
  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1  

 

 

مسیحاي عشق	رمان:  

فاطمه نظرينویسنده:   

www.RomanDooni.ir 

http://www.RomanDooni.ir


  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 2  

 

پیرزنی که از .چادرم را درمی آورم، تا می کنم و داخل کیفم می گذارم
آن سوي خیابان می گذرد با تعجب نگاهم می کند.سرم را پایین می 

  و به طرف خانه حرکت می کنم. شممقنعه ام می کدستی به اندازم،

  کوچک کیفم را باز می کنم.به دنبال کلید،زیپ 

 می هو به دنبالش،بگو مگو از  خانه ي همسای يصداي شکستن چیز
  آید،سر تکان می دهم. باز هم که دعوا...

شوم،حیاط وسیع خانه مان این روزها  می هدر را باز میکنم و وارد خان
.خانه ات وسیع باشد،هرچقدر هم که دارد برایم را کبریت قوطی مکح

محـبت در رگ هایش جریان نیابد،می شود  بزرگ،تا وقتی
  ،قفس،زندان و حتی خوفناك..تنگ،سرد،تاریک،حقیر

  از سنگفرش ها رد می شوم،ماشین بابا در پارکینگ نیست.

 و خنده صداي. شومیداخل م و نمک یروم. در را باز م می بالا ها هاز پل
  .است بلند زنانه ي قهقهه

  !نبهش سه يعادت همیشگی مامان،دورهمی ها
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خواهم یروم،نمیپاورچین پاورچین و خمیده خمیده به طرف پله ها م
مرا ببیند و با تمسخر به یکدیگر نشان دهند؛ دوست ندارم ریز 

  .من مثل يبخندند و مادرم شرمنده شود از داشتن دختر

  پله ي اول را بالا می روم که صداي مامان میخکوبم می کند:نیکی

  برمی گردم:سلام مامان

  دیگر عادت کرده ام.و من  لامم را نمی دهد؛مثل همیشــهجواب س

چرا جواب بدهد وقتی من با کارهایم،به قول خودشان،آبرو و شرافت 
  خانوادگی مان را نشانه رفته ام....

  :بابا زنگ زد گفت ساعت یک می آد دنبالت،براي کلاس کنکور._

  ،ممنونه:باش_

  ف هال می رود.باز هم جوابم را نمی دهد،برمی گردد و به طر

زیر پاهایم،آرامم  چوبی هاي پله قیژ قیژ يروم. صدامی  بالا ها هاز پل
می کند. درست است که اهالی این خانه دل خوشی از من ندارند،اما 

  من با در و دیوار این خانه طرح دوستی ریخته ام.



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 4  

 

وارد اتاقم می شوم،مقنعه را از سرم می کشم.زیپ کیف را باز می کنم 
یاهم را با احتیاط بیرون می آورم،صدف باارزشم را زیر لباس و گنج س

هایم داخل کمد مخفی می کنم.با عشق دستی رویش می کشم و 
 ههم باشی که ها،تو هکنای و ها هزمزمه می کنم:بیخیال همه ي طعن

  .است خوب چیز

  تا آمدن بابا وقت زیادي نمانده،باید کم کم آماده شوم.

  آورم. می بیرون دکم از را ام مشکی ي هکول

  .کتاب ریاضی و عربی ام را با دفتري داخلش می گذارم

 هستم،از بابا همراه هکمانتوي بلند دارچینی می پوشم. حالا 
نم. شلوار و کردن محرومم. پس باید رعایت لباس هایم را بچادرسرک

  .یپوشم و پالتو بلند بافت ذغال یم یکمش يمقنعه 

  زنم.ی دارم و از اتاق بیرون م یآل استارم را بر م يها یتانک

نار دیوار آرام آرام کآید. از  یو بخند م بگو صداي هنوز ها هپل ياز بالا
  آید. یشود،بیرون می روم،اما باز مامان متوجه ام م یاز پله ها پائین م
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 یم سرش شتپ را در و آید یم شود،بیرون یم ام متوجه ماماناما باز 
 .بندد

 پوشیدي؟ هچی اینا:_
 .مامان خریدیم باهم رو زنم:اینا می نفهمیدن هب را مخود

 اپ تا سیاه،سر پا ن،سرتاک نگاش ..رنگی ست این با نه ولیبله،:_
 نک عوضشون برواینا؟ با گیره نمی خودت دل ..یکمش

 جوابش هک گذارد ینم ماشین بوق يصدا اما بگویم يچیز خواهم یم
 .بدهم را
 برم؟ مامان،من اومد بابا+:
 بپوش لباس حسابی و درست بعد به این از:ردهک اخم يردلخو با

 لطفا باش ما آبروي فکر نیکی؛به
 خداحافظ:_

 دور هم از عقایدمان هک شود یم دهد،چهارسالی ینم را جوابم بازهم
 .است پرنشدنی بینمان افکاست،ش

 .سوزاند یم را صورتم آبان ينم،سوزسرماک یم باز را در
 .جیبم در را هایم ودست نمک یم فرو مپالتوی ي یقه در را ام چانه

 .دومیم خیابان تا را حیاط لک
 .نمکیم باز را در
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 کعین و پوشیده اي قهوه شلوار و تک نشسته. فرمان پشت بابا
 .باابهت و تیپ خوش ههمیش زده،مثلیخلبان

 بابا :سلامنشینم می و نمکیم باز را در
 سلام:_

 شده گتن دلم د،چقدردهیم را سلامم جواب همین ينیست،برا مامان
 ...هایشیمهربان يبرا

 این اگر شاید است، مامان ي هخواست ها يسختگیر اینی همه
 .بود آمده نارک ارهایمک با حالا تا نبود،بابا ارهایشک

 بیرون؟ اومدي ها لباس این با دید مامانت:_
 بله:دهمیم انکسرت

 الماتمانکم هک است سال ند،چندکیم یمرانکح بینمان وتکس و
 .الصحبتم ممنوع است،من مامان دستور،دستور ه.نشد تر یطولان

  ..بیفتد سرم از ها يخودش،ناهنجار قول به این شاید تا
 ارد.د فرق هم با ما بگیرد؛دنیاي شکل تواند نمی هم گفتگویی هرچند

 بابا .دهد یم گزارش را فوتبال ي همسابق حرارت رادیو،با گزارشگر
 را کمن،موزی شدن سوار از قبل مدانینیست،م فوتبال اهل اصلا

 ...دارم دوست را ارهایشک این .من اعتقادات احترام هب .ردهک خاموش
 کی يجلو بابا .ندکشیم رادیو يصدا را بینمان وتکس مسیر تمام
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 تبعیت به هم شود،منیم یادهڀ یحرف هیچ بدون .ایستدیم ساختمان
 .او از

 مانیساخت.است عروفم يها آموزشگاه افتد،ازیم ساختمان به نگاهم
 .تیره ينما سنگ با بلند

 عـدب لحظه زند،چندیم را آسانسور ي همکد بابا .رویمیم داخلش بابا با
 رآسانسو داخل.استیبزرگ ساختمان است معلوم .ایستدیم آسانسور

 انکت با دهد،آسانسوریم فشار را چهارم طبقه ي مهکد بابا و شومیم
 یم یشفضا در لامک یب یموسیق يصدا و ندکیم تکحر خفیفی

 رونبی مقنعه زیر از هک مویی تار و گردمیبرم هآین طرف به .پیچد
 .نمکیم حجابم،هدایت زیر به زده،آرام
 چهارم ي هطبق هب را شده،ورودمان ضبط يصدا و ایستد یم آسانسور

 .گویدیم آمد خوش
 و اند گذاشته سالن ي هگوش میز گذاریم،چند یم سالن در پا

 .رودیم میزها از یکی طرف هب بابا ینم.بیم اطراف در لاسک چهار،پنج
 ..دخترم نام ثبت يبرا سلام:_

 خوش یخیل بله:شودیم نشسته،بلند میز پشت هک يدختر
 . نمکیم خواهش بشینید اومدین،بفرمایید

 به خسر تنگ ندارد،مانتو یخوب يظاهر وضع نشینم،دختریم بابا نارک
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 .دزنیم را چشم غلیظش آرایش و ردهک تن
 يورکنک دختر ادینم بهتون اصلا:گویدیم يآور چندش لبخند با

 .باشین هداشت
 هترش چه:گرددیبرم من طرف به توجهیب ،دختردهد نمی را جوابش بابا

 عزیزم؟ يا
 یانسان:گیرمیم لفتشک چشم خط از را نگاهم

 ینگران يجا یالبته،ول اومدین دیر خرده یه:دهد یم بالا را ابروهایش
 لاسا؟ک مدوک نیست،خب

 لاساک ي هـهمـ:دهد یم جواب من،بابا قبل
 .دارم لازم یعرب و یریاض لاسک فقط بابا،من نه:گویمیم

 مطمئنی؟:گویدیم بابا
 .یعرب و یریاض فقط )گردمیبرم دختر طرف (بههبلـ:_

 یها،ول شده یلکتش جلسه سه دو یعرب:داردیبرم را ارشکخود دختر
 .بعد ي ههفت از احتمالا یریاض

 .نداره يایراد:گویدیم اباب
 چیه؟ اسمت عزیزم:_
 نیایش یکنی:_
 لاسک بعد ساعت نیم ینید،راستک پر رو فرم این لطفا شما:_
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  30:4 تا 30:2ها، شنبه سه و ها ،هست،شنبهیعرب
 رو یدنبالت،اشرف بیام نتونم اگه:شودیم فرم ردنکرݐ مشغول بابا

 .فرستمیم
 ممنون:_
 را اش ياعتبار ارتک و ندکیم امضا را دهد؛فرم یم انکت سر
 .آوردیدرم

 انتخابتون حسن از ممنون:ندکیم یچاپلوس دختر
 ؟يدار پول:ندکیم نگاهم بابا
 بابا بله:_
 بخر،بخور يچیز یه:_

 بابا ممنون:غیرمترقبه محبت این از نمکیم ذوق
 ...سوزدیم خودم يبرا دلم
 ؟يندار يارک:_
 خداحافظ ممنون. نه،بازم:_
 هاتمیلاسکهم بشین،الان سه لاسک برو:ندکیم گاهمن رود،دختریم بابا

 .میان
 .نشینمیم هتخت روبه یصندل يروم،رویم هس شماره لاسک طرف هب

 مکدر بابا و مامان یمک اشک .شده تنگ چادرم يبرا دلم چقدر
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 ....دل ته از شمکیم ردند،آهکیم
 ایستاده در يخودم،جلو سال و سن پسر،هم نم،دوکیم بلند را سرم

 .هستم شان لاسیک هم من هک دانندینم نند،شایدکیم نگاه مرا و اند
 ها؟ بچه تو رینینم چرا:آیدیم یـــسک يصدا

 لکهی و است شود،قدبلندیم ظاهر در چهارچوب در يدیگر پسر و
 یموی نرمه .اندازد یم پائین را سرش بیند یم هک مرا .دارد يارکورزش

 .پوشانده را صورتش
 .ام یعرب لاسک جدید ردشاگ سلام،من:شومیم بلند

 .نشینندیم عقب ردیف و شوندیم وارد و گویندیم اولی،آهان پسر دو
 طرف آن یصندل دو و شود یم داخل پایین سر چنان قدبلند،هم پسر

 لاسک وارد هم يدختر گذرد،یم هک یمک.نشیندیم من ردیف تر،در
 مشغول را خودم هایم تابک با .نشیندیم عقب ردیف و شود یم
 رد به مدام افتد،نگاهشیم پسرقدبلند به نگاهم ناخودآگاه .نمکیم

 .است یسک منتظر است،انگار
 ها بچه سلام:_

 .نشینیمیم و شویم یم بلند احترامش شود،بهیم لاسک داخل استاد
 خانم شما:شود یم متوقف من يرو نگاهش و ندکیم نگاه همه به

 درسته؟ هستین نیایش
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 استاد بله:_
 ..سراغ بریم بهتره هستن،خب ما همراه بعد ،مِننیایش خانم ها بچه:_

 .ندکیم قطع را استاد در،حرف يصدا
 بفرمایید:_
 ابرویی و چشم و سبزه یصورت با يچادر دختر و شودیم باز در

 .شودیم ظاهر در چهارچــوب ،دریکمش
 دوست و معصوم ي ند،چهرهکیم درگیر را نگاه هک يچیز اولین
 .زیباست و قشنگ،آرایش بدون هکاست، اش یداشتن
 .شوم یم خیره سرش يرو چادر به حسرت زند،بایم نفس نفس

 استاد ببخشید:_
 .نیمک شروع شما بدون درسو بود کزرین،بفرمایید،نزدی خانم:_

 یلاسک هم )دهدیم نشان مرا دستش با( نیایش خانم یراست
 .هستن جدیدتون

 .رداگذیم من نارک یصندل يرو را وسایلش و آیدیم طرفم به دختر
 زرین فاطمه ام. فاطمه سلام،من:_
 .هستم نیایش یکنی منم:_

 .خوشبختم:گوییمیم همزمان هردو
 .است یداشتن دوست و جذاب خندیم،چقـــدریم آرام
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 مشغول و گرددیبرم هتخت طرف به و ندک یم یوتاهک ي سرفه استاد
 سمت و شود یم خم جلو طرف به آرام هفاطم .شود یم نوشتن

 .ندکیم نشسته،نگاه پسر آن هک یجای راستمان
 بالا را چپش پسر،دست نم،همانکیم دنبال را نگاهش رد ناخودآگاه

 نشان را ساعتش راست دست با دویده، ابروهایش روي آورد،اخمیم
 .گویدیم زیرلب یچیزهای و دهد یم

 .خندد یم و زندیم کشیطنت،چشم گردم،بایبرم فاطمه طرف به
 یم پایین را سرش آرام ند،کیم نترلک را اش خنده یسخت به پسر

 .خنددیم ریز و اندازد
 دباش یهای آدم مثل ندکن ..ارهایشک این به چادرش،نه به متحیرم،نه

 ممنوع قضاوت:زنم می نهیب خودم به ...گوید؟یم همیشه مامان هک
★ 

 صدایم فاطمه هک شوم خارج لاسک از خواهمیشده،م تمام لاسک
 جون یکنی:زندیم

 دیگه؟ دوستیم:ندک یم دراز طرفم به ار گردم،دستشیبرم
 دوستم هک ردمک آرزو دل ته از دیدمش هک بگویم،اول چه دانمینم

 ....اما باشد
 دهم:معلومه می دست ناچار
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 اشتباه من شاید .ندکیم دوچندان را اش یخندد،لبخند،زیباییم
 برایم یخوب دوست او دهم،شاید فرصت او به باید شاید....ردم،شایدک

 صدایش پشت از یسک تنهایی.. همه این زینشود،جایگ
 فاطمه؟:زندیم

 .است پسر گردیم،همانیبرم دو هر
 .شود یم منفجر کنم،مغزمیم حس

  یگذاشت جا رو ات جزوه باز:_
 .دهد یم فاطمه دست به را جزوه و

 ردم؟کیم ارک،یچ نداشتم رو تو اگه من:خنددیم فاطمه
 بزند،شرمم بیرون مدهان از خواهدیم ام معده محتویات نمکیم حس

 گیرمیم فاصله آنها از سرعت به.وقاحت حجم این از آیدیم
 :آیدیم فـــرود سرم بر ـــکپت مثل مامانیها حرف

 ظاهــــره تو دارن ــهک یهرچ مان،فقط مذهبیا،مثل ي ههم
 ...رومیم پایین سرعت با را ها پله

 ینکیم رـــکف تو:اندکتر یم را سرم ي اسهکمامان، يها حرف
 ،همهيچادر همه جونم،این نهـ ان؟ مقدس مریم مذهبیا ي همــه

 زدن گول واسه فقط...ریاس همش اونا ياراک..دارن پسر دوست شون
 ....توعه امثال
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 ....اما...نیست مامان با حق هک دانم یگیرم،میم دستانم بین را سرم
 ااینج را پایم اشک ...دیدمشینم هرگز اشکزنم،یم بیرون ساختمان از
 ....گذاشتمینم

 ...ام رسیده خیابان آیم،سریم خودم آید،بهیم موبایلم يصدا
 الو:_

 بابا تکشر تشریفات ي است،راننده یاشرف
 دارین؟ جاتشریفک خانم،شما سلام:_
 خیابونم سر من یاشرف يآقا:_
 .خانم رسمیم خدمت الان:_

 نریآخ بعد،ماشین لحظه چند...نــمک ــرکف فاطمه به نباید دیگر
 شودیم پیاده یاشرف .ندکیم توقف پایم يجلو تکشر یکمش مسیست

 .نشینمیم و نمکیم باز را در خودم او از قبل .ندک باز برایم را در تا
 ...ردنک امر خانم،آقا آخه:_
 .نینکن باز من يبرا رو وقت،در هیچ لطفا:_

 دانستیم او فقط اشک ..ها فاطمــه امثال از نمک یخال را ذهنم باید
 ..شودیم زحمت من،دچار مثل یسک چادرش،چقدر تنداش يبرا
 پیدا یلباس هر تو و جا بد،همه و خوب آدم:افتمیم عمویها حرف یاد

 نگه رو چادرشون حرمت هک شدن ،پیدايچادر تا دو اگه شه،حالایم
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 ...باش خوب بد،تو اونا ..بدن چادریا همه هک گفت نبایدنداشتن
 ...هایش حرف یاد با شومیم آرام

 هفشرد را خانه،قلبم یکنم،تاریکیم باز هک را رسم،دریم هک نهخا به
 را خانه لوستر،این و شمع و چراغ همه این من،میان شاید...ندکیم

 ..بینمیم کتاری
 ..برگشتم من:گویمیم باشم،بلند جواب منتظر هکاین بدون

 ندچ این در برم،چقدریم پناه اتاقم روم،بهیم بالا ها پله از سرعت به و
 !شده تنگ خدایم با صحبت يبرا لمساعت،د

.***** 
 .گیرمیم دست با مکمح را یفمـک بند

 منیـــر با صحبت است،مشغول هزخانݒآش در مامان
 .بود هخان این در او بودم بچه یوقت مان،از هنخا ارکخانــم،خــدمـت

 آخرین باري که دست پخت مامان را خوردم کی بود؟

 باشه؟ راحت خیالم سپ:گویدیم مامان

 خانم،حواسم بله:ندکیم تاکید اش یهمیشگ آرامش با خانم منیـــر
 .هست یچ همه به

 .ینباش تنها بیان،دســت نفر چند ،بگویداشت لازم کمک اگه:_
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 چشم خانم، ممنون:_

 .شود یم حضورم متوجــه مامان .نمکیم یوتاهک ي هسرف

 ندارین؟ من با يارکـلاس،ک رمیم من:_

 یگفتیم:رودیم یخچال طرف به و ندکیم من به را پشتش مامان
 .دنبالت اومدیم یاشرف

 آژانس،ممنون،خداحافظ زدم زنگ .رمیم نه،خودم:_

 به:ندکیم ام بدرقـه یگرم هب خانم منیر دهد،امــاینم جــواب مامان
 دارتون خدانگه جان، خانم سلامت

 .زنم،تلخیم لبخند

 حیاطــ در اپ و دهمیم بیرون دهانم از صدا با را خانه ي هخف يهوا
 گذارم.یم

 زد،دور سرم به ي،چندبارهفاطــم با دوباره شدن رو به رو رکف از
 فردا ردم،شایدک جزم را عزمم بعد اما .شمکب خــط را یعرب لاسک

 را ایمانم سلامت دیدم،باید هجامعـــ در را او چون تن ها ده يروز
 .نمک حفـــظ میــنک در يها گرگ درمیان

 سکاندازم،هیچیم بر و دور هب یرسم،نگاهیم هک خیابان ســــر
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 با را محکمش شک و آورمیدرم یفک از آرامش با را چادرم نیســت،
  اندازم.یم سرم دور افتخار

 نعهمق .بسته نقش لبم يدنــیا،رو لبخنـــد ترین قشنگ دارم حتم
 و آرام .اندازم یم ام شانه يرو را یفمک دوباره و نمکیم صـــاف را ام
 ــرس را چادرم بتوانم هکاین يروم،برایم لاسک سمت هبــ هنطمانی با
 .دادم را خیابان سر تکسوپرمار آژانس،آدرس نم،بهک

 طرفش به و نمکیم ایستاده،پاتند تکسوپرمار يزرد،جلو يپژو
 .رومیم

❤ 
 پسر،دوباره همان ..دارم گذارم،اضطرابیم میز يرو را ام یعرب تابک

 نگاه لاسک در ه،بهنشست من از تر طرف آن یصندل دو
 را دهانم آب .شوند یم لاسک او،استاد،وارد از پس و نم،فاطــمهکیم

 .دهمیم قورت

 جون یکنی سلام:آیدیم طرفم لبخند،به همان با فاطمه

 .دهم یم را سلامش جواب جویده جویده و اندازمیم پایین را سرم
 .نشستینم نارمک اشک...نشیند یم من نارک یصندل يرو
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 !خوب ،چقدریهست يچادر هم تو دونستم ینم ؟منیخوب:_

  گیرم. می ضرب زمین روي پابم با

 اش چهره به لبخند، .نمکیم نگاهش نیست؟ بردار دست چرا
 ...داده معصومیت

 رابدهم،اما جوابش یگرم به ندکیم مکح زنم،ادبیم یمرنگکلبخند
 ممنون:گویمیم آرام فقط من

 دیرتر دقیقه چند فتگ زد ،زنگيفرید يها،آقا بچه:پرسدیم استاد
 نیم؟ک صحبت هم با نیم،موافقیدکینم شروع درسو آد،پس یم

 .تیمکسا ما ي گذرد،همهیم لحظه چند

  .نیدک شروع زرین پس،خانم خب:دهدیم ادامه استاد

 استاد؟ بگم یمن؟چ:خوردیم جا فاطمه
 .هستین یتجرب آموز دانش دگفتی یادمه:_
 استاد بله:_
 نین؟کیم ارک یچ یتخصص یعرب لاسک پس:_
 نم،اومدمکینم نگاه درس عنوان به یعرب به استاد...من راستش:_

 .بگیرمش یاد یانگلیس مثل
 ..عالیه،آفریــــن:ندکیم استاد،ذوق
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 داخل زنان نفس نفس مان یلاسک ،هميفرید و آیدیم در يصدا
 بود....کترافی...ببخشـــــــید:شودیم

  تو نداره،بفرمایید يایراد:شود یم بلند استاد
 .ندکیم شروع را درس و
❤ 

 سر پشت و شوم یم بلنــد ســرعت شود،به یم تمام هک لاسک
 .شوم یم خارج لاسک از استاد
 یرحمیب با .زند یم صدایم بار چند و آیدیم سرم پشت فاطمه

 .زنمیم نشنیدن به را تمام،خودم
 طبقه ،چهارگیرندیم درد روم،پاهایمیم پایین ها ازپله ســـرعت به

 ...است
 ور از شدم خلاص هک شمکیم یراحت نفس .رسمیم فک هم ي طبقه به
 ..فاطمه با شدن رو به

 دیدن خورم،بایجام .گذاردیم ام شانه يرو را دستش یسک ناگهان
 .شمکیم یوتاهک جیغ و شومیم هکشو فاطمـــه

 ؟يدید اژدها مگه:خنددیم آرام فاطمه
 ؟يرسید من از زودتر يچجور تو....تو:_

 و رکف بس شود،ازیم بلند نهادم از آه .ندکیم اشاره ورآسانس هب
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 ...نفهمیدم اصلا هک بود ردهک خیال،مشوشم
 تپر حواس که منم از خانم،تو بیا:دهدیم دستم به برگه چنــد فاطمه

 جا رو جلست این ي جزوه پیش،هم ي جلسه ي جزوه تري،هم
 .یگذاشت

 ممنون:_
 .هست محسن یمآورد نم،شانسکیم خواهش:_
 یه؟ک محســـن:بار کی هم بار،شیون کی زنم،مرگیم دریا به دل
 .مون،برادرم یلاسک دیگه،همـ یعلای محسن:_
 ؟یچ:خورمیم جا

 پسرمه؟ دوست يردک رکف هم تو نهکچیه؟ن:_خنددیم
 ....چرا برادرته؟پس...واقعا ییعن....ییعن:_

 ...ردمک قضاوت زود شم،چـــراکیم خجالت
 نیست؟ یکی هامون یفامیل ؟چرایچ چرا:_
 آره:_
 .بگم بهــت تا بریم بیا:_
❤ 
  ..بیرون اند بابا،رفته و نم،مامانکیم روشن را تاب لپ
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 را مک گذارم،وِبیم گوشم يرو را هدفون و کنم می مرتب را شالم
 يرو عمووحید مهــربان ي چهره بعد دقیقه نم،چندکیم روشن

 .شودیم ظاهــر مانیتور
 عموجون سلام:_
 ینم رو چطورن؟ما ؟درسايخانم،چطور یکنی به،سلام به:_
 ؟ی،خوشیبین
 .شده تنگ براتون دلم یلکبابا، يا:_
 خبر؟ چه ،خبمنم_:

 ام،تندروي عجولانه قضاوت ينم،ماجراکیم تعریف برایش را ماجرا لک
 محرمیت يرد،ماجراک تعریف فاطمه،برایم که چیزهایی تمام و ام

  برادرش. لیو است اش پسرخاله همحسن،ک رشبراد و یرضاع
 بود نکردن قضاوت قرارمون:دهد یم گوش را همه حوصله با عمو

  خانم! نیکی
 نمکیم آرزو دل ته خوبیه،از دختر واقعا ی،ولکردم اشتباه من آره:_

 .بمونه دوستم همیشه
 .بود شده تنگ برایش خندد،دلمیم عمو

.******* 
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 .همینطور هم دهد،منیم يچا فنجان کی سفارش فاطــمه
 خدمتتون آرمیم الآن:گویدیم متپیشخــد

 از روزها،بیشتر گذرد،اینیم مانیدوست يبناریز از يا هفته سه
 با یدوست مشغول و نمخواند درس سخت مشغول يهرچیز

  فاطـــمـــه.
 .ردمکیم را رشکف هک است يچیز آن از او،بهتر با یدوست

 يبرا هک یکوچک جعبــه و شمکیم جلو یمک را چادرم شک
 يوا:ندکیم ذوق فاطـــمه .گذارمیم ام،جلویش یدهخر فاطـــمه

 ؟یــکنی چیه این
 ناقابلـــه:گویمیم زده خجالت

 آخه؟ مناسبت چه به ینه،ولکن درد دستت:_
 برادرت و تو راجع هک یقضاوتـــــ اون جبران،جبران يبرا:_

 نک بازش دیگه.......حالا ...شرمندهکردم
 .ندک یم باز را جعبه آرام و دهدیم تحویلم را قشنگش فاطمه،لبخند
 قشنگه یخیل این....،اینیکنی يوا:شوند یم گرد چشمانــش

 .آورد یم بیرون را ام خــریده برایش هک يدستبند و
 نــــهکن درد دستــت:_
 باشه تکمبار:_
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 یکنی خوشگله یخیل:_
 .اندازد یم دستش دور را دستبند

 ؟يبخشید منو یفاطــمه؟تو....یعن:_
 منم اگه ،شایدیداشت حق چیه؟معلــــومه،تو حـــرفا این:_

 .ردمکیم روکف بودم،همون
 واســـه:دهمیم نشانش هــم را خودم دستبند ذوق با و خندمیم

 !دوستیمون ي فاطمه؛نشانـــه گرفــتم هم خودم
 دستم نارک را دستش هم فاطمه .گذارمیم میز يرو را دستم و
 .گذاردیم
 دوقلوهام؟ عاشق من گفتم بهتدوقلو، يخواهرا عین شدیم:خنددیم
 .خندمیم

 میز يرو از را هایمان آورد،دستیم را ها پیشخدمت،سفارش
 .داریمیبرم

 خودت از مک یه خــب:گویدیم رود،فاطمهیم ــهک پیشخدمت
 .دیگه بگو،دوستیم

 بگم؟ یچ:زنمیم لبخنــد
 چادر هک اول روز میرم،تویم دارم یفضول از من یکنی:_

 ...خب یبودا،ول املک ،حجابتینداشت
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 باز اینجا را سرخورده بغض این است بهتر خورم،شاید یم را ام خنده
 ..دنیاست يجا ترین اینجا،امن دارم نم،حتمک

 دونمینم اصلا ..نمک شروع يچطور دونمیفاطــــمه،راستش....نم:_
 ..بگم باید يچجور
 يارند دوس نم،اگهک ناراحتت استمخوینم ،منیکنی:گیردیم را دستم

 نگو
 راستشسخته... گفتنش کم یه فقط...بگم خوادیم دلم نه،اتفاقا:_

 چــادر من،با يبابا و نم،مامانکیم سر چادر یکقایم ،منهفاطـــم
 خوندن،روزه نماز مخالفن،با یچ همه لا،باک یمخالفن،یعن من ردنکسر

 ...گرفتن
 ییعن یزندگ فهمیدم تازه عمــر یه ،بعدیبودم...ول اونا اول،عین منم

 سالیه چهارمین امسال من..یچ ییعن ،پیامبر،امامیچ ییعن ؟خدایچ
 کردم! توبه که
 نیست؟ تو شبیه سک؟هیچیهست یمذهب ـهک تویی فقط ییعن:_
 نهکیم رکف من مثل .منه دارم،شبیه عمــو نه،یه هک سکهیچ:_
 هب خورم،خوشیم غبطه حالت به من یسخته،ول یخیل ارتوک یکنی:_

 .یمومن اواقع دختر،تو...تو حالت
 اومدم؟ خودم به ردنک گناه سال چند از بعد من یدونیمومن؟م:_
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 ...هک شد یچ یچطـــورشد؟یعن:_
 هک من یبود،یعن مُحّـــَرَم يبودم،روزا هک دبیرستان اول :_
 ..بودم دیده تقویم تو ازش اسم یه فقط یه؟کچیه، محرم دونستمینم

 اصلا یه،ولمحرم فهمیدیمیشد،میم یکمش شهر دیوار و در وقتی
  چیه.. محرم دونستمینم

  کردم... می مسخره هم رو عزادارا ي همه ندونسته
 دفعه یه ماهوارمون بودم،تنظیمات نشسته تلویزیون جلو شب یه

 معروف يها نکمان یزندگ از مستند یه داشتم شد،منم خراب
 و ها نکمان زندگی ردنک دنبال .بود همین شبم و روز یدیدم،یعنیم

 موهام مدل بود این افتخارم و رکذ و رکف ي لیوود،همهها يبازیگرا
 انفل ارپتکرد تو بازیگر فلان لباس شبیه فلانیه،لباسم شبیه

 درست یرفتم،ول ور تلویزیون با خرده خلاصه....یه ...است جشنواره
 بودن،مجبورن معمول طبق هم بابام و بود،مامان رفته سر نشد،حوصلم

 انالک انال،اونک این يجور نهمی .ایران يها هکشب بزنم شدم
 بار اولین...خوندن،من به ردک شروع مداح یه دیدم دفعه رفتم،یهیم

 سرازیر ناخودآگاه هایمکاش(فاطمه شنیدمیم یمداح داشتم بود
 گریــه....ســـتکش خوند،دلمیم وداع روضه داشت )شوندیم
 ...ردمکیم گریه بلند دنبود،بلن خودم ردم،دستک
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 :گفتیم زینب حضرت يجا به مداح جاش یه
 /من نارک منی،بمون مَحرم ـهک یتوی
 شهیم وا خیمه به يرکلش يتو،پا يبر

  ...هفاطمـــ ستکش یخیل دلم
 گیرند. می سبقت هم از ریختن براي هایم اشک
 نگاهم تعجب اند،با نشسته اطراف يمیزها دور هک يافراد از نفر چند

 .نمکیم كپا را هایم ـــکنند،اشکیم
 بریم؟ یموافق:_

 .دهدیم انکت سر و ندکیم نگاهم ینگران با فاطمه
 .هم شوم،فاطــمهیم بلند و گذارمیم حساب صورت يرو را پول

 .شویمیم خارج شاپیافک از
 خوبه؟ حالت یکنی:_
 قتو لاسک تا یساعت نیم ه؟یهکپار اون خوب،بریم یآره،خوبم..خیل:_

 هست
  بریم آره:_
 .نشینیمیم ها تکنیم از یکی يرو
 خوب حالت اگه یول بشنوم بقیشو دارم دوست ،منیکنی:_

 بعد واسه نیس،بمونه
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 خـــوبم نــه،من:_
 شد؟ یچ بعدش:_

 داشت ببین،این:گیرمیم فاطمه گوشیجلو و آورمیدرم را موبایلم
 .شدیم پخش
 .قشنگه یشنیدم،خیل اینو..آره:دهدیم انکت سر فاطمه

 پرواز خوادیم هک داشتم رو یآدم یه شد،حال تموم هک یمداح:_
 بش اون یشد،یعنینم باز چشمام هک بودم ردهک گریـــه نه،اونقدرک

 خواست نمی دلم نبود.. کس هیچ.ردمک گریه عمرم تمام ي اندازه به
 الح اون تو منو خدا ،بنده منیرخانم پیش رفتم همین براي باشم تنها
 یزن سینه يصدا خانم منیر اتاق یزیونتلو از .ترسید یلکدید،

 .مداویم
 منیرخانم؟ شده خبر چه گفتم بهش

 دیگه عاشوراست گفت:شب
 چیه؟ پرسیدم:عاشورا

 .دیگه حسینه امام گفت:شهادت گریـــه با
 هگری همه این من چرا یه؟ک حسین امام اصلا یدونم،ول گفتم:می بهش

 براش؟ ردمک
 و عاشق،تاسوعا یبچگ ده،ازاوم سرم یبلای چه دونستمینم خودمم
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 امام شهادت دونستمیم ..بودیم تعطیل دوروز بودم،چون عاشورا
 يسال،برا چهارصد و هزار از بعد چرا ردمکینم كدر یحسیـــنه،ول

 ...اینترنت سراغ نن،رفتمک عزاداري همه این بخوان یسک
 اسیدالشهد گنبد سکع بود؟ یچ شد باز هک يا صفحه اولین یدونیم
 وسلم) آله و علیه الله ازپیامبر(صلی حدیث یه و
 ★النجاه سفینه و الهدي مصباح الحسین نا★

 بآ مدام ــهکتشنه، آدم یه بودم،عین ردهک پیدا رو نجاتم یشتکمن،
 تابک به ــردمک شروع .بودم شده فهمیدن خوره،حریصیم شور

 بخوام ـهک نبود برم و دور هم یسکــردن،هیچک خوندن،تحقیق
 خانم ،بهمسجد رفتمیم یــکوقتا،قایم یبپرسم،گاهـــ سوال ازش

 .شدم یم خیره دقت با خوندن یم نماز که یهای
 چرا؟:_
 یم ارک یچ هک هست حواسشون نماز،اصلا ببینم،موقع خواستمیم:_

 دمخو گرفتم تصمیم بارم یه ....نه یا ننکیم كدر رو نماز نن،عظمتک
 يجور چه ببینم خب،گفتم یول نبودم بلد یهیچ .بخونم نماز

 نبودم بلد...وایسادم اول صف مرفت استرس یلک و شوق با...شهیم
 داره... احساسی چه ببینم خواستم می ولی رو خوندن نماز
 ...خب:_
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 زنم.یم پوزخند...گیرمیم رگـُ روز آن يیادآور با
 و جکبودم، برداشته مسجد یجالباس از چادر اول،یه صف رفتم:_

 تمگرف گفت،تصمیمیم اذان داشت ــــبِرکبودم،مُ ردهک سر ـــولهک
 .ردک صدام یخانم حاج یه بدم،یهو انجام منم ننکیم بقیه يارکهــر

 ؟ینکیم ارک یچ اینجا گفت:دخترجون
 تمنیس بلد من دوننیم شون همه ردمکیم بیفتم،حس پس بود کنزدی

 کنن. بیداد و داد خوانیم و
 ..نمک یم تر را هایم لب یمکنم،کیم ثکم

 خب،بعدش:_گویدیم مشتاق فاطـــمه
 وننش فیلما تو بود یهای خانم حاج این شبیهطرفش، به برگشتم:_

 نماز خوامیم گفتم دعاست،بهش و نماز ارشونک شب و روز هک میده
 ایدب نیست،تو تو يجا اول صف ی،ولینکیم یخوب ــارک:گفت..بخونم

 عقب ونه،برونمیخ نماز اول صف هک ،بچــهیوایس عقب حالاها حالا
 ....وایسن جلو بزرگترا بذار
 اون مثل شون همه یدادن،یعنیم ونکت سر و ردنکیم نگاهم همه
 ردن؟کیم رکف خانم

 نم،ازکیم ارک یچ نفهمیـــدم عصبانیت شدت از هفاطـــمــــــ
 مسجد از شدم بلند...شدم متنفر مذهبیه آدم و مسجد یهـــرچ
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 ...بیرون اومدم
 گفتم خودم با ...ردمک گریه و ســـتکش بغضم راه خونه،تو رفتم
 مذهبیا...بوده گن،درستیم همیشه ، مامان و بابا هک یحرفای ي همه

 مال نماز اول صف.اوناست مال فقـــط مسجد ننکیم ــرکف
 حس رو دین طعم داشتم تازه هکمن، اوناست. مال خدا.اوناست

 يآدما از یکی یفخـــرفروش و ـــبرکت خاطر به فقط ، ردمکیم
 ینم،تلافک یتلاف خواستم .شدم زده دین از مذهب،بازم هکخش

 بودیم،جشن دعوت یمهمون یه شب ست،کش مسجد تو هک غرورم
 ....بودم بچه من بابام،چقدر یارمن يدوستا از یکی ریسمسک

 ؟يردک ارک یچ مگه:_
 خودم به لیک نم،ک تنم مزخرف لباس یه گرفتم ،تصمیمیهیچ:_

 فاطمه؟من یفهم یبرقصم،م فقط یمهمون آخر تا اول از ...برســـم
 نشده،از مومن هنوز ...خوردم ستکش بودم اولش تازه هک یراه تو

 شده سَرخورده من...بود یسخت يروزا یشدم،خیل زده اسلام
 آورد من ایمان ي وفهکش سر یبلای چه فهمیدیم خانم اون اشکبودم،

 ......ردک پرپرش ظالمانه و
 وها اوه:نمکیم نگاه را گوشیم ند،ساعتکیم نگاهم تحیر با فاطــمه

 ... شهیم شروع لاسک و،الانپاش اطمهف
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 .نک تعریــــف شو بقیه یکنی يوا:گویدیم فاطــمه
 بریم پاشو نم؟؟کیم تعریف برات یسینمای فیلم دارم شو،مگه بلند:_

 .گمیم بهت بعدا حالا
 .شودیم بلند راهکا با فاطـــمــه

★ 
 را یگوش و بندمیم را تابکشود،یم بلند موبایلم زنگ يصدا
 :ستا دارم،فاطمهیبرم
 جون فاطمه الو،سلام:_
 نشدم؟ ــهک ؟مزاحمتی؟خوبيجونم،چطور یکنی سلام:+
 .چیه حرفــا این یبابا،مراحم نه:_
 آخه یخونیم درس حقته،چقدر باشم شده هم مزاحمت اگه خلاصه:+
 !تو
 !روویوکما گهیم دیگ به دیگ:_

