عاشورا بود.. کنمی که به سکوت وادارش م دیبگو  یز یخواهد چ یم

 ..کردمی م میام را ترس یزندگ انینقطه پا دیبود که با  یهمان شب امشب

 آن... یآوردم اما در ا زا یخانواده ام به ارمغان م   یرا برا  یبود که خوشبخت  یهمان شب امشب

 .ندینش یبه دلم م غم

 ..دادمیاز دست م شهیهم ی را برا  یآن عل یازا در

 ..دانستمیم

 بودم...!  مطمئن

 مادر..  دایآ-

 جانم؟ -

 ؟ یر ی نم یمطمئن -
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 . زنمیم  لبخند

مادر و   میخوا  یم  ی..بعد عمر میکن  فیو ک میباهم بخور  دمیخرت و پرت خر ی..تازه کل زمیمطمئنم عز-
 ..می خوش بگذرون یدختر 

 دهد. اما نه.. یم  نی و قلب من را تسک زند یم  یجان مهین  لبخند

 م؟ یدروغ بگو چرا

 قرار بود.. یب قلبم

 تاب بود.. یب

 ..زدی تاب هم م یب

 کرد و عقلم نبودنش را..   یرا تمنا م یعل دلم

 کرد؟ یم  یبر وجودم حکمران  یحاکم جالب  عجب

 و اداره شود؟  روزیآخر قرار بود تمام  من..به دست کدامشان پ از

 عقلم؟  ای قلبم

  دشیاز چرک سطح سف  یا هیروم که گوشه خانه افتاده بود و ال  یم یو سمت گاز کوچک  کشمی م یپوف
 یغذا کیبه درست کردن  کنمی و شروع م کنمی پاک م نی م را با آسترا پوشانده بود. نم چشم

که  یی..غذاذیلذ یغذا کیمادرم..او را دعوت کنم به  دنیخواست بعد ماه ها ند یخوشمزه..دلم م
 ترش کند. یقو یمار یب  نیمقاومت در برابر ا یو برا ردیبگ یانرژ 

 ی. بماند که براکنمی مادر مهربانم زرشک پلو با مرغ درست م ی. برابردیزمان نم ادیکردن غذا ز درست
 غذاهم تا خرخره به فرشته بدهکار شده بودم.. نی هم دیخر

 من ارزش داشت..  یبرا اما

  ی. منمیچ  یم ییبای حال ز  نیو سفره ساده و در ع کنمیرا وسط خانه پهن م  یرنگ و رو رفته ا  سفره
.  کنمی خاطر سفره را کنار تشک او پهن م نیبه هم ند یشتوانست کنار سفره بن یدانستم مامان نم
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ران مرغ   یل یخ دانستمیگذارم. م یو ران درسته مرغ را داخل بشقابش م   کشمیبشقاب غذا را م
 دارد..  وستد

 .. نمیبب صبرکن

 بود؟   یک میکه ما مرغ خورده بود یبار   نیآخر

 .. زنمیم  یتلخ  لبخند

 آمد..  ینم  ادمی اصال

 ..گری بود د  یمدل زندگ کیهم  نیندارد..ا یب یع

 

اندازم. ساعت پنج عصر را  یبه ساعت م  یشوم. نگاه یبه قاشق مشغول غذادادن به مامان م قاشق
 رفتم.. یتا قبل ساعت هشت م د یداد. من با ینشان م

 چشاندم.. یم  یام خوشبخت یرفتم و به زندگ یم

 سخت بود.. گرچه

 داشت..  ین یتاوان سنگ گرچه

 ..دی ارز یم دنیهمه سال فقر کش نیدر برابر ا اام

 . رندیگ ی مقابل چشمانم رنگ م یچهره عل ناخودآگاه

 .. دادیرا نشانم م  یز یگفت..انگار داشت چ یم یز ی..انگار داشت به من چدندیخند  یم لبانش

 تمرکز کنم.. کنمیم یسع

 کند..  یدر سرم پژواک م شیصدا

 هست...خداهست..خداهست..«  »خدا
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  یو دوباره مشغول غذا دادن به مامان م زنمی مهربانش را پس م ری.با غم تصوکنمی بغض م  اری اخت یب
 شوم.. 

 ..یگو یدرست است..تو درست م  یعل

 ..دیگو یتمام  تو درست م  اصال

 جانم..  یعل اما

 داشتم.. االتمینبود که من در خ یز یآن چ  یزندگ

 را قبول کردم.. تیخدا

 بکنم.. یاعتراف کی ای باشد ب اصال

 مهربان است.. تیهستم..خدا یراض  تیاز خدا من

 تو باشد پس درست است..  یفراتر از مهربان تیخدا  یدرصد هم مهربان کی اگر

 مهربان است..  خدا

 کرد..  ریمهربان د یخدا نیا اما

 خودش را به من نشان داد..  رید

او را نداشته باشم..خب   گریهرگز د  دیبه اتاق عمل نرسانم شا  گرید یکه اگر مادرم را تا چند ریقدر د آن
 ؟ یبعدش چ

 خواهم چه کار؟ یم  یزندگ بعدش

 جهنم؟  ییگو یم

 ندارد..باشد!  یب یع

 اهان  من!همه گن  نیبا وجود ا  ستیهم ن یکه جهنم بود..پس راه بازگشت میایدن نیا

 هم جهنم باشد.. ایدن اون
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 ندارد..  یب یع

 شوم..  یو مشغول کارم م میزدا یآمدن داشت م نییلجوجم را که قصد پا اشک

 قدر نحس! نیاست..هم ن یهم دایآ ی  ..زندگ یآر 

 قدر ناپاک!  نیهم

 گر؟ یاست د یشد کرد؟ زندگ یچه م یول

 

 *** 

 

اگر هم بخواهم اندازه سر سوزن بابت   دیآمدم..شا یخورد به وجد م یاو داشت با لذت غذا م نکهیا از
 به لبخند مامان و...  دی شکرگذار باشم با یزندگ  نیهم در ا یخوشحال

 .. زنمی کمرنگ م یلبخند

 .. کردمی اشاره م یعل و

 م؟یگویدروغ م  مگر

که ناگهان با   کنمی اندازم و با دستمال دور دهان مامان را پاک م یباال م یدر تفکرات شانه ا غرق
 ..میآ یم  رونیب االتمی از انبوه خ شیصدا

 ..دایآ-

 جانم مامانم؟ -

 .. ردیگ یو دستم را م  زندیم یجان   یب  لبخند

 آره؟  یباش  دهیزحمت کش  دیبا یلیخوبه..خ   یلیخورم..دستت دردنکنه..دستپختت خ  ینم گهید-

 دهم. یتکان م  یسر 
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 .. چهیه دیدیکه شما برام کش یینه اصال..در قبال زحمت ها-

 اندازد. یبه ساعت م ینگاه

 ؟ یاونم غذا نگه داشت ی..براادیم گهیساعت د میدخترم بابات ن-

 . بازهم به فکر آن نامرد بود! کنمیاخم م یعصب

 ل کاراش؟ بره دنبا رهیبگ یباز انرژ  ؟یخواد غذا بخوره..غذا بخوره که چ  ینم-

 نگو مادر..بازم پدرته.. -

 . کنمیسوا م  یاو داخل ظرف یبرنج برا  یرا با کم  یدهم و تکه مرغ یتکان م  یسر 

 .. یگیباشه چون توم -

 .. یزنیسر م رت ی بده دخترم که به پدر و مادر پ رتی خدا خ-

 . کنمیم اخم

 یبه بعد م نی..از ایماشاهلل خوشگلم که هست ر؟یپ ی گ یچرا به خودت م یجوون   نیمامان تو به ا-
 .. یکن  دایساله خواستگار پ ستیب یخوام انقدر ترگل ورگلت کنم که اندازه دخترا 

 گزد.  یرا م  لبش

 ..من خودم شوهر دارم..هی چه حرف نیدخترم؟ ا-

 .. کنمیشوم و سفره را جمع م  ی بلند م میاز جا یعصب

 ..یخودت نخورد-

 .زنمیم یخاطر لبخند نی. به همکنمی او را ناراحت م رشتی دانستم با اخمم ب  یم

 ..یشب بخور  دارمیهم نگه م نارویخوردم مامان..ا  رونی ب  یز یچ کیمن -

 دخترم.. رمیس گهیمن د-
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  ی قبل آمدن بابا کارم را تمام م دی شوم. با یکردن خانه م زی گذارم و مشغول تم یگاز م  یرا رو قابلمه
 کردم. 