 آیدیم تلفن پشت از اش خنده يصدا
 هم گفتن نه حق نم،ک وتتدع زدم جان،زنگ روویوکحالا،ما خب:+

 !باشم ،گفتهيندار
 دعوتم؟ جاکعه؟:_
 الآن همین .ما ي خونه:+
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 مناسبت؟ چه به:_
 !عصرونه صرف ،بهیمناسبت یب مناسبت به:+
 فاطمــه شمینم مزاحم نه:_
 خونه بابات و مامان ینگفت سرکلاس دیروز ،مگــهیمزاحمت چه:+

 هک نداریم تعارف!دیگه بیا پاشو نیستن؟خب
 ....آخه ییه،ولکتر رفتن صبح بابام و آره،مامان:_
 منتظرتم،خداحافظ بیا آخه،زود یب آخه:+

 .ماندینم من جواب منتظر
 یطرف ببینم،از را فاطمـــه مادر دارم دوست یطرف از...دلم دو یمک

 ...معذبم یمک هم
 جوابم بوق سه از بعد .گیرمیم را مامان ي شماره و دارمیبرم را موبایل

 :ددهیم را
 بله؟:+
 مامان سلام:_

 ســر از را اســـت،صحبتم بیهوده داد،انتظار نخواهد را جوابم
 .گیرمیم

 دوستم؟ ي خونه برم من شهیم مامان:_
 دوستــت؟ ـدومک:+
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 .شدم آشنا باهاش یعرب لاسک دیگه،تو دوستم:_
 .بده خبر من بگو،به منیر به يبرو،رسید باشه:+
 ...چشم،خداحافظ باشه:_

 بـــا را سردم ند،آهکیم منفجـــر را اشغال،مغزم بوق يصدا
 گذشته، تلخ يروزها....دهمیم بیرون صــــدا

 را مامان يها یمهــربان بود،امـــا معصیت یسیاه از پــر گرچه
 تنهایم و ردکیم كرد هم مامان را روزها این یشیرین اشک ...داشت

 ......گذاشتینم
 را شان خانه سآدر است، آید؛فاطمهیم اس ام اس يصدا

 ! یشیم همگان عبرت ،يبیا دیر: نوشتهـ هم آخرش و فــرستادهـ
 رغم ند،کیم سخت را انتخاب ها لباس نم،انبوهکیم باز را لباسم مدک

 .. یروزهای چنین....پیش سال چهار به ندک یم پرواز خیالم
❤ 

 این خام را عمرم از يا هفته نم،چنــدکیم باز را لباس مـــدک
 .امشبنندک بازیچه را عمرم ي هبقی گذارمی،نم بودم شده ها مذهبی
 اباب یارمن دوست لاوانسیان، يآقا ریسمسک جشن مراسم به دعوتیم
 تونکمبار : زنمیم غر لب آورم،زیریم در یجالباس از را قرمزم پیراهن

 فقط هک اولش صف نمازش،اون يصفها ي همه و دمسج اون لکباشه،
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 عمرم تو هک يارک خواستمیم هکمن، حیفِ بزرگتراست، مخصوص
 صف تو نهکیم خوندن،پیرزن،خیال نماز به چه رو ،من نمکب و ردمکن

 بشه، سبز علف پات زیر تا وایسا اول صف تو آنقدر ...خبره چه اول
 .اوناست مال فقطــ خدا ردنک ــرکف

 هایم لب يرو آرامش با را ام يجگر لب نشینم،رژیم هآین يجلو
 هم يرو را هایم ام،لب گرفته یاد مادرم از یخوب هب را ارک مالم،اینیم
 .فرستمیم آینه،بوس در خودم تصویر هب و مالمیم

 !مݪخوشگ همه این هک برم خودم قربون یاله:گویمیم لب زیر
 من و است انزمست پوشم،یم را ام یکمش ضخیم و بلند يها جوراب

 از هم را قرمزم دار پاشنه يها فشک بخورم، سرما ندارم دوست اصلا
 ند،دوکیم تعجب دیدنم شود،با یم اتاق وارد مادرم ، آورمیدرم مدک

 ! بودم ساده چقدر ، بودم نرفته يا یمهمان هیچ هک شدیم يا هفته
 یم ..بودي خوشگل:_ مامان؟ شدم خوشگل : چرخمیم مامان يجلو

 کوچک سر گل ، نمکیم جمع سرم يبالا را مجعدم بلند يوهام خندم،
 کی ياست،برا آماده چیز ارم،همهکیم امیکمش ياموه يرو را قرمز
 و مسجد ، گذاشتم مسجد در پا هک ردمک اشتباه هم اول ،ازیعال شب
 يبرا هم شاهانه يها یها،مهمان اُمُل ي همه یارزان نمازش يها صف

  ما
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  خزدار يریزم،پالتویم بیرون را ندازم،موهایما یم سرم يرو قرمز شال
 اتاق از و گیرمیم دست را قرمزم کچوک یفکپوشم،یم را ام یکمش

 .شوم یم خارج
 بیرون خانه از من از جلوتر ماست،مامان منتظر حیاط در بابا

 برانداز را خودم و ایستمیم مان يقد آینه يجلو یمک رود،منیم
 حق دویده،از پوستم يسفید جنگ به هایم لب سرخ رنگ .نمکیم

 ار یفمک یایتالیای يها نکمان کسب به..ام شده زیبا واقعا نگذریم
 ماشین در بابا و مامان .شوم یم خارج خانــه از و گیرمیم دست
 نهاآ به زودتر تا نمکیم شود،پاتندیم سردم یمکهستند، من منتظر

 فرشسنگ يرو افتمیم سر با و شودیم یخال پایم زیر برسم،ناگهان
 .حیاط يها
❤ 

 ؟يافتاد ؟شد یچ :وبدکیم میز يرو هیجان با را لیوانش فاطمـــــه
 زمین افتادم لهک ،با اوهوم: دهمیم انکت سر
 شد؟ یچ خب:_
 !ودب گچ تو عید تموم،تا ماه بود،دو ستهکش بیمارستان،پام رفتیم:_
 ه؟!ن:_
 آره:_
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 ؟ینرفت یمهمون ییعن پس:_
 ردهک مست همــه هک ردنک تعریف براش مامانم يدوستا نه،بعدا:_

 یخیل خدا مطمئنم من رقصیدن،فاطمه و زدن صبح خود تا و بودن
 داشته دوسم

 من هک هم یحال اون نشه،با وا جهنم اون به تا ســـــتکش پامو
 ..آوردمیم خودم سر یبلای یه داشتم،مطمئنم

 یکنی داره دوست واقعا خدا:_
 تو بفرمایید :گرددیبرم خورد،فاطـمهیدرم به تقه چند
 اردو دارد دست در را میوه ظرف هک یحال در فاطــمــه مادر

 .شومیم بلند احترامش شود،بهیم
 .نمکیم خواهش دخترم،بشین بشین:ندکیم اشاره دست با

 اریدد قشنگی خیلی منزل واقعا:گویمیم نشینم. یم و گویمیم ممنون
 زرین خانم

 ارث به مادرش از را ییبایز همه این فاطمه خندد،پسیم مادرفاطمه
 دارفرمایید،برب .یبینیم قشنگت يچشما عزیزم،با لطفته نظر:برده

 یداشت ارمکباشید،فاطمه،مامان، راحت شما هک برم جان،من یکنی
 .نک صدام
 خب:گویدیم و گذاردیم میوه بشقابم در رود،فاطمهیم فاطمه مادر
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 شد؟ یچ بعدش
 ....بعدش:_

 .گیرندیم جان چشمانم برابر گذشتــه،در يروزها
❤ 
 هب شروع گوئنپن مثل و دارمیبرم را زنم،عصایم بغلم زیر را تاب لپ
 مشغول شوم،مامان رد اتاق يجلو از خواهم ینم،مکیم رفتن راه

 ؟اینيریم جاک یکنی:شودیم ام صورتش،متوجه يرو گذاشتن کماس
 بشین ن،بگیـــــرکن پایین بالا رو ها پله این همه

 .بزنم يدور یه حیاط رمیسررفته،م ام حوصله:_
 ؟يـــردک انتخاب ؟لباساتويدید رو ها ژورنال:_

 رنظ به سخت اورست از رفتن پایین ي اندازه رسم،بهیم ها پله يجلو
  فعلا هنــــ:گویمیم بلند و دهمیم بیرون را نفسم .رسد یم

 .گذردیم خیر به اول ي پله
 ن،ژیلاک انتخاب :زودتردهدیم را جوابم اتاق همان بلند،از هم مامان
 تو ياپ خاطر بــه ــهک ما .بیاره برامون یدوب رهیم هک جون

 بریم امسال نتونستیم
 چیه من تقصیـــر:رومیم پایین یسخت هب را پنجم ي پله

   ......رفتیدیم مامان؟خودتون
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 داد،حتمایم جواب حتما والا نشنیده دهد،مطمئناینم را جوابم مامان
  ..ردکن قبول بابابریم، گفتم من:گفتیم
   مامان تره مهربون یخیل تو از بابا:گفتمیم هم من 

 اگه ار؟کیچ خواستمیم رو بچه من شه،خود تقصیر: گفتیم هم مامان
 .....ردکینم اصرار مسعود
 هک شوند،همینیم تمام ندنک جان مانده،با یباق ي پله پنج و بیست

 بال رسد،انگاریم فک هم ي طبقه يها ــتکپار بــه پایم
 سفت را تاب نم،لپکیم جا جابه دوشم يرو را گشایم،شنلمیم
 طرف به ، گذرمیم ها سنگفرش از ...شومیم یاطح وارد و گیرمیم

 آید،تازهیم بحث و جر يصدا ههمسای ي خانه از .رومیم یپشت حیاط
 .نندک یم دعوا هم با همیشه هک هستند يداماد و عروس

 یم جانم به سفندا يروزها آخرین نشینم،سوزیم تاب يرو
 يوب ند،اماکیم یخودنمای يبرا را هایش تلاش آخرین نشیند،زمستان

 .دهدیم نوازش را جان نندهک بهار،مست
 خب:گویمیم لب آید،زیریم همسایه خانه از يچیز ستنکش يصدا
 ....نیدک ازدواج هم با بودید مجبور مگه
 ....:والّانمکیم تایید را خودم حرف لب زیر و نمکیم روشن را تاب لپ

 البلاغه نهج:نویسمیم مرورگر سفید مستطیل داخل
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 ؟؟یگفت ما به بود موضوع اینم آخه:زدن غر به نمکیم شروع
 هصفح درون و نمکیم یپکمتن، خواندن نم،بدونکیم باز را يا صفحه

 .نشانمشیوُرد،م ي
 :نویسمیم صفحه يبالا

 البلاغه نهج
 نیایش یکنی از پژوهش و تحقیق

 !سوزدیبیچاره،م نویس اگوبل يبرا دلم
 :نویسمیم عریضه نبودن یخال يمطلب،برا آخر
 فرزانه ارخانمکسر زحمات از رکباتش
 یزندگ و دین درس محترم دبیر

 با و شیرین بـــله،درس:است شده بیدار مغزم يغرغرو پیرزن
 !یدین یداشتن دوســت بسیـــار و محتوا

 .شودینم سکع بدون ـهک نم،تحقیقکیم باز را مرورگر تصاویر قسمت
 اه سکع از یکی ي بوته و گل اندازم،ازیم تصاویر به يسَرسَر ینگاه

 شوم،صفحهیم مجبور و است پایین سکع یفیتک یآید،ولیم خوشم
 .نمک باز را وبلاگش ي

 :لرزاندیم را ،تنموبلاگ عنوان
  هستم مسلمان کی من
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 من بهزد، ســر من از هک یخطای نیستم،هر من و است املک اسلام
  دینم. به دهید،نه نسبت

  شوم. می خیره رو روبه به ها گرفته برق مثل
 تکان قلبم درون دوباره....چیزي و خوانم.دوباره می را جمله رهدوبا
  خورد. می

 کی يخطا من..قلبم در زده جوانه نوبهار از ندمک دل زود چقدر
 ...نوشتم اسلام يپا به را مسلمان

 :ندکیم وادارم ــرکف به هم باز ـهک نوشته یتر،حدیث پایین
 حَفصُ  (قالَ المُستَکبِریَن، مِنَ فَهُوَ لاًفَض الآخَرِ عَلَى لَهُ أَنَّ یَرى ذَهَبَ  مَن
 کِبامُرتَ رَآهُ إذا بِالعافیَۀِ فَضلاً عَلَیهِ لَهُ أَنَّ یَرى إِنَّما لَهُ فَقُلتُ  غیاثٍ): بنُ

 وَ أتى ما لَهُ غُفِرَ قَد یَکونَ أَن فَلَعَلَّهُ هَیهاتَ! هَیهاتَ فَقالَ: لِلمَعاصى،
 ؛ السلام علیه موسى سَحَرَةِ قِصَّۀَ وتَتَلَ أَما مُحاسَبٌ مَوقوفٌ أَنتَ
 حفص است. متکبران از او بداند، دیگران از بهتر را خودش کس هر
 ىب سبب به و ببیند را گنهکارى اگر کردم: عرض گوید: مى غیاث بن

 فرمودند: چه؟ بداند بهتر او از را خویشتن خود، پاکدامنى و گناهى
 نگه حسابرسى براى را تو اما دشو آمرزیده او که بسا چه هرگز! هرگز

 1اى؟ نخوانده را السلام علیه موسى و جادوگران داستان مگر دارند،

                                                             
  (امام جعفر صادق)128الکافی،جلد ھشتم،صفحھ ی  1
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 را مولایش حدیث رد،اینکیم یبندگ يادعا هک یاش،پیرزنک
 حق شود،چرایم روشن چشمانم برابر در لرزد،دنیایم خواند،تنمیم

 کی اشتباه ي واسطه بـه ردم،چراک سلب خودم از را دانستن
 لرزانم،از دستان آرام،با ...سوزاندم جهــل آتش در را خودم ،جاننفر

 ردهک دانلود پیش ماه چند هک يا یمداح صفحه ي گوشه
 ...نمکیم بودم،انتخاب

 :روحم به بخشد یم جان مداح يصدا
 من حسیــــن

 ..... .بخـــــــــر را ستـــهکش دل این و بیا
************************************  

 و است بلند و دارد روشن بنفش پوشم،رنگیم را ام مانتو لندترینب
 گشاد یمک
 به ،فقط یپوشیدگ خاطر به خریدم،نه مامان ژیلا،دوست مزون از

 هیچ بدون بار این ام هگرفــتـ تصمیم جذابش. رنگ و مدل خاطر
 يقو هم آنقدر ..بپردازم تحقیق و مطالعه به يداور پیش و قضاوت

 ارک این در ..شود ــارمک در اخلال باعث نتواند ــسکهیچ تا باشم
 .هستم مصمم بسیار هم
 هـخانـ از خواهمیم نوازد،یم را ام هفروردین،ریـــ اواخر خوب يهوا
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 ؟؟يریم ــجــاک یکنی:زندیم صدایــم مامان هــک شوم خارج
 .مامان یفروش ــتابک تا ســـر یه رم یم:نمکیم صاف را صدایم

 یبش آماده باید ــهک بیا دعوتیما،زود یهمونم شب فقط هباشـ:_
 خداحافظ هباشـ:گویمیم و نمکیم یپوف

 بود این خودم با قرارم .نمکیم سفـت را شوم،شالم یم خارج خانه از
 حجــاب سمت به ام یقلب ششک علت نم،اماک قضاوت يتندرو بدون

 پوشیده طرف به شد،ناخودآگاه باعث هـک ـمانهـ ...نمکینم كدر را
 ....شوم ــشیـدهک لباسم ینتر
 جا جابه را ام هنیست،کولـ يزیاد ي هتاب،فاصــلک ي هخانـ تا
 .نمکیم زدن قدم به رو،شروع پیاده نارک از آرام و نمکیم

 .نمکیم رورمــ ذهن دارم،در دین از هــک یاطلاعات ي ههــمــ
 توضیــح خودم يبرا آن از یمناسب تعریــف نتوانم یحت شاید
 ...دهم

 هک یلــک چهارچوب ــکی در شود یم مختصر اسلام به من نگاه لک
 اسلام است،شاید واقعیت این هم شاید .....است حجاب اش نشانه

 ...حجاب در شودیم خلاصه
 صندوق شتپ یجوان پسـر .شومیم رسم،داخلیم یفروش تابک هبـ

 يتماشا مشغول نارک و هم،گوشــه پسر و دختر است،چند نشسته
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 . بگویم باید چه دانمیمستاصلم،نم ..هستند ها بتاک ي قفسه
 خانم؟ نمک تونکمک تونمیم:گویدیم صندوق پشت مرد

 دوباره و آیدیم هایم لب پشت تا نم،حرفمکیم نگاهش
 ....راستش:گرددیبرم
 نجاای در پا يرکف چه با من...نمک طلب باید یتابک چه دانم ینم یحت

 ...گذاشتم
 غهالبلا نهج:آورمیم زبان به رسدیم نمذه هب هـک یتابک عنوان اولین

 دارید؟
 نهج جز ردکیم را یتابک هر رکف ند،شایدکیم نگاهم تعجب با مرد

 .البلاغه
 اونجان مون یمذهب يها تابک :ندکیم جور و جمع را خودش مرد

 تکحر هقفســ طرف ،به دهدیم نشان را يا قفسه دستش با و
 .دمگریم البلاغه نهج دنبال به نگاه نم،باکیم
★ 
 هدف یب هـک يا البلاغه نهج .شمکیم ســرم از را شالم یلافگک با

 گذارمیم میز يرو خریدم
 با خانم منیر من "بفرمایید"دنبال به و خوردیم در به تقه چند

 .شود یم اتاق وارد همیو و بهارنارنج شربت با یسین ــــکی
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 .رسیدین راه از خانم،خسته بفرمایید:_
 من هب لطفا شهیم یمنیرخانم،ول ممنون:نمکیم یدانقدر او از لبخند با

 .ادینم خوشم هـک یدونیخانم،م ینگ
 خانم چشم:_
 .خانم عزیزمن،نه عه یکنی من اسم:_

 بــرم من:گویدیم و اندازدیم البلاغه نهج به یخندد،نگاهیم ملیح
 .ندارین يامر اگه خانمیکنی

 ممنون بازم:_
 جان خانم ــکمبار هم تابتونک:_
 یمرس:_

 یم هالبلاغ نهج به یشود،نگاهیم خارج اتاق از خانم منیر
 هواس نم؟؟اصلاک ارکیچ تو با من حالا:گویمیم تابک به اندازم،خطاب

 ...ردمک انتخابت خریدمت؟چرا یچ
 حهصف نم،تاکیم روشن را تاب لپ و نشینم یم میز پشت حوصله یب

 نمک ــکچ را ایمیلم خواهمیم .شومیم موهایم بافتن بیاید،مشغول بالا
 را ایمیلم دربیایم،رمز یحوصلگیب و یرختک این از یمک شاید

 .بذار پام پیش یراه خودت خدایا:گویمیم لب زنم،زیریم
 ....یهمیشگ مخاطبان جدید،از يها ایمیل



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 45  

 

 ...شو آماده مک مک یکنی:آیدیم پایین ي هطبقــ از مامان يصدا
 مپای پایم،گچ تنسکش از خواهد،بعدینم را یهمیشگ يها یمهمان دلم

 باز را پایم گچ هک هم دیروز از و بود شده حضورم عدم ي هبهـــان را
 ...باشم یمهمــان این در باید ــهک ردهک اصرار ام،مامان ردهک

 ــکمختلف،ی يها سایت تبلیغات و عید ـکتبری يها ایمیل میان
 ایمیل ند،عنوانک یم جلــب را ناشناس،توجهم مخاطـب با ایمیل
 :است برانگیز هوسوس
 ،بخونیمستاصل اگــه
 يها جمله و وتاهک خطوطـ بار چشم،چند یا .نمکیم باز را ایمیل

 .نمکیم دنبال را عامیانه
 ذهنم ایمیل،در متن خواندن جواب،با یب سوال،سوال علامت هزاران

 .نددبیم نقش
 است؟؟ باخبر درونم آشوب از هک یستک این

 و شوم یم خم میز يچرخم،رو یم اتاق دور بار چند و شومیم بلند
 :خوانمیم را بار،متن چندمین يبرا

 نکن دریغ خودت از رو دونستن فرصت
 یبدون هک يدار حق تو

 .نک شروع قرآن از اول
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 يگیریم رو سوالاتت از خیلی جواب باش بخون،مطمئن رو اش ترجمه
 ....نک اعتماد بهش
 ...نک اعتماد بهش:نشیند یم دلم به آخر ي جمله
 حرف چند جز اندازم،یم ایمیل آدرس به ینشینم،نگاه یم میز پشت

 ینتر کنزدی به یحت شود،منینم نصیبم يتــه،چیز و سر یب عدد و
 یم را زبرم و زیر هک یستک ،اینام نگفته يچیز ام یزندگ يها آدم

 ...شناسد
 لباس .بندم یم را تاب لپ ي صفحه شود،سریعیم اتاق وارد مامان
 چـرا پس:گویدیم بعد و اندازدیم يمعنادار هپوشیده،نگا یمهمان
 هنوز؟؟ ينشد آماده

 ــجـــا؟ک؟؟یچ:افتم یم من و من به
 .شو آماده هـک دیگه،گفتم یجــاست؟؟مهمونک حواست:_
 نمیام مامان....من آهـــا،چیزه:+
 کنار... بذار رو بازي مسخره یـکنی ؟؟پاشویچــ ینمیاي؟؟یعنــ:_
 نهکیم درد پام .منمیا مامان،من گفتم يجد:+

 .نمکیم اشاره درآمده گچ از تازه هک چپم يپا به و
 درست یدندگکی و يلجباز در داندیند،مکیم نگاهم يناامید با مامان

 ؟هدیگـ نمیاي:هستم خودش مثل
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 بــگذره برید،خوش شما نه:+
 شودیم خارج اتاق از و ندکیم نگاهــم بارآخر مامان

 خیره ایمیل متن به دوباره و نمکیم بلند را مانیتور ي هصفحــ
 یب و حاصل یب شود،امــایم شیدهک هرطــرف به ذهنم...شومیم

 ....ندک مکمک خواهدیم چرا اصلا....جواب
 در شدن بسته يصدا معـــماهـا، این از میگیرد درد سرم

 هم اب هک بینمیم را مادرم و اتاق،پدر ي پنجره از و شومیم بلندآید،یم
 جمع را هایش شعاع آخرین مک مک آفتاب .ندشویم خارج هخانـ از
 .ندکیم

 .....بیاورم گیــر کـــجـــا از قرآن نم،حالاکیم یپوف
★ 

 ابینتک ردنک مـرتب مشغول هآشپزخانــ داخل منیــرخانم
 يارک باید ام نقشه ردنک یعمل يبرا .رومیم طرفــش ههاست،بــ

 .نمک
 منیــرخانم؟ داریم یچ شام:_
 دوست هک پختم،همون پلو کزرش نجان،براتو خانم:+

 .پختم همین نرید،برا یمهمون هک زدمیم حدس دارین،راستش
 اوست ارک ایمیل ندکزند،نیم جرقه ذهنم
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 رم؟ینم یمهمون من يفهمید ـجـاک از:_
 خرده باشه،یه درآورده گچ از ازهت رو پاش هک یسکراستش، خب:+

 نینکن نگاه خودتون به شما جان خانم بیفته، راه تا شهکیم طول
 روز سه بود،دو دیـگه سک هستین،هـر سرحال همه این ماشاءالله

 .خب ردکیم استراحـت
 چگونه داند ینم یحت هاست،او حرفــ این از تر ساده یخیل نه،او

 باشد او ارک تواند یفرستند،نمیم ایمیل
 ؟ینک درست نجبینکس اهو،ک برام شهیم منیرخانم یچیزه....یعن:_
 شهکیم طول مک یه طفق خانمــ چشم:+
 !خانم نه ام یکنی من ینداره،راست عیب:_

 واهک تا رودیم یخچال طرف به .است یداشتن خندد،دوستیم شیرین
 دارم،از فرصت ها اهوک ردنک خرد و شستن تا دانمیبیاورد،م

 ات نمک مشغول يارک به را منیر خواستم یشوم،میم رجخا آشپزخانه
 خانه در هک یجای تنها .رودینم شاتاق طرف به هک باشد راحت خیالم

 !اوست اتاق شودیم پیدا ما،قرآن ي
 چاره اما است اخلاق خلاف ارک نم،اینکیم باز را اتاقش در آرام

 اما گذاشتیم اختیارم در مطمئنا خواستم،یم خودش از ندارم،اگــر
 ....فعلا شود،حداقل خبر با ماجرا این از سکهیچ خواهدینم دلم من
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 هک یروم،جای یم اتاق ي گوشه میز طرف به ست،آراما کتاری اتاقش
 .گذاردیم آنجا همیشه را قرآنش و سجاده

 انمد یلغزد،نمیم یتابک يرو شم،دستمکیم میزیرو را دستم ورمالک
 و تعلل هیچ تاب،بدونک با برخورد از شوم یم آرامـ حد این تا چرا

 منیر از حتما شوم،بعدایم خارج اتاق از و دارم یبرم را تابک یثکم
 ...نمکیم یخواه معذرت زشتم ارک بابت

 گیرم،چقدریم اوج اتاقم طرف به و روم یم بالا ها هپلــ از سرعت به
 .تابک این خواندن يبرا مشتاقم

 زیرلب ناخودآگاه م،نکیم باز برابرم را قرآن و نشینم یم تخت يرو
  الرحیمـ الرحمنـ اللّه بسمــ:گویمیم

 آیات، ي جمهتر خواندن به نمکیم شروع
 مگذاریم هکاول،بل ي صفحه از گشایم،نهیم برابرم را قرآن قبلش اما

 .نندک باز را يا صفحه انگشتانم
 :شودیم باز چشمانم برابر در دو و بیست زمر،آیه سوره
 ۀِلِلْقَاسِیَ فَوَیْلٌ ۚ◌  رَبِّهِ مِنْ نُورٍ ٰ◌ عَلَى فَهُوَ لِلِْإسْلَامِ صَدَْرهُ اللَّهُ شَرَحَ أَفَمَنْ

 مُبِینٍ ضَلَالٍ فِی ئِکَٰ◌ أُولَ ۚ◌  اللَّهِ ذِکْرِ مِنْ قُلُوبُهُمْ
 يبرا را اش سینه خدا هک یسک آیا:ندکیم آرامم آیه اول ي لمهک چند

 گشوده.. اسلام
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 :ها ترجمه خواندن به نمکیم کردم،شروعیم باز قرآن اول ي صفحه به
 جهانیان پروردگار هک است یخدای آن از ستایش و حمد((
 يیار تو از تنها و پرستیمیم را تو تنها ²جزا روز صاحب ،اوست¹ستا
 )) ⁴نک هدایتــ راست راه به را مــا ³طلبیمیم
 رجوع آیه یعرب متن به اختیار یلرزد،ب یم آخر،دلم ي جمله با
 :نمکیم

 الصـــــــراطـــ اهدنــــا
 المستقیــــــــــــــمـــــــ

 .....گیرندیم سبقت ریختن يبرا ــهایمکبندم،اشیم را چشمانم
 ...المستقیم الصـراط نم،اهدناکیم رارکت لب زیر

 ......راست راه به را ما
 ...شودیم هموار ناخودآگاه کاش راه و نمکیم بغل را قرآن
★ 

 اندازم،سه یم ساعت به یگاهآید،نیم حیاط در شدن باز يصدا
 وشتنن و خواندن مشغول مدت،فقط تمام ....مانده صبح تا یساعت

 ام،تا ردهک يبردار تهکن قرآن يها حرف از شاگرد کی بودم،مثل
 را دفترم و قرآن .ام گرفته را هایم سوال از یبعض پاسخ اینجا

 مه دارم،اویبرم هم را تابم نم،لپکیم یمخف مدک داخل و دارمیبرم
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 بیشتر داشتم دوست هک یهـای دارد،داستان را راهنما استاد مکح
 آرام يصدا .آوردمیم دست به یاینترنت يجو و جست با را بفهممشان

 خسته یخیل هک دارم پیچد،حتم یم راهرو در بابا و مامان
 رکف ام خوانده امشـب هک یچیزهای به و بندم یم را شمانماند،چ

 نمکیم
 امکاح و آیه،توحید،معاد آیه از بود سرشار بقـــره ي سوره
 ...یاسلام
 وحدانیت در شدم اش،غرق یدننش ارکان يها استدلال با جرعه جرعه

 ....خدا
 ....را رستاخیز ردمک باور
 .است راه يابتدا هنـــوز اما
 . نمکیم ــرکف نمونه تاپرستکابراهیم،ی به
 .پرندگان شدن زنده داستان به

 ...دارد دوست را ابراهیم خـــدا چقدر
 رکف خود ند،باکیم ام زده شگفت هبوطشان و حوا و آدم داستان

 را خدا غضب هک بود سخت قدر این درخت کی از يدور ییعن نمکیم
 به را وفتکسر مشت لرزد،وجدانم یم تنم ....اند خریده جان به

 دنیا این در من ارک خواسته، چه من از خدا زند،مگــریم ام یپیشان
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 .........باشم انسان هک است این
 ..یمکح و يقادر خدایا،تو
 ...دارم دوستت

 .رومیم خواب به و خدا یمهربان در شومیم غرق
★ 

 .گرفتم قرآن خواندن به تصمیم هک یشب از گذردیم يا هفته کی
 فعلـــا یول اومکنجکام، درآمده هم ناشناس ایمیل ـرکف از دیگر

 .است تر مهم برایم اسلام حقیقت فهمیدن
 ههمیشــ مادرم و پدر هک يچیز قرآن،با ار،اسلامک ياینجا تا
 ینم لماتک قالب است،در ینشدن عریفت دارد،اسلام فرق گویندیم

 .......گنجد
 بو،شیرین شب ي رایحه است،شبیه نرگس يبو مثل
 .....شیر مثل گوارا و عسل مثل

 بار سه هفته کی این در قرآن، خواندن به نمکیم لذت،شروع با
 قبل هم را،هرشب عمران آل هم بار سه و ام، خوانده را بقره ي ترجمه

 جادو لماتشکخوانم، یم را فاتحه تاهوک ي سورهیها خواب،آیه
 .ندکیم

 تمام دیشب هک یجای همان روم،ازیم نساء ي سوره 31 ي آیه سراغ
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 هک گذردینم يا دقیقه نم،چندکیم هترجمـــ خواندن به شروع .شد
 یم شیدهک لماتک و سطرها يرو ،نگاهمام گرفته آتش نمکیم حس
 خودم دور به یزخم پلنگ کی مثل و شوم یم بلند وار دیوانه.....شود

 متن دیگر هک این....این اما بود ردنکن قضاوت بر چرخم،قرار یم
 بگذارم؟؟ دلم يجاک را است،این قرآن صریح

 ....پوشمیم رسدیم دستم به هک یلباس اولین و رومیم مدک طرف به
 ......نیست جایز ماندن نم،اماکب خواهمیم چه هک دانمینم

 ...زنمیم بیرون خانه از و پیچمیم سرمـ دور را یشال
 یسک چه بروم،به باید جاک دانمیزنم،نمیم قدم ها خیابان در هدف یب

 .نمک اعتماد
 مرا خواهدیم هک هـــرجا تا دهم یم دلم دست به را اختیار فرمان

 . ام ایستاده يمسجد يرو روبه نمکیم بلند هک سر .شاندکب
 سیدالشهدا....)) مسجد((آوردیم لبم به لبخند نامش

 نظر ایستم،به یم در يجلو...نندکینم ام يیار ورود يبرا اهایمپ
 .گذشته ظهــر اذان آید،ازیم خلوت

 و ندکیم بلند را است،سرش حیاط ردنکجارو مشغول هک يپیرمرد
 به توجه یآید،ب یم طـــرفمـ شود،بهیم من حضور هـمتوجـ

 ینبخو نماز يخوایم اگه دختـــرم: پرسدیم یمهــربان با ظاهـــرم
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 .نبستم رو مسجد در من
 داشتم سوال یه من....راستش ییعن.....نه:گویمیم

 باباجان بپرس:_
 ....بگم چطور دونم ینم ...... چیزه یسوالم....یعن نــــه،من:+

 نشده:آها،سوال دور هایش لب از مهربانش لبخند
 نیستن،موقع ان،الآن پاسخ و پرسش مسئول هک یخانم يدار یشرع
 .بپرس رو ،سوالتبیا مغرب اذان
 من اصلا....نه یا است یشرع من چیست،سوال شرع دانمینم اصلا من

 دوست پیرمرد این من،نزد سوال جواب شاید ....نمکیم چه اینجا
 .....باشد یداشتن
 سوال قرآن مورد در من....راستش:فهمم ینم را سماجتم دلیل

 بپرسم؟ ازتون شهیدارم،م
 ده،ینم قد چیزا این به سوادم هک باباجان،من والّا:_
 بپرس جواد سید ،از بیاتو يخوا یم اگه

 ینبب بیا جان بابا جواد؟ جواد؟آسید آسید:گرددیبرم مسجد طرف به و
 دارن؟ ارکیچ خانم این

 باباجان دخترم،بیا تو بیا:گرددیبرم من طرف حرف،به دنبال به و
 !مسجد به ورود از ترسمیم انگار
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 خواندیم را چشمانم تردید
 خداست،بیا امن ي خونه ؟مسجدیمیترس یچ از دخترم،بیا ابی:_

 ...نباش باباجان،نگران
 بزرگ حوض ، دیوار نارک يها گذارم،باغچهیم مسجد در پا تردید با

 یدیدن و جذاب يا منظره برش و دور يها گلدان و حیاط وسط
 رفتم،شایدیم قبلا هک نیست يمسجد اصلاشبیه است، ردهک درست

 .نمکیم حس اینطــور من هم
 ات دخترم بشین اینجا:ندکیم اشاره حوض به رو تکنیم پیرمرد،به
 .نمک صدا رو سیدجواد

 خارج آن از یپســرجوان هک برود مسجد ساختمان طرف به خواهدیم
 .شودیم

 ، يا سرمه تانک شلوار ، روشن یآب ي هدگمـ سه پیراهن ، متوسط قد
 مامان هک است یهای آن از لامک کی در .یمشک یابروی و چشم و

 !رت رو بر خوش و تیپ خوش یمک گوید،البتهیم افتاده عقب بهشان
 ؟يمشد جونم:_آیدیم پیرمرد طــرف به خنده با

 بینجان،ب بابا بیا+:گویدیم پیــرمردنشـده، من حـضور متوجه یگوی
 دارن؟ ارک یچ خانم این

 و ندکیم جمــع را اش خنده دهد،پـسـریم نشان مـرا دست با و
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 سلام:اندازدیم پایین را سرش
 دبلنـ جا اعتقاداتش،از احترام به هم وقارش،شاید احترام به دانم ینم
 سلام:شومیم

 زند یم اش شانه پس پیرمرد
 تو برم من:+

 .آید یم جلوتر رود،پسریم مســجد طرف به و
 خدمتم بفرمایید،در:_
 ...ندونید رو من سوال جواب شمـا شاید....دونمینم راستش..:+

 نوزده هجده پسر پیش یجواب ذهنمـ بزرگ سوال علامت نمکیم حس
 .ندارد ساله
 گوید؛یم است، سـرپایین همچنان پسر

 بفرمایید حالا:_
 رسم؛پیم یناگهــان و مقدمـه یب

 بزنه؟؟ رو خانمش هک داده اجازه آقا اسلام،به:+
 .زندیم لبخند خورد،امایم جا ام ناگهانی پرسش و تند لحن از پسر

 هبلــ:_
 و بیاورد ادلــه ، شود رکمن داشتم جوابش،انتظار از شوم یم ـهکشو
 .نداشتم را جواب این انتظار اصلا ند،اماک توجیه یحت
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 شود؛یم حالتم متوجه
 دمیم توضیح براتون من بشینید بفرمایید:_

 .نشیندیم فاصله با من نارک هم زده،پسر نشینم،بهتیم
 بگیرم را خودم يجلو توانم ینم

 آقایونه؟ اسلام،طرفدار ییعن:+
 لبخند همچنان زدند، یم صدایش سیدجواد نمکیم رکف هک سرپ
 احتم+: گویدیم آرام .ندکینم بلند را سرش هم بار کی یحت و زندیم

 .گینیم اینو هک رسیدین نساء ي سوره چهار و سی ي آیه به
 دهم؛یم انکت سر
 بله:+
 يهدارنگ مسئول اشم نیدک رکبگم،ف براتون مثال یه با بذارین خب:_
 و !معلمش هستین،مثلا خودتون از تر سال و سن مک ي بچه یه از

 حاضر و نهکیم شلوغ مدام بچه این .دارین دوسش دل ته از واقعا
 چهب این از یانتظارات یه هم بده،شما گوش شما حــرف به اصلا نیست
 نین؟کیم ارکیچ شما ،خب رهینم زیربار اصلا هک دارین

 زنم! نمی زنم،کتکشیم حــرف هاشبا ، خـــــب:+
 ینم گوش حرفاتون به هک نینک رکف احســنــت،حالـــا:_

 نید؟کیم ارک یچ نه،حالاکیم رارکت رو خودش بد يارهاک ده،مدام
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 نمکیم رکف یـمک
 .نمکیم قهر باهاش حتما ییعن شاید...نه:+
 این از بچه،لجبازتر این نیمک ــرکف درسته،حالا بله:_

 دفتـر به ارک خواد ینم دلتون و دارین دوسش یخیل حرفاست،شمام
 یه با هک داره یالکاش شما نظــر وقت،به برسه،اون ناظـم و مدیـر و

 آسیب بهش هکاین ش،نهبزنید مداد،آروم مثل وچولوک چیـز
 ارک ناراحتین،این چقدر شما هک بشه متوجه بچه فقط ...برسونین،نه

 شه؟یم محسوب هبـچـ اون حق در شما،ستم
 يحق،بو يبو دهد،یم عدالــت يبو هایش ام،حرف مانده متحـیر
 ....انسانیت

 گیرهینم نداره،دردش يضرر ـهک مداد آخه:+
 ارند یتعهدات دیگه هم به بتنس ،همسرایاسلام امکاح تو ببینید:_

 و یعاطف نظر از رو خانمش باید مرد نن،مثلاک شونیعمل حتما باید هک
 هک داره یوظایف شوهرش به نسبت هم ننه،زک تامین یمال نظر از هم

 نه،اینک یعمل رو وظایفش نخواست خانم اگه حالا مشخصه، دشودح
 ها،وظایف نیست اینا و غذاپختن و يدار خانه شامل گمیم هک وظایف

 ببین و نک صحبت خانمت با گهیم مرد به قرآن وقت واقعیش،اون
 لح اینجا لکمش اگه بعد جاست،ک از چیه،ناراحتیش لشکمش
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 بازم و باشن هوا به سر دیگه یخیل خانم ن،اگهک قهــر نشد،باهاش
 هک يجور ببینه،فقط آسیب هک يطور بزنیش،نه یتونیم ننک لجاجت
 بشه ناراحتیت متوجه

 امامان و پیامبر ؛ فرستاده،قرآن ما هدایت واسه معجزه تا خدا،سه
 رو آیه امام،این و پیامبر اما جامعه و گویا خودش قرآن ي آیه ما،هر