 ..یعمل آماده بش  ی و برا یر ی بگ یانرژ  یکل دیکه گفتم..با نیهم-

 عمل؟ -

 .میگو یم یمشغول جارو زدن بودم، با خوشحال  یخیهمان حال که با جارو س در

 .. زمیآره عز-

 ؟ ی اما..پولش چ-

 نگران پولش نباش.. -

 دخترم. -

 .کشمی م یپوف

 جانم مامان..-

 ؟یپولشو از کجا اورد-

 ..میگو ی. ناچار به دروغ مدهدیم ت ی اهم یلیخ  یکه به حالل و حرام  دانستمیم

 حالل تر.. رمادریحالله مامان..از ش -

 خب از کجا؟ -

 ؟ یااا مامان؟ دخترتو دست کم گرفت-

 دخترم.. هیچه حرف نیا-

 ..کردمیکه نبودم هم داشتم کار م یمدت نی..ارمی کردم..اما من سرکار م ی ..شوخ زمیعز دونمیم-

 .کندیرا به آسمان بلند م دستانش
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 .. زمی خب خدارشکر عز-

خواستم دم در خانه را هم آب و جارو کنم که  یروم. م ی م رونی گذارم و از خانه ب یم یرا کنار  جارو
 روم.. یو عقب م   زنمیم یغی ج اطی ازسمت چپ ح ی کس یبا صدا کدفعهی

 نجاست؟ یا یک نیبه به..بب -

 . کنمینگاه م دی آ  یم رونی که از پشت تانکر زنگ زده ب یچشمان گرد شده به فرد با

 ؟ ی هست یتو ک-

 . زندیم  یچندش لبخند

 رفت..   ادتیمنو  یزود  نیبه هم یعنی  ؟یشناسیمن؟ منو نم -

 آمد!  یاندازم..چقدر آشنا م یم  یسوخته اش نگاه اهی چهره س به

 .. ادینم  ادمی-

 ..گهید زمی بابا کامب-

 بود!  میها ی. آقا کابوس بچگ زنمی م یپوزخند ز«ی د»کامبیگو یم تا

 ؟ یعوض یکن ی م یچه غلط نجایا-

 ..یادب شد یاوه اوه ب-

 افتاده؟ ضی خونه زن  نامحرم و مر  نیتو ا ینی بی ببند اون دهنتو..نم-

 شود.  یم کمی رود و نزد  یراه م شل

 ؟ یگیرو م  رزنیاون پ-

 گذارم.  یاش م نهیو نوکش را تخت س  دارمیشود چوب کنارم را برم  یکه م کمینزد

 کن تا نزدم شل و پلت نکردم.. تیرعا  تویاون فاصله نکبت -
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 مثل باباش نباشه؟ تونهینکن دختر..انقدر ناز نکن..دختر جعفر مگه م -

من   یبرا ی شود..خمار  عوض ی..از درد در خودش مچاله مکوبمی م شیو با لگد به زانو زنمیم یزهرخند
 !داردیفاز قهرمان ها را برم 

 وحشتناک تر از متضاد باباش باشه.. تونهیمثل باباش نباشه اما م تونهیم-

 .. یلعنت-

 بلند شو گورتو گم کن هنوز نزدم کامل ناقصت نکردم.. -

 رود.  یدر م کینزد تلوتلوخوران

 .. کنمیحواست باشه کار امروزتو فراموش نم -

 ببند اون دهنتو نکبت..-

 باز..   امیم-

 ..ی ش  یطرفا آفتاب نیبازم ا یجرئتشو دار  نمیبب -

 . چرخدیم سمتم

 با بابات قرار داشتم..  گهید کربعیاتفاقا -

 . کنمی م زی را ر میچشمها

 ؟ یچه قرار -

 خونتون.. ارمیم یبابات حور  ی..براگهید یچ یه-

  یم رونیاز خانه ب عیدوم و که با ترس سر یو سمتش م  میسا یهم م یرا رو می دندان ها تی انعصب با
 خورم..  ی سر م واریو کنار د بندمی در را با شدت م رودیم رونیکه ب  نیزند. هم

 گرید نیا ا ی..خداخورندیسر م میگونه ها یرو میو اشک ها کشندی بالخره م میشده در گلو ری جاگ بغض
 .. یما انداخت ی  است در زندگ یبتیچه مص
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 به زن و بچه خودش هم رحم کند؟  ی تواند پست باشد که حت یادم چه قدر م کی

 روزگار با انسان ها چه کرده بود؟ نیا

 ببازد و آتش زند؟  دیرا با  زشیمعتاد چرا همه چ انسان

گذارم و   یل دهانم م از آن را داخ یآورم و دانه ا یم رونیب  بمیلرزانم بسته قرص را از ج  یدست ها با
 شوم..  یبلند م  دیآ ی. حالم که جا مدهمیهمراه با بغضم قورتش م یبه سخت

  یم  یبدبخت نیدر برابر ا یمانند سد دیکردم..من با یمبارزه م  دیکه باشد من با هرجورهم
 ..ی..آر ستادمیا

 شود! روزیاو پ  گذاشتمیم دینبا

  یزنگ م لمیموبا کدفعهی خواهم سمت خانه بروم که  ی ..مدیرس یبابا م   دیکه با االناست
 دهد.. ی مانور م ش یکه نام »خسرو« رو  کنمی نگاه م یخورد..متعجب به صفحه گوش

...آخر سر تماس را  زندیهم زنگ م گر یشود..چند بار د ی..اما ول کن نمزنمیو رد تماس م کشمی م یپوف
 توپم:  یم  یو عصب   کنمیوصل م 

 ؟ی کن ی چته؟ چرا ولم نم-

 کن که ولت کنم.. رونی فکرو از سرت ب نیا-

 ؟ یجمله چرتو بگ نیهم یخواست یخب چه مرگته؟ م-

 .. زمینه نه عز-

 ..کنما یدهنتو اسفالت م  ام ی م زمی به من نگو عز-

 نداره..خشن دوست دارم!  یبی ع  یاوه چه خشن..ول-

 .. ایح  یب  ی  خشن بخوره تو اون کلت عوض ؟یبگردم..خشن دوست دار   یاله-

 خندد.. یفقط م قهیبه چند دق  کیخنده..نزد  ری ز زندی م یپق کدفعهی
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 ..میگو یم کالفه

 نمک؟  ی  خندت تموم نشد آقا -

 .. دیگو یخنده م انیم

 ا؟ یح  یب  یگیبه من م-

 ا؟ یهم هست آ یا گهید یآره جز تو کس -

 . شودیم یعصب  کدفعهی

 و واسه ماهان جون بفرستم..آرهـــه؟!  رمیخوام برم با عشقم عکس بگ یپس منم که امشب م-

ها را   نی به او ا یدانست؟ ک  یازکجا م  گرید نیشود. ا  یشود چشمانم گرد م  یجمله اش تمام م تا
 گفته بود؟

 .. بازمیحال خودم را نم  نیا با

 شقم!ع یگیم یدار  گهینداره..خوبه د یبه تو ربط  گهیاونش د-

 خانوم..  زارمی دلت م یرو رو یئتی..داغ اون بچه هدایآ نیبب -

 ..یادی ز یغلطا-

 .. ینیب یم-

 منتظرم.. -

 گذارم.. یلبم م یو دستم را رو چرخمی . کالفه دور خودم مکنمی قطع م  تی تلفن را با عصبان و

 .. کردمیچه م دیبا گر یخسرو د  نیبا ا حاال

 ..میآ  یمامان به خودم م یشوم که با صدا   یتفکرات خودم غوطه ور م در

 دا؟ یآ یکجا رفت-
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که چند  فیبکشم.. ح   یآشغال دون نیبه ا ینتوانستم دست ی. حت کنمینگاه م اطی و به ح کشمیم یآه
 دادم. ی م اطی به ح ی سر و سامان کی  عیآمد وگرنه سر یبابا م گرید قهیدق

 ..نمی نش یشوم و کنار مامان م یخانه م وارد

 مامان؟  یخوب -

 ؟ یار یآب م وانیل  کیزحمت برام  یقربونت دخترم..ب -

 روم. اما آب قطع شده بود... یآب م  ریو سمت ش  دهمیتکان م  یسر 

 چرا قطعه؟  نیا-

 .. میختی وقته پول قبضشو نر  یلیتعجب داشته..خ یخب مادر تا االنم که باز بوده جا-

 آورم..  یو به خانه م  کنم یجا م   یروم و از کانتر سطل آب یم  اطیو به ح دهمیتکان م  یسر 

 دهم. یآب را به دست مامان م وان  یل

 بخور مامانم..   ایب-

 ..زمی دستت دردنکنه عز-

رو به   واریبه د  رهیمکث خ  یشود و پس از اندک یجا به جا م  شیدر جا یخورد کم یرا که م  آبش
 .. کندی زمزمه م  شیرو

 ..دایآ-

 جانم؟ -

 ه؟یاسمت چ یمعن یدون یم-

 .کنمی نگاهش م متعجب

 نه..-

 ؟ یبدون ی تا حاال نخواست یعنی-
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 . میگو یم صادقانه

 ..دمینرس  زایچ نیبودم که به ا  ریراستش انقدر درگ-

 . زندی تلخ م یلبخند

 خودم اسمتو انتخاب کردم.. -

 .کنمیم یتبسم  یکنجکاو یرو از

 واقعا؟ -

 آره مادر.. -

 شه؟ی م  یچ شی خب؟ معن-

عروسک   کی بچه بودم بابام با چوب برام  یوقت ادمهیبه اضافه دا.. یاز آ یب ی..ترکهیاسم ترک کی دایآ-
بچه دار شدم، بچم   یدوست داشتم وقت شهیگذاشته بودم..هم دایدرست کرده بود و من اسمشو آ

 اتفاق هم افتاد..  نی..و ادایدختر باشه و اسمشو بزارم آ

 پاشد..  یصورتم م   یپر مهر به رو یلبخند

 .. بایدرون ماه..چو ماه ز یعنی دایآ-

 ؟ یگیراست م -

 بوسد.. یدهد و کف دستم را م یتکان م  یسر 

 .. ادیاسمم بهت م  نی..ایآره..از بس خوشگل-

 بوسم..  یرا م  شی بازو

قربون دست   گهیمامان سکوسکه..به بچش م تی شمام شده حکا تی مامــان..کجاش خوشگلم؟ حکا-
 برم من..  تیبلور یو پا

 خندد..از ته دل!  یاز مدتها م بعد
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 خدا از دست تو..  یا-