 وبچ با:هک فرمودن هم،پیامبر نساء ي آیه این مورد نن،درکیم تفسیر
 خانم روح ،نه ببینه آسیب بدن نه هکاون، شبیه يچیز و كمسوا
 شما نظر به بشه،حالا همسرش تیناراح متوجه خانم بشه،فقط آزرده

 هاست؟ خانم به یعدالت بی این
 با حق:دهمیم بیرون را نفسم...اوست با بگویم،حق چه دانمینم

 املهک واقعا شماست،اسلام
 واقعا ردینک گذاشتین،لطف وقت هک ممنون:شومیم بلند

 است؛ پایین سرش شود،همچنانیم دنبل هم او
 بود وظیفه انجام:_

 ند؛کیم صدایم هک برگردم خواهمیم
 خانم؟:_
 گردمیبرم طرفش به
 بله؟:+
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 قتحقی اسلام راجع رسهیم نظــر به یول ببخشید رو بنده جسارت:_
 نید،درسته؟کیم

 همینطوره بله:+
 اومد، پیش يا ،مسئله يا ،شبههیسوال اگــه:_

 کنم،در تونکمک خودم معلومات حد در بتونم اگه شمیم خوشحال
 و ننک تونکمک توننیم من از بیشتر هک یخانومای هستن اینجا ضمن
 رو فهمیدنش امله،فرصتک واقعا بدن،اسلام توضیح براتون رو یمسائل

 ینید؛یاعلکن دریغ خودتون از
   ییاعل:گویمیم لب زیر

 .شومیم خارج مسجد حیاط از ســرعت به و
★ 

 اطراف به ینگاه .شومیم آید،بلندیم یگوش آلارم يصــــدا
 است،وضو کتاری هنوز آسمان .نمکیم قطع را زنگ يصدا و اندازمیم
 رونم،کیم سر و آورمیدرم شوک از دقت با را قشنگم نماز گیرم،چادریم

 ـــبرکا اللّه:ایستم یم قبله به
 بلند رکش ي سجده از بعد و گذارمیم سجاده داخل را تسبیح

 شوک داخل سجاده همــراه به و نمکیم تا را شوم،چادرنمازیم
 .صبح نیم و اندازم،شش یم ساعت به ینگاه .گذارمیم
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 است،قرار فاطمه همیشه شود،مثلیم روشن یگوش اس ام اس چراغ
 .نیمک باخبر را همدیگر درس شروع ها،وقت بحص ایم گذاشته

 .فرستم یم"یباش بخیر،موفق صبح"کی برایش
 نم،چیزکیم شروع را خواندن درس و دارمیبرم را تاریخــم تــابک

  ...است نمانده ورکنک تا يزیاد
* 

 استاد هک است رده،الآنک دیر اندازم،فاطــمهیم ساعت به ینگاه
 .برسد

 به شود یم وارد استاد .نیامده هم محــسن امروز هک آن عجیب
 .شویمیم بلند احترامش

 خانمـ:ندکیم من به اندازد،رویم ینگاه محسن و فاطمه یخال يجا به
 هستن؟ غایب زرین
 استاد بیان بود قرار:دهمیم انکت سـر

 ...شیمیم منتظرشون دقیقه چند باشه:گویدیم استاد
  ....یجایکفاطــمه...اندازم: می در به نگاهی

 دستم به را محسن و فاطمه ي جزوه شود،استادیم تمام لاسک
 دارید؟یم نگه شما:دهدیم

 بله،بله...حتما:_
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 آورمیدرم را موبایلم شوم،یم خارج لاسک از و نمکیم مرتب را چادرمـ
 ....نگرانم یخیل....دهد ینم جواب ...گیرمیم را فاطمه شماره و

 انهخ تلفن یوقت ومشیم نگران گیرم،بیشتریم را شان هخان شمــاره
 .دهند ینم جواب هم را
 ؟؟یجایک افتم،فاطــمه یم راه خودمان خانه طــرف هبـ
❤ 
 یازگوش اپراتور ارب گیرم،اینیم را هفاطــمـــ شماره بارصدم يبرا

 ند،پناهکیم منفجـــر را مغزم یگوید،نگرانیم هفاطمــ خاموش
 بار،این اولین يبرا ـهک روز آن ام،یاد یهمیشگ قرآن،همدم به برمیم

 .آورد یم لبمـ هبــ ــردم،لبخنـــدک تمام را یاله ي معجـــزه
 ....شاندک مسجـــد بــه دوباره مرا ــهک یقشنــگ روز
❤ 

 سفتــــ، نم،اماکیم سر پوشم،شالیم يبلند يمانتو
 ...ـــم،پوشیدهکمح

 دانمیآشفته،نم و شده،سردرگمم تمام قرآن ي هترجمــــ خواندن
 .نمکب باید چه

 يمشد آن دیدن يبروم،برا مسجـــد به ام ردهک قصــد
 خارج خانه از ..ردک من به یبزرگ کمــک هک مهـــربان

 و زنمیم را مکسوزاند،عین یم ار پوستم تابستان يشوم،گرمـــایم
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 .نمانده يچیز ظهــر اذان نم،تاکیم تند قدم
 يها گلدان و حوض هک مسجـــد،همان همان به رسمیم دوبـــاره

 خاطـــرم در جوادش آسید و اطرافش يها هبرش،باغچـــ و دور
 .مانده

 
 این نوازد،چقدریم را گوشمـ اذان ـــبرکا شوم،اللّهیم ـــهک وارد
 نگاهمــ .رومیم بانوان يورود طرف بخشد،بهیم التیامـ را وحمر صدا

 نماز يها صف به را خود سرعت به هک افتدیم يچادر يها خانم به
 کتاری را ذهنم ي صندوقچه روز آن تلخ ي ند،خاطـــرهرسانیم
 یم یـــــس خواندن مشغول و آورمیدرم را قرآن ...ندکیم

 !قرآن قلـــب وره،باس این با ام ردهک پیدا انس شوم،عجیب
 ..بخشد حلاوت را خاطــره آن خدا،زهـــر لامک یشیرین خواهمیم

 .نمکیم ــربلندنم،سکیم حــس ســـرم يبالا را يا سایه یسنگین
 یرنگ چادر با ساله شش و پنج،بیست و بیست حدود جوان يدختر

 .نشسته هایش لب يرو يلبخند .ایستاده سرم يبالا
 سلامـ:گویدیم

 انکت ســر...پیرزن آن مثل خواهمیدهم،نمیم آرام را سلامش جواب
 .شود دور ــرمکف از تا دهم یم

 .نشیندیم نارمک دختر
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 ؟یهست اینجا نماز از بعــد تا ببخشیــــد،شما:_
 چرا دختــر این اما .ببینم را يمشد تا ام اینجایم،آمده نماز بعد تا
 ...بداند خواهدیم

 چطور؟؟ بله:+
 رو نمازم من تا يدار نگه منو ـیفک نهکمم یشرمنـــده،ول:_

 بگیره رو جا خوامینم بزرگــه خرده بخونم؟یه
 در خب یجور،ول و عجم و است کوچکافتد، یم اش ولهک به نگاهم

 .ندکیم اشغال يزیاد يجا نماز صف
 زنمیم صدایش هک برود خواهدیم دهم،دختر یم انکت ســر

 ببخشیــــد+:
 گــرددیبرم آرامـ

 جانمـ؟:_
 .است دلنشین چقدر صدایش

 نید؟ک اعتمـــاد من به تونینیم چطــور:+
 د؟نکیم اعتماد شناسدمینم هکمن، به است،چطور سوال برایم واقعــا
 خنددیم ملیــح

 !حـــــالـــــــــا:_
 .رودیم نماز يها صف طرف به و گـرددیبرم و
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 الاحرامـــ بیرةکت:آیدیم بلنــدگو از نماز پیش يصدا
 شروع نماز و آورندیم بالا هایشان گوش تا را هایشان دست نمازگزاران

 .شومیم قـرآن خواندن مشغول دوباره .شودیم
 .آیدیم طرفم به دختـرشود،یم تمام ــهک نماز

 .دهمیم دستش به را اش ولهک .نشیندیم نارمکلبخند، همــان با
 .ببخشید دادم ممنون،زحمت:گویدیم

 .او خود م،مثلباش برخورد خوش نمکیم یسع
 .هک ردمکن يـارک:زنمیم لبخند

 .بزنم حــرف او با خواهمیشده،م عوض او راجع نظرم نمکیم حس
 ولهک از و ندکیم تا را اش یگرن شود،چادریم بلند دختــر
 و ندکیم مرتب را اش يروسر .آوردیم در را اش ساده یکچادرمش

 دوباره .شومیم خیــره اتشکحر به دقت ند،باکیم ســر را چادر
 .نشیندیم

 ؟يخوندیم قرآن:_
 هبلـــ:+
 نباشـــمـ؟ مزاحــم:_
 نید؟کیم سر چادر هـهمیشــ شما نه،نه...اصلا،ببخشیــــد:+
 ه،چطور؟آر:_
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 رو چادریا همه گـــرما؟این این نیســـت؟تو ســخــت:+
 شین؟ینم گن،ناراحتیم کنن؛متلکیم مسخره

 طاووس هکرهـ گفـتن قدیم از ی،ولیگیم یچ فهممیم:_
 .شدک هندوستان بخواهد،جور

 .شودیم یخال مسجد مک مکگوید،یم چه فهممینم
 نم؛کیم نگاهش

 پارچه هکتی طاووسه؟؟یه گهم چادر ببخشیدا،آخه ....آخــه یول:+
 دیگه است

 چقدر هک یبینیم ،اونوقتیبش ،عاشقشیبفهم چادرو هـاگــ:_
 نشونه یه ؟یدونیم..نیست سیاه ي پارچه هکتی خوشگله،چادر،یه

 و بقیه بد نگاه و گرما يحاضر خدا خاطر به تو بفهمن همه هکاست،
 .ینک تحمل را ها کمتل
 اسم جاش هیچ یول خوندم قرآنو من چـــادر؟؟ببین خب،چرا:+

 .بپوشه یحساب و درست يمانتو یه تونهیم نیومده،آدم چادر
 تونهیم پوشیده يمانتو یه با آدم شما قول ،بههدرستــ هبلـــ:+

 نندهک خیره و جذاب رنگش هک یمانتوی ببین یباشه،ول محجبه
 نبد لکنشه، محسوب شهــرت نباشه،لباس نما بدن و نباشه،تنگ

 یزیبای خودش اینکه بپوشونه،نه هارو یه،زیباینک پوشیده رو
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 سخته، ردنشک پیدا خــردا بشه،یه محسوب
 املک و داره،باهم هارو یگڗوي این ي همه چادر

 ،تويچادر و یمانتوی:بشن دسته دو ها خانم ،اگههدیگـــ طـــرف از
 .گمایم یلک طور ؟بهیزنیم یمهـــرمذهب دومشونک به
 .نیستن منزه و كپا هک چادریا ي همه آخه:+
 محجبه باشن،چه ها یمانتوی طرف یه نک کف ینیستن،ول درسته:_
 هب تو ...حیا یب باحیا،چه و نجیب چادریا،چه طرف بدحجاب،یه چه

 ؟یمذهب یگیم گروه،درهم، دومک
 چادریا خب:+
 يبانو نماد شده ما،چادر شورک تو یجورای یه همینطــوره،الآن:_

 با شما قول به شدیبود،م لبنان ثلم هم ما شورک اگه ،شایدیمذهب
 . هـدیــگــ نهکیم فرق ایران شرایط خب یبود،ول محجبه مانتو
 .گویـدیم نشیند،راستیم دلم به هایش حرف

 بپرسم؟ سوال یه:_
 حتما آره:+
 هـ؟دیگــ يدار قبول رو حجـــــــاب شمــا،اصـــل:_
 راستش...هنوز یقـرآن،ول خوندن ردم،باک قبول رو خدا لامک من:+
 آقایون نگاه رو اول خدا هکاین نمکیم حس خب یول...مرددم مک یه
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 جامعه تو سکهر اگه ـهکاین یخانما،یعن حجاب به بعد ردهک یدکتا
 .شنیم حل خود يخود به لاتکبده،مش انجام درست ارخودشهک

 نمکیم ــرکف راستش ــردنشک قبول نبود آسون البـــته
  .هـباشـ چادر از تر راحت قرآن حجــاب

 ؟ینکیم ـرکف ياینجور چرا:_
 مو تا نیدک کنزدی خودتون به رو ها يروسر گفــته فقط خدا آخه:+

 بشــه پوشونده گریبان و
  ائمه و داریـم؛قـرآن،پیامبر نعمت تا سه ببین،ما:_

 ننکیم تفسیر رو قرآن يها ما،آیه ياماما و پیامبر
 ...شنیدم رو اینا هم قبلا:+

 جواد سید گویم،ازیم دلــمـ در و
 نباید خانم پوشش هک گنیم احادیث یقرآنه،ول ي آیه این درسته:_

 خلاصــه و نباشه تنگ نباشه، نما نه،بدنک توجه جلـب
 ردنشکسر هک هدرستــ چادر، تو شهیم جمع اینا ي هــگه،همــدی

 ردنک زمستون،مسخــره يمصیبتا و تابستون،ِگل يسخته،گرما
 اینا ي همه زنن،یم بهمون هک یهای حرف و ها کچادریا،متل

 سختیا این ي ه،همــینکیم سرش خدا عشق به یوقت یهست،ول
 ....شهیم شیرین برات
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 ...ام داشته را شیرینش ي تجربه قبلا من خــدا..... به عشق
 بیند،یم را ماتم نگاه دختـــر

 ؟هچــیـــ اسمت ،تویراست:_
 شما؟ اسم و یکنی:+
 سالته؟ چند جان یک،نیهفهیــــــم:_
 سالمه پونزده:+
 ..بزرگترم تو از سال ده اووه،من:_
 مک یه من نهکمم ییعن ؟؟...شهیخانم؟؟م هـفهیــمــــــ:+

 نم؟ک رســ رو چادرتون
  عزیزم،حتما آره:_
 

 یمک ...سنگین و است بلند لغزد،برایمیم سرم يرو یماه چادر،مثل
 ....انسانیت حس ..تغییر حس...دارم شدن بزرگ حس ..رومیم راه

 را چادر آرام .نیست سکهیچ ...است شده یخال تقریبا مسجد
 .دهمیم فهیمه به و آورمیدرم
 ممنــون:+
 بمونه پیشت يدار دوس اگــه:_
 وقت هک یبود،مرس قشنگ یخیل حرفات یراست نه،ممنون.:+

 یگذاشت
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 .اینجام اذانا همینجا،موقع بیا یداشت ارمک بازم عزیزدلــم،اگــه:_
 نون،خداحافظمم:+
 خداحافظ:_

 همه و است ظهــر شوم،ســریم خارج ساختمان از طمأنینه با و آرام
 به نگاهم هـک شوم خارج مسجد از خواهمیم ...است خلوت جا

 شود،یم خارج مسجد ساختمان از دوستانش با هک افتد یم يآخوند
 زتی چشم... استــ جواد سید شبیه چقدر ...آشناست اش قیافه چقدر

 هم دوستانش ...است بوده هطلبـــ او پس ..است نم،خودشکیم
 او او،فقط شبیه يها تیپ او،با سال و سن هستند،هم خودش شبیه

 ..نــه ها آن و دارد عمامه و عبا
 مرتب را اش یکمش ي گذارند،عمامهیم ســرش به سر دوستانش

 یشیرین یک پس سید: گویدیم همراهش يپسرها از یکند،یکیم
 ؟يدیم ور شدنت معمم
 .بده عروسیش یشیرین با گذاشتــه:دهــدیم را جوابش يدیگر

 از .نشسته لبم يرو لبخند هم آیم،منیم خودم خندد،بهیم همه و
 ...بود یصمیم شان دوستانه جمع آیم،چقدر یم بیرون مسجد

 يها حــرف نیستند؟؟ روح یب و کها،خشـــــ یمذهب ییعن
 ....خدا يخدا،برا قعش نم،بهکیم مرور خودمـ با را فهیمه
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 بیرون موهایم شم،کیم جلــو را شالم و برم یم دست ناخودآگاه
 ــــــرکش نبود،خدارا

❤ 
 یب هفاطــم از ـهک است روز پرم،دویم جا از تلفـن يصــــدا با

 .خبرم
 پیچید؛یم گوشم در هـفاطــمـــ ي هگــرفتــ يصــدا

 ؟یکنی الـــو:_
 تو؟ پس یـــجایک؟سلام،ی؟خودتهفاطــمـــ:+

 خندد؛یم تلخ
 شده؟ يفاطمه؟چیز یگینم يچیز ؟چرایخوب تــو:+

 گــرفـــــتـــه؟ صــــــداتـــــ چـرا
 مثل پیچدیم گوشم يــــرســــراسـ در دارش بغض يصدا

 .ندکیم ناراحتم اش غصـه و دارم دوستش ام نداشته خواهــر
 ..دهرک فوت پدربزرگم....پــدربزرگـــــم....یــــکنی:_

 .گیردیم ام گریه هم من .ندکیم گــریه بندش پشت و
 تو؟ یجایکـنه،ک رحمتشون ،عزیزم،خداهفاطــمــ:+
 ؟يبیا یتونیخودمون،م ي خونـه:_
 .رسونم یم خودمو حتما...زود آره آره:+
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 مشغول روم،مامانیم هــال طـرف به سرعت بـه و بندم یم را تابمک
 .است یکتر يها سریال از یکی يتمــاشـــا

 مامان؟:گویمیم
 .گرددیبرم طرفم به
 پیشش برم تونمیرده،مک فوت دوستم پدربزرگـــ:_
 بزن زنگ منیــر به يرسیــد بــرو،فقط:+

 جمله آورد،ینم زبان به را اش ینگران یمعمــول،حت عــادت طبق
 :نشیندیم سرم بر کپت مثل اش

 ....بزن زنگ منیر به
 یتنهای همه این از گیردیم دلم

 چشم_:
 یم انگشت سر با را هایم کاش و نمکیم پـرواز اتاقم طــرف به

 .گیرم
 پوشیده. و است پوشم،بلندیم یکمش ي جلوبسته يمانتو
 مورد ،مدلینم،لبنانکیم سرم را یطلای يها خال ام،با یکمش شال

 پنهان یفمک داخل را چادرم .گیرمیم را آژانس ي شماره .ام علاقه
 پایینم تا بالا از را نگاهش مامان .رومیم بیرون اتاق از و نمکیم
 .دهدیم انکت تاسف ي نشانه به يسر و گرداندیم
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 .سوزاندیم را هایم اسفندماه،استخوان يزنم،هوایم بیرون خانه از
 .نمکیم ســر را چادرم هـخانـ از بیرون
 ي خانه آدرس و شوم یم سوار ، ندکیم ترمز پایم يجلو آژانس
 همان به ما،هم ي خانه به است،هم کنزدی شان خانه .دهمیم را فاطمه
 .پیش چهارسال روم،ازیم همیشه ـهک يمسجد
❤ 

 يگود و گرفته ياصد رده،ک تن به یکمش ي ساده پیراهن کی فاطمه
 .ردهک گریه یخیل هک دارد این از ایتکح چشمانش زیر

 .نشیندیم هایش لب يرو یمرنگک گیرم،لبخندیم را دستش
 نهک رحمتشون جان،خدا طمهفا متاسفم یخیل من:_
 عزیزم یمرس:+

 .ندکیم بغض
 یکنی داشتم دوسش یخیل:+
 عزیزدلم:_

 .گیردیم ما گریه هم ند،منکیم گریه و گیردیم بغلم فاطمه
 .دارد یبرم ام شانه از را سرش

 ؟یببین سشوکع يخوایم:+
 نهکینم ناراحتت اگه:_
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 .ددگریبرم یسکع قاب بعد،با لحظه چند و شودیم بلند فاطمه
 هنو ي همه با بابابزرگ و بزرگ پارساله،مامان در به سیزده مال این:+
 .ها

 مادربزرگش نارک ینوران و مهــربان اي چهره فاطمه،با پدربزرگ
 .اند گرفته را برش و دور هایش نوه و نشسته

 .اند ایستاده هم نارکدهم، یم تشخیص را محسن و فاطمه ي چهره
 .ایستاده فاطمه نارک ساله نوزده،بیست يدختر

 فاطمه؟ یهک این:_
 خب که محسن بزرگتر محمدحسنه،برادر فرشته،دخترخالم،این:+

 میشه منم برادر
 یسترسد،ب یم نظر به بزرگتر بقیه از هک يرپس يرو گذاردیم انگشت

 .ساله سه،چهار و
 مونکوچک احسانه،برادر اینم:+

 ....است ساله یازده،دوازده حدودا هم احسان
 هک شد یچ:_.دربیاورم هوا و حال این از را او رده،بایدک بغ فاطمه

 ؟ياومد خونه؟تنــها ياومد
 . نمک عوض بگیرم،لباسامو دوش یه اومدم،اومدم محسن با نه:+
 ..شدم مزاحم من پس:_
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 آرومم یخیل چیه؟؟اومدنت حـــرفا بابا،این نه:+
 دیگه؟دوقلو؟ خواهریم)خنددیم(ردک

 .دیــگه آره:_
 ...است ریخته بهم یدهد،خیلیم فشار را دستم

 اگه دیگه؟البته يمون،میا محله سومشه،مسجد فـــردا،مراسـم:+
 نیست یزحمت

 ؟ مســجد همین یمیام،گفت هک معلـــومه:_
 آره،چطور؟:+
 .نـمـاز واسه اینجا میام یگاه من:_
 . رمیم ها جمعه و ها پنجشنبه ؟منميجد:+
  خندم می ناچاري سر از
 .دوقلوییم یراست یراست دیگه :پس_
 ❤ 

 یسک .نیمکیم گریه هم با و گذاشته ام شانه يرو را سرش فاطمه
 و ندکیم كپا را هایش کد،اششویم زند،بلندیم صدایش

 میام الان ببخشید:گویدیم
  .است فاطمه پدربزرگ درگذشت روز سومین امروز،مراسم
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 را زادگاه مکح من يبرا نجاای .شومیم خیره مسجد دیوار و در به
  .رددا

 يدختر همانشناسمش،یمآید.یم طرفم به يدختر با هفاطــمـــ
 . ؛فرشته داد نشانم را سشکع دیروز هک است
 . شومیم بلند

 .دخترخالمه،فرشته جون،این یکنی:_
 .باشد بزرگتر ما از یسال دو یکی گمانم دهم،بهیم دست فرشته با
 مغ امیدوارم گمیم خوشبختم،تسلیت آشناییتون از یخیل:گویمیم

 .باشه آخرتون
 .افتاده هایش،گود زیرچشم

 فاطمه از یخیل شمارو تعریف ،منیمرس: زندیم یمرنگک لبخند
 شیدید،منک نیم،زحمتک جبران هاتون يشاد تو شاءالله شنیدم،ان

 .هست فاطمه به حواستون هک یمرس .خدمتتون رسمیم بازم
 .زنمیم لبخند
 مهفاط آیند،بهیم یهگا ها خانم .نشینیمیم فاطمه با و رودیم فرشته

 .روند یم و گویندیم تسلیت
 ....شدنم متولد یاد زند،بهیم صدایم مسجد روح
❤ 
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 مادرم و پدر با هک دانمینم یحت ....نمکب خواهمیم چه دانمیگیجم،نم
 ...ندارد پایان هایم یسردرگم و ها ینگران ...نه یا نمک صحبت

 شام بیارید تشریف جان خانم..خانم یکنی: آیدیم منیرخانم يصدا
 .حاضره

 ينهارخور طرف به و نمکیم مــرتب را ام آشفته يشوم،موهایم بلند
 من منتظر و اند نشسته میز پشت بابا و مامان .رومیم

 جمع تا و ندارد را غذاخوردن تنها حق ما ي خانه در هیچکسهستند.
 برد. نمی میز به دست کسی نشود کامل مان نفره سه
 جمع وتکس .ندارم غذاخوردن به یشتهاینشینم،ایم ام یصندل يرو
 .نمکیم يباز غذایم ند،باکیم ام دیوانه چنگال و قاشق يصدا و

 هایم یتنهای غار ببرم،به پناه اقمات به زودتر دارم دوست
 ؟یکنی شده یچ: شودیم متوجه مامان

 مامان ندارم اشتها:+
 ...يبخور رو غذات باید خورنیم غذا دارن هک یسایک احترام به:_
 ...اصلا من یول:+
 یکنی نباشه حـرف:_
 یکزور هک خوردن عزیزم،غذا باش نداشته اریشک:گویدیم آرامـ بابا

 نیست
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 .زندیم کچشـم من به و
 برم؟ من شهیم: نمکیم استفاده موقعیت از

  بري... میتونی :گویدیم بابا هک ندک اعتراض خواهدیم مامان
 شومیم خارج هک سالن از .نمکیم رکتش منیرخانم از و شومیم بلند

 این تو،تربیت ياراک این آخر مسعود :گویدیم مامان هک شنومیم
 .میزنه بهم دخترو

 آخرش؟ دادن یاد بهمون ما يمادرا و پدر:دهدیم را جوابش بابا
 حــرص همه باش،این نداشته اریشکدیگه، گرفتیم یاد خودمون

 عزیزم نخور
 يراب یحل راه بتوانم یدشا .نمکیم روشن را تاب رسم،لپیم هک اتاق به

 .بیابم ام یآشفتگ
 يچادر:نویسم یم و شوم یم وجوگر جست وارد

 .رومیم ها سکع سراغ و
 آن از یایمیل هم باز ند،شایدکیم روشن را ذهنم چراغ يا جرقه

 باشد. رسیده ناشناس
 مثل هک است این بود،مهم یسک چه او هک نیست مهم معما این دیگر

 .یدرس من داد به يا فرشته
 .ندارم ک،شيا فرشته یه تو آره:گویمیم لب زیر
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 چرا که کنم می لعنت را خودمشده، ارسال او طرف از جدید ایمیل دو
  نیفتادم... ایمیل فکر به زودتر

 ....هیچ دیگر و جمله کی نم،تنهاکیم باز هک را یاول
 )یبدون بیشتر حسین امام از هک رسیده وقتش(

 غافل نجاتم یشتک از مدت این تمام من،چرا يخدا حسین....آه امام
 هک بود او غم ....هستم او مدیون را رسیدن اینجا تا هک همان ...شدم

 فتهدوه به ایمیل،متعلق تاریخ ..رسیدم اینجا به من و نشست جانم بر
 ..خواندمشیم زودتر اشکمن، يوا يا .است پیش

 :نم،نوشتهکیم باز هک را يبعد ایمیل
 
 بیت اهل سراغ برو«
 بخواه کمک ها اون از

 :خورنیم دردت به تاباک این
 
 پهلوگرفته یشتک

 ادب و آب يسقا
 حجاب در آفتاب

  و
 لهوف
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 نشو،نوبت غافل هم احادیث و البلاغه نهج بخونشون،از ترتیب به
   رسیده. هم عاشورا زیارت
 یبده،راست گوش هم یمداح

 چرا
 رو نمازخوندن

 امتحان
 »؟ ینکینم
 

 امتحانش است یهتر ــــــن؟شایدنـــــمـــــــاز؟مـــ
 نم،دِلَــمــک یانکت خانه نویسم،باید یم را ها تابک لیست ....نمک
 ....را

******** 
 ...بندم یم را پهلــوگرفته یشتکنم،کیم كپا را هایم کاشـــــ

 ..........غم همه این غصه،از ههـمـ این از گیرد یم دلــمـ
 یهعل الله یصل{پیامبر رحـلت زهفته،ا چنـد ي هݪفاصـ به تنها چـرا

 ...شود یم ایشان ي خانواده به نسبت یاهانت چنین }سلم و آله و
 زحمات لک شودیم است؟مگر نکمم وقاحت از حجم این مگـــر

 یب ، پیامــبر یاس به چنین این و برد یاد از را پیامبر رسالت
 ....ـردک یاحترام
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 و ردندکینم د،چنینبودن اسلام،مست اصالت وثرک ي باده از اگـر
 ...فروختند ینم دنیا روز دو به را آخرتشان

 نم...کیم شرم زهــرا ي هفاطم از.ام گرفته را تصمیمم
 تخجال دخترپیامبر برابر ردنک ســربلند محشر،از يفردا خواهمینم
 .شود خیره زمــین به نگاهـم و نمک
 ام زده پا و دست گناه منجلاب در سال ههـمـ این چگونه....من يوا

 در مرضیه يزهـــرا چون یدرخشانیـــاره★ســـتــ یوقت
 ...ســرم،بوده يبالا آسمان

 ....من سیاه ي هارنــامک و من بــر يوا
 ...ردمک ینکش پیمان هرچقدر است بس

 ...ستمکش دانکنم و خوردم کهرچه،نم افیستک
 صاحبخانه حرمت هستم،چطور دنیا این ي روزه چند ـمانهمن،میــ

 ...بردم یاد از را انسانیت و ردمک راموشف را
 کش چندگیرم،هریم یاد را گرفتن وضو صحیح ي اینترنت،شیوه از

 بخواهم منیر روزها،از همین باید..باشم آموخته را آن درست هک دارم
 ...ندک ام یراهنمای یمک

 مپوشیم يبلند يمانتو .گیرمیم حوله با را صورتم و دست يوضو آب
 نشینم،بایدیم میز پشت دوباره ...پیچمیم سرم رود مکمح را شالم و
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 ...بگیرم یاد هم را نماز
 .نمکیم تایپ جوگر و جست در را نمازظهــر آموزش
 ....دارد مرحله شود،چقدریم باز برابرم يا صفحه

 رضایت جلب يبرا فقط..است درست هک نیتم:اول ي خب،مرحله
 ..خدا
 يبد ي همه جبران يبرا و خدا براي کنم می ند..نیتکشیم دلم

 ...دریاست ي اندازه هایم،هرچند
 .گفت ]برکا [اللّه و وردآ بالا گوش تا را ها دست باید خب:دومی مرحله

 .ندارد يارک هک هم این
   قرائت:سوم ي مرحله

 ..شد شروع ارسختک
 خوانم؛یم را سایت متن

 :خوانیم می را حمد سوره "اکبر الله" گفتن از پس «
 الرَّحْمـنِ  الْعَالَمِینَ  رَبِّ للّهِ (الْحَمْدُ لرحیما الرحمن الله بسم

 اهدِنَــــا نَسْتَعِینُ وإِیَّاكَ نَعْبُدُ إِیَّاكَ الدِّینِ یَوْمِ مَالِکِ  الرَّحِیمِ 
 لاَوَ عَلَیهِمْ المَغضُوبِ غَیرِ عَلَیهِمْ أَنعَمتَ اّلَذِینَ ِصرَاطَ الّصِرَاَطالُمستَقِیمَ

 می را قرآن از دیگر سوره یک حمد، سوره از سپ قرائت الّضَالِّین
 :خواند را توحید سوره توان می نمونه، عنوان به خوانیم

 



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 83  

 

 توحید سوره
 الرحیم الرحمن الله بسم

 )» أَحَدٌ ُکفُوًا لَّهُ یَکُن وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَلِدْ َلمْ الصَّمَدُ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ(
 

 ي سوره اما ..ردمشک بر حمد،از ررکم رارکت ــرخاط وقت،به چند این
 ....نمکب باید چه را دوم
 سخت ردنشک خوانم،حفظیم توحید ي سوره يرو از بار چند

 ..شودینم هک روزه کخب،ی نیست،اما
 ....نذار تنها رو ارتکگناه ي خدایـــــا،بنده:گویمیم زیرلب

 عادت نم،طبقکیم رکف و رومیم راه اتاق شوم،دریم بلند
 ...يڱهمیش

 باید ...گیرمیم دهانم برابر را موبایلمـ ...شودیم روشن ذهنم چراغ
 .توحید ي سوره قرائت به نمکیم شروع..نمک ضبط را صدایم

 ام خنده لغات یبعض تلفظ دهم،ازیم گوش را ام شده ضبط يصدا
 ...گیردیم

 .گذشت خیر به هم مرحله این رکخداروش
 .افتدیم رشکذ به است،نگاهم وعکبعد،ر ي مرحله

 عربا،چقدر حال به خوش:شودیم بیدار مغزم يغرغرو پیرزن مک مک
 ...بخونیم ،نمازیفارس ما شهینم حالا ..راحته ارشونک
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 و يخورد ساله ؟پونزدهیشکینم خجالت:زنمیم تشــر خودم به
 ینا ..شکب ن،خجالتک بس ..شهیم سختت نمازخوندنم یه ...يخوابید

 از ؟یشکینم خجالت خدا از ...يشد قخدا،غر نعمت و ناز تو همه
 ...ینکینم شرم زهرا حضرت

 سلام و تشهد به نم،نوبتکیم ضبط هم را سجده و وعکر رکذ
 ..ندارم ردنشانک ضبط جــز يا رسد،چارهیم

 گفتار،با و اتکحر نم،کیم تمــرین و دهمیم گوش را چندبار،صدایم
 .شود زمان هم هم

 سفــرشمال یادگار هک یزیبای گسن هکت با و شال، و مانتو همان با
  . نمـکیم شروع را عمرم نمـــاز است،اولین

 برکا اللّه
 ..اللّه یال خوانمـ،قربۀیم ظهــر نماز عـتکر چهـــار

. 
 .دارم را عالَم ي پرنده ترین بال کسب شود،حسیم تمام هک نمازم

 از و افتمیم سجده رده،بهک صافش دریا آب هکسنگ، همــان يرو
 ...نمـــــکیم بخشــش طلب دخداونــ

 يـرهمطــ و كپا بندگان يزمین،خدا و ها آسمان ــربانهم يخدا
 .............من ي،خداهمرضیــ يزهــرا چون

 تو به ياهانت قدم،تا ثابت و باشم ماندگـار ام یکپا دهع بر نک کمک



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 85  

 

 ...نمک پرواز رسیدن
  !یاشتباه چه
 رد من،بودن يخدا ینیست هــدف تو ...نیست پایان هک رسیدن تو به
  ...ینارمنک مسیر لک در تو ...ست یزندگ خود تو نارک
 گردن رگ از تر ک،نزدییکام،تونزدی خوانده قرآن در خودم من 

 ...من قلب ،دریمن وجود در نم،توک لمس خودم در را تو باید
 و يداد نعمت من به تو هک یهای لحظه ي همه خاطر به خدایا،مــرا

 ...دمرک یناسپاس من
 تکهلا سمت تو،به به پشت هک یهای زمان ي همه خاطر به خدایا

 ...دویدم
 ....خدایا ببخــش

 دوست را او من شیطان،اما یدشمن از يداد هشدارم تو هک ببخش
 ...گرفتم خود

 ور تو لطف دانکنم و خورد کنم هک يا بنده خدایا،ببخـــش ببخش
 ...ستکش

 ...ربانهم ترین ربانهم بخش
 نمکیم تلفظ تر عصر،راحت نماز يبعد عتکر شوم،چهاریم بلند

 را ــرهاکذ و را الفاظ ....را اصطلاحات
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 .تو یاد با شودیم يجار ایمهرگ در یآرامش چه هک آخ
 .منزه و یک،پایبهترین تو
 باشم،از تو انتظار نهایت من نک کمکازخدایم،یمن انتظار ایتهن تو

 ....ات بنده
. 

 باخبر موضوع این از بابا یا مامان علاف خواهم یشوم،نمیم بلـنـد
 .شوند

 .ام بوده خاموش رچقدره است روم،بسیم تاب لپ سراغ هب
 همـه این نمک تمام باید بفرستم. پیغام ناشناس،باید ایمیل آدرس به
 .را وتکس

 :نویسمیم برایش
 یشناسیم مرا همه این جاکاز و ییستک دانمینم

 .نیستم اوکنجک هست،دیگر هک ههــرچ
 ..یانداخت خدایم یاد به مرا هک یهست يا دانم،فــرشته یم اهنت

 ...ندارم کش
 ..سپاسگزارم شما لطف ههـم این از
. 

 را پاسخم هک گذردینم دقیقه چند .دهمیم فشار را ارسال
 بدهد بال تو به خواستیم خدا : نوشته ...سریع دهد،چقدریم
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 زنندیم چشمت گفت
 ..داد چادر تو به
. 