 شوم.. یخنده اش م  محو

 مامان..-

 جانم؟ -

 بخند..  شهیهم-

 .کندیم  مکث

 .. زمی شرمندم عز-

 چرا؟ -

 بزرگت نکردم.. یچون اونجور که دوست داشت-

 شوم..  یو بلند م بوسمیرا م  سرش

 بودم.. نیمن خوشبخت تر یکه کنارم بود نیمامان..هم-

دانستم با   ی..مدیگو یدانستم چه م ی. مزندیلبخند م میبرا  شیو با چشمها دیگو ی نم یز یچ
 .. زندی را به من م ییچه حرف ها شیچشمها

 به گفتن نبود! ی از یمن خط به خطشان را حفط بودم..ن  اما

 

 داشت  دیبا نی ااز آن و  یشرم هم گر

 داشت  دیبا نیزم  ری کسان ز  بیع پس

 ی و بد بنمائ  کیوار ن نهیآ ور

 داشت  دیبا  نیآهن یرو نهیآ چون
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 شد..  یخالصه م  یپر از شرمندگ  ینگاه ها نیما در هم  ی  زندگ

 ..میکرد یزندگ گریما با نگاه رنگارنگ همد دیآ  یم ادمی تا

 گرسنه من.. یها نگاه

 متاسف مامان.. یها نگاه

 شرمنده بابا..  یها نگاه

 از اون.. بعد

 .. کشمیم یآه

 من.. یپر از آرزو یها نگاه

 مامان.. نیغمگ یها نگاه

 خمار بابا!  یها نگاه

 نگاه ها..  نیهم اما

 را ساخته بود!  دایآ

 

 *** 

 

 سالم فرشته -

 شد؟  یسالم، چ-

 ازت بخوام یز ی چ کیفقط زنگ زدم  یچی هنوز ه-
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 ؟ یچ-

 کمیبه نقشه هامون،  زنهیقشنگ داره گند م رهیمخ من راه م یداره رو یلیخسرو خ  نیبابا ا یچ یه-
 رهی لو م یکنه همه چ یرو ادهیز گهید

 کرده؟  یباز چه غلط-

 از خودش بپرس -

 دور خودش جمع کرده  دهیتو شما د یماهان چ نیا دونمی بابا از دست شما جک و جونورا، من نم یا-

 کنم؟  کاریاالن من چ-

 جمعش کنن  انیب  گمیخب بابا، م یل یخ-

 .کنمینم  سکیفرداشب ر یفقط لطفا عجله کن وگرنه من برا-

 ..یباشه قطع کن خستم کرد-

 خداحافظ..-

حرف   ینطور یبا من ا گرانیباشم که د ری توانستم حق  ی. چه قدر مکنمیرا قطع م لی بغض موبا با
 :کنمی اندازم و آهسته زمزمه م یرا به آسمان م سمیبزنند.چقدر؟ نگاه خ 

 ؟ یک  ا،یشب خدا نیصبح، ا شهیم یپس ک -

 *** 

 

را که به  ییو به عقربه ها کردمی م یو طول و عرض خانه را ط دهیرا به دستم کوب لمیموبا ینگران  با
 آمدند؟  یچرا نم دانمی. نمکردمینگاه م دندیچرخ یم یکند

 شدم..  خسته



 د یگناه سف

189 
 

  یبلند م اطیباز و بسته شدن در ح  یصدا یطوالن یا قهیو بعد چند دق  رسدی انتظار به سر م بالخره
 شود.

 رفتم.. یم دیبا گرید قهی. ده دقکشمی م یاندازم و پوف یم ی به ساعت نگاه کالفه

 .. دمیرس  یمردک  به نام »پدر« را م نیحساب  ا نکه،یقبل از ا اما

نازک   یخنده بابا با صدا ینباشم..صدا دیکه در بدو ورود قابل د یبه طور  ستمیا یم یدر ورود کنار
 بار مهمان محفل امشب  بابا شده بود!  نیا یشود. معلوم نبود کدام دهات یبلند م  یلوس زن 

 ..لداجونیقربون اون چشات برم -

 .. کشمینگو آقا جعفر..خجالت م  یوا یا-

 .میگو یو در دل م زنمی م یپوزخند

 نکبت..  یزاشت یجاها نم نجوریپاتو ا یدی کشی الت متواگه خج-

 .کنمیبه آرامش دعوتش م  میو با چشمها  زنمیم  ی. لبخندکندینگاهم م یبا نگران مامان

 شده بودند.  کی ..نزددیآ یم شانیدر اوردن کفش ها یصدا

 خونست؟  نی هنوزم اون زنت تو ا-

 شود.   یکالفه و خمار بابا بلند م یصدا

 .. رهیمینداره..فلجه.. داره کم کم م یخانوم..گفتم بدبخته نزارم آواره شه..به ما کار  لدایکرد  شهیچه م-

گرسنه  یبرا یکه او حت  زدیم  ی. چه قدر راحت دم از مردن کسکنمی درد دستانم را مشت م یرو از
 کرد غذا نگه دارم..  ینماندنش التماس م 

 م؟ین یبب یدوست دار  یامشب چ گمیم-

 معلوم بود او هم مست شده بود..  .دیآ  یزن کش م یصدا

 ؟ یتو بساطت دار  ی..چدونمینم-
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 ها؟ نیآمدند ا یبه خانه نم چرا

 .. یتو بخوا یهرچ-

 قربون تو.. -

 نا ندارم از بس راه رفتم گهیکه من د  میبر  ایب یوا-

  هیشان را به گر یکه خوشحال کشدی نم  یشوند. اما طول  یخندد و هردو با شعف وارد خانه م یم زن
 من مقابلشان همان..   دنیکنم. وارد شدنشان همانا و د  یم لیتبد

 .. نمیب یشدنشان را به وضوح م شوکه

 پدر.. ی  به به..سالم..آقا-

 . کندی نگاهم م  رتی با ح  بابا

 تـ..تو؟ -

 .. کنمی با پوزخند حواله زن کنارش م ینگاه

 ؟یاورد دیجد یحور  نمیب یم-

 دهد. یدهانش را قورت م  آب

 ؟ یکن ی م کاریچ  نجایا-

شدند با او    یزن ها حاضر م نی مرد چه داشت که ا نی ..اکنمیبابا نگاه م  یجسم الغر و استخوان به
 باشند؟ 

 پدر..چند سالته؟  یاز سنت خجالت بکش آقا-

 .. ندینش یصورتش م   یخودآگاه اخم رو نا

 نجا؟ یا یاومد  یواس چ گمیم-

 .. ستمیا یم نهیبه س دست
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 خونه من و مادرمه..   نجایا-

 ..دیگو یافتد. کشدار م یخنده م به

 ؟یتاحاال واسه من گنده شد یاز ک-

کرده بود. لبه  میروم که با ترس خودش راپشت بابا قا یم  یدهم و سمت زن یتکان م یتاسف سر  با
 ..میگو یو آرام م   رمیگ  یرا م  قشی ز یروسر 

 ؟ یکار بد نیبراش تن به ا یکه حاضر  دهی در قبالش بهت م یچ-

 شود.  یبابا بلند م ی عصب یصدا

 .یزر زر نکن دختره عوض -

 خندم..از ته دل! یاندازم و م یباال م  ییابرو

   ؟یعوض  گهیم یبه ک  یک-

 چرخم.  یو دور بابا م  کنمی م ی. نچکنمی نم یبار نف  نیا

 ..منم دختر شمام.. گهید یشیممثل همون   یبخور  یخب البته از آخور هرک -

 وقت نکرده بود.. چیکه ه یخواست مرا بزند. کار   یآورد. انگار م یرا باال م   شیها مشت

 ؟ یبزن یخوا  ی به به..دخترتم م-

 خونه..  نیگمشو از ا-

کنار گوشش سرخم    یو عصب یجد یگذارم. با لحن  یشانه اش م یروم و دستانم را رو  یزن م سمت
 . کنمیم

 ..عکساتم دارم.. دمیآمارتو به شوهرت م  نمتیبب نجایا گهید کباری-

ترسان و پر از وحشت به سمت من   ی. با نگاهدیآ یشود بدن زن به لرزه در م  یجمله ام تمام م  تا
 چرخد.  یم
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 را درست به هدف زده بودم..  رمی. ت زنمیم  لبخند

  گهی..غلط کردم..اصال دکشهی ..بخدا منو م کشهینگو..اگه بفهمه منو م یز یتو رو خدا به هاشم چ -
 جعفر من رو خر کرد که اومدم..غلط کردم باشه؟ غلط کردم.. نیخواستم اصال..ا  ی..من نمامینم

 خندم!   یافتد. م یم هیگر به

 .. ی..نه االن که چندبار غلطاتو کردیگفتیزودتر م دیغلط کردن رو با-

 افتد.. یم  میدست و پا به

باباتو گوش کرده بودم..بهم گفت برام   یبارم بود..من  خر حرفا نیامشب اول نینه نه باورکن هم-
کارا برام   نی..بخدا شوهرم از اگردونهیپاساژا و منو م  برتمی ..گفت دوسم داره..گفت مخرهیلباس م

 ..گهیو منم خب احمق فکر کردم بابات راست م کردینم

 شود.   یم ی. نگاه مامان پر از شرمندگکنمیم پوزخند به بابا نگاه  با

 ؟ یکن یبدبخت م یخوا یرو هم م گهید یکیکه  یدار   یبدبخت چ یآخه تو-

 توپم..  ی. خطاب به زن مکندی سکوت م بابا

 زودتر گورتو گم کن.. -

  یم اطی بسته شدن در ح یصدا یزند. وقت  یم  رونیاز خانه ب  عی سر ه،یدهد و با گر یتکان م  یسر 
 . کنمی اشاره م رونیو به ب  ستمیا یمقابل بابا م یبا خونسرد د،یآ

 .. رونی برو ب-

 زر نزن.. -

 .. کنمی خبر م  سیوگرنه پل  رونی گفتم برو ب-

 . کندیم اخم

 کردم؟  کاری..مگه من چیبکن  نیتوینم  یغلط چیتو ه  کنم؟یخبر م  سیپل  یچ یعنی-
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 .. گرینارو د کی

که با زن  نامحرم رفت و آمد داشته  یه..جرم مرد متاهلک  یدونیدارم..هرشب..هر روز..م لماتویتمام ف -
 ه؟ یباشه چ

 شوم..  یصورتش خم م   یو رو زنم ی م یدهد. لبخند یدهانش را قورت م  آب

 اعدام..!-

 

 *** 

 

و  کشمیم میبه موها ی..دستستمیا یاتاق م نهییو مقابل آ کنمی صورتم را پاک م  یرو یها اشک
 .. کنمیلباسم را در تنم برانداز م

تنم کرده   دیتاب سف  کیبه تنم نشسته بود.. بیلباس عج  نینداشتم اما ا یخاص  ییبایبود ز درست
  یشانیپ یرا رو   میسرم بسته و تره از موها یرا هم مانند گوجه باال می..موهایمشک  نی ج کی بودم با 

 شوم.. یکردن م شیو مشغول آرا وشمپیرنگم را هم م دیسف یام رها کرده بودم..صندل ها

  قهیدق ستی..بکنمیداد..با استرس به ساعت نگاه م یاز قبل نشان م  باترینرم صورتم را ز شیآرا کی
به تخت   یو دست کنمیرا جمع و جور م  میها لیوسا عی مانده بود..سر یباق  یتا خبردادن به عل  گرید

 ..زنمیگردنم م ریز  یگذاشته بود کم میکه فرشته برا یو از ادکلن  کشمی اتاق م

 فرصت داشتم.. گرید قهی.هنوز پنج دقزدمیزودتر زنگ م دیفرشته با یگفته ها طبق

که قرار بود   یخانه و اتفاق  نی. از اگردمیبرم ییرایو به پذ کنمی مرتب م یرا کم ینهارخور  ز یم یرو
داده بود و گفته  هیاجرا کردن نقشه اش به من هد یاکه ماهان بر یبودم..خانه ا زاریب  فتدی داخلش ب

  نیشود. از تصور ا یمال من م شی ها ل یخانه با وسا نی کنم تمام ا یبود که اگر نقشه را درست عمل 
اما با   ندینش یلبم م یرو  یلبخند م یکردی را تجربه م یراحت ی  خانه با مادرم زندگ   نیکه قرار بود داخل ا

..بغض  دی آ یکه قرار بود با زندگش اش بکنم، قلبم به درد م یو چهره معصومش و کار  یعل  یادآور ی
 .. ای.. خدانمینش یمبل م یو رو کنمیم
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 ..دیا یاتفاق از من بدت ب  نی بعد از ا دیشا دانمیم

 ..یکرد یخدا..خودت نامرد  اما

زنده نگه داشتن مادرم دست به   یبرا یو مرا واردار کرد  یرا به من نچشاند یطعم خوشبخت  خودت
 باشد..  ایکار دن نیپست تر دیبزنم که شا یکار 

 .. زنمیم  یتلخ  لبخند

 ..ایآمد. اما خدا  یآن فرد شوهرم به حساب م هرچند

 بود..  یهم نامرد باز

 ..ینامرد ته  

 

رر  روم و قرص مق یبه آشپزخانه م  عی. سرردیگ یقلبم تپش م  ستدیا یساعت مدنظرم که م یرو  عقربه
 روم..  یم لمیخورم و سمت موبا یم  یآب وانیشده را با ل 

که شروع به بوق زدن که  یگذارم. گوش یرا کنار گوشم م لیو موبا رمیگ یرا م  یتند شماره عل تند
 خواستم..؟  یرا نم  نیچه بود..مگر هم یبرا گریاسترس د نیافتد..ا یقلبم به شماره م  کندیم

 من! یخدا

 !دی..باکشاندمی خانه م نیاو را امشب به ا دی..با کشاندمی او را م دیبا

دست  می حالت ها  رمی گ یو دوباره شماره م کنمی حرص بغض م ی.از رودهدیتماس اول جواب نم  با
 بودم! یعصبان یز یاز چه چ دانمیخودم نبود..نم

بعد   ییسا شدم که به طور معجزه آ یم دیداشتم از جواب دادنش و بر باد رفتن نقشه ام نا ام گرید
 ..دهدیبالخره چهارتا بوق جواب م

لرزد..امشب چه  یشود. ناخودآگاه تنم م  یبلند م یزن  نهیو س  یمداح یصدا  دهمیکه گوش م خوب
 بود؟   یشب
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 تاسوعا بود پس امشب..  شبیافتد..اگر د یم  یاز حرف عل ادمی

 .. کنمی م بغض

 عاشورا بود.. -

 ؟ یل یالو؟ الو خانوم اسماع -

امام  دی ..قیعشقت را زد دیق ت یبه آرزو  دنیرس ی..تو برادایا الیخی ..بزنمیم  بیدل به خودم نه  در
 »ع«را هم بزن... نیحس

 ..اصال.. اصال

 خدا را هم بزن..  دیق

 ؟ یل یخانم اسماع-

 ..کنمی م فیرا نح  میو صدا  دهمیرا قورت م بغضم

 شود.. یتازه شروع م  یباز 

 .. یعـ...ل-

 ..دی رسیبه او نم  یبه خوب   می. انگار صدادریگ یرنگ تعجب م شیصدا

 ؟ یل یخانم اسماع-

 شد..  یکه خورده بودم کم کم داشت آشکار م ی..فشار قرصکنمی م بغض

 .. ای..ب یعل-

 شود.  یتوام با داد بلند م  نباریا شیصدا

 ؟ یـــــــل یخانم اسماع د؟ییشما کجا -

 دهم.. ی..به زحمت آدرس را مچرخدی خانه دور سرم م سقف
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 .. مرمیمی..دارم..م یعل-

 شد..  ی..انگار داشت از مسجد دور م دیآ یم  دنییدو یشود..صدا  یکم م یمداح یصدا

 ..لطفا...دیاریلطفا طاقت ب  امی ..دارم مامیدارم م-

  یافتد و تنها صدا یاز دستم م ل یافتم..موبا یم ییرایدهد و همانجا وسط پذ  یضعف امانم نم اما
 دهد..  یدر سرم پژواک م یداد زدن عل

 آمد..  یداشت م یعل

 آمد..  یمن م ی  عل

 شده بود..  نگرانم

 او هم مرا دوست داشت؟  یعنی

 افتند.. یهم م  یآرام آرام رو میو چشمها  زنمیم  یتلخ  لبخند

 ..نداشتم! گهید یاگر نداشت..باز من داشتم..ول-

 ! فهممی نم یز یچ گرید و

 

 *** 

 

 « ی»عل

 

وارد  یدوزم. برا  یو بعد دوباره نگاهم را به در مقابلم م کنمیکه داده بود نگاه م یبه آدرس  ینگران  با
 آدرسش را داده بود؟  دایبود که آ یهمان خانه ا نیا یعنیداشتم.  دینشدن ترد ایشدن 

 نکرده باشم.. یوقت اشتباه  کی ایخدا
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 نه؟ ایاست  دایشماره همان شماره آ نمیتا بب  کنمیتماس ها نگاه م  ستیدوباره به ل دیترد یرو از

 سراغم آمده بود؟ دیچرا ترد دانمینم

 ... دانمینم واقعا

 . کندیآپارتمان نگران نگاهم م نگهبان

 س؟ یزنگ بزنم پل دیخوا یم-

 . رمی گ یرا باال م دستم

 .. دینه ممنون فقط لطفا بازش کن -

 دهد.  یتکان م یسر  نگهبان

 ..دیخانوم  نیا  کارهی بدونم شما چ دیخب آقا..من از کجا با -

بهش   یز یخواهم تا چ  یو م کنمی فرو رفته و درهم نگاهش م یشوم. با اخم ها یم یعصب  کدفعهی
  یاست آن وقت او از من شجره نامه خانوادگ انیدر جر یکه االن مسئله مرگ و زندگ میبتوپم و بگو

 ؟ یخواه یم

 .. هیچند ثان اما

 یبا آرامش خطاب به آن مرد م ،یو بعد از فرستادن صلوات  کشمیم  یقینفس عم هیچندثان فقط
 ..میگو

 که اونجاست..  یوقت ندارم..اون ادی آقا من ز دینیبب -

 نگفتم بودم!بود..دروغ که  قتیشوم..اما حق یخورم..مردد م یرا م  حرفم

 در رو تا نشکوندمش..  نیا دیکه اونجاست همسرم هستند..پس لطفا باز کن یاون-

چرخد قلبم  ی که قفل در م نیشود. هم یدهد و مشغول باز کردن در م یتکان م یبه ناچار سر   نگهبان
مقابل    کدفعهیکه  یاما از صحنه ا کنمیدر را باز م  یتوام با خوشحال  یافتد و با نگران یبه تپش م 

 شوم..  یشود و مانع ورود نگهبان م  یچشمانم گرد م رد یگ  یچشمانم رنگ م
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 خانومتون اونجاست؟   د؟یدرست گفت د؟یکنی م کاری آقا چ-