 ....نه هک نشیند،چرایم لمد به اش جمله
 نیست؟؟ بودن او شدن،مثل یزهرای شرط مگــر

 در خواهمینم باشم؟مگــر هفاطـــمــ شبیه نباید مگـــر
 شوم؟ وصل او دوستدادان قیامت،به

 ؟هنـــــ چــــــرا
 به را هایش یسخت تمام بماند... محفوظ باید ام،ریحانه ریحانه من

 رضایت لبخند يدنیا،فدا این يها رنج ي خرم،همهیم جان
 ....زهـــرا

 پسرش،حســـیـــن و فاطمه ام،عاشق شده عاشق من
  ....حسیــــن.....حسیــــــــــن....حســـــیـــــــــن

 جان؟ حسین
 یم روان را هایم کچنین،اش این نامت هک يا ستاره دامک از تو

 ...سازد
 زدویم یاهعصـرگ زنند،نسیمیم یسیل را صورتم مهابا یب هایم کاش
 .شومیم خارج خانه از تابستان روز ترین یمیان در من و

 .شومیم ند،سـوارکیم ترمز مقابلم هک یسکتا اولین



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 88  

 

 خانم؟ اومده پیش یـلکمش:پرسدیم راننده
 نه:_
 خوبه؟ حالتون:+
 .خوبم هبــل:_
  برم؟ ـجـاک:+

 نشیند. می هایم لب روي دنیا لبخند ترین قشنگ
 .فروشنیم چادر هک یجای:_

  افتد. یم راه و کند می نگاهم آینه از تعجب با راننده
 به موهایم از يتار یحت ام،مبادا چسبیده سفت طرف، دو از را شالم
 .بیاید نامحرمان چشم

 .نمکیم پرداخت را رایهک و شومیم راننده،پیاده ترمز یپ در
 دهمیم بیرون را است،نفسم ردهک توقف حجــاب ي مغازه کی يجلو

 .ومشیم داخل و
 يچادر میانسال يبانو کی و يچادر دخترجوان کها،ی فروشنده

 .هستند
 سلام:_

 در اومدین،بفرمایید خوش یسلام،خیل:ندکیم میانسال،استقبال يبانو
 .خدمتم



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 89  

 

 اومدم چادر خریدن يبرا:نمکیم مزه مزه را حرفم
 خودتون؟ ي،براياومد خوش:+

 هبلـــــ:نمکیم بلند را سرم افتخار با
 هست؟ مدنظرتون يچادر چه ،خبیسلامت به:+
 دارد؟ نوع و مدل مگر هم بگویم،چادر باید چه دانمینم

 چادر اینه منظورم:بیندیم را فروشنده،حیرتم
 یچ ....جلابیب دار، ،آستینی،عبا،ملی،بحرینی،لبنانيساده،قجر

 مدنظرتونه؟
 چادرن؟؟ گفتین هک یاینای ي همه ییعن:نمکیم تعجب بازهم
 یم ها قفسه ردنک مرتب مشغول و زندیم لبخند جوان دختر

 عزیزم،چادرن بله :گویدیم میانسال ي شود،فروشنده
 .گذاردیم برابرم یژورنال و

  .چادر انواع از است پر
 نیستند چادر شبیه اصلا ها مدل یبعض که است جالب

 این خود چرا سپ بپوشاند؟ را ها ینیست،حجاب،زیبای قرار مگر
 کنند؟ می توجه جلب و هستند زیبا ها،اینقدر

 مدوک از عرب يها خانم....یول...بگم چطور دونمینم من راستش..:_
 نن؟؟کیم سر چادر
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 نن،الانکیم سرشون یعبای چادر ثراکعرب،ا يها خانم:خنددیم زن
 .ردهک سر اونا از منم دختر

 .است قشنگ و رده،سادهک سر هک ينم،چادرکیم نگاه دختر به
 .آسونه نسبتا هم ردنشکسر: دهدیم ادامه فروشنده

 زنم. می لبخند و دهم می بیرون را نفسم
 خوامیم همین از من:_

**** 
 !شیرین یول هست سخت یمکنم،کیم مرتب را ذوق،چادر با
 ؟یجایک مامان ....مامان:شومیم خانه وارد هیاهو با

 پـس.... يبود جاک یکین:آیدیم طرفم به مامان
 ؟يردک سرت چیه این:ندکیم یغلیظ خورد،اخمیم را حرفش دیدنم با
 شدم؟ دیگه،قشنگ چادره:خندمیم

 کند می ترش رو وقفه بی
 یلکش این بیرون از نهک؟نيردک سرت یچ چادره،واسه دونمیم:+

  ه...ک ندیدنت ها ؟؟همسایهياومد
 گیرم می بالا را سرم

 بشم يچادر گرفتم تصمیم من:_
 ؟یگفت یچ:+
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 مامان نمک سر چادر بعد به این از خوامیم من:_
 اراکخدمت بیار،شبیه درش ..است مسخره یخیل ،شوخیتیکنی:+

 ...يشد
 ذارینیم احترام تصمیم به ردمکیم رکف درنمیارم... اینو نه،من:_
 یدختر،نم تو یحماقته،داغ اسمش این تصمیم؟ دومکتصمیم؟:+

 چادر ..اراستکخدمت لباس چادر ...نیست ماها لباس هک چادر ..یفهم
 سر چادر سوادا یب فیلما؟ نو ندیدي همگ ...هاست یزندان لباس

 بیار دیگه،درش بسه ...ننکیم
 ،منبوده يدنیا،چادر این تو خانم بهترین و باسوادترین مامان،اتفاقا:+

 این عمــــرا من هرحال به ..نینک مطالعه مک یه بهتره نمکیم رکف
 يها یمهمون تو نیستم حاضر هم دارم،دیگهینم بر سرم از رو چادر

 ...بپرم پایین و بالا تون، احمقانه و مسخره
 ....پردیم چشمانم از بعد،برق يا لحظه و رودیم بالا مامان دست

 دارد یتلخ طعم گذارم،چهیم چپم ي گونه يرو را دستم ناخودآگاه
 ...یسیل

 ...نشده باورش ند،انگارکیم نگاهم حیرت با مامان
  ...لغزندیم صورتم يرو ناخودآگاه هایم کاش
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 افتد. می هم يرو هایم پلک
 ....سوزدیم شم،چقدرکیم مامان انگشتان يجا يرو را دستم
 شده داغ نمکیم آورد،حسیم هجوم صورتم سمت خون،به جریان

 ...ام
 را چادرم و برد یم دست مامان بگذرم،اما مامان برابر از خواهمیم
 ....شدکیم

 مامان:_
 وتر دست خاطرش ،بهيبیار دیگه رو یلعنت این اسم يندار حق:+

 ....ردمک بلند
  ..رودیم آشغال سطل سمت به

 مامـــــــــان:دومیم 
 ...ندکیم پرتاب زباله سطل ،درون...را زیبایم یکرا،مش خشم،چادرم با

 ....شومیم شوم،مچالهیم آب
 ...ندک بغلم خواهدیگردد،میبرم طرفم به
 چرا ...دارم دوست را چادرم من ...دومیم ها هپلــ طرف به سرعت به
 ...فهمد ینم را من یسک

 ...من
 ...گیردیم شدت ام گریه هق هق و نمکیم پرت اتاق داخل را خودم
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 ....خدایا
***********  

 .ام ردهک غذا اعتـصـاب است روز دوپیچد.یم ضعـف،بهم از دلم
 .میرمیم یا رسم یسیـــاهم،م ام،چادر خواسته به یا

 ردهک جور هم را ها سایت و ها روزنامه بمیرم،تیتر اگــر تازه
 و ردک غذا اش،اعتصاب خانواده با یعقیدت اختلاف خاطر به يدخترام:
 ...شتافت یباق دیار به ضعف شدت از

 ....آیدیم درد به مامان،قلبم یسیل یادآوري گیرد،امـــا،بایم ام خنده
 یخودنمای روشنم پوست يرو ساعت اش،چند شیدهک انگشتان رد

 بیشتر..ندکیم درد و مانده قلبم يرو زخمش، رد الآن،فقط رد،اماکیم
 ...صورتم از

 ..شنومیم در،آرام پشت را بابا ي زمزمه يصدا
 شیربخوره لیوان یه حداقل ..بخوره نک يارک یه:_

 اب منیرخانم بعد لحظه چند .آیدیم در يصدا و شودیم قطع بابا يصدا
 .بندمیم را آید،چشمانمیم طرفم به یسین کی

 یرونب منیرخانم،ببرش خورمینم:_
 .شیدکب سر رو لیوان این خانم،حداقل نمکیم خواهش:+

 .شودیم بلند ممکش ينم،صداکیم باز نیمه را چشمانم
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 ...زندیم کائو،چشمکاکشیر بلند نشینم،لیوان یم و شومیم بلند
 است منتظر یربانهم با منیر .دهمیم قورت را دهانم آب ناخودآگاه

 حرف این از تر مهم یرم،هدفمگیم لیوان از را نگاهم ...بگیرم را لیوان
 ببازم را خودم ائوکاکشیر لیوان کی با هک هاست

 .خورمیه،نمک گفتم:_
 سکهیچ به من بخورید، خانم،شما نمکیم خواهش:گویدیم آرام منیر

 .دمیم گم،قولینم
 درمیارم؟؟ ادا دارم من نیدکیم خیال:_

 .است بیرون بابا دانمیبرم،میم بالاتر یمک را صدایم
 تحویل بهم سالم و صحیح رو چادرم یوقت تا:هزارم بار يراب این:_

 .زنمینم یهیچ به بل ندید،من
 دباشی آروم: گرددیبرم طرفم به و اندازدیم در به ینگاه نگران منیر

 .چشم خانم،باشه
 هم بقیه به بیرون.. ببرید من اتاق از رو اینا زودتر منیرخانم:_

 دوست رو من اگه )نمکیم بلند را صدایم بگیــــــد(بازهم
 ...باشن داشته دوس هم رو اعتقاداتم دارن،باید
 یسیاه چشمانم .رودیم بیرون اتاق از و داردیبرم را یمنیر،سین

 .بخوابم یمک است روند،بهتریم
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★ 
 مسجــد در را است،پایم هفاطــم پدربزرگ چهلـم مراسم

 ...دیوارش و در دهدیم خدا ياست،بو قشنگ اینجا گذارم،چقدریم
 حس...خدا ي هخان بودن،در خدا است،مهمان یخوب حس هچ

 ...دارد یخوشبخت
 رد است سیب يبو مثل..پاییز يابتدا در است نارنج چیدن حس مثل

 خلیج ساحل است،در نسیم ياکخن مثل ..اردیبهشت روز کی
 قشنگـــ حس مثل ...نوروز اول روز در است یتازگ يبو فارس،مثل

 بو شب بوییدن مثل خیابان... در ستد در دست يدختر و مادر دیدن
 .خرداد يها نیمه است،در
 .ناب و است،زیبا قشنگ

 نیایش خانم سلام: زندیم صدایم یسک
 .گردمیبرم و نمکیم سفت را چادرم

 يعلو جواد است،سید جواد سید
 بخیــر ،رسیدنيعلو يآقا سلام:+
 هک یتابایک ،ويمشد از بودم احوالتون يباشید،جویا سلامت:_

 ازشون خواستین ه،هروقتیمشد دست بودین،آوردم. ستهخوا
 .بگیرین
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 .بده خیرتون ردید،خداک لطف یواقـــعــا؟خیل:+
 ؟...ی،فرمایشيا هدیگ باشین،امــر سلامت:_
 ..تون اجازه دارین،با لطف:+
 ...نمکیم خواهش:_

 .ممنون یخیل تاباک بابت:گردمیبرم دوباره و رومیم قدم چند
 .بود وظیفه انجام:_

 ي حوزه ي سیدجواد،طلبه هک شودیم یسال سه .رومیم مسجد داخل
 چند .بینمیم را او یاتفاق همینطور یگاه ..شده نجف هعلمــیــ

 ایران در هک یهای تابکبودم، یخاص يها تابک دنبال هک بود یوقت
 و پذیرفت باز يرو با او و ردمک خواهش سیدجواد از ..شدینم پیدا
 .ندکیم پیدا برایم را ها تابک هک داد قول
 احوال و سلام هایش لهخا و هفاطمــ مادر ها،با خانم يورود يجلو
 ات دور ها شوم،خانمیم مسجد داخل .گویمیم تسلیت و نمکیم یپرس
 یم يا گوشه را فاطمه .اند قرآن قرائت مشغول و اند نشسته دور

 .ندکیم گریه یابم،آرام
 .نشده من حضور روم،متوجهیم طرفش به
 جان فاطمه سلام:_
 وزد،بلنددیم صورتم به را شکاش از پر ند،چشمانکیم بلند سر
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 بلند و دکتر یم بغضش من آغوش ند،درکیم بغلم مکمح و شودیم
 .نشینیمیم هم با گذرد می که کمی .ندکیم گریه

 .ياومد هک شدم خوشحال یخیل:+
 ..گمیم تسلیت عزیزدلم،بهت:_

 اورمب:شودیم خیره رگشبزپدر سکع به و زندیم یتلخ فاطمه،لبخند
 گذشتـــ؟ روز چهل ییعن...شهینم

 ...یحقیق و ارناپذیرکاست،ان مرگ واقعیت این
 ....پیش سال سه به شومیم زند،پرتیم صدایم مسجد البدک دوباره
★ 
 يصدا و است کتاری شوم،اتاقیم بیدار خواب شدیدم،از سردرد با

 است؟ چند ساعت یآید،یعنیم خیابان از بوق
 ..است شب نیم و دارم،هشتیبرم را موبایل یسخت به

 .شودیم حس وضوح به پاهایم لرزش و شده یمستول ضعف
 تصحب هم بهترین است،با صحبت بندم،وقتیم قامت و گیرمیم وضو
 ....دنیا

 یگرسنگ فشار زیر نم،بدنمک وتاهک را نمازم مجبورم ندارم،اما دوست
 ها سجده در فرسا طاقت و شدید سردرد ..ندکینم ام یضعف،همراه و

 .نمکیم یمخف مدک در را مکوچک سنگ و دهمیم سلام .بُرَدیم را امانم
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 هکاین حال به يبود،وا كوحشتنا مادرم و پدر نشکچادر،وا دیدن با
 ...خوانمیم هم نماز بفهمند

 نمکیم حس .آورمیم در یسخت به را ام يروسر و شوم،مانتویم بلند
 شود،سرم گاهم یهکت تا گیرمیم زمی به را ندارند،دستم توان پاهایم

 سقوط زمین سمت به ...شودیم تار هایم چشم ..رودیم گیج
 یدآیم ستنکش يخورد،صدایم مطالعه چراغ به میز يرو نم،دستمکیم
 ....فهممینم هیچ دیگر من و
★ 
 .من به هم نم،اوکیم نگاه فاطمه به
 .ندکشیم او را بینمان وتکس
 ..ی،خیلیخوب یخیل شدم،تو شناآ تو به هک خوشحالم یخیل یکنی:_
 چند فاطمه،بعد یدونیوشحالم...مخ تو با یدوست از واقعا منم:+

 ؟یستکش منو یتنهای وقت،تو
 . خندد یم مرنگک ملیح،اما

 ؟یکنی يندار پدربزرگ تو:_
 اومدن دنیا به شده،قبل فوت هک ام يمادر پدربزرگ+:شمکیم یآه

 ان زنده هنوز ام يپدر پدربزرگ اما .من
 حتما تو ...دادم دست از پدربزرگامم تا دو من ..خوب ؟چهيجد_:
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 ،آره؟یهست یصمیم پدربزرگت با یخیل
 حالا....ندیدمش من...تا:+
 شه؟؟یم ه؟؟مگــیچ:_
 .نهکمم چیز همه ما ي خانواده تو نمک رکف:_

 ....راستش....من پدربزرگ....یدونیم آخه
 ...آورندیم هجوم ذهنم به خاطرات دوباره
★ 
 .نمکیم باز را هایم دستم،چشم پشت درد،در حس با

 تخت يهستم،رو خودم اتاق در نمکیم شده...نگاه چه آیدینم یادم
 اهمنگ ینگران با و اند ایستاده اتاق يورود در بابا و شیدم،مامانک دراز

 ...است دستم پشت به سرم ردنک وارد مشغول يپرستار .نندکیم
 ...آخ:گویمیم ناخودآگاه

 بهت،يردک ضعف مک یه..نیست ي؟چیزيشد بیدار:گرددیمبر طرفم به
 ..شهیم خوب زود نباش،حالت نگران .زدم یغذای سرم تا دو
 ....من ی؟؟ولیچ:_
 .آیندیم طرفم به مامان و بابا
 سر یبلای چه ببین:گیردیم را دستم مامان عزیزم؟؟ يشد بیدار:_

 ...يآورد خودت
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*********** 
 یغذای دیشب،سرم دهم،ازیم سلام ابآفت به و آورمیم بالا را سرم
 پایم و دست در ضعف یمک هم هنوز رده،اماک خوب را حالم یحساب

 ...هست
 .شودیم داخل خانم منیر و آیدیم در يصدا

 .پایین بیارید تشریف گفتن خانم،آقا:_
 ؟یچ يبرا:+
 .دارن یارمهمک هکاین مثل:_

 .زندیم برق منیر يها چشم
  شوم.یم بلند

 را ام یآشفتگ بابا اگر شاید .نمکینم مرتبشان یخته،ولری بهم موهایم
 ....را ام خواسته ندک ببیند،قبول

 لمشغو و اند نشسته میز پشت مامان و روم،بابایم آشپزخانه طرف به
 .ایستمیم پشتشان و دهم یم سلام آرام اند. صبحانه صرف

 بشین بیا:ندکیم اشاره نارشک یصندل به دست با بابا
 دارین؟ يارک:+
 .بشین بیا گفتم:_
  نشینم.یم اباب نظر مورد یصندل يرو
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 ؟یشکینم وضعشه؟؟خجالت چه این:ندکیم نگاه ظاهرم به مامان
 .ندکیم دعوت آرامش به را مامان دست بابابا،

 تدوس..البته و است باابهت و همیشه،استوار گردد،مثلیبرم طرفم به
 یداشتن

 رو وقتت چند نای ي مسخره يرفتارها دلیل من .یکنی خـــب:_
 یحساب مادرت و من شده،آرامش باعث هست هک یهرچ دونم،اماینم

 و اعتصاب و تهدید با هک نیستم یآدم من هک یدونیم تو .بریزه بهم
 از بیشتر دخترم عنوان به هم تو از .بدم يارک به بازیا،تن هرمسخ این
 .داشتم انتظار ها این

 قبول بابا ردمکیم الخیشده، آویزان ام لوچه و لب یدارم،حساب حتم
 .ندکیم

 یغیرمنطق حرف هم ،تو دیگه خب،ازطــرف اما:دهدیم ادامه بابا
 ...یزنینم

  دهد.یم انکت سر و ندکیم پوف شوم،مامانیم مشتاق
 يدار حق تو:گیردیسرـم از را حرفش ي مامان،ادامه به توجه یب بابا

 لاگفتم،اص هم مامانت به ،منینک انتخاب خودت رو زندگیت روش
 ،اینابگذره هک مک یه و سنته ياقتضا تو ينیست،رفتارها ینگران يجا

 عیب ...ي،جوگیرشدیداغ الآن جوونا، قول افته،بهیم سرت از همش



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 102  

 

 دین،هر اسم به هک آدما این از تا چند و ینش جامعه وارد تا نداره،تو
 ازهت نفس..(نیست مهم ..گیمیمیچ ما یفهمی،نمینبین ننکیم یغلط

 درسته؟ ،یباش داشته حجاب يخوایم تو )ندکیم
 .دهمیم انکت پایین طرف به شدت به را سرم

 اجازه مادرت نه و من نه ش،محالهکب خط لاک هک رو چادر خب،دور:_
 ..ینک سر چادر تو بدیم

 نوع یتونیم یول:دهدیم من،ادامه درهم يها اخم به توجه یب بابا
 ...شرط تا دو به ،اونمینک انتخاب خودت رو پوششت

 ؟یشرط چه:پرسمیم مشتاق
 نیستم،لباس مجبور حداقل ندادند،اما مجوز چادر به هک است درست

 بپوشم را مامان پسند مورد يها
 .نمکیم شرم ام یقبل پوشش طرز يیادآور از

 ور مسخره اعتصاب این هکاین اولیش:ندکیم دورم ارمکاف بابا،از يصدا
 هوات و حال نکرد عوض براي مدت یه هکاین هم ،دومیشینک تموم

 .انگلیس يبر
 جا؟ک:+
 عموت ،پیشینکیم رکف اراتک اونجا،به ريیم مدت انگلیس،یه:_
 دارم؟؟ عمو من عمــــو؟مگه:+
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 ؟قبوله؟چیه نظرت باش... جدي نیکی؟!لطفا:_
 مدونستینم پیش دقیقه چند تا هک یسک پیش برم باید چرا من:+

 داره؟ یخارج وجود
  گوید:نیکی می اخم با مامان

 پیشش؟ برم باید ندیدم...چرا رو عمو این حالا تا اصلا :من+
 ...اونجا يمیر یا یزنیم رو حجاب قید ،یایراحت هرجور:_

  دهم می بیرون را ندارم،نفسم يا چاره انگار
 +:قبول 

 .ویزات ارک واسه سفارت رمیم امروز شو،همین آماده پس:_
 نمیایین؟ من مامان،همراه یا شما:+
 دنبالت میاد وحید نه:_
 یه؟ک وحید:+
 نیکی؟:_

 ....وحید عمـــــــوناآشنایی! اسم زنم،چهیم پوزخند
  شوند.یم خارج آشپزخانه از بابا و مامان
 و شرط با است درست...بُردم من...يپیروز دارم،حس فتح حس

 .شدم پیروز هک من،بودم یشروط،ول
 .نمکیم یقدردان او از نگاهم آورد،بایم ائوکاکشیر برایم منیرخانم
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★ 
 ؟یچ پدربزرگت:_

 .شدکیم بیرونم خاطرات يدنیا فاطمه،از يصدا
 وت مدت یه انقلاب بوده،بعد شاه اطرافیان من،از پدربزرگ راستش:+

  ... اصفهان ...شیراز...شده،شمالیم قایم مختلف يشهرا
 رهگییم رو زنش بینه،دستیم رو تکممل اوضاع یشه،وقتیم هک جنگ

 وقت هیچ و شهیم پناهنده انگلستان تو .رهیم ایران از همیشه يبرا و
 .گردهیبرنم
 هک محمودم عمو بوده،با ساله دهچهار اونوقت،سیزده من يبابا
 اوضاع به همدیگه کمک با .ایران مونن یبوده،م ساله ده،هجدههف

 هم با هم ازدواجشون قبل و ننکیم یرسیدگ پدربزرگم ي ارخونهک
 خواستم بار چندتیم.نداش يا هرابط هیچ هم با الآنم نن،تاکیم قهر

  ترسم... می بابام واکنش از راستش ولی برم دیدنشون براي
 رو پدربزرگت اونجا ینرفت وقت هیچ تو بد...چرا واقعا؟؟چقدر:_

 ؟یببین
 پشت الملاقاته،از مریضه،ممنوع هک شهیم یسال پنج یرفتم،ول:+

 .دیدمش دور از بیمارستان يها شیشه
 ....پیچدیم امممش خاطرات،در يبو هم باز
★ 
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 آخه؟مگه یچ ییعن:گویمیم منیر بلعم،بهیم لذت با را خامه ي لقمه
 شه؟یم

 تو من اومدن،اونموقع دنیا به وحید آقا هکبود، 66 خانم،سال بله:_
 .ایران تو پدربزرگتون ي خونه یردم،یعنکیم ارک آقابزرگ ي خونه
 رفتم من .نبودن رهق هم با ها شما،اونموقع پدر و محمود آقا پیش

 رحمتشون بزرگ،خدا خانم انگلیس،آخه موندم یدوسال یکی
 رفتم من .ردنکیم یایران يغذاها گم،هوسیم رو نه،مادربزرگتونک

 اتفاقا،چشم .بودم اونجا آقاوحید دنیااومدن سال،بعدِ یه تا و اونجا
 .عمووحیدتونه يها چشم شبیه یخانم،خیل شما يها
 ان؟ایر نیومده حالا تا عمو این چرا:+
 .بودن پدربزرگتون ياراک درگیر دارم،همش خبر من هک یجای تا:_

 ر،یهبکا هالل هزار ماشاءالله وحید، آقا:گویدیم گوشم نارک و آیدیم جلو
 .شیدیم ببینیدشون،عاشقشون شما اگه مطمئنم آقان،من پارچه
 اروپا رنگ هزار يدنیا در هک شومیم يمرد عاشق حتما من!حتما

 نام احتمالا هک یسک ...یمادرطاغوت و پدر بک تدس زیر و شده بزرگ
 ....نخورده گوشش به هم اسلام

 ایران محیط از مرا خواهند یام،م شده مادرم و پدر ي نقشه متوجه
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 خیال ...ایران در شده اسلام،گنجانده يدنیا نندکیم نند،خیالک دور
  ....ندکیم كپا را اسلام ،طرحیاروپای یزندگ لعاب و رنگ نندکیم
* 
  نم.کیم باز تخت يرو را مدانچ

 به هک رومیم من .دارمیبرم را هایم يروسر و شال همه،تمام از اول
 ياجبار را من،حجاب قلب است،قانون من قلب در برسم،اسلام اسلام

 ....ایران قانون برایم،نه ردهک
 زا قبل دارم،بایدیبرم هم را ام پوشیده نسبتا يها پیراهن و ها مانتو

 ام،اما شده منع چادر از...یاسلام لباس وم،خریدبر خرید به رسف
 .است وظیفه هک حجاب

 در آفتاب و ادب، و آب يالبلاغه،سقا خریدم،نهج تازه هک یقرآن
 باشند من همراه باید ها این .دارمیبرم هم را حجاب

 ...نباشم خسر یلف نشوم،تا ارک فراموش نرود،تا یادم تا
  ...منشینیم نتظارا به و بندمیم را چمدان

 ....عمووحیـــد انتظار به و سرنوشت انتظار به
**************** 

 هم لندن مبدأ از 267 ي شماره پرواز:شودیم بلند فرودگاه باند يصدا
 ..نشست زمین به نونکا
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 ...نشستیم گل به اشک:گویمیم لب زیر
  گیرم.یم پس را حرفم دلم در سریع و

 ...من وحید عمو ،وهستند هواپیما آن در یهای خانواده عزیزان
  نم.کیم جا جابه دستم در را گل دسته
 پوششم طرز .دانمیم خوب را دلیلش .اخم ند،باکیم نگاهم مامان

  ند.ک تحمل است بابا،مجبور خاطر به هرچند .ردهک ناراحتش
 .نمکیم انتخاب خودم را پوششم ام،پس پذیرفته را شرط من

  .ام پوشیده شنرو یصورت ي ساده و دبلن يمانتو
 .ردمک ساعته،انتخابش چند گذار و گشت از بعد و رفتم دیروز تازه

 .دارد حجاب مکح من، يبرا و است پوشیده
 یبریتک ارشلو و ام زده گره يرا،فرانسو ام ساده يا سرمه يروسر
 هم،تیپ ها تر قبل ی.حتام ردهک ست آن اب را ام ساده و يا سرمه

 .دادمیم ترجیح را ساده يها
 لاس پنج هک يبرادر منتظراست،منتظرند؛کیم نگاه اطراف بابا،به

 خاطر به موقع آن .دیده را او مادرشان يسپارکخا مراسم پیش،در
 ...انگلستان تندفر بابا و مامان و ماندم ایران ،منامتحانات

 آید:سلامیم سرم پشت از درست یرسای يصدا
  .ایستاده برابرم جوانی گردم،مردیبرم
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 سویشرت .ردهک اول،جذابش نگاه در اش يارکورزش لکهی و قدِبلند
 ي گازخورده سیب و مارکدارش یپشت ولهک، معروف آمریکایی برند

 هایش،عجیب چشم سبیل. و ریش و مردانه ،صورتموبایلش پشت
 ..گفتیم راست منیر ...است من يها چشم شبیه

  پرست! گویم:بیگانه می زیرلب
 وحیدجان سلام:رودیم طرفش به خنده با بابا

  .ندکیم انه،بغلشمرد و
 را دستش و رودیم طرفشان به اش همیشگی ژست و لبخند با مامان

 دست يجا سریع،به یاو،خیل اما .بدهد دست او با تا ندکیم دراز
 اون از:گویدیم لبخند با و گذاردیم مادرم دست در یگل دادن،شاخه

 .نشدید عوض دیدمتون،اصلا هک یوقت
  خورد.یم را مامان،لبخندش

 مامان داشتم انتظار جاخوردم... وارد تازه عموي این تکحر از هم من
 ؟؟یتوی یکنی پس:آیدیم من طرف به .ندک بغل را

 .اومدید خوش ، خودتون شورک هب:دهمیم دستش به را گل دسته
 اما ....است ربانهم اش زند،چهرهیم ،لبخندهم،صمیمانکمتل جواب در
 .نمکیم مقاومت داشتنش دوست برابر در
 با تربیش و بزنید دور برید یاشرف با خونه،شمام ریمیم ما:یدگویم بابا
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 بده نشون وحید به رو میلاد برج ببر جان یکبشید،نی آشنا هم
 ستد او با نند،باباکیم رفتن قصد بابا و مامان . گویمیم چشم لب زیر

 .بینمتونیم خونه تو خب:دهدیم
 من با يیدد:گویدیم مامان هک شنومیم و افتندیم راه بابا و مامان
 نداد؟ دست

 .هجُرم دادن ایران،دست تو ننکیم رکف نگیر،اونا سخت:+
  گردم.یبرم و گیرم می رفتنشان از نگاه

  يدش خانم تو چقدر:ندکیم مغافلگیر شلبخند با و مهربان چشمان با
 گویم می جدي کاملا و کنم می سرفه تصنعی

 .بریم بهتره:+
 ..حتما هبل هبل:_
 یفک همراه آورده،به همراهش کوچک ي هولک کی افتیم،فقط یم راه

 .دوربینش
 ازب را پشت گوید،دریم آمد خوش او هب و آیدیم جلو ما دیدن با یاشرف

 .نشینیمیم و ندکیم
  .نمک عمو،خطابش خواهد ینم دلمـ چرا دانمینم

 یخیل ایران:گویدیم و گرداند می ها آدم و ها خیابان بین را نگاهش
 .هشد عوض
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 ااصل من با حد از بیش صمیمت بداند کنم،باید حفظ را موضعم باید
 نیست. من پسند مورد

 نم خواستن شما از بابام و مامان هک دونمیم ببینید،من:گویمیم تند
 ،منبیخودیه تلاشتون یبیام،ول بیرون راکف این از اونجا،تا ببرید رو
 .آمینم وتاهک

 يقاآ شما:گویدیم یاشرف به دبده را جوابم هکاین زند،بدونیم لبخند
 درسته؟ هستید یاشرف

 آقا هبل:_
 چیه؟ من اسم دونیدیم یاشرف يآقا:+
 .هستید آقاوحید آقا،شما بله:_

 می بشنوم من که طوري زیرلب و شودیم خیره پنجره به وحید
 .فرشته گفت مهدارم،ب دوسش یخیل هک نفـر بار،یه یه ی:ولگوید

 .شومینم حرفش متوجه
  .نمکیم نگاهش

 مه:بکند می متمرکز چشمانم روي را چشمانش و گرددیبرم طرفم هب 
  .امـ هفرشت هی من هک زد،گفت ایمیل

  .نمک آنالیز را اطرافم مسائل توانم ینم
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 ناشناس هاي ایمیل طرف به را ذهنم چرا دانم هایش،نمی حرف
 کند. می هدایت

 هم رو حجاب در آفتاب یراست:نشسته لبهایش يلبخند،رو همان
 ؟يخوند
 ....ها ایمیل....او ...شودینم باورم

 بود؟؟ شما ارکها.... ایمیل اون....اون:+
 يبیا هک خواستم نخواستن،من مادرت و پدر:_گویدیم گوشم آرام،در

 ..من پیش
******** 

 فهمــیدین؟ جاک از:پرسمیم هیـــجــان با
 رو؟ یچ:ندکیم نگاهم ربانهوحید،م عمــو

 ؟دارم احتیاج کمک هب من میدینهف جاک از:_
 ؟ینش ناراحت يدیم قول مڱب هاگ:+
 بشم؟ ناراحت باید چــرا:_
 !بده قول اول حالا:+
 خب،قــــــول یخیل:_
 .دادیم مهب رو آمارت منیــــرخانمـ:+
 منیر؟:_
 چرا ممهف ینم دقیقا .ام شده گیج .خنددیم آرام و دهدیم انکٺ سر
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 ؟هگفت چه اصلا...گفتهیم او به منیر
 يجلو را دستش .خنددیم دلنشین هم زشود،بایم حالتم همتوج

 فرمانده؟ جاستک حواست:دهدیم انکت صورتم
 ؟؟یچ:+
 يدار مدام تو هک گفت .زد زنگ مهب عاشورا،منیرخانم شب..یهیچ:_

 فتگ منیرخانم .شدم نگران ..نیستن هم بابات و مامان و ینکیم هگری
  ...یشیم عوض يدار تو فهمیدم همونجا .يداد گوش یمداح تو
  دونی؟ بشی...می عوض که داري رو پتانسیل این داقلح یا

  نداره... رو سیدالشهدا واسه گریه لیاقت چشمی هر
 ییستن یآدم تو دونستمیم .تحقیق و ینک رکف و یباش اهتن گذاشتم

 ...یداشت احتیاج رکتف و یایهتن به .ینک قبول رو يچیز راحت هک
 عدب گفت خانم بعد،منیر مدت هی .ستهکش پات شنیدم بعد وقت چند

 ،گفتيرینم یمونهم بابات و مامان همراه هپات،دیگ گچ ردنک باز از
 خودم هک شده وقتش هدیگ میدمهف .يخرید هالبلاغ جهن و یرفت هک

 از بعدا .یبخون قرآن هک خواستم و زدم ایمیل تهب .بشم عمل وارد
 ..يدزدید قرآنشو هک شنیدم منیر

 ـــــو؟عمـــ عه:شمکیم دد،خجالتخنیم بلند و
 یماه ي برادرزاده هقشنگ هچ .يردک صدام هک باره اولین .... جانم:_
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 ..داشتن تو مثل
 ...تو مثل یهمراه و عمو داشتن است خوب هچ و:گویمیم دلم در
 ..خب...بعدش:+
 من هک یگفت و يزد ایمیل ی،وقتیدونیم خودت هدیگ هک بعدشم:_

 هپیل از هک شد وقتش شد.. تموم دیگه نجاتتم،فهمیدم ي هفرشت
 یحت نک باور یول .بزنم حرف باهات چادر راجع خواستم .يدربیا

 ..يبخر چادر يبر یبدوی هک ردمکینم رشمکف
 حضرت از بود،راستش شده تموم لوگرفته،تازههپ یشتک:+

 .شمکیم خجالت )السلام اهعلی(زهرا
 نبهتری ببره، ذتل بودنش هپروان از هک ه،اونیهپروان قشنگترین:_

 ؟یکنی یفهمیم..هنک افتخار حجابش هب هک هاونی هم هبدخترمحج
 .دهمیم انکت آرام را سرم

 نک تعریف تو حالا:_
 همطالع و یانهپن يها رفتن مسجد گویم،تایم برایش عاشورا شب از
 نگذاشت هک یپیرزن تا ...مختلف يها سایت از درهم و سردرگم يها
 نب {حسین امن دیدن هم باز و پایم تنسکش بایستم،تا اول صف در
 حس و نماز اولین و قرآن خواندن شدم،تا عاشقش هکاین و }یعل

 هم سیدجواد و يمشد و مسجد از برایش ...خدا با صحبت قشنگ
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 و هباحوصل ...مامان نشکوا و اول بار يبرا چادر ردنک سر تا . گویمیم
 یگاه و ددهیم نظر یدهد،گاهیم گوش را هایم حرف تمام بادقت

 .خواهدیم بیشتر جزئیات
 تمام هم من يها حرف و چیندیم میز يرو را هایمان سفارش گارسون

 .شودیم
 آقا؟ دارین يا هدیگ امر:_
 ممنون نه:+

 .بدیم مهب یقول هی بیا یکنی:گرددیم بر من طرف به عمو
 ؟یقول هچ:_
 من هم ...نیمکن قضاوت یسک جا،راجع هیچ و وقت هیچ بدیم قول:+

 خانم اون مثل هم سیدجواد هاگ نک رکف .بده قول من هب تو تو،هم هب
 مند هعلاق دین هب دوباره تو نبود نکرد،ممکیم قضاوت رو تو
 ؟ه،درستیبش
 .دهمیم انکت سر
 قدم یسک يها فشک با تا:گهیم شاعر هک اینجاست:دهدیم هادام

 .نیدکن نقد رو رفتنش راه برنداشتید
 بود؟؟ ـعـرشـ این شاعــــــر؟؟:خندم یم
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  ؟يدیم قول بهم:+
  .ندکیم دراز برابرم را دستش و
 در یقشنگ حس هک است بار اولین .فشارمیم را دستش یگرم هب 

 پدرم از غیر هب يمرد با هک نیست بار اولین ..یابد یم جریان وجودم
 را حس این هیچگاه ام،اما داده دست دیگران با بارها ...دهمیم دست
 لبانم يرو اخودآگاه،نيلبخند .پدرم آغوش در بودم،جز ردهکن هتجرب

 .نشیندیم
 ؟يخندیم چرا:+

 .نمکیم توصیف برایش را حسم
 من هکاین هواس ؟يردک كدر رو قشنگ حس این چرا یدونیم:+

 چون ؟هن هداد،مگ دست تهب حمایت حس ...پدرت مثل .ام تو مَحرَم
 ..نرفتیم رده،بیرونک تعیین واسمون خدا هک یارچوبهچ و محدوده از

 ...انصاف يدهد،بویم حق يبو هایش حرف چقدر
 .اومدین هکاین از ممنون:_
 بخور رو غذات:+

 دوست ...نمکن نگاهش توانمینم اما .هم خوردن،من هب ندکیم شروع
 برابرم هک يا هسال شش و بیست جوان مرد ...است یتنداش

 آلود گناه يوانفسا در هک يپدر ..دارد را پدر مکح نشسته،برایم
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 قدم،با به قدم و گرفت را دستم یکریتا ههم این میان دنیا،در
 دوستش توانمینم .آموخت من هب را حق مسیر در رفتن ،راهیربانهم

 !باشم هنداشت
★ 
 پرواز محترم مسافرین :زندیم فرودگاه،صدایمان دوم،باند بار يبرا

  ...لندن مقصد ایران،به یهواپیمای 692
 رفط هب و ندکیم نگاهم ینگران با بابا .گیردیم بابا از را چمدانم عمو
 نگران :گویدیم بگوید،عمو يچیز هکاین از قبل گردد؛یبرم عمو

 ..هست شهب حواسم ، نباشین
 .نکن رکف اینجا هب باش،اصلا خودت مراقب:ندکیم بغلم مکمح مامان

 هک یاتفاقات به اصلا و نک برو،خرید وکدیس .بگذرون خوش یتونیم تا
 ؟هن،باشکن رکف افتاد اینجا چندوقت این
 .دارم دوستون یخیل هک دبدونی خوام یباشید،م خودتون مراقب:+
 همردان آغوش در و شومیم جدا مامان از .ندکیم بغل را هردویمان بابا
 بغل را بابا،عمووحید .نمکیم بغل را مامان دوباره .رومیم فرو بابا ي
 ت،برگش یوفت نک يارکباش، مراقبش:گویدیم آرام شنومیم و ندکیم

 ...خودم یکنی همون هبش
 سکاصلا،هیچ هک ردهک وانمود يطور .نمکیم تحسین را دلم،عمو در
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 خیال من يبابا و مامان .ندید روز دو این در را مذهبیش تمایلات
 هم را رشکف یحت بازگردم،اما متجدد و آزاد هک رومیم نندکیم

 تبکم در نمکب را عمو يشاگرد ...شوم املک تا رومیم هک نندکینم
 ...يدیندار

 وعم..ام ردهک بغض ...رومیم عقب قدم بوسد،چندیم را ام یپیشان بابا
 یم و دهمیم انکت دست برایشان ..افتیمیم راه و گیردیم را دستم

 را دستش عمو ..بردیم پناه بابا آغوش هب و دکتریم مامان بغض بینم
 دهدیم فشار خودش هب را من و اندازد یم گردنم دور
 ...نندکیم پیدا ریختن لتهم هایم کاش

  شویم.یم هواپیما سوار
 هواپیما مرتب صف به هشیش از .ندارم زدن حرف ه،حوصلهگرفت حالم

 .بندندیم را هواپیما در و شودیم دور يورود از انکپل .نمکیم نگاه ها
 .شومیم عمو دوربین ارکش و گردمیزند،برمیم عموصدایم

 :گویدیم اي بامزه لحن با و خندد،آرامیم هم عمو .گیردیم ام خنده
 دوباره یک نیست معلوم حالا وهت،اکممل ایران،خداحافظ خداحافظ

 کمتل یدخترخانم یه هم ورودم محض هب ،هبرس كخا این به پام من
 !اومدین خوش خودتون تکممل هب هک هنک بارم
 هدیگ نده عمو،خجالتم:زنمیم بازویش به مشت با آرام
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 .خنددیم عمو
 ومدها پیش برام دیروز از یسوال یه من:+
 بپرس:_
 بودین؟ اومده قبلا هشده،مگ عوض چقدر ایران گفتین اول شما،روز:+
 سوم بار شد الآن هکبار، دو آره:_
 ؟يارک هچ هواقــعــا؟؟واس:+
 هزار با و اومدم ایران، بیام گرفتم بودم،تصمیم هک هسال هجده:_

 .ببینمتون تا درتون ردم،جلوک صبر .ردمک پیدا رو آدرستون دردسر
 مامانت و تو .نمک یمعرف ودموخ و بیام جلو هک ترسیدمیم شراست

 ردهک جمع سرت يبالا ،موهاتويبود هسال هشت هفت تو .اومدین
 آوردیم ماشین داشت مامانت .یتونک بود،با تنت یورزش لباس و يبود