 . کنمی م رونی او را ب  دیلرز یکه م ییصدا با

 .. دیی..بفرماستی..بله خانومم حالش خوب ندیممنون که باز کرد-

افتاده  هوشیخانه دراز به دراز ب  یی رایدوم که وسط پذ ی م دایبا شوک سمت آ  بندم ی ا مکه در ر نیهم
 . ردیگ  یاش قلبم م یجان و صورت مهتاب  یجسم ب  دنیبود. با د

 ..دایآ-

 .. زنمیگونه اش م به

 ..دایآ ؟یخوب  دایآ-

 گرید یز ی چ اینشئت گرفته بود   ن»ع«یاز مجلس امام حس  دانمیکه نم ی. با بغضدهدیجواب نم اما
 گذارم..  یاش م یشان یپ یدستم را رو

 داغ بود..  یلیخ

 کجا بود؟   گرید نجایاندازم. ا یبه خانه م  یو غم نگاه اجمال ینگران  با

 بود؟ دایخانه آ نجایا یعنی

 پدر و مادرش کجا بودند؟  پس

 تنها بود؟  دایآ چرا

 انقدر تب کرده بود؟ چرا

 شماره مرا گرفته بود؟ آن همه آدم   نیب چرا

 .. برمی گزم و دوباره دست لرزانم را به سمت گونه اش م یرا م لبم

 فکرش را بکنم.. یداغ تر از آنچه بود که حت یلیخ
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که  پاشمی صورتش م  یاز آب را رو یآورم..کم  یم شیبرا   یآب وانیروم و ل یسرعت به آشپزخانه م به
 لرزند..  یهم م  یرو یکم  شیپلک ها

 ..زنمیم  شیصدا خوشحال

 ..یل یخانم اسماع-

 زدم؟ ی به اورژانس زنگ م دیبا یعنیاندازم.  یم  نییسرم را پا دی ..نا امدیآ ینم  ییصدا

و تشنج کند..لبم   ردی که تبش باال بگ دمیترس یتب ساده بود..منتها م کینه..مطمئن بودم که فقط  اما
 نه.. ایکردم  یکار را م نیا دیبا دانستمیگذرانم. نم  یتا اتاقش را از نظر م دایآ ری گزم و مردد مس یرا م

 کردم؟یآخر دلم را چه م اما

 کردم؟ یکار را هم درک م نیعاقبت ا اصال

 او را نگاهم نکرده بودم.. یحت  دایکه تا به حال به حرمت آ یمن

  یاوارد شوم که خدا او را بر  ییبانو میپاک بود و دوست نداشتم به حر یکه او زن  نیحرمت ا به
 بود..  دهیپدر و برادر و همسرش آفر یجهان و تنها برا  نیا باکردنیز

که مبادا دلم را بدهم و بعد ها  ندازمینگاه به نگاهش ب  یبه اندازه سر سوزن ینداشتم حت  دوست
 روم..   یشوم که هر شبانه روز در مقابلش به سجده م ییشرمنده خدا

 ..ایخدا

از خواسته شدن محبت و عشق..منتها عشق   زی..لبریدیرا آفر انسانم..همانطور که خودت م کیمن  اما
 یبرا تیدوست داشتن بنده ها یتوانم رو   یکه از تو کامل باشم م ی..من زمانی تو هست  یو اول یابد
 به تو فکر کنم.. دنیرس

 !ستمی..نایخدا ستمیعالقه مطمئن ن نیهنوز هم نسبت به ا اما

 شود سهم من باشد..  یوقت نم  چیشود که ه ی.نگذار دلم گرو کسایخدا

 در مقابل عظمت تو..  یعمر شرمندگ  کیمانم و  یوقت من م آن
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 شوم..  یم  رهیخ  دایآ دیو به رخسار سف کشمی م یق یعم  نفس

 .. نمیناچارم تا او را بب ایخدا گرچه

 .. ایخدا اما

 کردم؟   یتپش قلب و حرارت داغ  بدنم را چه م نیا

 کردم؟  یرا چه م  میقامت و لرزش دست ها یسست نیا

 کار را نکن..   نیبا من ا ایخدا

 توام فقط..  ری و حق فیبنده ضع من

 قرار نده.. یاله شیدر آزما نگونهیمن را ا ایخدا

 ناتوانم..  من

 شوم.  ی م زی خ مین میو در جا میزدا ی چکد را م یکه از چشمم م یاشک قطره

و به سرعت   کنمی دستانم بلند م یرو  یرا مانند پرکاه  دایآ یهان و ناگ  یآن میتصم  کیاخر در  دست
  یرا که از سر و صورتم م  یی. تمام کوبش قلب و کند شدن نفس و دانه دانه عرق هابرمیسمت اتاق م

 ناله یصدا  کدفعهیکه  کنمیتخت درازش م  یو رو رمی گ یم دهیفاصله کوتاه ناد نیرا در ا ختندیر
 .. دیآ یم رونی ب  شیاز ته گلو یف ی خف

 شوم..   یرا از دوشم جدا کرده باشند، آسوده م یانگار بار گران کنمیم شیکه از خودم جدا  نیهم

 ..نمینش یکنارش م ینگران  با

 ..یل یخانم اسماع-

ها با تشت آب و   نتیگشت زدن داخل کاب  یروم و بعد از کل ی. دوباره به آشپزخانه مدهدینم یجواب
 ..کنمیکردنش م هی. شروع به پاشومیآ یم رونی از آشپزخانه ب یدستمال خشک

 ..کنمیبا نم آب آغشته م  یرا هم کم شی و پاها کنمیم  سیها و صورتش را خ دست
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چرخانم و   ی م شیموها انیبا بدنش در تماس نباشند و نگاهم را هم م ادیز می دست ها کنمیم یسع
 به ذکر گفتن.. کنمی شروع م

 به راه انداخته بودم.. میبود که با خدا یشبانه ا یمناجات ها نیاش هم یبهبود یبرا  دمیام تمام

 .. دیخری م کاش

 داد.. یمهلکه نجات م نیو مرا از ا  دیخر  یم عیسر کاش

 .. بندمیرا م میو چشمها  کشمیم یآه

ام  هی نشست و پاشو یسرم م یسادات تا صبح باال یب  یکردم ب یکه تب م یزمان دیآ یم ادمی
اوردن   نییپا یتوانستم تمام آن چه را به خاطر دارم برا یم  کردمی به خاطراتم دقت م ی. اگر کم کردیم

 انجام دهم. دایتب آ

.  کردمیچک م  کربعی به  کربعیبدنش را هر   یو دما کردمی م هیساعت فقط او را پاشو کیبه  کینزد
شد به   شتریبدنش از چهل ب یگرفتم که اگر دما می..تصمرفتی باالتر هم م چی آمد ه یکه نم  نییپا
 .. کندیم دن یبدنش شروع به لرز کدفعهیبودم که  امدهی ن رونی ببرمش اما هنوز از فکرم ب مارستانیب

  عیبودم. سر یشتر یب یاندازم. دنبال پتو یم یشوم و به اطراف نگاه یبلند م میاز سرجا ینگران  با
 یم دایآ یو رو  دارمیبرم یمسافرت  یسه تا پتو یروم و با خوشحال   یگوشه اتاق م یوار یسمت کمد د

تا  مبا پتو تمام بدنش را بپوشان  کنمی م یخاطر سع  نیشد. به هم یلرزشش تمام م دیاندازم. با
 لرزشش کمتر شود. 

خورد. صفحه اش    یزنگ م لمیکه موبا کنمیق شروع به قدم زدن منگران در اتا یساعت کیبه  کینزد
 نگران شده باشد.. دیتا االن چقدر با چارهی. ب کندی م ییخودنما  شیرو دی نام وح کنمیرا که باز م 

زده بودم  رونی ب  ئتیاز ه کدفعهیکه   یشد. من یاو بود نگران م یهم جا یهم ندارد. هرکس یر یتقص
 زدم؟  رونیدانست که من چرا ب یم د یهم خبر نداده بودم. او از کجا با یو به کس

 ..دهمیسوق م دایو معصوم آ ی. نگاهم را به نگاه مهتاب ندینش یم  بیعج  یدر قلبم حس ناگهان

پلک   یدهم و حت یدل به نگاهش م قیبار انقدر عم نی اول ی. براندینش یگوشه لبم م یکمرنگ  لبخند
 م.  گذار یهم نم یهم به رو
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 شکننده...  اری و البته بس  طونی حال ش نی و درع  دیرس یبه نظر م  یدختر ساده و مهربان یلیخ

به  یشود..کالفه دست  یقطع م  لمیزنگ موبا یک دانمیشوم که نم  یم دایصورت آ یقدر محو زالل  آن
واقعا نابود   کردیم دایادامه پ تی وضع  نیا شتریب ی..اگر کمنمینش  یم نیزم یو رو کشمیم میموها

زنگ   ژانسبه اور عیسر دیرفتم..با یساختمان م نیخانه و ا  نیزودتر از ا دیرفتم..با  یم دی..باشدمیم
 کردم..   یکار را تمام م نیا دی..باکردمیو خودم را رها م  زدمیم

 نبودم..  یباز  نیا یبرا یآدم  خوب  من

 بلد نبودم.. یگر یباز من

 بودم هم که بلد باشم.. اموختهین

 را..  یژانر  نیهم چن آن

را کنار گوشم   لیشوم و موبا یاز اتاق خارج م عیشود، کالفه و سر یبلند م  لمیموبا یدوباره صدا یوقت
 گذارم..  یم

 سالم..-

 ؟ ییمعلوم هست کجا ؟یعل  یسالم..خوب  کیعل-

 اندازم.. یبه ساعت م ینگاه

 مد. ناچار شدم برم.. او شی برام پ یکار فور  کیآره خوبم..-

 ؟ یبه کار مهم برس  یبر   یو ول کن ئتیکه ه  یهست یمنو قال نزار پسرجون..تو آدم-

 ..هرگز.. کردمی را رها نم  ئتیگفت..من هرگز ه یراست م ی گفت..لعنت یم راست

 افتاد.. یناگوار م یاگر اتفاق یحت

 لرزد.. یمهابا دلم م یدهم و ب یسوق م داینگاهم را به اتاق آ ناگهان

 ..دایآ یعنی
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 انقدر مهم بود؟ دایآ یعنی

 الو؟  ؟ییکجا-

 بود..  یهستم..آره کار مهم-

 شود.  یآرام م شیصدا

سادات دلش هزار راه رفت..منم با هزارتا دروغ بهش گفتم که تو موسسه برات کار   یب  یبنده خدا ب -
بازم حرفمو   دونمی..گرچه میرفت ی ر بدخب  نکهیو بدون ا یعجله کرد نیاومده..واسه هم شیپ  یمهم

 باور نکرده.. 