 .زمین يخورد یهو هک يردکیم یلِــــ یلِــــ تو حیاط، از بیرون
 ؟آد می یادت چیزي .ردمک بلندت و سمتت دوییدم

 چرا .بدمینتون لاسک رفتمیم ها اونموقع یول . هراستش،نــ:+
 ردین؟کن یمعرف رو خودتون

 تا اومدم دوباره بود، پیش سال دو هم دوم بار....دونمینم خودمم:_
 .ببینم هامو برادرزاده

 هـــــــا؟؟ برادرزاده:+
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 ...يبود ساله سیزده،چهارده تو دوردیدمت.. از زم،باهدیگ آره:_
 ؟یدونیم يچیز ودعمومحم از ببینم،تو

 با اختلافشونممنوعه! بابام جلو اسمش آوردن ،فقطیهیچـــ هن:+
 چیه؟ سر بابام
 !موقوف یفضول :دهدیم فشار دماغم يرو را اش اشاره انگشت عمو

   .خندمیم دل ته از
 خوب حس و ردک عوض را حالمبفهمم؛ خودم اینکه راحت،بدون یخیل

 رکگفت،فیم راست منیر است العاده فوق او .ردک تزریق یمرگها هب را
 ام. شده عاشقش نمک
★ 

 بفرمایید:گویدیم و ندکیم باز را چرخاند،دریم قفل در را لیدک عمو
 چطوره؟؟ زبانت اوضاع یراست !جان يلید

 العاده فوق دیزاین و چیدمان با یویلای ي هخان کی با و شومیم داخل
 :گویمینم،مکیم جارو را جا ههم نگاه با هک همچنان شوم،یم رو هب رو
 .زبان لاسک رفتم یسالگ هفت از هکاین حد در:_
  five me giveپس گرم، ؟دمتيجد:+

 . وبمکیرده،مکباز برابرم هک دستش فک هب را دستم و خندم یم
 ها خواب اتاق:افتد یم راه هب راست سمت هب .آوردیم داخل را چمدانم
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 یهرچ .همن اتاق نارک هم اتاقت .هال و هونآشپزخ هم اونطرف .اینورن
 ؟هبگو،باش خودم هب یخواست

 انسبت اتاق .رومیم سرش شود،پشتیم داخل و ندکیم باز را یاتاق در
 . است یقشنگ و بزرگ

 هآشپزخان طرف هب .شومیم خارج اتاق از او دنبال هب و نمکیم رکتش
 .رویمیم

 ؟يخوریم قهوه:_
 .نیست زحمت هاگ آره:+
 یزندگ هم با مدت هی نزن،قراره فاحر این از هدیگ لطفا یکنی:_

 .نارک بذار رو تعارف .هخودت ي هخون نیم،اینجاک
 یمرس:+

 .نمکیم نگاه را منتظرم،اطراف
 نیستن؟ هخون پدربزرگ...یچیزه...یعن:+
 ؟یدونینم همگ:_
 رو؟ یچ:+
   .هبستری بیمارستان تو هسال دو بابا:_

 ...مدونستینم +:واقعا؟؟من...اصلا
 هک ندکیم اشاره و شدکیم جلو را میز دور يها یصندل از یکی
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 .بنشینم
 یدرم فنجان دو ابینتک از عمو .آورم یدرم را ام يروسر و نشنم یم

 حال عین در .شودیم جوش قهوه قهوه،از ریختن مشغول و آورد
 زا قبل .باشه نظر تحت باید مدام .داره هلیک و بدک لکمش :گویدیم

 فتگ .شد خوشحال یلک،يبیا رهقرا تو گقتم یران،بهشا بیام هکاین
 !گیرمیم نظم زندگیم،من تو بیاد هک خانم هی بالاخره

  دهمیم قورتش ام،اما ردهک بغض
 ...هقشنگ +:اینجا...واقعا

 ...نزدیم دست یهیچ به بزرگ،ما مامان فوت از بعد:لرزدیم صدایش
 اچیز یخیل من:ندکشیم عمو خشدار يصدا با بغضم ظریف ي هشیش

 ...است هافسان من،مثل ذهن تو مادربزرگ عمو... دارم مک زندگیم تو
 ور یسک یحت من.... ...دارم شما یخوب هب یعموی دونستمینم یحت من

 راجع رو سوالام ..هنک ام یراهنمای سوزن سر هک نداشتم
 ادرچ تونمینم یحت من ...بشم تشویق ...بپرسم دین،خدا،پیغمبر،ازش

 ......وـعم امهتن یخیل من ....من ....نمک سر
 هق هق و گذارمیم میز يام،رو زده گره هم در دستان يرو را سرم

 قرار ام هشان يرو عمو ي همردان دست ...گیردیم شدت ام هگری
 .گیردیم
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★ 
 من و مانده عید تا يا ههفت شود،دویم داخل يچا یسین با هفاطم

 .ام شده ها آن یصمیم و گرم ي هخان مانهمی امروز،دوباره
 هنکن درد دستت:_
 انگلیس،آره؟ یرفت پس جان،خب نوش:+
 .بود عمرم سفر ترینهآره،ب:_
 من،واقعا محسن و محمدحسن و تو يعمو مثل ی،آدماییدونیم:+

 .نمکیم هیکت شونهب یخیل هک من .ان العاده فوق
 با تو هرحال هب تره،چون يجد من هواس ههمینطـــور،قضی منم:_

 رو ههمدیگ ،فقط عموم و من اما يندار یعقیدت لکمش مادرت و پدر
 .همیم شبیه هک داریم

 عمووحیدم از چیزا یخیل واقعا...شدم هسفر،پخت اون تو ،منیدونیم
  ...یادگرفتم

 ...هفاطم است العاده فوق اون
 العاده فوق يعمو این از بگو مهب حالا خب:خنددیم ،دلنشینهفاطم
 ؟؟یگرفت یاد چیا

 ....شودیم جانم و لب مکحا روزها،لبخند آن یرینش يیادآور از
★ 
 حیرت با و ام ایستاده عمو يآسا غول و بزرگ ي هتابخانک يرو هروب
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 در هک بحارالانوار جلد ده و صد تمام .نمکیم دارد،نگاه هآنچ تمام هب
 شرح و مقتل فقط ردیف است،دو شده چیده ردیف ار،پنجهچ

 .است روایت و حدیث یشیع معتبر دیگر،منابع ردیف دو .عاشوراست
 ه،صحیفهالفصاح جه،نهالبلاغ جهن قرآن، تفسیر جلد دچن

 تر،غزلیات پایین .دیگــــر يها تابک و الجنان ،مفاتیحهسجادی
 .آیدیم چشمم هب يسعد و حافظ

 .ينگیر هسرگیج بپا:شودیم بلند پشت عمو،از يصدا
 هی داشتن:بارد یم صدایم از شوق و گردم،هیجانیبرم طرفش هب

 ...نمک يحسود تونهب هشیم باعث يا ادهالع فوق تابک منبع ینهمچ
 ..تو ،مالیخواست دوموکهر:_
 واقعا؟؟:+
 .نداریم بیشتر خانم یکنی هی هک ،ماهبل:_
 .خوامیم شو ههم پس:+

 یول .....،بعديبخر یاختصاص ياپیماهو باید اول خب:ندکیم تعجب
 یاینجای هک روزام این .ببر بردار میگم يجد یخواست دوموکهر
 هچ در ردمک یمعرف تهب هک یتابایک .بخون یداشت دوست دوموکهر

 حالن؟؟
 ات دو و مونده ها هخطب از تا ،پنجهشیم تموم داره البلاغه جهن خب..:+
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 همون عمو،انگار یدونیم ..نشم جدا ازش گرفتم تصمیم یها،ول هنام از
 تر یتوصیف و تر مفصل یمنته .هقرآن يحرفا

 .هقرآن برادر هالبلاغ جهن هک ننگفت بیخود خب:_
 نمکیم حس اما .شده تموم هم ادب و آب يسقا استشر اوهوم...:+

 تو بزرگ جاي یه عباس حضرت بخونمش،انگار دوباره خواد یم دلم
 .حجاب در آفتاب همون یم فقطگرفته... قلبم

 زودتر رو حجاب در من،آفتاب نظر هب....مونده يارک اصل پس:_
 .نک شروع

 چشم:+
 خوش يآقا کی معیت در رو شام ندییم افتخار خب،خاتــون!_:

 بخورین؟؟ تیپ
 !هالبت:+
 .بریم بپوش رو پلوخوریت يلباسا بدو پس:_

 بستن يبرا يا تازه مدل .یکزرش شال پوشم،بایم رِمک بلند مانتو
 . بندمشیم ذوق با .ام هگرفت یاد شالم
 هن:گویدیم افتدیم من هب نگاهش پوشیده،تا رِمک کت تک هم عمو

 .ههم عین هامون هاومد،سلیق خوشم
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 از یکی يها ماشین جدیدترین از یکعمو،ی ماشین .افتیمیم راه
   ..است یآلمان معروف تکشر

 :عمو؟_
 جان؟:+
 هستین؟ يارک هچ مشغول الآن شما:_
 !خاتون یکنی ابکر در یرانندگ شریف شغل:+
 خوندین؟ یچ دانشگاه تو .گمیم لاک،هن:_
 آریا وحید بنده الرحیم نالرحم هاللّ بسم خب آهان..:+

 هب یرسیدگ حاضر،مشغول حال در خب یول .تکهستم،آرشیت
  بزرگوارم. پدر امهس امورات

  واقعا؟ چرا نیایشه... فامیلیم ولی شمام ي برادرزاده :من_
  نکن فکر بود...بهش پدرت تصمیم +:این
 ؟یبخون یچ دانشگاه تو يدار دوس توعه،تو نوبت خب

 همین هواس اصلا .ام هفلسف عاشق یول .دونمینم دقیق شراست:_
 .ردمک انتخاب یانسان

 .یبخون بدم رو ملاصدرا تابک بنداز یادم پس +:جدا؟؟
 اب یایران خوب رستوران هرسیدیم،ی خب:ندکیم متوقف را ماشین عمو
 !یاسلام ذبح
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 یاروپای کسب با و مدرن املک شویم،محیطیم رستوران داخل
 از میزها،پر ثرکا .نوازدیم را جان وشگ یایران یسنت کموزی دارد،اما

  .ستنده يمشتر
 را تشکعمو، .نشینمیعمو،م یراهنمای همیزها،ب از یکی پشت

 با و آیدیم طرفمان هب پیشخدمت .گذاردیم یصندل يرو و آوردیدرم
 .خانم سلام ندس،هم سلام:گویدیم یبریتانیای غلیظ ي هجهل

 و سلام او با گرم عمو .گیردیم ام خنده زدنش حرف یفارس لحن از
 خاتون؟ يخوریم یچ:پرسدیم من هب رو و ندکیم یپرس احوال

 .بخورین شما یهرچ:_
 یبگ تو ی،هرچهدیگ هن:+
 دارن؟ يسبز هقورم:_

 . بیار يسبز هقورم فِرِد،برامون:گرددیبرم گارسون طرف هب عمو
 یوتاهک گذارد،تعظیمیم چشمش يرو را ها،دستش یایران فرد،مثل

 یراست:زندیم صدایش عمو .رودیم و ندکیم
 نیست؟ سیاوش:دهدیم هادام گردد،عمویبرم فرد
 .همریض آقا،مادرشون هن:_

 هرفت یادم از كمادرش،پا آخ آخ:زندیم اش یپیشان يرو آرام عمو
 ...بود
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 هالبت و ،همن دوست سیاوش:شودیم سوالم،خیره از پر يها چشم هب
 .رستوران این صاحب

 .مگوییم یآهان
 .دهندیم جولان ذهنم در ها سوال هنوز

 اب یاروپانشین لعاب و رنگ ههم این بین شما شد عمو؟چطور:گویمیم
 شدین؟؟ آشنا اسلام

  .ردک مکمک آقاسیاوش همین گــــر.تلن هی تو،با مثل درست:_
 ؟ي+:چطور

 .دبو دوستم و یلاسکهم سیاوش .هسال بودم،پونزده تو الآن سن هم:_
 نم از .تونهینم اهتن یول بره یجای هی تا خوادیم هک گفت مهب روز هی

 هی ایران،از سفارت بره خواستیرفتیم،م باهم .برم باهاش خواست
 و رسیده لیفکت سن هب تازه هک گفت مهب .هبپرس امکاح یروحان
 خوندن هب ردمک شروع ...بود اومده پیش سوال برام منم ...داره سوال

 یمذهب ي ادهخونو همن،ی خلاف سیاوش،بر ...پرسیدن و میدنهف و
 شد سیاوش و شدم کنزدی یخیل اش خونواده هب من همین هداره،واس

 ..برادرم مثل درست
 هوسوس یخیل چیند،ظاهرش یمیزـم يرو را غذاها و آیدیم فرد

 عمو .خوردن هب نمکیم شروع اهاشت است،با انگیز
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 شد لخوشحا یخیل .زدم بابا هب سر هی رفتم زود ،صبحیراست:گویدیم
 تو،تو نداره دوست ...خب یول ببیندت داره دوست و،گفتت اومدن از

 .نمک یخواه معذرت ازت هک گفت .یبش رو هروب باهاش شرایط این
 داره؟ خبر شما عقائد از عمو،بابابزرگ:+
 نماز داره دوست خودش الآن بابابزرگ، شده عوض یآره،خیل:_

 .بریده رو امونش یخب،مریض بخونه،اما
 منم اشک گذاشتین. روشون شما رو ثیرتأ این مطمئنم ن؟ميجد:+

 اونا هک نیست يچیز اون اسلام نمک ا،ثابتباب و مامان هب بتونم روز هی
 .ننکیم فرار ازش

 .يبرمیا پسش از تو هک مطمئنم من:_
 ؟يچطور:+
 ؟يزد داد سرشون حالا تو،تا یکنی:_
 میشه ندعوامو که وقتایی یا دنینم گوش حرفم به هک یخب،گاه:+
 هعلی{رضا امام یدونی؟مهن،باشکن اروک این هعزیزدلم،دیگ خب:_

 كمشر است،هرچند واجب مادر و پدر هب یکنی[ فرمودن }السلام
 ]نیست واجب ها آن از خدا،اطاعت معصیت در اما .باشند

 و رفتار دارم،هر ازت هک ی؟خواهشهمهم چقدر هقضی این یدونیم
 یتسخ راه تو یکنی .نکن یحرمت یب و یاحترام یب تو ردنک هک يارک
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 .هنکیم راه،سعادتمندت این هک باش هداشت یاور یول يدار رو پیش
 عزیزدلمـ؟ هباش
 و مامان هب نم،همکن قضاوت دمیم قول هم .بگید شما یچشم،هرچ:+

 .نمکن یاحترام یبابا،ب
 .شومیم خوردن مشغول دوبازه و زندیم رضایت سر از يلبخند عمو
 عمو،با سال و سن هم يپسر نم.کیم بلند را رمآید،سیم یسک يصدا

 عمو هشان يرو را دستش و ایستاده عمو سر يبالا متوسط لکهی و قد
 دفر از باید من حالا ..وحید يشد معرفت یب یخیل :گویدی،مهگذاشت
 ؟یبرگشت تو بشنوم

 ؟!:سیاوشگوید می ذوق با و گرددیبرم طرفش هب عمو
 من طرف هب سیاوش .گیرندیم آغوش در را همدیگر و شودیم بلند
 خانم سلام:گرددیبرم

 .دهمیم سلام و شومیم بلند
 .ام برادرزاده .هستن یکنی جان،ایشون سیاوش:گویدیم عمو

 .ردکیم تعریف شما از یخیل وحید .خوشبختم یخیل:ندکیم من هب رو
 .شده برآورده وحید يآرزو و اومدین هک خوشحالم

 .گفتن من يراب هم شما از همینطور،اتفاقا منم:+
 !نارفیق؟ یگفت یچ سرم پشت:زندیم عمو هشان هب مشت با سیاوش
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 خواهش بشینید بفرمایید:گویدیم سیاوش .خندندیم دو هر
 شمینم مزاحمتون نم،منکیم
 .نشینمیم

 .بزن ما هب هم يسر يرسید مونتهم هجان،ب وحید:گویدیم سیاوش
 را نگاهش جنس چقدر .رودیم و گویدیم یدهند،یاعل یم دست هم با

 .رفتیم هنشان را بود،زمین من هب رو یوقت هک داشتم،همان دوست
 فرمانده؟ یجایک:دهدیم انکت صورتم يجلو را دستش عمو

 بودم؟؟؟ جاک واقعا آیم،منیم خودم هب
************ 

 هخان هب امروز است قرار .گذردیم عمو با شدنم هخان هم از يروز هس
 هگفت را رهظ اذان .ارهن يویم،برابر مادرش دیدن هب و آقاسیاوش ي

 اول عمو،روز هک یبا،تربت خواهمیم و پوشمیم يروسر و اند،مانتو
 آب شود،قطراتیم خارج یدستشوی از عمو .نمک شروع را داد،نماز

 باید:گویدیم و اندازدیم یرده،نگاهک زیبا را ربانشهم ،صورت وضو
 .یکنی بخریم نماز چادر زودتر

 و راز و گذارمیم زمین يرو را تربت .زنمیم محبتش،لبخند جواب در
 .نمکیم آغاز ام هیگان با را نیاز
★ 
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 عمو ماشین سوار .یکمش يروسر و پوشمیم ییاس بلند مانتو
 .افتیمیم راه و نشیندیم هم شوم،عمویم

 هک اول روز ،ازیکنی بپرسم ازت خوامیم يچیز هی:گویدیم عمو
 .هن یا پرسمب هک نمکیم سنگین و کسب دارم دیدمت،راستش

 باشید بپرسید،راحت:+
 ؟یشینم ناراحت:_
 !وقت شما،هیچ دست از:+

 ،توجان یکنی:گویدیم آرام و ندکیم صاف هسرف چند با را گلویش عمو
 ؟یدونیم يچیز اهخانم امکاح از تو..از

 ؟یچ:+
 ..استهخانم مخصوص هک یارهایک یا،یعنهخانم امکاح:_
 داریم؟ امیچیز همچین هی همگ:+
 تو دارن،طبیعتا هم با يزیاد فرق آقا و خانمـ هداریم،ی هک هممعلو:_

 .هنک فرق اراشونکهم، امکاح یبعض
 بخونن؟ اهخانم فقط هک داریم ينماز مثلا ییعن:شومینم همتوج

 یدم،یعنب توضیح تهب تونمینم این از بیشتر من ،ببین عزیزدلمـ هن:_
 عموضو این يبذار اولویت تو خوامیم ازت یول .بگم هک نیستمـ بلد
 ؟هنم،باشکیم پیدا مناسب تابک گردم،براتیم .رو
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 ...هستم هایش حرف گیجِ دهم،هنوزیم انکت سر
 ...باشد متفاوت زن و مرد ي درباره یمکح شودیم مگر
 .رسیدیم خب:_

 يانم سنگ با ایم، ایستاده یویلای ساختمان برابر شوم،دریم پیاده
 استقبالمان هب آقاسیاوش .شویمیم داخل و زندیم را در عمو .یکمش

 .آیدیم
 دستت از یحساب خانم ،حاجیدونست قابل آقاوحید،بالاخره هب هب:_

 .اومدین خوش یخیل خانمـ یکنی ،سلامهناراحت
 .دادیم ببخشید،زحمتتون یمرس:گویمیم

 .نمکیم خواهش تو ،بفرماییدهچی حرفا این دارین اختیار:_
 یسنت چیدمان و ییاروپا کسب از یتلفیق يا هشویم،خانیم داخل

 .یایران
 يرو رود،مایم هآشپزخان هب وخودش ندکیم مانیآقاسیاوش،راهنمای

  .نشینیمیم ها مبل
  آید. می سر پشت از صدایی

 .اومدین خوش ی،خیلهب ه+:ب 
 .شویمیم بلند عمو و آید،منیم طرفمان هب جاافتاده یخانم
 ؟هشاءاللّ ان خانم،بهترین حاج سلام:گویدیم عمو
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 ؟یهست خانم یکنی وحیدجان،شما ماش يها یالپرساحو از:+
 خودمم هبل:زنمیم لبخند

 نای و وحید از رو تعریفت:گویدیم و ندکیم بغلم یگرم هب خانم حاج
   بودیمـ دیدار مشتاق .شنیدم زیاد سیاوش اواخر،از

 دارین،ممنون لطف +:شما
 ...نمکیم خواهش بفرمایید،بشینید:_

 دارین حق خانم :حاجگویدیم عمو .نشیندیم رویمان هروب خانم حاج
 شرمنده هالبت و تسلیم باشین،من ناراحت من دست از

   .گیرا نگاهش و است یداشتن دوست اش خندد،چهرهیم خانم حاج
 هدیگ يدار مونهم بالاخره ...نداره عیب رو بار پسرم،این ه+:ن

 عمو نارک خودش و ندکیم آورد،تعارفیم يچا برایمان آقاسیاوش
 .نشیندیم

 ؟یاینجای یک جان،تا یکنی خب:گویدیم خانم حاج
 و مامان هک هروقت تا اس،حالا هماه شش هک ویزام...دونمینم دقیق:+

 .نباشم عمو مزاحم هک یوقت تا هالبت و بذارن بابام
 .دهدیم ابروهایش هب یظریف اخم عمو

 همنظورم گذار و رفتین؟؟گشت جاهاک:پرسدیم آقاسیاوش
 وقت یفردای ،پس یجــا،فردای چهی فعلا:دداریبرم را اش یچای عمو
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 گردش؟ باهم بریم يدار
 حتما آره آره:_

 ؟يندار هک یلکمش جان یکنی:گرددیبرم من هب رو عمو
 .گردشم عاشق ،منهن:+

 ...ربا دل و زند،شیرینیم یملیح لبخند عمو
 ندم هعلاق دیدمش تازه هک یسک هب حد این تا ردمکینم رکف هیچگاه

 .شوم
 حرف باهم جدیدشان يارهاک راجع تا ندرویم یاوشآقاس و عمو

 يها حرف پیش هنوز،دلم .مانمیم خانم حاج نارک هم بزنند،من
 .بپرسم خانم حاج از باشد ترهب شاید ..عموست

 بپرسم؟ ازتون یسوال هی هشیم خانمـ حاج ببخشید:گویمیم
 دخترم،بپرس آره:_
 ...دونمینم ازش يزیاد چیز من ؟راستشیچ ییعن هدخترون امکاح:+

 . نمک تکمک بتونم نمک رکف:زندیم لبخند موقر خانمـ حاج
 یتابک بعد،با هلحظ رود،چندیم اتاقش طرف هب و شودیم بلند
 من از یداشت یسوال هاگ بازم .بخون دخترم،اینو بیا:گرددیبرم

 ...بپرس
 .ردینک ممنون،لطف:+
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 ....دختران امکاح:خوانمیم را تابک جلد
 تو ،بذاهن الآن عزیزم هن:گویدیم مخان حاج هک نمک بازش خواهمیم

 یفتک تو بذارش الآن...خونیشیم هخون
 یفک داخل را تابک .نمکیم اطاعت گوید،امایم را این چرا دانمینم
 .نمکیم يباز شالم ي هگوش با و گذارمیم
 آقاسیاوش؟ با ینید؟یعنکیم یزندگ اهتن شما:پرسمیم

 داد رو عمرش پیش سال دسیاوش،چن خدابیامرز يدخترم،بابا آره:_
 شما هب

 .هنک رحمتشون خدا:+
 ؟هشده،درست عوض یایران،خیل:_
 .هباش همینطور نمکیم کف:بگویم هچ دانمینم

 . داده ارتونک ،وحید خانمـ یکنی:آیدیم آقاسیاوش يصدا
 خانمـ حاج بگردم دورت خب:نشیندیم خانم حاج نارک خودش و

  هآمپولت ،وقت
 .رومیم هال يسو آن طرف هب و شومیم بلند
 روي هتل یک ي نقشه يتماشا مشغول و هنشست مبل يرو عمو

 .است تاب لپ مانیتور
 عمو؟ جانمـ:_
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 بشین بیا .جان یکنی ياومدهع:گرددیبرم طرفم هب
 ...اینجا يبیا ،گفتمهداروهاش وقت خانم حاج

 .نشینمیم عمو نارک
★ 

 و شومیم بلند .شدکیم بیرون خاطرات از مرا يچیز ستنکش يصدا
 .دومیم ها هپل ،ازهآشپزخان طرف هب

 منیرخانمـ؟ شد یچ:پرسمیم زنان نفس نفس
 يرو منیر دست از قطره قطره هک یخون و هشیش يها هکت يرو نگاهم
 .ماندیم د،متوقفکچیم ها کسرامی

 منیرخانمـ يبرید رو دستت:_
 زحمت ه،بهبست را چشمانش و هگرفت را راستش دست منیرخانم،

 ترسوندمتون هک ببخشید خانمـ ستنی يچیز:دنکیم بازشان
 رو؟؟ دستت ؟ببینمهچی حرفا این:_

 .رومیم جلو
 ..است خرده هشیش از پر نیاین،اینجا جلو خانم هن هن:+
 .رو دستت ،ببینمهپام ینباش،دمپای نگران:_

 بلند .آیدیم همچنان خون اما نیست گیرم،جراحت،عمیقیم را دستش
 زخمش بستن آرام،مشغول .آورمیم ار گازاستریل و باند و شومیم
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 هشبی یخیل ،شما خانمـ:ندکیم نگاهم و آوردیم بالا را سرش .شومیم
 ...هستید آقاوحید

 !یخیل ...است یداشتن دوست شوم،عمویم زده،خوشحال هک یحرف از
 .شودیم تمام دستش بستن ارک

 منیرخانم؟ يترهب:_
 خانم،خوبم،ممنون هبل:+
 نیستن؟ بابا و مامان:_
 بیرون فتنخانم،ر هن:+

 ...اند ردهکن خبرم یگیرد،حتیم دلم
 .نک استراحت مک هی منیرخانم،برو نک صدام یداشت يارک:_
 خانم،ممنون چشم:+

 رمنظ هب هخان ردمکینم گمان ،هیچگاههگرفت روم،دلمیم اتاقم طرف هب
 و پدر ها،از آسمان قدر هب من ...باشد خفقان از پر و کتاری اینقدر
 ..نندکینم من هب شدن کنزدی يبرا یتلاش هیچ اهآن و ...دورم مادرم
 وجود ینام یک،نیهخان این در هرگز يگیرند،پنداریم ام ندیده
 مرا .شودینم هدقیق دو از بیشتر الماتمانکم تمام .هنداشت

 اب ....ندارند دوستم اصلا شاید ...شاید و نندکینم مکمند،درهفینم
 ...شودیم فشرده موضوع،قلبم این تصور
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 .پویاست و خاطرم،زنده در پیشین،همچنان يروزها یاد
★ 

 ودموج تمام در یکناپا ام،حس هگرفت گُر نمکیم بندم،حسیم را تابک
 نداده توضیح من يبرا را چیزها این هرگز مامان چرا ....پیچدیم

 از دامک هیچ هب مامان ییعن دارد؟؟ این ،جزيا هوظیف بود،مگر،مادر
 ندارد؟ يا تاب،عقیدهک این مسائل

 ....دختران امکاندازم،احیم تابک جلد هب ینگاه
 ام؟ شده بزرگ التهج ي سفره سر است سال چند

 هک یباش هپذیرفت را حقیرت ي بنده ي هامیدوارم،توب ...من يخدا يوا
 ....تو یهیچم،ب من

  گردش بریم شو آماده خاتونیکنی:آیدیم عمو يصدا
 .نمکیم بخشش طلب خداوند از لب زیر شوم،همچنانیم بلند

  . یکزرش يها گل با شمپویم یکمش بلند مانتو
 يگرد لندن هب است نم،قرارکیم سرم لباس هاي گل رنگ به يروسر 

 .هنشست مبل يرو و شده آماده وسوم،عمیم خارج اتاق از .برویم
 .پوشیده يا هسرم بلند یانبار
 .نمک پنهان را دمغم ي چهره ی،تلخيلبخند با نمکیم یسع
 عمو؟ مبری:_
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 ؟یکنی:آیدیم سرم پشت افتم،عمویم راه در طرف هب و
 ؟هبل:گردمیبرم
 اومده؟ پیش یلکمش:_
  هخوب یچ ه،همهنــ:+

 نگاهم ینگران با عمو .نمکیم یچاشن يهایم،لبخند هگفت تأیید يبرا و
 اسلب ،بهترههابری هوا سال از ماه یازده اینجا:گویدیم ایتهن ند،درکیم

 .گرفت بارون يیدد وقت هی ،يبردار گرم
 .دارمیبرم را ام يا هسرم یاتاق،باران از سرعت هب و گویمیم یچشم
 يگفت،خبریم راست عمو .شومیم خارج هخان عمو،از دست در دست

 .نیست آفتاب از
 نداره؟ یالکاش هک تو نظر ریم،ازیم سیاوش با:گویدیم عمو
 ؟یالکاش ه،چهن:+
 !شد سبز درخت پاش زیر سیاوش هک بریم بزن پس:_
 پیاده بیندیم هک رویم،مارایم آقاسیاوش ماشین طرف هب عمو با
 بهترین از یکهم،ی او ماشین .ندکیم یمرس احوال و سلام و شودیم

 دیده ها همجل جلد يرو را تصویرش هک است یبریتانیای يها مدل
 .شویمیم سوار .پوشیده یکمش چرم تکهم، آقاسیاوش خود .بودم
 .هدیگ آورمیم ماشین من یذاشتیم سیاوش:گویدیم عمو
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 هم تو میدیمهف خب، یخیل:دهدیم را جوابش خنده با آقاسیاوش
 !يدار ماشین

 عادت هات يباز چل و خل این هب هنوز یکنی:گویدیم و خنددیم عمو
 !ها يا هدیوون هنکیم رکف رو، اراک این نکرده،نکن
 .خورمیم هغبط شانیصمیم ي هرابط هب خندم،چقدریم

 .است ترهب ان،حالمجمعش در رحضو با نمکیم حس
 نیومدن؟ چرا خانم آقاسیاوش،حاج:گویمیم

 .ترههب نیان بیرون هوا این تو خانم حاج والا:_
 ؟یخوب:گرددیبرم طرفم هب عمو
 فرمون راست يماشینا این سوار خواستیم دلم ههمیش:گویمیم آرام
 !بشم

 .خنددیم لب زیر و شنودیم را حرفم آقاسیاوش
 ؟هچی امروز ي هبرنام :خبپرسدیم و زندیم يلبخند عمو

 هشینم داده ها فضول جواب و ه،سورپرایزیهبرنام:گویدیم آقاسیاوش
 هبپرس بخواد یکنی شاید:زندیم اش لهک پس از آرام عمو

 خانم یکشما،نی جون از دور هالبت:شودیم اشتباهش همتوج سیاوش
 از ببین،دور رو تکممل ندسهم:زندیم اش هلک پس از دوباره عمو

 شرم مادرت از یشکینم خجالت یایران و ایران از لانسبت!،بهن جون
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 !وت بر آمون باد،نفرین تو بر اوف...نچ نچ نچ...هادبیات استاد هک نک
 تمام از تریبون همین از ،منيدیم فحش چرا بابا:گویدیم آقاسیاوش

 شد؟ خوب .خوامیم دنیا،معذرت زبانان یفارس
 تا ینک ونمونمهم پسچی باید حالا:دهدیم انکت سر عمو

 !شاید ببخشمت،اونم
 گر نظاره من و هستند بخند و بگو مشغول آقاسیاوش و راه،عمو تمام

 .شان هبرادران يرفتارها
 قرار عظیم ساختمان کی برابر در من و شودیم متوقف اتومبیل

 ! توسو مادام ي شود،موزهیم متوقف سردرش يرو نگاهم .گیرمیم
 هاینجا..همون..مجسم مـــو...ع يوا:ردمگیبرم عمو طرف هب حیرت با

 ها؟؟
 هم اب .گیردیم را دستم و آیدیم طرفم هب .ندکیم نگاهم لبخند با عمو

 ي همجسم با را بودنمان آنجا زمان مدت تمام .رویمیم يورود طرف هب
 . گیریمیم سکع محبوب و ورهمش افراد
 .دویده ایمهرگ هب يا دوباره جان نمکیم حس

 ؟ریمیم جاک هدیگ:گویمیم اشتیاق با م.شوییم شینما سوار دوباره
 السو هبچ هببین،واس :ندکیم نگاه آقاسیاوش ه،بهسرزنشگران عمو

 . اومد پیش
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 وحید؟ هچی هبچ:گویدیم خنده میان در آقاسیاوش
 !بود خاتون یکنی ید:ببخشید،منظورمگویم عمو

 رو ات یبارون .پایین بیا جان یکنی:گویدیم شود،عمویم متوقف ماشین
 بپوش هم

 یمعمول ي هچ وک کی در نمکیم نگاه .نمکیم ،اطاعتیحرف هیچ یب
 .ایم ایستاده

 .بریم پیاده باید اونجا تا:ندکیم نگاهم عمو
 جا؟ک تا: پرسمیم ياوکنجک با

 پرایزهسو:گذاردیم ام یبین يرو را انگشتش دوباره عمو
 گاهمن رویمیم هک یمکافتیم،یم راه و گیردیم را دستم دوباره عمو

 یاشراف خاندان یسلطنت اخکشود،یم متوقف ینگهامکبا اخک يرو
 ...بریتانیا

 لندن چشم برابر در و گذریمی همجسم مثل يها سرباز نارک از
 لندن معروف ي هالجث عظیم کفل و چرخ هب نگاهم ...ایستیمیم
 دهدیم مسئول دست هخریده،ب قبلا هک يها بلیت آقاسیاوش ..افتدیم
 آرام آرام کفل و تاچرخ شیدکیم طول هیقدق چند..شویمیم سوار و

 ... شدیم دیده لندن اینجا،تمام از ..ندک شروع را رفتن بالا
 حالا ات رو ما،شما مسعود داداش این ببینم ،بگویکنی خب:گویدیم عمو
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 برده؟ جاهاک
 ربا هس خب:گویمیم بگیرم، تیمز ي هازرودخان را نگاهم هکاین بدون
 ین،شماچ بارم هایتالیا،ی بار ه،یهفرانس بار ه،یهیکتر بار ه،ییدوب رفتم

 ؟یچ
 ؟یچ من:+
 رفتین؟ عراق شما:_

 مگفت يدید:گویدیم و ندکیم نگاه سیاوش هب خاص يلبخند با عمو
 هپرسیم
 بار هعموجون،س آره:گرددیبرم من طرف هب

 .حالتون هب بار؟خوش هســـ:گویمیم حسرت با
 ارب اندازد،اینیم ینپای را افتد،سرشیم من هب نگاهش آقاسیاوشیوقت
 .شاءاللّه ان رینیم يزود هب:گویدیم زیر هسرب هم
 بزرگ رهش يزیبا ي منظره هب دوباره و هشاءاللّ ان:گویمیم لب زیر

 .شومیم خیره لندن
 دوباره و شویمیم شود،پیادهیم تمام کفل و چرخ چرخیدن مدت

 با و رومیم آید،جلویم آشنا نظرم هب یساختمان يبنا .زدن قدم مشغول
 لابک ترین معروف از یکی عمــو،اینجا يوا:گویمیعموم هب تعجب

 ...اروپاست يها
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 لاب؟؟ک:دهدیم بالا را ابروهایش از یکی عمو
  توش برم بود این آرزوم بزرگترین روز هآره،ی:_

 ...برقصم:گویمیم دلم در و
 هحلق ام هشان دور را دستش یربانهم آید،بایم طرفم هب عمو

 يبر یتونیم يخواب هاگ بخ:ندکیم
 فقط من ..خوامینم هک هعمو؟معلوم یگیم یچ:نمکیم نگاهش اخم با

 داشتم آرزو روز هی ..هخوب تغییرات یبعض چقدر هک بود این منظورم
 از حالم الآن اما ..باشم آزاد و بند و قید یب )گویمیم آرام( و اینجا بیام
 .خورهیم ،بهمهافتیم توش هک یاتفاقات و ساختمون این

 . اندازدیم پایین را خورد،سرشیم گره سیاوش آرام نگاه هب نگاهم
 دونـمیم:ندکیم نگاهم ربانههمچنان،م عمو

 این هنم،وگرنک مونتونهم شام من بریم خب:آیدیم جلو آقاسیاوش
 !بدم شام رو بریتانیا لک بعدا هنکیم مجبورم وحید

 .است شده هوا بیشتر یکتاری ر،باعثهش يابر يهوا
 رکتش باید نمکیم حس .افتیمیم راه و شویمیم ماشین سوار ارهدوب

 .بود عمرم يروزها ترینهب از یکی نم،امروزک
 یزندگ و ارک من،از خاطر هب امروز هک یعموجان،آقاسیاوش،مرس:_

 دست ..بود عمرم يروزها ترین قشنگ از یکی امروز ...افتادین
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 هنکن درد هردوتون
 خودمون هب روز هی شما فلط ه،بدارین اختیار:گویدیم آقاسیاوش

 هنکن درد شما گذشت،دست خوش و دادیم یمرخص
 ،خب؟هدیگ تعارفها،نشنوم این از هدیگ نبینم:گویدیم عمو
 و شودیم متوقف آقاسیاوش،ماشین رستوران يجلو .دهمیم انکت سر

 .شویمیم پیاده
 آقاوحید،آقا سلام:دهدیم سلام و آیدیم گارسون،جلو فِرِد،همان

 .خانم و سیاوش
 .نندکیم بااوصحبت گرم آقاسیاوش و دهم،عمویم را سلامش جواب

 .رستوران پشت طرف هب ندکیم ام یراهنمای و گیردیم را دستم عمو
 تخت کی ،فقطیصندل يجا هرسد،بیم نظر هب یدنج و قشنگ يجا

 ...یایران یقدیم يها یعباس هلال و اند هگذاشت یسنت
 و یسنت چیز ههم هست.. یجای لندن،چنین قلب انگار،در هن انگار
 نیست رستوران محیط جزو رسدیم نظر هب .یایران
 هک یهست یسوم نفر اهتن تو .هسیاوش و من اینجا،جایگاه:گویدیم عمو

 یببین رو اینجا هم تو هک خواست سیاوش .يباخبر اینجا از
 .هقشنگ یخیل:+

 میل یایستادید؟چ هک هنوز بابا يا:آیدیم طرفمان هب آقاسیاوش
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 دارید؟
 ؟یکنی یچ تو وبیده،ک من:گویدیم عمو .نمکیم نگاهش تعجب با

 .همینطور منم:+
 آقاسیاوش نگفتین همگ:گویمیم عمو هب رود،متعجب یم آقاسیاوش

 گرفت؟؟ سفارش چرا اینجاست؟پس صاحب
 متواضعه که بس :خنددیم عمو

 یکنی خب ،هشیم حاضر غذا الآن:نشیندیم و آیدیم آقاسیاوش
 چطوره؟ خانم،اینجا

 .هک هشینم تخت بدون یایران ،رستورانهقشنگ واقعا:+
 هک يچیز میام، الآن من:گویدیم زند،عمویم لبخند آقاسیاوش

 خواین؟ینم
 ممنون هن:+

 یصمیم عمو با یخیل شما:میگویم هلحظ چند از رود،پسیم عمو
 ؟ههستید،درست

 العاده فوق وحید.بودیم دوست باهم یبچگ از وحید و ،منهبل خب:_
 است

 . نمکیم تأیید را دل،حرفش در
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 هب و شودیم بلند هم ،آقاسیاوشآید می دست در غذا یسین فرد
  .رودیم او کمک

 شوم،واقعایم غذا خوردن مشغول بعد و بیاید عمو تا کنیم می صبر
 .زندیم صدا را عمو يا هلحظ يبرا فرد .است خوشمزه

 داره یعال پخت دست آشپزتون آقاسیاوش:گویمیم
 وحیده قلمرو جزء هآشپزخون ی،ولهبل:گویدیم شآقاسیاو

 عمو؟:شومینم حرفش همتوج
 ؟همن رستوران،مال هگفت شمام هب هنکن:+
 نیست؟ همگ:_
 .وحیده هواس اش هدیگ نصفش،نصف یهست،ول چرا:+
 ؟هڱینم اینو چرا خب:_
 هنش منیّت دچار خودش قول هب خوادیم:+

 هشگان چپ چپ شود،آقاسیاوشیم هاضاف جمعمان هب عمو
 ؟ینکیم نگا ياینطور ؟چراهچی:پرسدیم ند،عموکیم

 تمام هک غذایمان .خنددیم عمو و دهدیم انکت يسر سیاوش
 خاتون هناقابل:گیردیم برابرم يا هجعب شود،عمویم

 ؟همن مال:نمکیم حیرت
 میاد؟ خوشت شماست،ببین مال هبل:+
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 مناسبتش؟؟ هآخ:_
 اولیش حالا این .ارمکدهب تو هب تولد يادوکتا، پونزده امروز تا من:+

 ي هسلیق اش یزیبای و است کوچکگیرم،یم عمو دست از را هجعب
 و ظریف ي انگشتر .نمکیم باز را هبجع در .شدکیم رخ هب را خریدارش

 کح تر،رویش تمام ههرچ یزیبای هب و هنشست زیبا،داخلش
 حسیـــن يامیــــــر:شده

 الاب را دستم ناخودآگاه ...نمکیم انگشتم داخل و آورمیدرم را انگشتر
 و بندمیم را چشمانم .بوسمیم انگشتررا يرو}حسین{نقش و برمیم
 .بلعمیم را انگشتر انگیز دل ي هرایح و خوش يبو یعمیق نفس با

 ناخودآگاه .بینمیم را عمو ربانهم صورت و نمکیم باز را هایم چشم
 ی،خیلهعالی منون...اینعمو،م یمرس:گویمیم مدام و نمکیم بغلش
 .هقشنگ

 يخدا و حسین[ ي هسای زیر ههمیش:ندکیم نگاهم لبخند با عمو
 عزیزدلمـ یباش ] حسین

 آخر تا حاضرم ...دراومد جا هسال،ی شانزده اون لک عمو،جبران:_
 مپیش ههمیش )دهمیم نشانش را انگشتر(این، یول نگیرم ادوک عمرم

 .هباش
 یکنی هباش نتوکمبار :گویدیم د،آرامخوریم آقاسیاوش هب باز نگاهم
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   خانم
 يهر او،دلم زبان نامم،از شنیدن با نمکیم حس یچرا،ول دانم ینم
 خدایا،چرا؟؟ ....ریزدیم
.******  

 .نوازدیم یبخش آرام ،آهنگهشیش با باران قطرات برخورد يصدا
 بلندم دامن .بندمیم را )حجاب در آفتاب(نم،کیم كپا را هایم کاش
 .مرویم هآشپزخان طرف هب .شومیم بلند مبل يرو از و نمکیم مرتب را

 میز يرو را کیک ظرف و ریزمیم یچای عمو و خودم يبرا
 میز يرو کیک و يچا هب یشود،نگاهیم ظاهر هآستان در گذارم،عمویم
 همامانت:گیردیم طرفم هب را موبایلش و اندازدیم

 در یاما،زندگ هشد تنگ برایشان گیرم،دلمیم او از ذوق با را موبایل
 .است تر بخش لذت عمو نارک

 هایش دست و کند می ها خوراکی به نشیند،نگاهییم میز پشت عمو
 هب ه:بمالد می بهم را

 گیرمیم گوشم يجلو را موبایل و زنمیم لبخند
 مامان سلامـ:_
 ؟یجان،خوب یکنی سلام:+
 خوبن؟ خوبین؟بابا ممنون،شما:_
 چطوره؟ اوضاع خبرا؟ هچ ما،ممنون. خوبیم:+



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 150  

 

 .هشینم ترهب نای ،ازیعالــــ:_
 .نمک راحت را مامان خیال هک ندکیم اشاره نگاه با عمو
 دهمیم هادام
 آزادم آزادِ مامان؟اینجا،من دونینیاممم......م:_
 .دونستمیم .گفتم تهب يدید:+

 هک یهرلباس هکاین بینیم،یم پوشش استقلال در را يمن،آزاد و مامان
 دپسن مورد جا،لباسک مامان نظر مورد لباس اما .بپوشیم داریم دوست

 !جا؟ک من
 بابا،سلب و مامان هک ینم،استقلالک حفظ را حجابم اینجا،تا آزادم من

 .بودند ردهک
 دهد،یم دستم هب و نویسد می چیزهایی يا هبرگ روي سریع عمو

 :میخوانم را هایش هنوشت
 لابک اون رفتیم دیروز بگو

 نشون نتلویزیو تو هبودا،همیش لابک مامان،اون یراست:گویمیم
 .بودیم اونجا دیروز عمو توش،با رنیم ورهمش يها خواننده دادیم

 هم با رم ها نسرتک،هنکن درد عمو ،دستیعال واقــعا؟؟چقدر:+
 ؟ه،باشبرید

   چشمـ:_
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 رو تو لاتکمش و هنک احوال و حال زد زنگ وحید هک يروز +:همون
 .هنبرگردو من هب رو یکنی هتونیم آدم این گفتم خودم با مید،منهف

 هنکن درد اونجا،دستش يبر مدت هی داد ادهپیشن خودش هآخ
 شماست با حق:_
 عمو هب بده رو یگوش ،الآنهبزن زنگ تهب بابا گمیم:+
 برسونید،خداحافظ سلامـ:_
 خدافظ:+

 هنک صحبت شما با خوادیم مامان:دهمیم عمو هب را موبایل
 :گیردیم را موبایل عمو

 ...سلام:_
 ...راحت خیالتون هبل:_
 هدیگ هبمون من پیش مک هی تونم،بذارینینم هک زودیا این هب بابا هن:_
 دارین اختیار:_
  دبو هوظیف نم،انجامکیم خواهش:_
 .دارم دوست چقدر رو یکنی هک دونینیندین،م ممنون،خجالتم:_

 .هستم رشکنو بخواد،خودم ینزنید،هرچ رو حرفا این بابا هن:_
 شما ن،قربانبرسونی سلام داداش هباشین،ب سلامت:_
 خداحافظ:_
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 بیرون صدا با را نفسش و ندکیم ند،نگاهمکیم قطع را تماس عمو
 ..دهدیم
 .ردک یذوق هچ کطفل:خندمیم

 یراست .هباش راحت خیالشون تره،بذاهب ياینجور:خنددیم عمو
 !شد جور هم مدرست

 ؟يجد:_
 ؟یگرفت مک دست رو وحیدت ،عموهبل:+
 ممنون یچ ههم بابت .عمو یعمــــرا،مرس هک اون:_
★ 

 هفاطم ي شدهـ گرد يها چشم هب و شمکیم سر را ائوکاکشیر از یمک
 تعجب یاش،وقت یگندم و گرد گیرد،صورتیم ام خنده .شومیم خیره

 .شودیم بامزه ندکیم
 ؟ینکیم نگام ياینطور ؟چراهچی:_
 نجا؟او يموند بابات و مامان بدون سال هی تو ییعن:+
 اب مدت این شد،تو ماه هنُ آره...اممم...نمک کشد،ف مترک .هن سال هی:_
 .شد تنگ یخیل براشون دلم یداشتیم،ول يتصویر تماس هم
 ؟یرفتیم همدرس اونجا:+
 .ها یایران ي همدرس آره:_
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 ...جالب هچ:+
 یادش يچیز انگار هدفع کشود،ییم خوردن مشغول
 رین؟یم جاک تحویل سال شما یکنی یراست:گویدیافتاده،م

 قبلش سال .بودیم خودمون ي هخون هک پیارسال و پارسال مـــا؟:_
 مونهم یا بودیم مونیهم یا قبلشم يها نبودم،سال ایران من هک

 ؟یچ شما .داشتیم
 اینا بزرگم مامان هخون بار بودیم،چند دهمش بار چند مــا:+

 هرحال هبزرگم،ب مامان هخون شیمیم جمع بازم امسال، یبودیم،ول
 بریم خوایمیعید،م سوم،چهارم روز .شده اهتن هک هسالی اولین

  شاعبدالعظیم... و صالح امامزاده
 واقعا؟؟:_
 .يبیا باهامون یتونیم يبخوا هاگ هم بخواد،تو خدا هاگ آره:+
 !شمینم مزاحمتون بابا،من همن؟ن:_
 يدار دوس تو گفتم شونهب من .گفتن بابام و ،مامانهچی مزاحمت:+
 . ادهامامز ریمیم هم با خب زیارت،گفتن يبر
 بدن اجازه بابام و ،مامانهفاطم نمکینم رکف:_
  دادن اجازه شاید بهشون بگو:+
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 ..شدیم اشک یدونم،ولینم:_
 گیردیم یگرم هب را دستم

 ...دونمیم ،منهمیش:+
★ 

 يها حرف سراغ رودیم رمکنم،فکیم مرتب را میزم يرو يها تابک
 یلندن،وقت زا برگشتنم از بعد بدهند.. اجازه بابا و مامان اشک،هفاطم

 هایم حرف يرو قبل از تر مکمن،مح و خورده سنگ هب تیرشان دیدند
 ظنین هم هفاطم هب خواهدینم دلم .اند شده ردم،حساسک يپافشار

 !عمو از بعد هاست،البت من دوست اهتن شوند،او
 .بدهند اجازه هک نمک مناسب،خواهش فرصت در باید
 .شدکیم بیرون اتخیال از مرا و آیدیدر،م پشت مامان،از يصدا

 دارم ارتک پایین بیا... یکنی ...یـــــکنی:_
 چشم:+

 دارد؟ من با يارک هشوم،چیم بلند
 مموهای هب یدست .دهمیم جا ام هتابخانک داخل را جغرافیا تست تابک
 جانمـ دلشوره،در .شومیم خارج اتاق از }هاللّ بسمـ{ رکذ با و شمکیم
 .دودیم
 نفره کت مبل يرو مامان .شومیم هـال دوار و رومیم پایین ها هپل از
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 دست با سلامـ جواب يجا هب .دهمیم ،سلامهنشست ها هکمل هشبی
 .بنشینم رویش هب ند،روکیم اشاره

 .نشینمیم و دهمیم قورت را دهانم آب
 ببین:شودیم آغاز هایش حرف و ندکیم قفل هم در را هایش دست

 يوچولوک تردخ ازاون تو هک شد یچ هدفع هی ممهفیمن ،منیکنی
 .یهست الآن هک یاین هب يشد معصوم،تبدیل

 الآنم و بیندیم معصوم کعروس را گناهم پر ي همن،گذشت خوب مامانِ
 ...گیردیم امـ خنده !دوسر یاژدهای را

 بازم هحق وحیدِ اون هک بماند اینم حالا:دهدیم هادام را حرفش مامان
 ..داد ونتحویلم و ردک خودش عین رو تو و گذاشت لاهک سرمون

 احترام وحید،با عمو راجع نمکیم خواهش:گویمیم مؤدب و آرامـ
 .نیدک صحبت

 گم؟یم دروغ ه؟مگهچی:زندیم پوزخند مامان
 شد قرار و انگلیس ردم،رفتمک عمل بابا شرط هب فقط من:_

 طرش باشید،من هنداشت من پوشیدن لباس نوع هب يارک هبعدش،دیگ
 .زدید زیرش شما یول ردمک عمل رو
 لباس هر هک هاین غیر هزدیم؟مگ زیرش ما:_ندکیم نگاهم مانما

 ؟يبریم رو ما يآبرو و یپوشیم خوادیم دلت هک يا مسخره
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 ؟هچی شما یناراحت ههم این دلیل پس:_
 عوض لحنش و شدکیم عمیق بندد،نفس یم را مامان،چشمانش

 هی ندارم،فقط ها موقع اون هب يارک فعلا ،منیکنی ببین:شودیم
 ؟بدید گوش مادرتون حرف هب باید هنگفت عموت و تو دین هسوال،مگ
  داند!یم عمو و من دین اسلام،را
 می دست اسلام هاي آموزه به باشد نیاز است،هروقت همین همیشه

  دهند. قرارم فشار اعتقاداتم،تحت کمک به تا یازند
 یسع و کشم می عمیقی کنم،نفس می باز و بندم می را چشمانم

 هبل:بدهم را بشجوا آرامش با نمکیم
 ؟ینکیم اذیت مارو ههم این چرا پس:گویدیم استیصال با

 يبرا او،هم يبرا سوزد،همیم برایش یمک هم گیرد،شایدیم دلم
 .خودم

 این تو یسکهر از بیشتر رو شما .عاشقتونم من نیدک باور مامان:+
 .دونینیم ترهب اینو دارم،خودتون دوست دنیا

 هب ،بایديدار دوس منو هاگ پس:گیردیم برکت حالت مامان،دوباره
 .يبد گوش حرفم

 احترام،پاسخ هم،با اند؟باز دیده برایم یخواب هچ باز
 ،چشمـهنباش شرع مخالف هبفرمایید،اگ:دهمیم
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 یمونهخوام،میم ازت فقط نیس،من اینا و شرع مخالف هک همعلوم:_
 ،همینيبیا بابات و من با رو نو سالِ
 ...زدمیم حدس باید
 .بیام تونمینم امـ شرمنده نمامان،م هن:+

 .ندکیم وبمکمیخ مامان يشوم،صدایم بلند
 یکنی نشده تموم هنوز من حرف:_
 مــــامــــــان:نمکیم التماسش صدایم با

 ...بشین گفتم:_
 نشینمیاطاعت،م هب ندکیم مجبورم مشکمح لحن

 را سرم خواهدیم گیرد،دلمیم سر از را ربان،حرفشهم لحن با دوباره
 .وبمکب دیوار هب

 شده،ها؟ گناه رفتن یمونهم اسلام يجاکجان، یکنی:_
 يها یمونهم دونینیم ،خودتونیمونهم تا داریم یمونهمامان،م:+

 ...شما
 ند؛کیم قطع را حرفم

 این ثابت يپا پیش، وقت چند تا هک مــــا؟خودت يها یمونهم:_
 ...يبود ها یمونهم
 نمکیم یورد؟سعبیا رویم هب را سیاهم ي هگذشت خواهدیم یکِ تا
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 مامان:نمک نترلک را صدایم خشم
 از وت هسال دو از بیشتر آم،الآنینم وتاهک هدیگ هدفع این من یکنی:_

 یل،وینذاشت هایمونهم تو پا بارم هی و یبرگشت عمووحیدت اون پیش
 یباش باید رو یمونهم این .هشینم هدیگ هدفع این
 ....مــــــــامــــان یولــــــ:+
 .گفتم هک نداره،همین امــا و یولـــ:_

  بزنم. هضج خواهدیم دلمـ
 گره يها مشت و مکمح یهای قدم روم،بایم اتاقم طرف هب
 آمدن بیرون ها،مجال کاش دهم،تایم فشار هم يرو را رده،چشمانمک

 .نندکن پیدا
 يصدا تا ارمگذیم دهانم يرو را بندم،دستمیم سرم پشت را در
 خودم آرام،در .نرسد سکهیچ گوش همظلومیتم،ب و یایهتن
 ...نمکشیم
 .داردیبرم دوشم از یسنگین بار ها کاش گذرد،ریختنیم هک یمک

 این يبرا یحل راه باید .نمک مشورت عمو با شود،بایدینم اینطور
 .نمک پیدا لکمش
 دلم و است ارکروز،سر موقع این نم،عموکیم روشن را تاب لپ
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 او يها يرکف هم اهنیست،تن يا چاره اما .شوم مزاحمش خواستینم
  .دهد نجاتم باتلاق این از تواندیم

 استفاده از است،قبل عمو يها آموزه از هم این .نمکیم سرم را شالم
 .است یعمو،حجاب،الزام دیدن يبرا یحت مکوب از

 هب عمو يصدا و سوم بدهد،بوق جواب عمو دوم،منتظرم اول،بوق بوق
 جانم؟:رسدیم وشگ

 .شودیم ظاهر مانیتور قاب در تصویرش
 چنگ را گلویم بغض،بیشتر ي هخفت ربانش،مارِهم ي رههچ دیدن با
 .زندیم

 عمو سلامـ:_
 ؟يردک ما یاد روز وقت این شده ی؟چيخاتون،چطور سلام:+
 ..یهستین،ول ارک سر دونمیعمو،م ببخشید:_
 ؟يردک هگری:+
 هنــــــــ.....؟؟هگری:_
 رده؟ک پف ههم این چرا چشمات:+

 صورتم يجلو را هایم دست نم،ک نترلکرا دمخو توانمینم دیگر
 .نمکیم هگری و گیرمیم
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 شده؟؟ یخدا،چ رو تو یکنی...یکنیــ:زندیم داد ینگران با عمو
   ؟؟یـــکنی...ینگران از مردم یــکنی

 بیفتد یادم باشد،باید غربتش هب حواسم نم،بایدک مراعات باید
 دست .ندک انشویر تواندیم من ي هگری و است دور من از مترهایلوک

 ینگران با نم،عموکیم كپا را هایم کاش و دارمیبرم صورتم از را هایم
 نفس يصدا بعد و آیدیدر،م شدن باز يصدا .شده خیره تصویرم هب

 .اش بریده بریده يها حرف و یسک زدن نفس
 ...هبرداشت ...ساختمونو لک...صدات....وحیـــد....شده یچ:_

 .سیاوش نیست يچیز:گویدیم عمو .شناسمیم را صدایش
 نک صدام یداشت يارکبیرونم،:گویدیم

 خیره من هب عمو و آیدیم در شدن هبست و باز يصدا دوباره
 ..یکنی نمکیم هتکس شده؟دارم یچ:شودیم

 .برم یمونهم باهاش ردهک مجبورم عمـــو...مامانم:+
 مامانت ببینم نک دختر،تعریف يدرک عمرم ههمیــــــن؟نصف:_
 گفت؟ یچ

 هرانکمتف عمو .هلمک هب هلمک و هجمل هنم،جملکیم تعریف برایش
 .گویدیم
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 .همهم براشون یمونهم این یحساب همعلوم هک اینطور:_
 نم؟کب باید ارکیچ الآن من:+
 .يبر باید رو ،اینیکنی نیست يا چاره:_
 ااونج دونینینم نگارا زنینیم حرف يجور نم؟؟برم؟؟عموک ارک یچ:+
 خبره؟؟ هچ

 و مامان با قیامت قیامِ تا یتون ینم تو یول .دونمیمعزیزمن، چرا:_
 هنک،مميند گوش حرفشون هب هاگ .ینک كوک يناسازگار ساز بابات

 شونن ینشکوا هچ هدیگ نیست معلوم و هبش لبریز صبرشون ي هاسک
 .بدن
 .برم تونمینم من:+
 ور لباست هک بذار شرط رفتنت برا نببی .یکنی ههمین راه اهتن:_

 رفح یسک با هن بشین هگوش هی یرفت هک ،اونجاینک بانتخا خودت
 رو قدم هی این باید اما .هعموجون،سختت دونمیم .بخوریچیز هن بزن

 .يداد جنگ اعلان بابات و مامان هب انگار ینکن اروک این ه،اگيبردار
 ؟یمهفیم

  .نمک گوش باید یول .ممهفینم
 ترسمیم +:عمــــــو؟من.....من 

 .نندکیم فریاد هایش چشم را ی،نگرانترسدیم انگار هم عمو



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 162  

 

 یزنینم یهیچ هب لب نم،کیم یدکتا فقط .عزیزدلم نک لکتو خدا هب:_
 ؟هباش...ی،هیچیکنی

 خداوندا؟؟ شد خواهد هچ ..سوزدیم خودم يبرا دلم .دهمیم انکسرت
★ 

 .بیاید شما تا مونمیم جاهمین من:ندکیم متوقف را بابا،ماشین
 حضورم؛انتخاب شرط .یمانهم يیم،برابخر من،لباس يبرا ایم آمده
 تکحر مزون طرف هرو،ب پیاده مامان،در با .بود خودم توسط لباس

 .نیمکیم
 را چادرشان نگاهم، حسرت گذرند،بایم نارمانک ،ازيچادر دختر دو

 .زندیم پوزخند مامان .ندکیم دنبال
 بخرن،مجبورن یحساب و درست لباس ندارن ولپ ها یک،طفلیآخ:_

 شونکفِی و ارزون يها لباس هم ياینجور .ننک سرشون چادر
 .ننک پیدا خوب و يادار شغل هی توننیم ،همهشینم مشخص

 هب را مامان دل هناخواست حرفم ترسمیم بگویم،اما يچیز خواهمیم
 .نمکیم اختیار وتکس بنابراین .آورد درد
 هب ههم و هستند یجوان ها،دختران فروشنده .شویمیم مزون وارد

 و است شان یدائم ياشد،مشترنب ههرچ .شوندیم بلند انمام احترام
 .خرید ،اهلبسیار
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 .اومدین خوش یخیل هب هب:آیدیم استقبالمان هب مزون ژیلا،صاحب
  دهدیم دست مامان با و

 ...نشناختمت اصلا ؟یخوب جان یکنی يوا يا:ندکیم نگاهم ژیلا
 و ستا شرمنده هایم لباس خاطر هب .اندازدیم پایین را مامان،سرش

 ! شدکیم خجالت
 زدي که زنگ جون افسانه:ندکیم مان یراهنمای بالا ي هطبق هب ژیلا
 جون نیکی تا کردم آماده ااونج رو هام یمجلس لباس بهترین من

 ببینه.
 طرفمان ه،بیجوان دختر .رویمیم بالا پیچ در پیچ يها هپل از
 .اومدین نیایش،خوش خانم سلام:آیدیم

 یبخرن،راهنمای لباس دخترشون برا مدناو:گویدیم دختر هب ژیلا
 .نک شون
 .رودیم ها رگال طرف هب ذوق با و اندازدیم پایم تا سر هب ینگاه دختر
 عادهال فوق این مطمئنم:دهدیم نشانم و شدکیم بیرون یکمش یلباس

 .میاد تونهب
 .زندیم مهب را حالم اش هلتکد ي هیق و وتاهک مننم،داکیم نگاه را لباس
 هن:دهمیم انکت راست و پچ هب را سرم

 دوست رو میدم،رنگشهف:شودیم گشتن مشغول دختر،دوباره
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 چطوره؟؟ این....اممم....نداشتین
 .دهدیم نشانم حریر يها آستین با یسرخآب لباس

 .نیستن خوب ،ایناهن:گویمیم باز
 وهار یایتالیای مدل اون:گویدیم ژیلا ندازد.ایم ژیلا هب ینگاه مـامان

 .بیار
 اه این .نیستند من مدنظر دامکهیچ آورد،امایم دیگر رگال چند دختر

 من .نندکیم من يها یزیبای کشری را دیگران ینوع هدام،بک هر
 خواهمـینم را جمالم هب خیره يها خواهم،نگاهینم

 ترهب ياونطور يدار دوست یچ عزیزم،بگو خب:گویدیم ژیلا
 .نمکیم ات یراهنمای

 گویمیم شمرده شمرده و هطمأنین با
 گشاد ،نسبتـادار بلنـــد،آســـتـــــین:_

 .ندکیم نگاه را مامان بعد و تعجب،من با ژیلا
 براش اونو خوادیم یهرچ:دهدیم انکت تأسف ي هنشان هب يسر مامان

 .بیارین
 همچین هی هک ،مذهبیا این از داریم؛ يمشتر تا چند ما:گویدیم ژیلا

 طرف این خوان،بفرماییدیم یلباسای
★ 
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 ياه آستین روشن،با یآب بلند لباس .نمکیم برانداز هدرآین را خودم
 یبرآمدگ هن و است گشاد هن هک يطور قرمز، مربندک لوش،باک و بلند
 .پوشمیم را قرمز يها صندل و قرمز شال .دهدیم نشان را هایم

 سیاه ام یایهتن و زار حال ينم،براک سر یکمش دادمیم ترجیح
 ...مبپوش تیره نباید تحویل سال گفت، و نگذاشت منیر اما .بپوشم

 را مکوچک قرآن .دارمیبرم را قرمزم یفک و بندمیم را دستبندم
 .بگیرم وام آن از را نو،آرامش سال آغاز ي هلحظ تا گذارمیم داخلش
 دعا برام عمو، مریم دارم من:دهمیم پیام عمو هب و دارمیبرم را موبایلم

  .نیدک
 ...بودم اونجا اشکش،با خودت مراقب:دهدیم را جوابم سریع
 ....عمو يبود اینجا اشک...گفت مرا يآرزو
 خیره خودم هب هآین در و نمکیم سر یلبنان و مکمح را شالم

 همان هب دوباره خواهمیم هک است بار اولین دوسال،این از شوم،بعدیم
 .دواندیم هلان وجودم در اضطراب .گردم باز جمع

 و اندازدیم پایم سرتا هب یأس زا سرشار ینگاه .شودیم اتاق وارد مامان
 تو بیاد رنگ مک هی بذا .بمال صورتت هب يچیز هی حداقل:گویدیم

 ..صورتت
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 لب و رسدیم نظر هب پریده روشنم،رنگ پوست .شودیم خارج اتاق از و
  حافظ: قول هب:گویمیم لب زیر .شده روح یب و کخش هایم

 )زیبارايروحاجتهچ خط وخال ورنگ و آبه(ب 
 . شومیم خارج هخان صلوات،از و سلام با

 . سپارمیم تو هب را دلم و خودم خدایا
 :تر مهم ههم از و

 ....را ایمانم
.****  

 الا(لب زیر .افتندیم راه و ندکیم هحلق بابا يبازو دور را مامان،دستش
 .منکیم تکحر سرشان پشت و گویمیم )القلوب تطمئن هاللّ رکبذ
 .است آرام و باتعلل پاهایم تکحر و هدوید جانم در ارا،اضطرابکآش

 يصدا .ندکیم گرم را صورتم گرما هُرم .شویمیم ویلا ساختمان وارد
 و اباب یباران و آیندیم استقبالمان هب ارهاکخدمت .آیدیم دور از کموزی
 و شدکیم موهایش هب یدست مامان .گیرندیم را مامان شال و پالتو

 یدرم را پالتویم .گرددیرمب من طرف هب ارکخدمت .ندکیم مرتبشان
 اشاره شالم هب است،مامان منتظر .دهمیم دستش هب و آورم

 ...یکنی:ندکیم
 هن:زنمیم لب آرام
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 آقا بفرمایید:گویمیم مرد هب
 هب ینگاه .رودیم قدم،عقب چند و ندکیم یوتاهک تعظیم ارکخدمت

 بلاق من .رویاهاست قصر هشبی .اندازمیم رویم هروب اخک ه،بهن هک هخان
 همیزبان،ب و ویلا رادان،صاحب يآقا ...پیش سال هام،س آمده اینجا هم

 باز را هایش دست رادان .آیدیم استقبالمان هب شهره همسرش همراه
 ردیگکی هم شهره و مامان .گیردیم آغوش در یگرم هب را بابا و ندکیم
 حس .شهره با بابا و دهدیم دست مامان با بعد،رادان ند.نکیم بغل را
 یکنی هب هب:آیدیم طرفم هب رادان .اند زده یخ سرانگشتانم نمکیم

  دیدار جان،مشتاق
 عمو هک همانطور .ام ردهک قفل نمکیم ند،حسکیم دراز را دستش و

 تعظیم و گیرمیم را دامنم طرف ها،دو یاروپای روش هرده،بک سفارش
 تمسخر با و ندکیم دراز را دستش شهره برده، ماتش دانرا .نمکیم

 ؟يدیم دست هک نم :باگوید می
  فشارم. می را انگشتش چهار سردي هب
 ..شده روحم سوهان اما است مک،کموزی يصدا 

 ههم این قدیما :زندیم پوزخند و ندکیم نگاه را پایم سرتا رادان
 .خودتو يردک پتوپیچ ه،چينبود یسرمای
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 يها لباس و پوشش طرز .سوزاندیم را استخوانم مغز تا شکمتل
  ند.کیم يادآوری را نامناسبم

 دهمحدو هغریب يچشما هواس نشدم؛فقط یسرمای:زنمیم یتلخ لبخند 
 .ردمک تعیین
 .ندکیم هسرف بابا و اندازدیم بالا ابرو و چشم مامان
 امیدوارم :ندکیم نگاهم هسفی اندر بازد؛عاقلینم را خودش رادان
 یکوحشتنا ابوسکقشنگ، يرویا این یفهمیم ،بعدایبش بیدار رزودت
 .هشیم برات

 . آیدینم خوشم بزرگترها برابر یزبان بلبل از .اندازمیم پایین را سرمـ
 .هدیگ هرادان،جوون نکن اذیتش:ندکیم حس را جو ي،سردشهره

 .سالن داخل بفرمایید نمکیم بفرمایید،خواهش
 چشم نفر،با هزاران ماجراست.. ولا تازه این .رویمیم سالن طرف هب

 از است سال دو هک هستند ایشنی ندسهم دختر ،منتظرهتشن يها
 سرم پشت حرف دانمیم .هگرفت نارهک ها یدورهم و ها یمانهم تمام
  ...است زیاد

 هم ربا ،اینینگذاشت ایمهتن .چشمانم يقلبم،رو ،دریاینجای خدایا،تو
 .نگذار
 گوش هب تر واضح و بلندتر کموزی يصدا .شویمیم سالن داخل
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 و یصمیم دوستان از رادان و بابا .رویمیم میزها طرف هب .رسدیم
 و رادان و نشینندیم میز پشت بابا و مامان .هستند یقدیم ارانکهم

 یکنی هن:گویدیم شهره اما بنشینم خواهمیم .نارشانک هم شهره
 ااینج بیا تاهتا،مهم)ندکیم بلند را صدایش و( ها هبچ پیش جان،برو

 ،آیدیم طرفم هب .رادان و بابا ارانکهم از یکی شناسم،دختریم را تاهم
 داشت،با یمعصوم و هدختران ي رههچ شده،قبلا عوض چقدر

 و بود یعقاب هم اش یبین است ،یادم روشن یپوست و تیره یچشمهای
 دماغش و هذاشتگ یآب يشده،لنزها برنزه الآن اما .آمدیم صورتش هب

 لباس و ردهک رنگ را صورتش يا زننده و غلیظ آرایش .ردهک عمل را
 .ـپوشیده یوجب کی

 يسرما زیر چرا دانمینم حالا بود،اما یصمیم و گرم نگاهش قبلا
 .زنمیم یخ لنزهایش

 يشد عوض چقدر:گویدیم و دهدیم دست من سرانگشتانش،با با
 .ناز و عشوه هزار از سرشار اما است تفاوت یصدایش،ب و لحن

 يشد عوض یهمینطور،خیل هم تو:_گویمیم
 ؟هشدم،ن خوشگل:زندیم لبخند

 يبود خوشگل هم قبلا یه....ولخب...آر:_
 ؟يبود جاک سال دو این تو .منتظرتن ها،خیلیا هبچ پیش بریم بیا:+
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 همستان يها خنده و ههقهق يصدا .رومیم دنبالش هب و افتد یم راه
 چشمم هآشنا،ب يها رههچ .رویمیم سالن يابتدا طرف هآید،بیم
 بگو شغولم و اند هنشست میزها دور جوان يپسرها و دخترها .آیندیم
 یک ببینید ها هبچ :گویدیم عشوه با و بلند تاهم .هستند بخند و

 اومده؟
 من طرف هب ها نگاه و شودیم خاموش صداها ي ههم هدفع کی

 .گرددیبرم
 .اودکیم را پایمـ تا ها،سر چشم

 طرفم هب یتصنع يا خنده با و شودیم بلند رادان دختر پریا
 .....يشد عوض چقدر ......یــکنیـــــ:آیدیم
 .بوسدیم را صورتم چپ سمت و
 ها؟ هبچ برده ماتتون چرا:گرددیبرم ها هبچ طرف هب

 احوال و سلام نامعلوم يها واژه .رودیم بالا همههم يصدا دوباره
  .نشینمیم پریا و تاهم نارک شنوم.یم را یپرس
 آورم،نگاهیم بالا هک را سرم .رودیم بالا ها یدرگوش و ها پچ پچ يصدا

   .بینمیم را شانیکدزد يها
 پوزخند و نندکیم نگاه و نندکیم پچ پچ اولامل؛کشناسمشان،یم
  .شودیم شروع ایشانهکمتل مک مک عدب .زنندیم
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 شروبم يها گیلاس از پر یسین کی .آورندیم میوه برایم ارهاکخدمت
 .خورمینم ممنون:رسدیم من هب .چرخانندیم میز دور

 هی:چ يحمید يآقا ي هلسا پنج و بیست زند،پسریم پوزخند فریبرز
 یباش رسیده یقانون سن هب هدیگ نمک ک؟فیکنی

 دومک منظورتون داره یبستگ: باشم مسلط اعصابم يرو نمکیم یسع
 هباش قانون
 هنکن؟يردک سرت هچی این حالا:گویدی،مهنشست فریبز نارک هکملینا،

 ؟يشد چلک
 . شودیم بلند ههم ي خنده يصدا و

 وابج هکاین از قبل .نمکیم قفلشان هم لرزند،دریم وضوح هب دستانم
 شاید خب ها؟ هبچ دارین ارشک یچ:گویدیم بدهم،فرنگیس را او
 .دانشگاه بره بگیره،راحت يچیز يا همیهس خوادیم

 سکاند،هر خورده فترک تخم انگار .بزنم حرف من گذارندینم دیگر
 .پراندیم یکمتل و زندیم یحرف
 !يپوشیدیم لباس تر خوشگل ها قبلا:_

 خواهر کعلی السلام_:
 .بخرم ارمونکخدمت هواس خوامی؟ميخرید جاک از لباستو یکنی:_
 است؟ یچ مشروب نوشیدن مک،حیکنی الاسلام خانم؟حجت حاج:_
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 برنداشت لیوانشو یکنی يندید هاست،مگ حرام:_
 روبمش یتون ینم ینش هسال هجده تا هگفت بابام گفتیم قبلا هآخ:_

 ؟یچ ،الآنيبخور
 هک يچیز خاطر هاست،ب گرم سرشان .ندارم تحمل دیگرشوم،یم بلند

 .شوندینم من همتوج و زنند می حرف.اند نوشیده
 من .بگیرم را هایم کاش يجلو نمکیم یسع .رومیم یخروج طرف هب

 .ورمبخ هغص اهحرف این با نباید دیگر. هروقت زا تر يباشم،قویقو باید
 روز دو در اند دهش است؟غرق هچگون ایمان یشیرین دانندیم هچ اهآن

 .بستیم خدا با هک يدهع هرفت یادشان و دنیا
 {نمبی عدو مکل هان..الشیطان لاتعبدوا ان آدم یبن یا مکالی دهاع الم}

 ...نک مکمکمن! پناه
 .خواهدیم را تمطمئن و قدرتمند ،آغوشیکنی

 ..نمک تحمل را تو يدور هک آنم از تر ضعیف
 هم نارک یخارج سکلو يها ماشین انبوه .شومیم خارج ساختمان از

 ياه سلول کت کت با را سیژنکنم،اکیم بلند را سرم .اند شده ردیف
 روز آخرین يسرما سوز .ندک یم آرامم تازه، يهوا .بلعمیم ام هری

 یمک شاید گیرمیم بغل را خودم هایم تدس با .لرزاندم یزمستان،م
 حس هایم هشان يرو را يچیز يگرما و یسنگین انهناگ .شود گرمم
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 هشان ي،روهمردان يپالتو کی .آورمیم پایین را نم،سرمکیم
 .گردمیبرم سریع....هایم

  .ویلا رادان،صاحب يآقا پسر ایستاده. سرم دانیال،پشت
 سلام:ندکیم نگاهم

 .ام شده هکشو دیدنش از بگویم. هچ دانمیبرده،نم ماتم
 سلام:_

 از اینجا هک هخوب چقدر:شدکیم عمیق نفس و بنددیم را چشمانش
 ...نیست يخبر رانهت دم و دود

 ...يشد عوض یخیل:ندکیم نگاهم
 ..یآره،خیل:گیرمیم طرفش هب و دارمیبرم ام هشان يرو از را پالتویش

 سرده بپوش:زندیم پس را پالتو
 لطفا سالن،بگیریدش تو برم هترهب هممنون،دیگ:_

 .افتمیم راه و اندازمیم دستش يرو را پالتو
 رمجبو .شودیم بلند سرم پشت از اشیبانعص و بلند نسبتا يصدا

 .بایستم شومیم
 مسخرت و تو يبر منتظرن آدم ههم اون هک یسالن؟همون دومک:+

 نن؟ک
 یونایا از یکی هم تو خود:_
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 يبود ما جزو هم تو یول آره:+
 .مباش هک خوام ینم .نیستم هدیگ یبودم،ول آره:گردمیبرم رفشط هب
 هایم رگ در خون نمکیم ،حسگیردیم را بازویم هک بروم خواهمیم

 نزن دست من هب:شودیم منجمد
 .شمکیم عقب شدت هب را دستم

 سوال،چرا؟ هی ،فقطهباش هباش:گویدیم
  چرا؟ یچ:_
 ههم و دوستات و مادرت و پدر هب یبزن پا پشتِ يشد حاضر چرا:+
 ؟هدیگ آدم هی یبش و ینک فراموش رو یچ

 ردمک رکف فقط:_
 ؟یچ هب:+
 خدا هب:_
 نک بس...یکنی:+
 ...نکن باور يخوای،میمایل هرطور:_

 یصمیم هم با یخیل ما قبلا:گویدیم هک بروم خواهمیم دوباره
 ؟هک هبودیم،یادت

 شده عوض چیزا یخیل بودیم...الآن:_
 نشدم عوض من:+
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 دانیال نک بس:_
 ...يردک فراموش هم رو اسمم ردمک رکر،فکش خدارو:زندیم لبخند

 هنوز...دانیالم همون من...یـــکنی )آیدیم طرفم هب قدم کی(
 ....دوسِت همونقدر

 ....لطفا..هبس:_
 .رومیم میزها طرف هب .نمکیم تکحر ساختمان طرف هب سرعت هب و

 ههم این میان ،منخدایا ...برقصند خواهندیم و اند شده ها،جفت هبچ
 ...نمکیم هچ تفاوت

 بخو یخیل هک قبلا...یکنی:خوردیم شده،تلوتلو فریبرز،لایعقل
 ؟یچ ،الآنيرقصیدیم

 .برندب را فریبرز تا ندکیم اشاره پسرها هایستد،بیم سرم يبالا دانیال
 .نشیندیم نارمک