 ..د ی..ممنونم وحدونمیم-

 ؟ یخوب   یچقدر صدات گرفتست..مطمئن-

 خوبم.. -

 ..یرو من حساب کن  یتونیم شهیبدون هم نوینبودم اما ا یخوب قیرف ادی ز دونمی..میعل  نیبب -

 .. زنمیم  یلبخند کمرنگ یخستگ  انیم در

 ..دی وح یخوب شهیتو هم-

 خنده..  ری ز زندی م یپق کدفعهی

 ..قربون تو بچه.. کنهی هم م یباشه باشه برو خودتو لوس نکن..چه ابراز احساسات-

 ..کشمی به صورتم م یو دست  خندمیم

 بخدا.. یشیتو آدم نم -

 رو تکرار کنم؟   یز یچ کی یبابا پسرجان..الزمه که ه یا-

 .. نمینش یم نمیب یکه م یمبل  ن یاول یرو

 کدومو؟ -
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 ؟ ی فهمینم  نویکه من فرشتم..تو چرا ا نیهم-

 رفت..  ادمی دیآخ ببخش-

 .. بخشمتیم ندفعهینداره ا یب یخب ع -

 ..یکن ی م یواقعا لطف بزرگ-

 خوام بخوابم.. یپسرم..حاال برو که خستم م دونمیم-

 .. یراست-

 خوام بخوابم..  یمگه نگفتم مزاحم نشو؟ م-

 .. دیاا وح-

 ..قهیفقط دودق یی خب باشه..چون تو-

 درد..اصال من باشم با تو حرف بزنم. یا-

 خوره..خوب بگو..  یآخ چه زودم بهش برم -

 از اون پسره چه خبر؟  گمیم-

 ؟ یک-

 حامد.. -

 ..یسالمت  یخبر خوش-

 .. الیخ یب-

 ..؟ الیخ یب  ویچ یچ-

 .. اری در ن یمشکوک باز -

 .. تیانسان  بدون ترب  یخودت مشکوک ؟یمشکوک  چ -
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 ادب..از خواهرش برام بگو..  یب-

 ؟یدار  کاری تو با خواهر مردم چ ن،یهــــ-

 .. دیوحــــ-

 ه؟یچ-

 خودت و خواهر حامده.. هیمنظور من قض -

 ؟ یکن یدختر مردم صفحه درست م یچرا برا نیهــــ-

 .. یکنیاما تو درست م  کنمی من درست نم-

 .. میپسر خوب میلیادب..من خ  یب-

 ..گهیخب بگو د-

 .. ستی ن یب خبر امـــم خو-

 خبر خاصشو بگو..-

 ها..اصال من غلط کردم به تو زنگ زدم..  یعل زنمتی م امیم-

  یو نگاهش کم دایوقتم را بگذرانم تا مگر فکرم از آ دیخواستم با حرف زدن با وح  ی. مزنمی م یلبخند
 شود..   یخال

 ..یدل بهش داد دونمیمن که م-

 .. یفکر کرد جای تو ب-

 ..دمتونی..برو خودتو خام کن..خودم ددیوح-

 ..آهسته..خندمی..مکندی سکوت م کدفعهی

 ؟ی شد؟ موش شد یچ-
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 ؟یدیپر رو..تو کجا ما رو د ری نخ-

 ..دمتونیتو راهرو د زمی بر ییخودم چا یتو موسسه..اومدم برم برا-

 هستش.. یا یزعادی چ کیکه  نیخب ا-

 !یدل بهش داد دونمیکن، من خودم زغال فروشم..من که م اهیپسرجان برو خودتو س -

 غمبرخدا؟ یپ ای یب یشما عالم غ دیببخش-

حنا خانوم رو دوست   دونمی..من که مشناسمیم یمثل چ قمویبنده خدام که رف  کیاعوذ باهلل..من -
 ره؟ ی پذی..منتها مامانت حنا خانوم رو میخواد پنهون کن ی..نمیدار 

 پرد..  یاز دهنش م کدفعهی

 از خداشم باشه.. -

 رود..  یخنده من بود که به هوا م اما

 درمون.. یدرد ب-

 ..یگفتم؟ خودتم خودتو لو داد یدید-

 .. یخب حاال که چ-

 . کنمی م یرا جد لحنم

  وهیو ش  انیرو از لحن ب  نیکه ناپاک باشه من حداقل ا ستین یی..حنا از اون دسته دخترادیوح نیبب -
به خودش جرئت داده که ازسمنان    ییهست که به تنها ی و محکم  ی..مطمئنا دختر قودمیگفتارش فهم

 دهید یودختر ق  کیباشه..اون دختر  شونیمشهد و به فکر رفاه و آرامش زندگ  ادی با برادر معلولش ب
که تو موسسه داشته متوجه  ییطبق برخوردها نویعمل کنه ا دهیسنج  یلیخ  کنهیم یکه سع شهیم

و عشقت   یخوام اگر دوسش دار  ی..ازت میهست نطوریکه هم دونمیخوام..م  یشدم..فقط ازت م
دختر و    ستی..خوب ن یو بعد هم به فکر اقدام باش  یبزار  ونیرو با مادرت در م  یاول همه چ هیواقع
بزنن..بحث، بحث    یعاشقواسطه مقابل هم دم از عشق و  یب  ایخوان با واسطه   یکه هم رو م یپسر 

  یعفت و پاکدامن یخدا برا یکه وقت  نهی..بحث استی هم ن  دیفکر کردن عقا  یم یخشک بودن و قد
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  میتونی..و ما هم نمستین یصالح بنده هاشه و چ یکه چ دونهیمرد و زن صحبت کرده پس حتما م
بدون تا هرکجا که   نمیکه...و ا میرو گفته؟..وگرنه هممون اعوذ باهلل خدا بود  نیکه خدا اصال چرا ا  میبگ
 مطمئن باش!  شهیهم نویخدا من پشتتم...ا یار یبا  ستن،یجلوت وا هیاگه بق یحت  یبر 

 ..زنم ی م یدهد..لبخند یگوش م  میدر سکوت به حرف ها شهیهم مثل

 ..کنمی نم تتی..اذگهیبرو د-

 شود. گرم! یبلند م شیصدا

 پسر.. یممنونم که هست-

 ..خدانگهدار.. نطوری قربونت..تو هم هم-

 کند..  یم  مکث

 خداحافظت.. -

 

 *** 

 

و به  کنمیتخت بلند م یخواب سرم را از رو مهیشود، با دلهره از حالت ن  یکه بلند م یفی ناله خف یصدا
 روم..  یم دایبه سرعت سمت آ کنمیرا که درک م  تیاندازم. موقع یم یاطراف نگاه 

 ..زنمیو لبخند م دهیکش یبازش نفس آسوده ا یچشمها دنید با

 ن؟ یخوب -

 رود. یدر هم م شیاندازد و بعد هم اخم ها یبه ساعت م ینگاه

 خـ..وبم.. -

 .دهمیتکان م  یو سر   بندمی را م میچشمها
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 خداروشکر.. -

 . ردیگ یم  شیرا به بازو دستش

 گرممه..-

استراحت کنم دوپتو را از   یبخواهم کم نکهیاندازم. حق داشت..قبل از ا یم  تشیبه وضع ینگاه
و تب سنج    کشمی م شیمانده بود. پتو ها را از رو یباق  گرید یبرداشته بودم اما باز هم دو پتو  شیرو

 .. رمی گ یو سمتش م دارمیکنار تخت را برم

 رم؟ یتبتون رو اندازه بگ شهیم-

امده بود اما  نیی شوم..دو درجه نسبت به قبل پا یآسوده م یتبش کم  دنیدهد. با د یتکان م  یسر 
 بود.. ادیاو ز یباز هم برا

با    ابمشی م ی.. وقتردمیگ یم نوفنی دنبال استام هیاول ی روم و داخل جعبه کمک ها یآشپزخانه م به
  یم باال ش یقرص داخل دستم ابروها دنیروم. با د یآب به اتاق م  وانیل کی همراه با  یخوشحال
 پرند. 

 ه؟یچ نیا-

 .دهمیرا به دستانش م وانیاندازم و قرص و ل یرم یرا به ز سرم

 .. دیبهتر بش دی..بادیلطفا بخور-

 خورد.  یو قرص را م دهدیتکان م  یسر 

 خواستم مزاحمت بشم..  ی..نم یممنون که اومد-

 .. دیحرفو نزن  نی..اکنمی خواهش م-

رفتم و خودم را از    یزودتر م دیدوست نداشتم.. با گریرا د  تی وضع  نیکردم. ا یعزم رفتن م دیبا گرید
 هم شد بود.. داریب دایدادم. به خصوص که حاال آ  ینجات م  امتیق نیا

 .. زندیم میشوم، صدا یکه بلند م  نیهم
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 *** 

 

 دا«ی»آ

 

 شوم.  یشود، مضطرب م  یتخت بلند م یاز رو یوقت

 کجا؟ -

 اندازد. یم ر یسر به ز شرمنده

 ندادم. حتما نگران شدن. یسادات هم خبر  یب  یموندم..به ب نجایوقته ا  یلیبرم..خ دیامن ب  دیببخش-

 یگذاشتم نقشه ام به هدر م یم  دیرفت..نبا یگذاشتم م یم دیشوم..نبا ی م زی خ میتخت ن  یرو
 هم بود.. تمانیرفت..به خصوص که امشب..شب  آخر محرم 

 .. شیفرشته با نسخه نوشتن ها نی..از دست ادیهم چه قدر طول کش یتب  لعنت نیا

 .. میگو یم زیر ی و آخ رمی گ یدستم را به سرم م یالک کدفعهی

 شود.  یم نگران

 شد؟  یچ-

 لرزانم..  یرا م میصدا

 ..داغم..ستی..حالم خوب نستمیخوب ن-

دانستم که  یماندن سخت در عذاب بود و هم م نجایدانم که از ا  یشنوم. م ی کالفه اش را م یصدا
 .. کنمی و نگاهش م زنمیم یموضوع لبخند گرم  نیتواند مرا تنها بگذارد..با فکر به ا ینم

 رفتم..  یدر نقشم فرو م شتریب دی..باکردمی م یبهتر باز  دیبا
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ا آمدن از تخت ر نییشوم..قصد پا یو سمت لبه تخت خم م  کنمیرا باز و بسته م سمیخ چشمان
 . کندیرا بدون آن که با بدنم تماس دهد حائل کمرم م  شی و دست ها دیآ یسمتم م یداشتم.. با نگران

 .. دیش ی..چرا بلند میل یخانم اسماع-

 .. کردمی کار را تمام م دیرساندم..با یخودم را به او م   دی..باشدمیبلند م  دیبا

 ..یواقع  هی..واقعیبار نه الک  نیلرزد..ا یم میصدا

 .. تونمینم یعل-

 نبودم.. یخوب   گریکنم..من باز یتوانستم باز  یتوانستم..واقعا نم  ینم واقعا

 .. لعنت

 گذشتم.. یکه دوستش داشتم هم م یاز کس  دیکه با یزندگ   نیبه ا لعنت

 شوم..  یرها م  کبارهیو به  کنمیرسد که ضعف م  ینم نیهنوز به زم میشود و پا ی م  شتریدستم ب لرزش

برج بلند   کی .. من از نی فاصله تخت تا زم ای..یمتر  کیفاصله   نیا یش به جا..کا بندمی را م میچشمها
 شدم.. یو مرتفع پرت م 

 .. دمید یرا نم  یزندگ نیرنگ ا گریشدم و د یپرت م کاش

 .. کاش

بستم و   یناتوان، کمر  همت م شهی مثل هم ف،یضع شهی مقابلم نبود و من اکنون مثل هم  یعل  کاش
 شدم..  یخورم، خودم بلند م  یم ن یزم یوقت

 گذارد..  ینم اما

ام را با   یمدت زندگ نیروم که تمام ا یفرو م  یدر آغوش کس میآ یبه خودم م ی گذارد و وقت  ینم  یعل
 وجود عشق  پاک  او خوشبخت بوده ام.. 

 آنکه دوست دارمت اما ندارمت  یا
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 فشارمت اما ندارمت  یم نهی س بر

  راهنیراهش را سمت پ چکدیکه از چشمم م یقطره اشک  نی . اولشکندیو بغضم م  زنمیم  یتلخ  لبخند
  یکه تو بالخره و اکنون در محاصره زن یبر قلب عل زندی و مهر م کندی کج م یعل  یمردانه و خوش بو

 ..یهست

 پرستد..  یکه عاشقانه تو را م  یزن

 ..یهم ندار  یراه فرار  چیه و

 ..کنمی را به وضوح حس م شی دست ها لرزش

 ..اما نه..زندیشود و سکوت اتاق را در هم م یم ختهیآم ی قلب عل دیتند قلب  من با کوبش شد ضربان

 ..د یکشیم  نجایبه ا دینبا

 ..زنمی م ادیدلم فر در

 .. یشدم لعنت یبه آغوشت وابسته م دینبا

 شد هم بسنده کرده بودم.. ی م  غیکه از من در یبه همان چشمان  پاک من

 انگار او شجاع تر از من بود.. اما

 نشاندم.. یتخت م  یو رو کندیمن را از خودش جدا م یبه آرام میایاز آن که به خودم ب قبل

 .. ردی گ یم یلرزانش قلبم را به باز  یصدا

 ..برم.. دیمن..با-

 لرزد.. یرفت..چانه ام م  یم دینبا

 رفت..   یگذاشتم م یم دینبا

 قرار بود مال من نباشد.. اگر

 باشد..  دیهم نبا  یگر یمال کس د پس
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 .. یعل-

 .. چرخدی..سمتم نمستدیا یراه م وسط

 شود.  یم یجد م،یبگو  یز یاز ان که چ قبل

 .. یباز  نیا یبرا ستمین  یخوب گریمن باز-

 ..ستمیا یشود..م یفشرده م قلبم

 ؟ یگیم یچ-

 ..یل یخانم اسماع-

 دهم.. یتو را عذاب م نگونهیکه ا ردی بم  تیبرا دای بغض دارد..آ شیصدا

 ..کنم ی زمزمه م ناخواسته

 جانم... -

 ..زنمی توام با اشک م ی..لبخندکنمی دور هم احساس م نیرا از هم  شیها چهی شدن ماه  منقبض

 نالد..  یم

 .. دینکن -

 ..دارمشی..برمبرمیتشک تخت م ریو دستم را ز نمی نش یم یارام به

 مجبورم عوضش کنم. مجبورم!  یبود ول یگر ید زیچ نقشه

 نکنم؟  ویچ-

 ..دارمیسمتش قدم برم  آرام

 .. دیرو..لطفا تمومش کن یباز  نیهم-

 د؟ ید یم یداستان  عشق را باز  نیاو ا یعنی..کنمیهوا بغض م یب
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 ..یعل ستین  یباز  نیا-

روز   ستیرو تا ب تی محرم مهلت دیکه ازم خواست ی..همون شب دیهست..خودتونو به اون راه نزن-
 .. دیدار ینقشه ا  کیکه  دمیبخونم فهم 

 ..ستمیا  ی..درست پشت سرش مزنمیم  یتلخ  لبخند

 ؟ یپس چرا اومد-

 ...کندیم  سکوت

 را دوست داشتم..  سکوتش

 ..کنمیم شی برا یقشنگ ری تعب چون

 مرا »دوست دارد!« دیاو هم شا که

 

 یمرا آزرد تو

 خودم کوچ کنم از شهرت  که

 راحت   التی خ تو

 روم از قلبت  یم

 ت ی خاطره در شب ها نیشوم دورتر یم

 یخند یبه من م تو

 ی عشق ول نیسوزد از ا یو م دیآ ی: باز مییگو یبه خود م و

 گردم ، نه یبرنم 
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 ..کنمیم زمزمه

 ؟ یگینم-

 ..کندیم  سکوت

 گفتم.. یم دیبا

من تمام   یبرا یقبل از آن که عل  د یکردم..با ی از من متنفر شود بهش اعتراف م  یقبل از آن که عل دیبا
 شود..قبل از آن که نابود شود..

 در قلب من دارد. یگاهیکه چه جا میبهش بگو حداقل

 .. یعل-

 ..شکنمی دهد. م یرا نم  جوابم

 باشه..نگو.. -

 . برمیمانم و با بغض دست لرزانم را باال م ینم  منتظر

کردم و و او هم  یم  لیرا به او داشتم تحم یدانستم چه عذاب یلرزش به خاطر آن بود که م نیا دیشا
 راند.. ی داد و مرا از خودش نم  یبه خرج م یمردانگ

 گذارم..  یاحساسات را کنار م  اما

 تمام شد.. گرید احساسات

 ..شهیهم یبرا

 درخت جان  ،یدرخت بهشت یخواهم ا یم

 باغ دل بکارمت اما ندارمت  در

 ..کنمیتلخ م  یتبسم 
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بود..محبت    یبود..ندامت کاف یبود..احساس کاف  یبود..عشق کاف یکاف گریدهم..د یرا هدر نم   وقت
 کافـ... گرید یبود..عل  یکاف

وشش  گ ریشده ام را ز  انیشوم و با بغض تمام احساس طغ  یاز پشت سر سمت گوشش خم م آرام
 .. کنمی نجوا م

 نشده بود..  ری کاش د-

برم    یفرو م  شیرحمانه سرنگ را با تمام قدرت در بازو یبزند، ب  ی قبل از آن که به او اجازه دهم حرف و
 و..