 یکنی يردک فرق یخیل دونمیم:_
 ...ینبش:گیردیم را یفمک اما شوم بلند خواهمیم

 ...ندارم حرفات شنیدن هب يا هعلاق:+
 باشم اینجا هک من...نیست خودش حال تو سکهیچ...یبینینم:_
 حرف اصلا من...خودت خاطر هب .نک نن،تحملمک اذیتت توننینم
 ....زنمینم
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 ...نشینمیم ناچار ....نیست امن گوید،اینجایم راست
 ..آیدیم دور ز،اکموزی يصدا...اند شده یخال تقریبا اطراف يمیزها
 لندن یرفت...شنیدم:گویدیم دانیال

 ...بودم اونجا مدت هی آره:_
 خبر؟ ی؟بیرفت هدفع هی شد یچ:+
 هدیگ شد یویهی:_
 ؟يبود هرفت عمومحمودت پیش:+
 ؟یشناسیم منو عمومحمود مگه..وحیدم عمو هعمومحمود؟؟ن:_
 هسرمای ترین مهم از یکینشناسدش؛ هک هست یسک هآره،مگ:+

 ...بابام بابات،مثل مثل ،هخصوصی بخش يدارا
 ؟ینکیم ارک یچ الآن شما:_

 یچهی..یبپرس منم از افتاد یادت که خوبه:یزند،گرم،صمیمیم لبخند
 ...مشغولم هارخونک بابا،تو یشپ الآن شد، تموم درسم سال دو این تو
 باشید موفق:_
 یچ دانشگاه تو یدونستینم اهموقع اون ه؟یادمیچ ممنون،تو:+

 فیلسوف؟ خانم یا یلکو !خانمیبخون
 ....دونمینم:_

 .زندیم لبخند
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 ارک شما با ندسهم يآقا:گویدیم دانیال هب و آیدیم جلو هخدم از یکی
 .دارن

 ..میام الآن:_
 .ينخور ونکت اینجا میام،از الآن من:شودیم بلند
 یچ:نشیندیم نارمک رود،پریایم دانیال هک همین .دهمیم انکت يسر

 شد؟
 ؟یچ:_
 گفت؟؟یم تهب یچ دانیال:+
 ...نگفت یخاص چیز:_
 دانیال یرفت تو یوقت از راه؟؟ اون هب يزد رو خودت چرا یکنی:+

 دنبالت اونطرف و طرف این نذاشت،مدام هم یمونهم هی تو پاشو
 این هواس .گفتنینم یسک هب یهیچ بابات و مامان چون .گشتیم
 خواهش مامانتینا، هب زدن زنگ بابام و مامان بار ارهچ ههم،س یمونهم
 اصرار دوننینم بابات و مامان هبیارن.البت رو تو شده هرطور ردنک

 روازپ بود مونده مک،ياومد تو گفتم شهب یوقت .بود نیالدا خاطر هما،ب
 .هنک

 پریا؟؟ یگیم یچ:_
 سال دو نکن؛این اذیتش .يزدیم حرف باهاش سرد چقدر دیدم:+
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 .ترههب نباشم اینجا اومد،من دنیال اوه ....بود تنها خیلی
 . آیدیم جلو شود،دانیالیم بلند سریع پریا
 گفت؟؟یم یچ پریا:_

 هچ الآن دانمینم اصلا...بگویم باید هچ دانم ینم ...دهمینم را جوابش
 ام،تا شده دعوت یمانهم این هب من .ام شده منگ و گیج...دارم یحال

 شدن همطع جز ...بازگردد دوستانش جمع هب دیگر میزبان،بار پسر
 ....دارد يدیگر يمعنا مگر
 هچ خواهمیم دانمینم یتأمل،حت ر،بدونکف شوم،بدونیم بلند

 .زده یخ مغزم نمکیم حس...نمک
 ...یکنی:زندیم صدایم دانیال

 و رادان يآقا و بابا و مامان .رسمیم بابا و مامان میز هب...نمکینم هتوج
 ....بخند و بگو مشغول و اند هنشست شهره

 ...مـــــامـــان:_
 مـــامــان:زنمیم شوند،بلندتر،دادینم حضورم همتوج
 گردندیبرم من طرف هب نفر ارههرچ

 ...الآن همین...هخون برم خوامیم:_
 ...نشود يجار هایم کاش تا گیرمیم گاز را لبم
 ...بابا،بریم هباش:شودیم بدم حال همتوج بابا
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 ؟یکنی شده یبریم؟چ جاک:گویدیم مامان
 يآقا برمشیم من بدین اجازه هاگ:آیدیم سرم پشت از یصدای

 ...نیایش
 يجلو یسخت هنم،بکیم مشت را دستم ...است گردم،دانیالیبرم

 ...نمکن صورتش نثار را عصبانیتم تا گیرمیم را خودم
 یکنی هالبت ...بردشیم دانیال مسعود،بذار آره:گویدیم رادان يآقا

 ....يموندیم بیشتر هک شدیمیم خوشحال جان،ما
 ...بریم مام ترهه،بهن:گویدیم بابا

 .ندکیم آرامم ربانشهم پاشد،نگاهیم صورتم هب يلبخند و
 تمام یمانهم و آمدیم زود چرا هک زندیم غر یر،مامانمس تمام در

 ..بود نشده
 آرام را مامان دارد ی،سعهحوصل و یربانهم مسیر،با لک هم،در بابا

 ..ندک
 تمام وجود هایم،با یناراحت و بد حس وجود مسیر،با طول تمام هم من

 یقشنگ حس ...داشتم یخوب بود،حس خورده قلبم هب هک یهای زخم
 ...داد يعید من هب حمایتش بابا،با هک

  رکش خدایا
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 سقو و شک و برمیم سرم يبالا تا را هایم شم،دستکیم یعمیق نفس
 را هپاسخنام ي هبرگ و گویمیم)هاللّ بسم(لب .زیردهمیم بدنم هب

 مرتب را ام همقنع .نمکیم جمع را وسایلم .دهمیم مراقب تحویل
 از .آیندیم بیرون اهلاسک از گروه ها،گروه هبچ .شومیم بلند و نمکیم

 و ردو هب ینگاه .زندیم را چشمم آفتاب .زنمیم بیرون ورکنک ي هجلس
 را مادرش یکی .روندیم هایشان خانواده طرف هب دخترها .اندازمیم بر

 دل هت از هم یکند،یکیم هگری و هنشست زمین يرو یک،یهگرفت بغل
 ندبل پا ي هپنج يرو .گردمیبابا،م و مامان دنبال هب نگاه با .خنددیم
 .گیردیم قرار ام هشان يرو یدست .اومکیم را اطراف و شومیم

 بابا؟ بود چطور:ندکیم نگاهم ربانهم .گردم،باباستیبرم
 آغوش هب .دارم هنگ را خودم توانمیند،نمکیم باز را هایش دست و

 هحلق دورم را هایش بابا،دست و نمکیم دارم،بغلش احتیاج اش هپدران
 ینکیم هگری چرا:گویدیم بابا .نمکیم هیگر ناخودآگاه .ندکیم
 نشد،سال امسال ..سرت يفدا هبش یهرچ..سرت ي؟فدایکنی

 .هک نداره خوردن هغص ..آزاد...هرچی ،دانشگاههدیگ
 خوب یبابا،خیل بود بخو:نمکیم جدا او از را خودم

 ؟یگیم راست:_
 .دهمیم انکت را سرم و گیرمیم را هایم کانگشت،اش ي نارهک با
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 .خنددیم صورت يناهپ هب بابا
 ؟هن یا یاشتک گُل ببینم نک بریم،تعریف بیا:_

 ..نیامده هم اینجا ینیامده...مامان،حت بود،او درست حدسم پس
 از یحت و ردمک درس ردرگی را خودم تحویل،من سال یمانهم از بعد

 از هم مامان .دادن باج هب نشوم مجبور گذشتم،تا رفتن امامزاده خیر
 ...شد بود؛سردتر بینمان،سرد ي هرابط .ردک رهروز،ق همان
 هنیست،وگرن مامان .زنمیم لبخند بابا هب و دهمیم قورت را بغضم

 .شدینم ربانهم هواهم یب بابا،اینقدر
 آزاد ،حسیرهای دارم،حس یکسب حسرویم،یم ماشین طرف هب هم با

 ...ورکنک نام هب يبند از شدن
 هارک یچ دخترمون بگیم مردم به بالاخره خب :گویدیم خنده با بابا

 ..هبش خوادیم
 .گرفتم هسرجلس را دود،تصمیممیم لبم هب لبخند

 ..یلکو یل،خانمکو:_
 

 هب دست نم،باک باز را چشمانم هکاین آید،بدونیم موبایلم يصدا
 را هفاطم اسم چشم ي هگوش با و دارمیم برش .گردمیم دنبالش

 .دهمیم جواب .بینمیم
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 ؟هفاطم الو،جانمـ:_
 پیچدیم گوشم در اش يشاد از پر يصدا
 رختخواب؟؟ اون از يندکن دل هنوز تو خانم،بابا مکعلی سلام:+
 ساعت داره عادت بدنم بود،هنوز شده گرم چشمام تازه نک باور:_

 ؟هخونیم خروس تکبک حالا خبره هچپاشم، نشده شش
 وقت ساعت ارهچ الآن تا شش ساعت ،ازهصبح ده ساعت هک اولا:+

 بود؟ شده گرم چشمات تازه یگیم هست،تو
 .ببریم لذت مون يآزاد از بزنیم يدور هی بشر بریم بیا بعدم

 بیام؟ جاک،هباش:_
 هباش باهامون ام هفرشت هک نداره یالکاش یما،راست ي هخون بیا:+
 برم مسجد تا سر هی باید قبلش من تر،فقطهب ه،چهن هک همعلوم:_
 بیا،خدافظ زود بینمتیم پس هباش:+
 ظخداحاف:_

 .شومیم هفاطم ي هخان یراه و پوشمیم مرتب شوم،لباسیم بلند
 ...نیست هخان بازهم مامان

 . افتمیم راه و نمکیم سر را چادرم خیابان سر
 خواهدیم آید،دلمیم سراغم هب يمعنو حال همان رسم،بازیم مسجد هب

 در يجلو .بشوم مسجد داخل الآن ندارم وقت یول ..نمک پرواز
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 .رومیم طرفش هایستاده،ب هسال پنج،شش يا هپسربچ
 پسر گل سلام:_

 گرددیبرم طرفم هب
 ..هک نیستم پسر ام،گل یآقاعل خانم،من سلام:+
 عزیزدلم:_

 يجو و جست در را یفمک و نشینمیم مسجد يوکس يرو نارشک
 حال همان در .گردمیند،مک خوشحال را جوانمرد این بتواند هک يچیز

 گویمیم
 ؟یشناسیم رو يمشد شما آقا یعل:_
 شناسمیم هک هبل:+
 ؟ینک صداش يبر یشکیم زحمت:_
 چشم:+

 .آبنبات کی شودیم اوشک ردم،حاصلک پیدا بالاخره
 گیرم،یم طرفش هب

 ..شماست مال آقا،این یعل بفرمایید:_
 چشمانش از اندازد،تردیدیم من صورت هب ینگاه و آبنبات هب ینگاه

 .باردیم
 .گیرمن يچیز ها هغریب از هگفت ،مامانمهن:+
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 .نیستن هغریب ایشون جان، یعل بگیر:آیدیم مسجد يورود از یصدای
 .گشت دنبالتون رو جا ههم بزرگ ،مامانیدای:شودیم بلند یعل

  اندازمیم پایین را سرم .است جواد شوم،سیدیم بلند
 :سلام_ 

 سلام:+
 ..بیا شمام هخون رمیم من یدای خب:گویدیم یعل
 منک رکف یول:گیردیم اش هشان از شود،سیدیم رد سیدجواد نارک از و

 ینک يارک هی بود قرار
 الآن يوا:گویدیم آمده یادش تازه انگار یند،علکیم اشاره من هب و

 . دودیم مسجد طرف هب و .نمکیم صدا رو يمشد
 دهدیم انکت سر و خنددیم جواد سید

 هداییش عشقِ:+
 زنمیم لبخند ناخودآگاه

 هنک حفظش خدا:_
 گویدیم

 من عوض دیدن، رو شما هاگ بودم سپرده ها هبچ هب راستش:+
 حلال دیدین ي،بدیخوب .دیدم رو خودتون خدا رکبگیرن،ش حلالیت

 نینک
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 من حق در یبزرگ لطف شما .ندیدمیخوب جز دارین،من اختیار:_
 .شمام مدیون من یدادین،یعن انجام

 بوده هوظیف نفرمایین،انجام:+
 عراق؟ ریدیم یسلامت هب دوباره:_
 ..هسوری رمیم راستش...تش،راسهن:+

 ...لبهایش مکلبخند،حا و است زمین هب آورم،نگاهشیم بالا را سرم
 خوش ،باباجانهب هب :آیدیم يمشد يصدا هک بگویم يچیز خواهمیم

 بخیر ،عقرياومد
 بعد مِن .بودم درس درگیر چندوقت این ،شرمندهيمشد سلام:_

 ..هشاءاللّ ان میام بیشتر
 مال ،اینيمشد بفرمایید:آورمیم بیرون مجادر زیر از را هبست و

 .شماست
 دخترم؟ هچی این:+
 بذارید اینو گرما تو روزا این گفتم .يحصیر لاهک،يمشد هلاهک:_

 ..هنزن آسیب چشمتون و پوست هب سرتون،آفتاب
 .باباجان يشیدک دخترم،زحمت هنکن درد دستت:+

 يمشد:زندیم صدایش داخل از یسک
 باباجان ییاعل تو برم دخترم،من نممنو:ندکیم رکتش باز يمشد
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 هک یحال چسباند،دریم سیدجواد هب را خودش یعل و رودیم يمشد
 برام یدای:ندکیم لوس را خودش .هگذاشت لپش ي هگوش را آبنبات

 ؟يخریم یبستن
 ..بعد نک تموم اونو فعلا کوروج:ریزدیم مهب را موهایش سید

 گرددیبرم من طرف هب
 هگفت .مسجد دارن،تو انعام ختم ههفت این همادر،پنجشنب یراست:+

 .بیارین تشریف بگم شمام هب ودنب
  نمکیم تعجب

 که... منو هشما؟آخ :مادر_
 .شنیدن مسجد يخانما از رو خیرتون رکذ هبل:+
 هباش چشم،قبول هآها،باش:_
 باشید سلامت:+

 دوزدیم چشم خیابان طرف آن هب و ندکیم بلند را سرش سید
 دارن؟؟ ارک شما با آقا اون:+

 رفط سیستم،آن آخرین بلند یشاس ماشین کگردانم،ییبرم را سرم
 اما ببینم دهد،خوبینم اجازه اش يدود يها ه،شیش ایستاده خیابان

 .دهدیم انکت دست برایم داخلش یسک انگار
 ...نمکینم رکف:گویمیم
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 ...شناسمشیم شود،تازهیم پیاده اش راننده
 .ددهیم انکت دست و یکنی:زندیم داد بلند
 ...همزاحم هاگ:پرسدیم تردید با سید

  ستآشنا هن:دهمیم بیرون صدا با را نفسم
 یادم .رومیم جلو قدم چند و شمکیم عمیق بندم،نفسیم را چشمانم

 وتهمب و مات جواد سید .گردمیبرم ام. ردهکن یخداحافظ آیدیم
 .مانده

  .برسونین خانم حاج هب منو ن،سلامتو بااجازه هدیگ برم من:_
 .رسونمیم رو تون يسلامت،بزرگوار ه+:ب
 آنقدر طرف دو از را چادرم .رومیم خیابان طرف آن هب و گردمیبرم
 .چسبیده سرم پوست هب نمکیم حس هک ام شیدهک مکمح

 ؟ینکیم ارکیچ اینجا:گویمیم م،آرامرسیم هک ماشین هب
 شو سوار:ندکیم اشاره ماشین هفریبرز،ب

 ؟ینکیم ارک یچ اینجا گمیم:_
 بدو یکنی باش شو،زود سوار فتمگ منم:+
 شده؟ یچ:_

 .نشیندیم هم فریبرز .شومیم سوار ناچار .ندکیم نگرانم لحنش
 .افتدیم راه هب سرعت با و ندکیم روشن را ماشین
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 ؟هآخ شده یرسم:چپیم ینگران با
 !يشد بامزه:گویدیم اش هنایک از پر لحن همان با زند،ویم پوزخند

 . ندکیم اشاره چادرم هب و
 .نارک بزن خب،حالا ی؟خیلیبگ مهب اینو هک يردک تعقیبم:_

 فریبرز بیاورم درش هکاین از شود،قبلیم بلند موبایلم يصدا
 هبابات:گویدیم

 ؟یچ:_
 صلاا....بگـــــو...،بگویورای و دور این ینگ شه،بهخط،بابات پشت:+

 یانقلاب بگو
 بگم؟ دروغ باید انقلاب؟؟چرا؟یچ:_
 ..نک باور ..گمیم خودت خاطر ه،بيبخر تابک ياومد ،بگويمجبور:+

 ...گوید،باباستیم گیرم،راستیم را تلفن
 ...بگم دروغ تونمینم...تونمینم من:_
 نده جواب اصلا پس:+
 ؟هن یا شده یچ یگیم:_
 ییعن .دیدیم رو تو سرخیابونتون .شما ي هخون اومدیمیم داشتیم:+

 هکاین هخلاص .هیچادر هک این بابا هن گفتم من ؟هیکنی دید،گفت بابات
 . نذاشتم من .دنبالت اومدیم داشت بابات
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 رزفریب موبایل يصدا بعد هثانی چند و شودیم قطع من موبایل يصدا
 .آیدیم

 ددهیم جواب و گویدیفریبرز(هیس)م
 ندسهم سلام:_
 .نبود یکدختره،نی اون دنبال اومدم هن .نیس یکنی هک بابا،گفتم هن:_
 نیس؟ هخون یکعه؟نی:_
 هبیرون ،حتماهیگد آره:_

 !!!!چادر؟؟؟ و یکنی بابا هن:_خنددیم
 میام الآن راحت،منم خیالتون هن:_

 ..ندکیم قطع را تلفن
 رچاد من مدهبف بابا شده،اگر درمیان یکی قلبم ضربان نمکیم حس

 نیاد يپدرها تمام بابا،مثل ...لرزدیم بدنم تصورش از يوا ...نمکیم سر
 جلودارش چیز شود،هیچ یانعصب اگر اما..است ربانهم و خوب

 ...من يخدا يوا ...نیست
 دهدیم هادام فریبرز

 ؟همخفی دوربین یا ؟ینکیم سر چادر يجد يجد حالا:+
 آیدیم بیرون چاه عمق از صدایم

 ردا هنگ:_
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 ؟یچ:+
 ...دار هنگ گفتم:_

 .ندکیم متوقف را اتومبیل فریبرز
 ؟هخوب حالت یکنی:+

 مبغض ي خورده كتر ي هیشش يجلو یسخت هگردم،بیبرم طرفش هب
  گیرمیم را

 ...نمکیم خواهش..نگو يچیز سکهیچ هب لطفا...ییعن....هشیم_:
 گم،خیالتینم يچیز مادرت و پدر هب دم،اماینم قول رو سکهیچ:+

 ...راحت
 حالم .رسمیم هفاطم ي هخان هتر،ب پایین هوچک شوم،چندیم پیاده

 باز هک را در هفاطم ...زندیم فریاد ام هقیاف را نیست،این خوش
 ...افتدیم ویرانم ي رههچ هب لبخندش از پر ند،صورتکیم

 ..ببینم تو شده؟بیا ی؟چیکنی:_
 هتاز من و بنددیم را اتاق برد،دریم اتاقش طرف هب و شدکیم را دستم
 خاطر هخرابم،ب حال و شد هچ ..هستم جاک بیاورم یاد هب نمکیم وقت

 ...چیست
 ..نمکیم هگری و نمکیم بغل را هفاطم
 



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 191  

 

 آب لیوان و چرخاندیم دور چند را ،قاشقهفاطم ي ه،دخترخالهفرشت
 .دهدیم دستم هب را قند
 خورمینم:_
 ..افتاده فشارت ،حتمايندار رو هب بخور،رنگ:+

 ياوکنجک با هفاطم .خورمیم يا هجرع و گیرمیم را لیوان راهکا با
 گویدیم

 ؟..هنگ يچیز بابات و مامان هب نداد قول همگ خب؟ هشیم یچ هآخ:+
 گویمیم

 ی،یعنهنگ سکهیچ هب دهینم قول گفت ...ترسمیم یداد،ول قول:_
 ..هبگ نفر هی هب هنکمم
 ...هگینم يچیز یسک هب جونم،مطمئنم یکنی نباش نگران:+
 ...هفاطم يوا:_

 عزیزم نخور هغص:گیردیم را دستم یربانهم با هفرشت
 گیرمیم صورتم يجلو را دستانم

 ...متنفرن چادر از...شناسینینم منو يبابا و مامان شما هآخ:_
 يبر يخوایم بالاخره ،تویکنی هشینم هک ياینطور:گویدیم هفاطم

 خدا هب بسپار رو یچ ههم...هدیگ ینکب اریشک هی باید..دانشگاه
 قدم هک همان نطلبم؟ يیار هب را ربانمهم يخدا چرا ...گویدیم راست
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 ...داد نشانم را راه قدم
 ..يگذارینم ایمهتن هیچگاه هکتو، بر لکخدایا،تو

 .آیدیم موبایلم کپیام يصدا
 دارمیبرم را یگوش

 .هنگ سکهیچ هب داد نباش،قول شده،نگران یچ گفت مهب فریبرز]
 یکنی ببینمت باید

 [دانیال
 را خبر این فریبرز شد،پس راحت نم،خیالمکیم كپا را ایمـهکاش
 ...بدهد دانیال هب خواستیم

 آن حداقل دانیال هک است آسوده خیالم شده،اما ابرمل يحدود تا رازم
 .گیرمیم نادیده را شکپیام اما ..داردیم هنگ امانت هب خودش پیش را
 ندکیم وصل ام هتگذش هب مرا هک دیگر هرچیز او،یا هب خواهمینم

 شوم کنزدی
 ..ردمک خراب شمارم ها،روز هبچ ببخشید:_

 بابا هن:خنددیم هفاطم
  خبرخوش هی حالا:گویدیم خنده با هفرشت

 .خنددیم ریز و ندکیم نگاه هفاطم هب همرموزان و
 طرف هب را تخت روي کوسن .شودیم انار هایش،رنگ هگون هفاطم
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 وفتک:ندکیم پرت هفرشت
 بادا بادا:خواندیم آرام و زندیم دست یدوانگشتخندد،یم هفرشت
 ...بادا كمباد

 ؟هفاطم آره:گویمیم
 ،توهڱمی يچیز هی هدیوون ،اینیکین بابا هن:گرددیبرم طرفم هب يجد
 ؟ینکیم باور چرا
 ؟هچی هقضی پس:_
 ...رفتن دادم،اونام رد جواب...بابا سادست يخواستگار هی:+
 عه؟یک طرف خب:_
 پسرعموم:+
 ؟يردکن قبول ؟چراهچی عیبش خب:_
 هب بخوام من زوده یخیل تازه..نیس خوامیم هک یاون ی،ولهپسرخوبی:+

 .نمک رکف ازدواج
 هتموم یچ ههم ،پسرعموشهخُل ما ي هفاطم این آره:گویدیم هفرشت

 !هسفیدش اسب بر سوار ي شاهزاده دختر،منتظر این یول ها
  ❁میاد هک مئنممط میاد،:گویدیم لبش يرو قشنگ لبخند با هفاطم

 هک يا فیروزه تسبیح رده،ک عرق هایم دست فکاسترس، شدت از
 رکذ و چرخانمیم مدست دور ،مدام آورده ربلاک از برایم هفاطم
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 ...گویمیم
 بزنم من بذا یکنی پاشو:ام هشان يرو زندیم بابا

 . نشیندیم تاب لپ پشت بابا و شومیم بلند
 ...سپارمیم تو هب را خدایا،سرنوشتم

 ههم این فافک و است شلوغ سایت ...زندیم را عبور رمز و دک آرام بابا
 ...دهدینم را جمعیت

 هصفح هب پشت و بندمیم را هایم شمچ ـ..ندکیم تلاش دوباره بابا
 آیدیم مامان جیغ يصدا ...آهو ضامن یا ...ایستمیم

 ...یکنی آفرین يوا:_
 متحیر ام یدورقم ي هرتب يرو نگاهم...من يخدا ...گردمیبرم

 ....رکش خدایا يوا ...ماندیم
 آغوش این حسرت هک بود ها مدت ...ندکیم بغلم ذوق مامان،ازشدت

 ...داشتم را
 .است هآید،فاطمیم موبایلم يصدا ...نمکیم بغل هم را بابا
 ؟هفاطم الو:_

 است نگران صدایش
 ؟یببین یشد؟تونست یچ یکنی سلام:+
 ریزندیم ناخودآگاه هایمکاش
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 ...خواستمیم هک یهمون..هآره،فاطم:_
 گیردیم یخوشحال رنگ صدایش

 ک؟تبرییگیم راس:+
 ؟یچ اوهوم،تو:_
 ...یکنی نک دعا ...ندیدم هنوز من هن:+
 ..ناک خبرم يدید:_
 خداحافظ هباش هباش:+
 .خداحافظ:_

 كخا يشدن،رو اهتن محض هروند،بیم بیرون اتاقم از بابا و مامان
 !قلبم ،دریاینجای تو یوقت ندارد معنا یایهتن !یخطای هچ...افتمیم

 ينمانم،خدا تو یب وقت هیچ تا يا دمیده من البدک در را خودت روح
 ...ربانمهم

 سمج شدیم اشکدانیال، از کآید،پیامیم موبایلم يصدا مه باز
 !نمک صدایش

 [ دانیال/ ببینمت باید .بده رو جوابم نمکیم خواهش یک،نیهکمبار]
 ..است خورد،عمووحیدیم زنگ دوباره گذارم،امایم میز يرو را یگوش

 .نمکیم كپا لبخند با را هایم کاش
 ..عموجون سلام:_
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❁ 
 سخت یمک یزندگ اوضاع...گذردیم دانشجوشدنم از يا ههفت هس

 ...است شیرین هنوز شده،اما
 هداشت را آمدهایم و رفت يهوا باید قبل از بیشتر روزها این

 ادرممان،چ هخان از بالاتر خیابان دو م...نک یخطای قبل مثل باشم،نباید
 .رودیم یکتاری هروب هوا .آورمیدرم را

 تا دارمیبرم آرام را هایم دمق .شومیم هخان وارد و نمکیم باز را در آرام
 این .برسد خود حد مترینک هت،بکپار با هایم یدمپای برخورد قیژ قیژ

 و طرف کی از اهدانشگ ياهلاسک..بینمیم را بابا و مامان مترک روزها
 يبرا باهم یحت شده دیگر،باعث طرف از مامان ردنک يدور

 هک بروم لابا ها هپل از خواهمیم ...ننشینیم میز کی پشت غذاخوردن
 .ندکیم وبمکمیخ بابا يصدا

 ..یکنی:_
 ...چیست ام ینگران دلیل دانمیگردم،نمیبرم ترس با

 بابا سلام:+
 یدگویم و هگرفت دست در را موبایلش بابا
 یگوش هلحظ چند هی:_

 گویدیم آرام و گذاردیم اش هشان يرو را موبایل
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 بخوریم يچا فنجون هی هم با ن،منتظرمک عوض رو لباسات:_
 ...يحمید يآقا..الو:گیردیم گوشش يجلو را موبایل دوباره و

 بلق ندکن است،اما برقرار آرامش هک الظاهر یشم،علکیم یعمیق نفس
 ...باشد شدن یطوفان

 .بینمیم را هفاطم کرسم،پیامیم هک تاقا هب
 [ببینیم همو بذار وقت هاین؟ی از بعد یلکو يسلام،چطور]

 نویسمیم نم،کیم یمخف شوک داخل را چادرم هک یحال در
 [؟یک .تر،چشمکد خانم سلامـ]

 میز پشت بابا .رومیم هآشپزخان طرف هب و پوشمیم یراحت لباس
 .است ریختن يچا مشغول هم ،منیرخانم استــ من منتظر و هنشست
 بنده من و خداست سلام،نام .دهمیم سلام ورود محض هعادتم،ب طبق

 یلطیف ي هانهب ی،حتيا هانهب هر هب باشم، یادش هب ههمیش باید .اش
 !<سلام>مثل
 .هم خانم منیر و دهدیم را سلامم جواب بابا
 .آوردیم يچا برایم منیر .نشینمیم بابا يرو هروب

 نمکیم رکتش يلبخند با
 منیرخانم ممنون:_
 جان نوش:+
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 .داردیبرم را اش يچا انکاست بابا .شودیم خارج هآشپزخان از و
 خبر؟ هخب،چ:_
 نمکیم تعجب یانهگنا پرسش این از

 یسلامت:+
 يغیرعاد اوضاع .نوشدیم اش يچا از يا هجرع و دهدیم انکت سر بابا

 .خطر یمن،یعن يبرا این و است
 يا هلمک هایش حرف میان بیاورم،شاید فحر هب را بابا نمکیم یسع

 .شود مشخص عجایب ههم این دلیل و بیابم
 جاست؟ک اممم....مامان:+
 ..هدیگ ها هشنب هس یرهمرادان،دو يآقا ي هخون:_
 آهان:+

 خیره بخار عجیب الکاش هب و نمکیم هحلق فنجان دور را هایم دست
 ..دهدیم آزارم بابا وتکس .شومیم

 .ندکیم متوقفم بابا يصدا نم،اماکیم کدینز لبم هب را فنجان
 خواستم؟ تو از يچیز حالا تا من یکنی:_

 ..بگذرد رخی هب،سیدجواد جد نذر صلوات شد،خدایا،صد شروع
 .دهمیم قورت را دهانم گذارم،آبیم میز يرو آرام را فنجان

 بابا هن:+
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 هگدی .يردک فرق یخیل تو هک ممهفیم اینو املک ،منیکنی ببین:_
 ههم این از،بگم واضحوحید... هشبی يشد تو؛ینیست ما جنس از یحت

 يها کمتل مادرت و من هارسالهچ الآن ..نیستم یراض دنترکتغییر
 اینو ،منيشد دور ما از تو ..نیمکیم تحمل رو اطرافیان رشتد و ریز

 ارزش من ي هخواست هواس هک دونمیم خوب اینم یمم؛ولهفیم خوب
 ؟هدرست .یقائل
 ...هاگ هبابا،البت هبل:+
 خلاف چیز باش مطمئن..،هستهباش دین ارچوبهچ در هاگ هالبت:_

 ..خوامینم ازت شرع
 .نمکیم حبس را نفسم

 پسرش،دانیال هرده،واسک ياستگارخو ازت رادان:_
 ...دهمیم بیرون را نفسم

 ....هنوز من بابا:+
 ور پدرت حرف میره انتظار ن،گفتم؟ازتک ازدواج باهاش نگفتم من:_

 نکنی... قطع
 ...ههمیش مثل .ستیجد دهم،بابایم انکت را سرم

 گوب مجلس آخر و بشین متین و خانم،موقر هی بیان،مثل بذار فقط:_
 اما .هباش مثبت جوابت داشتم دوست واقعا من ه،البتهمنفی جوابت هک
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 ؟هباش...نیست ارک در هم يخب،اجبار
 ...شوم مغلوب باید هم چیست؟؟باز چاره

 لایموت يالذ یالح یعل لتکتو

 .بدیم تفتش باید هک هگوشت و هلپ نوبت حالا :خب_
 .بگیرم یاد يآشپز رمدا شده،دوست کسب هایم درس یمک هک حالا

 !است منیر هم یمراهنما استاد
 منیر:گویمیم زنمیم کها،ناخن یزمین سیب هب هک یحال در

 ؟يدیم یادم یک رو يسبز هخانم،قورم
 .دمیم یاد خانم،اونم چشم:_
  نشینم.یم یصندل يرو

 .منک زکتمر گذارد نمی و ردهک مشغولم یفرداشب،حساب یمانهم رکف
 .دهمیم کپیام هفاطم هب و دارمیبرم را موبایلم

 [ببینیم؟ همو یکشده، تنگ برات جونم،دلم هفاطم سلام]
 :دهدیم جواب فورا

 ساعت من فردا .دادمیم یامپ تهب داشتم الآن عزیزدلم،اتفاقا سلام]
 یمتونیم بعدشبیا. هم تو داري دوست،دارم شعرخوانی ي جلسه هس

 [.باهم بیرون بریم
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 :دهمیم جواب
 [بینمتیم ... میام منم پس باشه]

 اتفاق هیچ ظاهرا .رومیم اتاق طرف هب و خواهمیم ذرتمع منیر از
 ...جوشدیم هکسر و سیر مثل دلم نیست،اما پیش در یمهم

 .گذارمیم سرم زیر را دستم...شمکیم دراز تخت يرو
 چنین چطور او است، دانیال و من بین هک یتفاوت ههم این وجود با

 هب واندتیم اصلا ؟چطورهگذاشت میان در مادرش و پدر با را يچیز
 .ندک رکف من مثل يدختر

 ...ندارد هفاصل آسمان تا داریم،زمین فرق هم با هک اینقدر
 کی حسرت من و یاروپای يشورهاک هب رفتن يبرا زندیم پر دلش او

 ..دارم دهمش سفر
 هپنجشنب يها هروض دلتنگ من و است هشبان يها یمانهم عاشق او

 ...هیئت يها شب
 از هک یتسبیح عاشق من و است ایشه لباس كمار هب افتخارش او
 ...آمده برایم ربلاک
  است... غرب و شرق اتصال پیوند،مثل ایناست، ی،نشدنهن

 ...است نکغیرمم
★ 
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 این هک یقدیم رفیق پیش يبر يخوایم امروز خب،پس:خنددیم عمو
 .يدار هعجل ههم
 یخیل عمو:گویمیم نمکیم یفک داخل را ام جزوه و چادر هک یحال در

 برم؟ هشیه،مشد دیرم
 گمینم يچیز هک برو،من هبل:_
 ....یها..راست شرمندم عمو:+

 نمکیم وانمود یوقت بگویم باید چرا..مانمیم مردد نگفتن و گفتن بین
 نیست؟؟ وقوع شرف در یمهم اتفاق امشب

 ندکیم نگاهم كوکعمو،مش
 ؟؟یچ یراست:_
 نیس مه،میهیچ:+
 ؟یبگ مهب يخوا ینم هک هخبری اونجا ببینم:_

 . هدیگ برم من خب..اصلا ه،نهن+:
 ؟يدار لاسک چند ساعت تا:_
 جلسه برم خوام می هم ظهر...بعدش دوازده صبح،تا نیم و هشت از:+
 فاطمه. شعرخوانی ي
 .شد دیر اولت لاسک هک برو باش زود اوه،پس اوه:_
 ،خداحافظهباش هباش:+
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 .باش،خداحافظ خودت مراقب:_
 مامان،آماده .شومیم خارج تاقا از سرعت هب و بندمیم را تاب لپ

 . برود باشگاه هب خواهدیم و شده
 مامان خداحافظ:_
 .رسونمتیم یجای هی تا بیا:+
 .رمیم ممنون،خودم هن:_

 . 
 .سوزاندیم را ماه،صورتم آبان يهوا سرد زنم،بادیم بیرون هخان از
 ادرمچ سریع .ندکیم توقف پایم يجلو یسکتا کگویم،ییم دربست]]

 .ندکیم نگاهم هآین از تعجب با راننده .شومیم سوار و نمکیم سر را
 خانم؟ برم جاک:_
 رانهت دانشگاه:+
* 

 ،برایمهنشست دوم ردیف هک بینمیم را هشوم،فاطم یم سالن وارد
 رد هک نارشک از .اول ردیف .بینمیم هم را محسن .دهدیم انکت دست

 .یعلای يآقا سلام:گویمیم آرام شومیم
 .نیایش خانم معه،سلا:ندکیم سربلند

 هک شدیم يا ههفت نیم،دوکیم یروبوس باهمنشینم.یم هفاطم نارک
 .بودمش ندیده
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 .بود شده تنگ برات دلم:گویدیم آرام
 ..همینطور منم:_

 خانم :خبگوید می علیک و سلام بعد و شودیم سالن وارد استاد
 آوردین؟ برامون يشعر هچ زرین،امروز

 یهیچ استاد،امروز شرمنده:گویدیم هفاطم
 محمودي آقاي عزیزمون شاعر از بذارید خب..حیف بابا،چقدر يا:_

 بیارن. تشریف کنم دعوت
* 

 .ندکیم عطســه مدام است،فاطــمه اتمام به رو تقریبا جلسه
 .ندکیم نگاهش و گرددیبرم ینگــران با محسن

 می آینده ي بود،هفته عالی هم جلسه این خب:گویدیم بلند استاد
  بینمتون
 !اند بامزه اش شده سرخ يها گونه .خندمیند،مکیم عطسه فاطــمه

  شود.یم خارج سالن از و داردیبرم ار یفشک استاد
  افتد.یم محسن به نگاهم شوم،یم وسایلم ردنک جور و جمع مشغول

  ند.کیم نگاه فاطمه به شود؛نگرانیم خارج سالن از ـهک یحال در
 هفاطــم حالت هبـ خـوش:گویمیم لب زیر
 چرا؟:_
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 ردکیم نگاهت ینگران با داداشت،همش:+
 دوست از اش یخیر،نگران :نهگوید می اخم با و شودیم بلند فاطــمه

 دارن انوجد عذاب نیست،آقا داشتن
 فاطــمه؟ شده یچ:دارمیبرم را یفمک و شومیم بلند

 من هک یآب فنجون یه بشه؟جواب یخواستیم یعزیزم،چ یهیچ:_
 ددا آب پارچ تا سه با رو ریختم روش

 ؟کردین می بازي آب ســرما این تو:+
 !ســرما همین تو بله:_
 فاطمه انتظار به تر طرف آن شویم،محسنیم خارج ساختمان از

 آرام و شدکیم هم در چهره دیدنش با فاطمه است. ایستاده
 ایییییش:گویدیم
 جانش هک دانمیم خوب گیرد،منیم ام خنده اش بچگانه يرفتارها از

 !محسنش داداش يبرا رودیدرم
 يچیز خواهمیند،مکیم یمحل یب شویم،فاطمهیم رد محسن يجلو از

 گذاردینم فاطمه اما بگویم
  نگو یهیچ:_
 لهفاص کندیم یآید،سعیم سرمان پشت محسن بینمیم و گردمیبرم
 زریـن،خانمـ خانمـــ:زندیم صدا را فاطمه بار چند و ندک مک را اش
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 زرین
  خندد.یم ریز و دهد ینم اهمیت فاطمه

 .هباجذب و یرده،واقعک اخمگیرد؛یم را جلویمان و ندکیم پاتند محسن
 جاست؟ک نم؟؟حواستکینم صدات مگه:گویدیم

 جاست همین:گویدیم خونسرد فاطمه
 در بگم؟نه بار :فاطمه،چندگوید می جدي و ندکیم نگاهش محسن

 تا ود دنبال هک منه شأن در بیفته،نه راه دنبالت یکس هک توعه شأن
 و خواهر ما دوننینم هک شهر ي ؟؟همهیفهم یبرم،م راه دختر