 ..!رمیم یم

 

 *** 

 

تا   یز یدادند که زود باش و بجنب که چ یتاک وار هشدار م کیافتد که ت یبه عقربه ساعت م نگاهم
 یگر یچاره د نیهم یشد برا یمال من نم یدانستم آخرش هم عل یاست..گرچه منمانده  یپگاه باق

  محزونقرارداد بسته بود را از دست دهم. نگاه  میرا که ماهان برا  یخواستم حداقل پول ینداشتم. نم
تخت درازش کرده بودم. با بغض مانتو ام را   یاندازم که رو یم  یجان عل یو بادکرده ام را به جسم ب

 یو آهسته رو نمینش یتخت م  ی . کنارش روکنمیپرت م  یآورم و شالم را هم به گوشه ا یاز تنم در م
 شوم.  یصورتش خم م 

 که مهرت به دلم افتاد؟ یداشت  یآخه تو چ-

اش   ینیب یو تا رو  کشمیپرپشتش م یابروها یگذرانم. دستم را رو یصورتش را از نظر م  یاجزا تمام
 دهم..  یادامه م

 یکه م یچشمات بستست اما بازم از کار  نکهینگاهت از کجاست؟ چرا با وجود ا تیمعصوم نیا-
 کشم؟ی خوام بکنم خجالت م
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 . ندی نش یگونه اش م یو رو چکدیاز چشمم م یاشک قطره

 بندم؟ ی که دارم دل بهت م دمیتو شدم و نفهم  یایوارد دن  یچجور -

 .میگو یحساب انگشت شمار م  کیو با  کنمی م یخنده ا تک

اصال   ؟ی عل هیچه گناه نیعاشق شدن..اما من شدم، ا یباشه برا یچند روز اونقدر کاف  کنمی فکر نم-
 ؟ یچطوره عل   دی. گناه سفزارمینه؟ من براش اسم م ایاسمشو گذاشت گناه؟  شهیم

 لرزد.  یام م چانه

 .. یعل-

 شود.  یدر حال خفه کردنم م یلعنت  بغض

و    رمیعکس بگ  اتی از مهربون گفتنیکاش بهم م ،یعل تونمیباهات بکنم. نم نکارویا تونمیمن نم یعل-
 آبروت کنم و..  یازم بخوان ب  نکهینه ا یشد  یسربلند م  ایآبروتو ببرم اونوقت تو کل دن

 .. نندینش یم میگونه ها یتند تند رو میشکند و اشک ها یم بغضم

 اد؟ یداره که از خودمم بدم م  یاون نگاهت چ یعل-

 رود. یهقم به هوا م هق

 ..تونمی..من نمنجاینکن..نمون ا وانمی..دینکن عل-

 . زنمیاز ته دل زار م یچارگی ب با

 بشه.. چارهی نگاه ب نیمن طاقت ندارم ا  یعل-

..داشتم از عذاب  مردمی..گرچه او خواب بود..اما من که خواب نبودم..داشتم مکنمیته دل هق هق م از
 . ردمیمیاالن م  نی بود از هم  یکه در انتظار من و عل ی عاقبت

 بزنن..  ییآبرو یپاک ننگ ب یچشما نیبزارم به ا تونمی..من نمیعل-

 .. کشمیدستم را به گونه اش م یچارگیو با ب کنمی را بلند م سرم
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 .. ضهیکنم؟ مادرم مر کاری چ یگیم-

 . کنمی م بغض

 .. یکنم عل کاریرو انتخاب کنم..چ  یکی شما   نیب دی..من بارهی میاون داره م-

 چکند. یصورتش م یرو میگلوله اشک ها گلوله

 .. یمهربون  یلیتو خ  دونمینه؟ من که م گهید یبخش یم-

 اندازم. ی را به آسمان م نگاهم

 ؟ یبخش ی م ا؟یخدا  یتو چ-

لرزان   ی را با انگشتان   نشیو دورب  دارمیرا برم لمیموبا  کیستریه یدهم و با خنده ا یتکان م  یسر 
 . کنمی م میتنظ

 ..مطمئنم اصال.. نی بخشی اره حتما منو م-

 .کشمی دراز م یعل  کنار

 بود! داریب  یعل  کاش

 شد. یدر سرم اکو داده م یعل  یحرف ها مدام

 خدابزرگه..خدابزرگه.. -

 . کنمینگاه م یو به عل   زنمیوحشت افکارم را پس م با

 ..تونهی..اون نم ستی..اون بزرگ ننه نه دروغه-

دکمه اش بکشم که  یخواهم که انگشتم را رو یو م کنمیم  میتنظ  یخودم و عل  یرا رو  نیدورب فلش
 شود.. یدر سرم بلند م ییناگهان صدا

 

 نهیتو مد سوزهیم نیاز ا دلم
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 یدار  یچه غصه ا  گهینم یک ی               

 که شب تا سحر واسه مردم تو

 ... یزار یکم نم یز یدعاهات چ تو

 

رفت و همه   یم ی. هوا رو به روشن کنمی شوم و به اطراف نگاه م  یم زی خ می. متعجب نردی گ یم قلبم
 محض فرو رفته بود..  یجا در سکوت 

 بود.. یعیاز کجا اومد؟چقدر طب  گهیصدا د نیا-

من ته خط بودم اما باز   نکهیبا ا ؟ یترس از چ دانمی. نمرد ی گ یو ترس تمام تنم را در بر م کنمی م بغض
 سراغم آمده بود. ترس از ندامت! یترس کیهم 

 همان است..  یآر 

 

  بیعج ی را بفشارم اما باز هم آن صدا با سوز  نی تر نشده دکمه دورب ریخواهم تا هرچه د یم  دوباره
 دهد.. یدر گوشم ندا م

 

 ی فتنه شده که تو حت یجور 

 ... یندار  ییخوبام جا ونیم                

 

 .رندی گ یقرار م میگوش ها یقرار رو یب میافتد و دست ها یاز دستم م  لیشدت شوک، موبا از

 تو؟ یمادر؟بازم اومد یبازم اومد-

 ؟ یعیطب  نقدری. حتما توهم زده بوم..اما ادیآ ینم  ییصدا
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نمانده بود. حتما ماهان مرا  یتا طلوع آفتاب باق  ادیاندازم. ز  یم  و نگاهم را به ساعت کنمی م بغض
 ..کشتیکرده بود..مطمئن بودم م دمی..تهدکشتیم

 خواند..  یبار در قلبم م نیرا بردارم اما همان صدا ا لیخواهم موبا یم دیبا ترد  دوباره

 

 با لبخند که انگار نه انگار  یمشغول کار  باز

 وار یدر و د ن یکه ازت دوتا دنده شکسته ب                    

 گرده ی برنم  یبرات نگران نباشم که نفست گاه چرا

 که تموم نفسات پر درده  رمیمادر برات بم ی اله                    

 

پرت   نیزم  یرا رو  لیسوزاند موبا یرا هم م میدلخراش که گلو یادیآورم و با فر یبار طاقت نم نیا
 .. کشمیرا م میبرم و محکم و از ته دل موها یو دستانم را با هق هق باال م کنمیم

 ..تـــــــــونمیمن نم-

 . زنمیم ادی بغض فر با

 من طاقت اون بغض حضرت زهرا »س« رو ندارم..-

 .زنمی . با بغض و ترس رو به آسمان داد مکشمیم  یعل یو پتو را رو میآ ی م  نییتخت پا یرو از

بودنم رو به رخم نکش..انقدر گناهکار    رینکن..انقدر حق  تم ی..باشه انقدر اذکنمی..نکردم..نم ایباشه خدا-
 بد کردم.. دونـــمیبودنم رو نشونم نده..خودم م

 گذارم..  یقلبم م یو دستم را رو  نمینش یم  نیزم  یهق هق رو با

راحت باش..از شر من هم راحت شد..آره  گهیبنده خوبت..آره د نمیا ای.بمن بدم.  دونمیباشه م-
بنده خوبتو ببرم..در عوض   یعکس بندازم و آبرو  یخواست تا با عل یم ی..اون ماهان لعنتدونمیم

 بده تا مادرم رو باهاش درمان کنم.. یخواست بهم پول هنگفت یاونم م
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 ..خندم یتلخ م  هیگر انیم

 اما نکردم.. -

 روم.   یم یشوم و سمت عل یم بلند

 ؟ یچرا عل  یدونینکردم م-

 .بوسم یاش را م  یشانیو از ته دل پ  بندمیرا م می و چشمها زنمیم  لبخند

..چون  فتمی خدا م  ادی بیعج نمتی بی م ی..وقتیچون من دوست دارم..چون تو خدارو دوست دار -
 یدوست داشته باشه من رو هم دوست داره اما اگه کس یاز هرکس  شتریکه خدا رو ب یبنده ا دونمیم

 خود دارند.. یخدا هم که جا ینداشته باشه بنده ها یگاهیخدا براش جا

 دَوم.. یو بدون فکر سمت حمام م زنمیم رونیاز اتاق ب عیو سر میزدا یاشک لجوجم را م  قطره

 رو انتخاب کردم..   یکی  یمادرم و عل نی من از ب  ایدرسته خدا-

 .زنمیغض و اشک رو به آسمان چشمک مب با

 نه اون دوتا..اما.. ییهم تو یکیاون -

نگران و مضطرب به ساعت   یو نگاه کنمی را از بسته اش خارج م  غیدرنگ ت  یشوم و ب   یحمام م وارد
خودش را از دست    ریتاث  یهوش یب  یشد و دارو یم داریب   یعل گرید قهیاندازم. تا چند دق یام م  یمچ
 داد. یم

 . زنمی را باال م نمیها است  وانهیزنان مثل د  لبخند

 .. کشمینگفتم که خودمو نم ایاما خدا-

 

 لینک زیر مراجعه کنید صفحه به    503یه ادامه این رمان در  برای ته 

https://zarinp.al/353012 

https://zarinp.al/353012
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