 ...برادریم
 را خودش بگیرد،بالاخره را اش خنده يجلو تواندینم فاطمه

 بشم خودم یغیرت داداش قربون یازد:الهبیم
 !غیرت
 ما ي خانه در غریبیست ي واژه گیرد،چقدریم دلــم

 يخوایم:گویدیم ند،آرامک انهپن را لبخندش ندکیم یسع محسن
 ؟هبمون شینما

 ممنون هن:گویدیم هفاطم
 .ندکیم نگاهم شیطنت با هفاطم .رودیم و ندکیم یخداحافظ محسن

 ؟هچی:گویمیم
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 دفترت تو رو اسم هی بار ارهچ هس جلسه طول در ،فقطیهیچ:_
 يزد خط و ینوشت

 من؟؟؟ هب یا بود شعر هب ؟حواستهفاطـــم:گویمیم تعجب با
 ؟؟هیک دانیال حرفا،بگو این بیخیال:_
 ؟؟؟هفاطم:+
 نگو...خسیــــــــــــس ایش،خب:_

 واقعا بگویم،اما او هب خواهمیم را چیز ههم است. بامزه رفتارهایش
 ...داشتن او مثل يخواهر است خوب هاست،چ جمع شحواس
 .افتیم یم راه هم با .دهدیم را خیابان ياهانت ي هافک ادهپیشن هفاطم

 نمکیم شروع
 دوستش و هبابام ياراکهم از یکی انراد يآقا ؟هفاطم یدونیم:_

 آمد و رفت باهاشون یخیل بودم هبچ من یوقت از .هشیم محسوب
 .داشتیم

 ؟يشد دعوت شون یمونهم عید شبآهان،:+
  .بود من يباز هم بودیم هک هچدانیال،ب آره،پسرشم:_
 خندد می شیطنت با

 ....خـــــــب:+
 يخواستگار هواس...هواس بیان خوانیم امشب:_
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 هکبارم:+
 داره؟ فرق من با چقدر یدونی؟؟میگیم یچ:_
 و فرق ههم این با شده حاضر ناو هکاین نمکیم حس ،منیکنی:+

 داره هعلاق تهب واقعا ییعن بذاره پیش پا عقیده اختلاف
 هنکینم یفرق برام:_
 ؟يخواستگار بیان یگذاشت چرا پس:+
 یراض ااصل اش خونواده مطمئنم من خواست. ازم شدم،بابام مجبور:_

 ..نیستن
 اومدیم ساختمون از یوقت از یبگم؟برنگردیا،ول چیز هی یکنی:+

 .هدنبالمون هماشین بیرون،این
 گمیجاس؟مک حواست:شدکیم را چادرم هفاطم هک برگردم خواهمیم

 برنگرد
 .يدود يها هشیش با یکمش نم،اتومبیلکیم نگاه چشم ي هگوش با

 .نیست مشخص چیز هیچ داخلش
 همسیرش دبابا،شای هن:+
 ره؟یم آروم ههم این ،چراهمسیرش هاگ:_
 هفاطم ترسمیم دارم يوا...دونمینم:+
 تر تند ،فقطهدیگ یمریم رو راهمون داریم نترس،ما:_
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 قدم يصدا بعد و آیدیم ماشین در شدن باز ينیم،صداکیم پاتند
 !ترسمیم .سرمان پشت یهای
 .نمک نگاه را سرم پشت و برگردم توانم ینم یحت

 !تر کنزدی یشود،یعنیم تندتر سرمان پشت يپاها يصدا
 آقا؟؟؟ اومده پیش یلکمش:دهمیم تشخیص را محسن يصدا انهناگ

 اومد ،محسنیکنی شدیم ید:بدبختگویم هفاطم
 ...نفر کی شدن پیاده و آیدیم ماشین ایستادن يصدا

 ..برگردم نمکینم جرئت هک ترسمیم آنقدر
 متشخص چقدر آقا این يواشدن، هیق هب دست یکنی:گرددیبرم هفاطم

 ..هرسیم نظر هب
 محســـــن؟:نالدیم هفاطم .رودیم بالا فریاد و داد يصدا
 ؟یشمای آقامحسن پس:خوردیم شمگو هب یآشنای يصدا
 ..بینمیم هآنچ هب ماندیم خیره گردم،چشمانمیبرم

 ...اینجاست هم آقاسیاوش و هگرفت را عمووحید ي هیق محسن
 عمـــــــو:شودیم هخلاص هلمک کی در حیرتم
 ...ندکیم نگاه عمو هب بعد و من هب تعجب با و شدکیم دست محسن

 غیرت خوش گرم دمت:زندیم لبخند عمو
 گویدیم و ندکیم مرتب را عمو یباران ي همحسن،یق
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 ...ییعن...ردمک رکشرمندم...ببخشید...ف من...من:_
 ...هست حواست هک ممنون:وبدکیم محسن يبازو هب آرام عمو
 ..گرددیبرم من طرف هب عمو
 سلام...سـَ :گویدیم اضطراب با .شده من،هول مثل هم هفاطم
 :سلامهگرفت اش خنده هفاطم رفتار از عمو
 بیدار؟؟ یا خوابم دانمیوتم،نمهمب هنوز من

 خانم یکنی السلام کعلی:گویدیم لبخند با عمو
 .زنمینم هم کپل یحت

 فرمانده؟:دهدیم انکت صورتم يراجلو دستش عمو
 دلبخن با یعجیب تناقض و نندکیم تر را صورتم اجازه یب هایم کاش
 ...ردهک ایجاد لبم يرو

 عمو و نیست یدرست ارک دانمیم نم،اماک بغلش و بدوم خواهدیم دلم
 .آیدینم خوشش هم

 عمــــــو: گویمیم آرام
 ،ترسیدمزدي حرف کلمه یه رکخداروش:خنددیم عمو،شیرین

 عموجان
 خبر؟؟ یب هاومدین؟؟چ یک:_
 یول نیمک سورپرایزت گفتیم .بیایم خواستیمیبود،م وقت یخیل:+
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 !تو تکحر این با شدیم سورپرایز خودمون بیشتر
 ،عموهفاطم:زنمیم لبخند دل هت از و نمکیم كپا را ایمهکاش

 .هستن آقاسیاوش وحیدم،ایشونم
 .آقامحسن برادرشون ،دوستم،وهفاطم هم جان،ایشون عمو

 آقاي شرمندم است:من زده خجالت همچنان محسن
 نیایش...نشناختمون

 ؟هچی حرفا آقامحسن،این میگوید:دشمنت عمو
 هقضی اون راجع ..هدیگ بریم جون،ما یکنی خب:گویدیم هفاطم

 دیدنتون از یخیل]گرددیبرم عمو طرف هب[ ..شد یهرچ نک ام،خبرم
 ..تون اجازه با خب آریا يشدم،آقا خوشحال

 .روندیم و ندکیم یخواه معذرت دوباره هم محسن
 .شویمیم ماشین سوار

 است نکمم اتفاق ترینهب عمو آمدن.سرخوشم
 اومدین؟ یعمو،ک:_
 خدمت در هک الآنم و فرودگاه رفتیم افتادیم زدم،راه حرف هک تو با:+

 .شماییم
 آوردین؟ جاک از ماشین:_
 هدیگ داره هارم موهبت داشتن،این خوب دوست:+
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 .خنددیم و ندکیم نگاه هتنشس فرمان پشت هک سیاوش هب و
 داداش نده خجالت بابا:گویدیم سیاوش

 اینا مانتما هب بزن خانم،زنگ یکنی خب:گرددیبرم من طرف هب عمو
 امش باید ،تازهیبگردون رو ما يببر امشب قراره و یهست من پیش بگو

 ینک مونمونهم
 امشــــب؟؟؟:دهمیم قورت را دهانم آب
 ...نمکیم مونتونهم خسیس،خودم خب ی،خیلهدیگ آره:+
 ام شده معذب سیاوش حضور بگویم،با چطور انمدینم
 ....امشب هآخ:_

 .داردیم هنگ خیابان نارکشود،یم يغیرعاد اوضاع همتوج سیاوش
 سیاوش؟ شد یچ:پرسدیم عمو
 .بخرم،بیام يچیز هی برم:+
 ...است همیدهف چقدر:گذردیم ذهنم از

 :دگردیبرم من طرف هب وگذارد،عمیم ایمانهتن و شودیم پیاده سیاوش
 خبره؟؟ هچ امشب خب

 من هواس قراره امشب ...عمو...بگم یچ دونمینم راستش...راستش:_
 ...بیاد گارخواست

 طرف؟ هیک حالا...يبود هنگفت:+
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 رادان يبابا،آقا ارکهم پسر:_
 عه،دانیال؟:+
 شناسینش؟یم:_
 شیطون؟ ینگفت من هب محمود،چرا با دیدمش بار هب آره:+
 ردمک قبول بابا خاطر هب عمو،من نیس ياونطور اصلا هقضی:_
 ...بابا ينوچ...ا:+

 ...هگرفت یتکپا میوه آب شود،برایمانیم سوار سیاوش
 .آقاسیاوش ممنون:_

 جان نوش:گویدیم
 هواس هبمون ،هشینم گردش امشب..جان،شرمنده سیاوش:گویدیم عمو
 فردا

 نداره یعیب هباش:گویدیم آقاسیاوش
 نک پیاده رو ما جا هگرم،ی دمت پس:_
 ؟ينمیا من با همگ تو:+
 ....بیاد خواستگار قراره خانم یکنی این هواس راستش،امشب هن:_

 ندکیم هسرف....سیاوش يگلو پردیآبمیوه،م
 عمو؟؟؟:آوردیم هجوم صورتم هب نم،خونکیم حس

 ...ندکیم كپا را لبش دور سیاوش
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 مکحا یکاوحشتن وتکس ..بداند او خواستینم چرا،دلم دانمینم
 خیایان سیاوش و دهدیم آدرس است،فقط تکسا عمو یشود،حتیم

 دلم من و است شده شب .رسیمیم هخان يجلو...گرددیم را ها
 ...هگرفت

 سیاوش با عمو .چپانمیم یفک داخل را آن و نمکیم باز را چادرم شک
 .شودیم پیاده و دهد یم دست

 خداحافظ:گویمیم لب زیر
 ..هکمبار:گویدیم اوشسی هک شوم پیاده خواهمیم

 نیس قرار امشب:گویمیم یکش هیج م،بدونکمح و نشینمیم صاف
 جازهباا...هبیفت یکمبار اتفاق هیچ

 و نمکیم باز لیدک با را در .شومیم پیاده ...مانم ینم جوابش منتظر
 سیاوش و دهدیم انکت دست سیاوش يبرا عمو .شومیم حیاط وارد

 تو همعلوم د:هیچآییم طرفم هب مامان .شومیم هخان وارد ...رودیم
 ....که الآنه بدو...یجایک

 .وردخیم را حرفش ي هادام شود،مامانیم داخل سرم پشت عمو
 سلام:اندازدیم پایین را سرش عمو

 زندگیم تو یآتیش هچ ياومد باز عه؟:گویدیم پوزخند با مامان
 ؟يبنداز
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 مامان:_
 ...رسمیم بعدا تو حساب هب ...نزن حرف تو یکنی:+

 توهین او هب مامان خواهدینم دلم ...گویدینم هیچ و است تکسا موع
  .ندک
 نیست خوب اصلا رفتن یجای دعوت +:بدون 
 عمو مامان...خواستم ازشون نیومدن،من دعوت بدون ایشون: گویمیم

  نیستم منم هنباش عمو هباشن،اگ باید
 هباش باید هم وحید هک همعلوم:آیدیم بابا صداي

 بابا سلام:ندازمایم پایین را سرم
 میان موناهم شو،الآن آماده زود:دهدیم انکت سر بابا

 .برمش یم اتاقم طرف هب و گیرمیم را عمو دست
 ندـک آرامش دارد قصد هک بابا يها حرف و آیدیم مامان يصدا
 یقشنگ اتاق هچ:چرخدیم اتاقم در عمو

 ...مامانم رفتار بابت عمو،من:_
 هیگد شو آماده خانم عروس هیس،بدو:+
 ..زنینیم رو حرفا این چرا ؟شماهیک عمو،عروس:_

 ..زندیم لبخند عمو
★ 
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 شدیا خوشگل:گویدیم بخندل با عمو نمکیم مرتب را عمو راواتک
 نبودم؟:نمکیم یساختگ اخم
 ..يشد ،بیشتريبود:_

 عمو اصرار بپوشم را اهاین خواست ینم دلم .گردمیبرم هآین طرف هب
 ..شد باعث
 .روشن يروسر و ام وشیدهپ بنفش بلند يمانتو

 نیستن خوب لباسا این عمو:+
 چرا؟:_
 هـروشنیخیل:+
 جمع هی تو یوقت ،اونمهبپوش یرهت نباید هک عروس اتفاقا،خب هخوب:_

 مذهبیاس ي نماینده
 .بندمیم دستم دور را ساعتم .نمکیم نگاه خودم هب دوباره

 ؟یکنی:_
 هوم:+
 ؟هچی ؟برنامتهبچ هچی هوم:_
 هدیگ شماییم معیت ،دریهیچ:+
 گم،دانیالیم پسره این راجع:_

 .نمکیم بلند را سرم
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 باباس خاطر هب امشب ي هبرنام لک ...هک ،گفتمیهیچ:+
 ها یشکینم رُخِش هب رو ایمانت جان یکنی:_
 چشم:+
 ها يآرینم روش هنداره،ب هک يچیز:_
 نمکیم یسع:+
 یب مک هدادن،ی رو احساسش جواب منطق با عموجان:_

 ها هباش حواست...هانصافی
 آدم این با یسنخیت هیچ من...هشینم یهیچ امشب عمو:+

 ...گم،تمومیم شهب رو همین...ندارم
 ..بگم یچ:_

 ...بش و خوش يصدا بعد و آیدیم در يصدا
 .رویمیم سالن هب عمو با

  .دهدیم دست دانیال و ادانر با بعد و دهدیم سلام بلند عمو
 اش پیشانی و پوشیده يا هسرم  دوخت شلوارخوش و تک دانیال

 .نشینمیم عمو نارک و دهمیم سلام .آرامرسد می نظر به سرخ کمی
  دیدار. مشتاق آقاوحید:گویدیم رادان

 ..بوده بنده از یسعادت مک:زندیم لبخند عمو
 .نمکیم حس را سنگین يها نگاه است،اما پایین سرم
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 .آوردیم يچا منیر
 خانم یکنی:گویدیم ندهخ با دارد برمی را فنجان که حالی در رادان

 ؟ دانیال هن همگ ها يآوردیم برامون شما هک چسبیدیم یوقت يچا این
 ياراک مشغول جون یکنی فعلا:گویدیم زهرخند با دانیال ،مادرهشهر
 ازدواج؟! این به چه رو من لوح ساده پسر هستن،وگرنه هدیگ

 ...مامان:غردیم دانیال
 شآرام به عمو نگاه اام بدهم جواب خواهمیند،مکیم داغم شکمتل

  .ندکیم دعوتم
 کنم. می بازي انگشتانم بندهاي با و اندازم می پایین را سرم

 زبونزد اول از یکنی جون،نجابت هشهر:گویدیم یعصب حالت با مامان
 ...یدونیم ترهب الآن،خودت هب هبرس هبود،چ ههم
★ 
 آیدیم سرم پشت هم روم،دانیالیم بالا آرام را ها هپل

 بفرمایید:دهمیم نشان را ها مبل
  .رویش هروب هم من و نشیندیم دانیال
 ...آیدینم او هب است،خجالت پایین سرش

 ؟ه،نهگرم:گیردیم را اش هیق انگشت دو گذرد،بایم يا هدقیق چند
 دمیم گوش من:_
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  هبارم اولین هآخ نم؟ک شروع جاک از:+
 ...زندیم لبخند و

 آقادانیال:_
 یدگو می تلخ و خوردیم را اش خنده

 ...نبود اسمم قبل آقا قبلا:+
 هم یکنی اون ..،مُردهگذشت تو هدادم:گذشت جواب گفتید،منم قبلا:_

 این واقعا یقائلم،ول احترام یخیل شما هب نسبت آقادانیال،من مرد..
 داریم فرق هم با اونقدر شما و ،منهغلط اساس و هپای از شما ادهپیشن

 ..یمبش هم هشبی تونیمینم هم بخواهیم هاگ هک
 گویدیم مضطرب

 انگشترا این ذارم،ازیم ریش میشم،اصلا بگید شما يهرجور من:+
 هخوب دهد،آره؟مشهمش ریمیم هم تو..با رخاط هنم،بکیم دستم

 ریم،ها؟یم هک؟مهدیگ
 ...دنینم راه هکم رو ایرانیا:_
 شما هک شمیم يجور همون ،منهدیگ يجا هی ریمیم خب..خب:+

 يدار دوس
 .سوزدیم اش ودههبی يتقلا يبرا دلم
 .مباش ملشکم ،منهنک املمک هک هستم یسک دنبال من آقادانیال...:_
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 هک شما اصلا..اینا و بذارید ریش من خاطر هب شما خوادینم دلم من
 .نمکیم سر چادر مادرم و پدر چشم از دور جریانید،من در املک

 هن...ننک استقبال هقضی این از هک بشم يا خانواده وارد دارم دوست
 ....خودم ي خونواده مثل هکاین
 شمیم جدا خونوادم از من....من باشه:+
 خونواده بین الآنشم اشم...همینب دردسر اسباب خوامینم من:_

 آقادانیال،خواهش هنشدنی...خوادینم دلم شده..من ایجاد تنش هامون
 ...نیدک تمومش نمکیم

 یفلکت پس:شودیم بلند صدایش پشت افتم،ازیم راه و شومیم بلند
 ؟هشیم یچ من دل
 شما ي هخواست این نم،کیم خواهش...نیدک رکف مک هی:گردمیبرم

 ..هنیستیم،ن هم هشبی جوره هیچ ،ماهغیرمنطقی
 و بگو شغولم رادان و بابا .رومیم پایین ها هپل از ثکم يا هلحظ بدون
 طرف آن وحید عمو .اند هنشست اخم با شهره و مامان و هستند بخند

 .زندیم حرف موبایل با
 خنده با رادان .شودیم من جمع ههم هنشینم،توجیم آرام

 نیم؟ک شیرین رو دهنمون خب:گویدیم
 و دارد برمی دستمالی عصبی حرکات با.نشیندیم و آیدیم دانیال
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 کند. می خشک را اش پیشانی
 من قائلم،جواب براتون هک یاحترام ي ههم با:نمکیم صاف را گلویم

 ..همنفی
 .دهدیم انکت سر عصبی دانیال
 یراض ما مثل هم جان یکنی انگار خب:شودیم بلند يشاد با شهره
 هدیگ بریم ما ترههنیس،ب
 ...نک رکف بیشتر مک هجان،ی یکنی:شودیم بلند هم رادان
★ 
 ..ایم هنشست استخر نارکعمو، با

 شهب یبود،چ داغون یخیل پسره..نبودن میلیرادان،ب و بابات انگار:_
 تو؟ یگفت
 ...شنیدیم باید هک یحرفای:+

 . شودیم بلند عمو موبایل يصدا
 زد زنگ بار هزار شب سر بابا،از يا:_
 ؟یک:+
 ..سیاوش:_
 ...نشیندیم هایم لب يرو لبخند ناخودآگاه چرا دانمینم
 

*********  
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 ارقر .ایستمیم دانشگاه در يجلو و نمکیم مرتب را ام همقنع ي هگوش
 تدایسیم نارمک ام یلاسکمپرستو،ه .بیاید دنبالم هب وحید عمو است

 .رسونمتیم من بیا یکنی:_.
 .زنمیم لبخند

 .دنبالم ممنون،میان:+
 فردا ،تاهباش:_
 خداحافظ:+

 هدقیق ده .است نیم و اندازم،یازدهیم ساعت هب ینگاه .رودیم پرستو
 .هگذشت قرارمان از يا
 را ینشماش سوئیچ بابا صبح .ببینم را عمو نم،شایدکیم نگاه اطراف هب
 توقف پایم يجلو بابا ماشین .رفت یاشرف با هم داد،خودش عمو هب
 .اینجاست هم آقاسیاوش نمکیم نگاه .ندکیم

  شوم.یم سوار
 .دهمیم سلام بلند .سوزاندیم را گرما،صورتم هُرم
 شد،این دیر هک السلام،شرمنده کعلی: گرددیبرم طرفم هب عمو

 .هنکینم وفا يقرار و قول هیچ هب رانهت کترافی
 .هنشست زیر هدهد،سربیم سلام آرام هم اسیاوشآق

 هم دوستمون این تقصیر هالبت:ندکیم نگاه آقاسیاوش هب عمو
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 طرف این از موهاشو ،هیهآین هب بود چسبیده نوعروسا شدا،عین
 طرف... این داد می طرف اون از طرف،هی اون داد می سرش

 .بیفت حرفا،راه این يجا هآقاوحید،ب:گویدیم خجالت با آقاسیاوش
 جا؟ک بگو شما برادر،فقط چشم:گذاردیم چشمش يرو را دستش عمو

 جا هعظمت،ی این هب رانهت این تو یم؟یعنبدون هچ:گویدیم آقاسیاوش
 ؟هشینم پیدا

 صالح؟ امامزاده بریم هشیعمو،م جسارتا:گویمیم
 نظرت؟ ،آقاسیاوشهخوب ،خیلیمهشینم ،چراهبل:گویدیم عمو

 این؟ از ترهب یچ:گویدیم آقاسیاوش
 ؟ خانم یکنی خبر هچ:پرسد می حال عین در و ندکیم تکعمو،حر

 ..ستنی یخاص ،خبریسلامت:گویمیم
 هی هکد این از من بشینین هدقیق هها،ی هبچ:داردیم هنگ را ماشین عمو

 ..بیام بخرم یکخورا مک
 .رمیم من بذار:گویدیم آقاسیاوش

 نره یادت خانم حاج یامانت..رمیم خودم هن:_
 نم.کیم سرگرم یگوش آلبوم با را خودمشود.یم پیاده عمو

 یامانت هی براتون خانم حاج طرف از خانم،من یکنی:گویدیم آقاسیاوش
 شما خدمت این دستتون،بفرمایید برسونم دارم هوظیف .دارم
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 هناقابل:گیردیم طرفم هب را يا هبست و
 یعمو،خیل از بودم خانم حاج احوال يشیدید،جویاک ممنون،زحمت:_
 افتادین،ممنون نین،زحمتک رکتش ازشون من فطر از

 .بپسندین ،امیدوارمهخانم حاج ي هسلیق:+
 .ردینک ،لطفیعال خیلیم:_

 و دهش ادوپیچک ،هسلیق اندازم،بایم هبست هب ینگاه .شودیم سوار عمو
 و ندکیم روشن را ماشین عمو .شده چسبانده یکوچک پاپیون رویش

 .افتیمیم راه
 .شویمیم پیاده و ندکیم كپار را ماشین ،عمورسیمیم هک امامزاده هب

 ایمهرگ در يظیرن یب و ناب حس ...است عمرم زیارت این،اولین
 امامزاده حیاط وارد و بلعمیم هایم هری با را خوب يهوا .یابدیم جریان

 .دهدیم خدا يبو چیز هاینجا،هم چقدر .شومیم
 لهچ بعد یکنی...زیارت و نماز بریم .نمازه وقت خب،الآن:گویدیم عمو

 ؟ههمینجا،خوب هدقیق پنج و
 .هخوب آره:گویمیم

 .دهمیم سلام و گذارمیم هسین يرو را دستم .شومیم امامزاده وارد
 صورتم و شمکیم كمبار ضریح يرو دست .رومیم هبقع طرف هب آرام

 رگ در خون ،مثلیبندگ خوب حس..گذارمیم هایش هکشب يرو را
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 مربانهم يشود،خدایم بلند اذان )ربکا هاللّ(يصدا .یابدیم جریان هایم
 ...صحبت يبرا زندیم صدایم

 خانم صف هب را خودم و دارمیبرم ستوننارک يرهجام از رتربتهم کی
 هب یخوشبخت يصدا .رسانمیم نند،کیم هفلاح،عجل براي هک یهای

 )الفلاح یعل یح( رسدیم گوشم
 دلدار دعوت صداي هب را دلم گوش و بندمیم را مایهچشم

 )خیرالعمل یعل یح(مسپاریم
 قامت و نمکیم پروردگارم هب هتوج در غرق را وجود،خودم ي ههم با
 ..هاللّ یال بندم،قربۀیم

 ..برکا هاللّ
★ 

 ده .خوانمیم عاشورا زیارت و آورمیدرم یفک از را مکوچک مفاتیح
 ضریح نارکشود،یم تمام هک عاشورا .عمو،مانده با ام وعده تا يا هدقیق

 از .خواهد یم داهسیدالش ي هروض دلم .نشینمیم امامزاده کوچک
 می هایم گوش روي را نم،هندزفريکیم انتخاب یمداح ک،ییگوش

 هگری و خوانمیم خوان هروض با دهد. آزار را دیگران صدا داامب؛ گذارم
 ....زینب حضرت يحیدر صبر در شومیم حل و نمکیم
★ 

 .مدهبف را ایمهکاش یسک شم،مباداکیم دست هایم چشم زیر دوباره
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 از و دهمیم سلام امامزاده صاحب هب باردیگر .نمکیم مرتب را چادرم
 ها هایم، دست است،بین سرد بیرون يهوا .شومیم خارج ساختمان

 هک بینمیم را آقاسیاوش و عمو .شودیم خارج دهانم از بخار و نمکیم
 سرما .دارمیبرم قدم طرفشان هب موقر و آرام .اند ایستاده يورود
 .جیب در هایشان دست و باشد پایین سرشان هردو دهش باعث
 ردنکبلند بدون سیاوشآقا .دهمیم شوم،سلامیم هک شانکنزدی

 .هباش قبول سلام،:گویدیسرش،م
 .هم شما ممنون،از:_

 عمو سلام:ندکیم نگاهم لبخند با و ندکیم بلند را عمو،سرش
 .هباش ؟قبولیخوب

 بریم؟ خب:گویدیم عمو .ایستمیم نارشانک
 .بریم:گوییمیم همزمان آقاسیاوش با

 گل هایم هگون نمکیم حساندازم.یم پایین را خندد؛سرمیم عمو
   .اند هانداخت
 .شویمیم ماشین سوار

 و گیردیم يبخار یخروج يجلو را ایشهدست آقاسیاوش
 ..بخوریم يچیز هی من،برو جونِ  وحید:گویدیم

 ي هود،دفعب یبابک هی اینورا !خودم يموکش چشم،داداشِ:گویدیم عمو
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 سیاوش؟ هک هیادت..اومدیم هک قبل
 ..اهمونج ،بریمهیادم آره:_

 خاتون؟بریم؟ هان:گویدیم عمو
 بریم آره:گویمیم
★ 

 .نشینمیم عمو يرو هروب و مالمیم مهب را هایم دست
 ؟هها،ن سرده یمک هی:گویمیم

 گیردیم طرفم هب را تشک عمو
 نوای بیا .ینیمبش تو بریم گفتم اول از هک مجبوریم؟من همگ خب:+

 بپوش
 بپوشین خودتون هن:_
  رش،بگیهبچ هدیگ نکن تعارف:+
 !هبخش اره،چمرگیـــیمــنــ:_
 ...پوشمیم نخوا،خودم:+

 گویدیم هسرزنشگران لحن با .پوشدیم را تشک
 ...خندمیم ریشت هب هه هه ،ههيخورد ك سرما حالا:+
 گیردیم ام خنده لحنش از

 صورت تو بندازین،ریش هآین هب هنگا هی دارم؟؟ ریش من عمو:_
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 ردهک پیدا یتجل یجنابعال
 سن ،همهفاطم ،دوستتیکنی ی،راستهباش هداشت ریش باید مرد:+

 ؟هخودت
 چطور؟؟:نمکیم نگاهش فاطمه راجع اش ناگهانی پرسش از كوکمش
 !يدار کش یچ ههم هب ...زدا حرف باهات هشینم لومک دو:+

 ردورت یمک هک بینمیم را اوشآقاسی .چرخانمیم يسر و زنمیم لبخند
 دنبال را نگاهم عمو،رد .زندیم حرف تلفن با و ایستاده ما هب پشت

 .ندکیم
 ردهک پیدا لکمش خانم حاج ،با سیاوش:+
 ؟یچ:_
 فرار موناشونهم دست از اومدیم؟سیاوش یویهی ما چرا یدونیم:+

 ردک
 مون؟هم:_
 عصر! اونا بود،مال صبح ما پروازاش... هدخترعم و اش هعمآره،:+

 وپاش وحید هک فشک هی تو ردک میان،پاشو اونا میدهف تا هم سیاوش
 خانم حاج با اختلافش خاطر هایران،ب بریم

 دارن؟ اختلاف یچ سر خب:_
 اسم آها،به...گنیم یچ ...شو هدخترعم و سیاوش قدیم ،ازیدونیم:+
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 آسمونا تو رو هعمدختر و داییپسر عقد حرفا... این و خوندن هم
   ..اینا از و بستن

 آب..رودیم پایین و آیدیم بالا دهانم تا قلبم نمکیم چرا،حس دانمینم
 .دهمیم قورت را دهانم

 هپسرعموع و دخترعمو مال هکاون:_
 ...یهرچ حالا:+
 ؟همخالف خانم حاج خب:_
 نفر هی هگیم بدونم؟ ه،چهمخالف ،سیاوشهخداش از خانم ،حاجهن:+

 ...داره دوست رو هدیگ
 ندک جلوه يفتارم،عادر نمکیم یسع
 ...بود یمنطق هک خانم حاج:_
 و،بگيندار دوس رو نفر هی همگ خب:هگیم سیاوش ه،بهمنطقی الآنم:+

 ،حاجهنکیم نگاش يهمینطور سیاوش یول..يخواستگار برم ،منهیک
 .هگیم دروغ سیاوش هنکیم خیال هم خانم

 نمکیم حبس را نفسم
 ؟هگیم دروغ حالا:_
 من هب داشت،حتما هعلاق نفر هی هب واقعا هاگ هآخ....دونمینم:+

 ..هگینم يچیز امک تا لام..گفتیم
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 موهایش در دست هلافک .گردمیبرم آقاسیاوش طرف هب
 .ندک مُجاب را تلفن پشت طرف تواندینم هک است .مشخصندکیم

 یا هگیم سیاوش اما ..فقط اسم هبگو،ی هلمک هبابا،ی هگیم خانم حاج:+
 سکهیچ دختر،یا اون

 چهی هب خواهدینم مدل...ام شده اینطور اندازم،چرایم پایین ار سرم
 ...افتدیم جانم هب افتاده،لرزه سرم هب هک يرکف از .نمک رکف چیز

 ام؟؟ شده اینطور چرا خدایا،من
 باشم؟ من دختر خواست،آن دلم چرا

 نگاهم هم گذارد،بازیم عمو و من بین را ها بابک یگارسون،سین
 اب .زندیم حرف تلفن با همچنان هک اوشآقاسی سمت شودیم شیدهک

 اپشنشک جیب داخل را چپش دست و هگرفت را موبایل راست دست
 ما طرف هب و زندیم هضرب کوچک سنگ کی هب پایش با .ردهک

 .گرددیبرم
 را نگاهم خواهدیم دلم ..ندکیم آشوب را رفتارش،دلم یلافگک

 هب ذهنم در را اش هدخترعم اینقدر و نمکن رکف او هب بدزدم،اصلا
 ...توانمینم اما ..شمکن تصویر

 خواهدیم دلم ..نمک ینقاش را اش هدخترعم نمکیم یناخودآگاه،سع
 ...نباشد اخلاق خوش و زیبارو
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 ام؟؟ شده اینطور چرا ..اندازمیم پایین را سرم
 چیست؟؟ قلبم آشوب دل دلیل

 شده؟ افتتاح قلبم درون امروز هک چیست هرختشویخان این
 بلند سر .ایستدیم ،برابرمیکمش ي همردان چرم فشک جفت کی
 ...است وشنم،آقاسیاکیم

 ..بنشیند هم او تا شمکیم عمو نارک را دزدم،خودمیم را نگاهم
 .نباشد ملموس صدایش یناراحت ندکیم یسع آقاسیاوش

 ردین؟؟کن شروع چرا:_
 .ندکیم نگاهش نگران عمو
 بیاي ردیمک صبر:+

  نم.کیم بلند یمک را سرم
 طرف آن و طرف این را نگاهش مدام ندهکسر مرغ مثل اوشآقاسی

 .دواندیم
 سیاوش طرف هدهد،بیم دستم و گیردیم برایم هلقم کی عمو
 گرددیبرم
 هدیگ هم تو بخور:+

 خورمیخورم،می:مگویدیم آقاسیاوش
 هقطع کی یسخت هب هک بینمیمن،م و گیردیم کوچک ي هلقم کی و



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 232  

 

 .بلعدیم را سنگ،آن
 .زندیم چنگ را گلویم ینچرا،نگرا دانمینم

 .زندیم صدایم عمو
 ؟ يخورینم اچر یکنی:+
 .دهمیم قورت را دهانم آب
 ...خورم یم:_

 .نمکیم دراز کخش چوب هکت کی مثل را دستم
 .ردهک منجمد هایم رگ در را فضا،خون یسنگین اما است هوا،سرد

 .گذارمیم دهانم در و گیرمیم هلقم یسخت هب
 .ندارند خوردن هب یاقهم،اشتی آقاسیاوش و عمو

 تر یطولان باید ...سفرمونراستش...وحید:گویدیم آقاسیاوش
 ...یول مونده بابات و تکشر ياراک دونمیم...هبش

 شده؟؟ یچرا؟چ:پرسدیم عمو
  ...میان ییعن...هک ایران..میان میان ام عمه با فردا،مامانم:_

 یدمق را شسیاو بودنم باشم،انگار نباید انگار...ام یاضاف نمکیم حس
 کرده.

 ...بزنم قدم رمیم من عمو:شومیم بلند
 ...نمکیم خواهش بشینید هن:شودیم مانع شدت هب آقاسیاوش
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 ..مزاحم خوامینم:گویمیم
 لطفا نیستید،بشینید هغریب شما هن:_

 .نشینمیم دوباره
 .ندکیم نگاهش بااخم و مردد عمو

 ..ببینن رو اشم هک میان ام هعم با خانم حاج:دهدیم هادام آقاسیاوش
 ...است من با صحبتش يرو

 ...نمکیم بلند را سرم
 ...عرق درشت يها هدان از پر اش یپیشان و است پایین سرش اما او

 است؟ ردهک شرم ههم این هچ سرما..از این در
 من؟ من؟؟چرا:نمک انهپن را حیرتم توانمینم

 حاج اومدن...نیس معلوم حرفات هت و سر سیاوش:زندیم پوزخند عمو
 داره؟؟ یکنی هب یربط هچ خانم

 ...شودیم خیره عمو چشمان در و ندکیم بلند را تند،سرش
 زد زنگ مامان فقط ..دونمینم خودت جون هوحید،ب دونمینم من:_

 رو خانم یکنی )سرش آورد،مثلیم پایین را صدایش(میاد داره گفت
 ...هببین
 هیکت تخت یپشت ه،ب ندکیم موهایش در دست ...شده هلافک عمو

 دمد...یم بیرون صدا با را نفسش و دهدیم
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 ...امـ شده ،گیجهلمک یواقع يامعن هب
★ 
 عمیق نفس مدام عمو .است برقرار وتک،سهخان مسیر،تا تمام در

 هآمد تنگ هب هم من ..رسدینم هایش هری هب یافک يهوا انگار .شدکیم
 .ام

 .اند هگرفت ُگر هایم هاما،گون دانمینم را دلیلش
 چیسوی و گرددیبرم طرفم هب .ندکیم كپار هخان يجلو را عمو،ماشین

 .گیردیم سمتم هب را
 ..نمکیم رکتش ازش یتلفن من..نک رکتش بابات عموجان،از بیا:_
 تو؟ نمیاین هعمو؟مگ چرا:+
 ..یشناسیم من از ترهب رو بابات و مامان ،اخلاقهدیگ هن:_
 رین؟یم جاک پیاده هآخ:+
 هخوب زدن قدم مک هی:_

 .گذاردیم آقاسیاوش ي هشان يرو را دستش
 ؟هن ه،مگهلازم رفیقمون این هاسو يهواخور مک هی:_

 .شودیم پیاده و دهد می تکان آورد،سريیم بالا را سرش آقاسیاوش
 .هم عمو و من

 .هاباتب با ینگکپار تو بردنش زحمت:شدکیم بالا را اپشنشک زیپ عمو
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 ..سرده هوا هآخ عمو:_
 ...تو برو ،توهخوب هن:+

 مطمئنین:گردمیشوم،برمیم حیاط وارد و چرخانمیم قفل در را لیدک
 نمیاین؟ تو

 گویدیم هسرزنشگران لحن با عمو
 خانم،خداحـــــــافظ یکنی:+

 ..دار هخدانگ:اندازمیم پایین را سرم
 يچیز زیرلب و ندکمی يباز زیرپایش يها سنگریزه با آقاسیاوش

 .گویدیم )خداحافظ(هشبی
 ندکیم اصرار عمو
 ...هدیگ تو برو:+
 یفک داخل را چادرم و نمکیم استفاده حیاط یکیتار از .بندمیم را در

 .چپانمیم
 اومدم من:شومیم هخان وارد

 ...برمیم پناه اتاقم هشوم،ب جواب منتظر هکاین بدون
 قواره يروسر کی نم،کیم باز فرستاده برایم خانم حاج هک يا هبست
 رخ هب را خریدارش ي هسلیق يروسر يزیبا طرح ..یابریشم دار

 .دشکیم
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 ...اندازمیم تخت يرو را خودم و گذارمیم مدک داخل را يروسر
 ..آوردیم هجوم مغزم هب طرف هر از خیال و رکف

 .خوابمیم لوهپ يدهد،رویم مکقلقل هدختران احساسات
 ...من هب دارد یربط همادرش،چ آمدن

 ...باید چرا اصلا
 .آیدیم موبایل يصدا
 را یشگو و نمکیم دراز ستد ...است هآشفت نمذه ي هخانکتاری
  دارد.یبرم

 .پیچدیم گوشم يسرسرا در اش هگلای از پر يصدا .است هفاطم
 ؟يچطور رفیق الو:_
 .هفاطم سلام:+
 ...مرامتم ي مرده هشتک ییعن !هالدول معرفت یب السلام کعلی:_

 دهمیم بیرون صدا با را نفسم
 رو حرفا این نک ول ...زیاده یگِلِگ هواس وقت هفاطم:+

 .شودیم لاممک یآشفتگ همتوج
 ؟یکنی شده یچ:_
 تا سیاوش ي هدخترعم يماجرا توضیح،از هب نمکیم شروع اول از

 ...ببیند مرا تا آیدیم هکاین و مادرش آمدن
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 .گویدیم ذوق با هفاطم
 خب؟:_
 ،همینهدیگ شد تموم:+
 هواس مامانش هواضح املاک خب جاست؟ک حواست دختر همین؟؟:_
 آدیم یچ

 پرسمیم مردد
 میاد؟ یچ هواس:+
 تشریف هگذاشت فرار هب پا دیده رو اش هدخترعم تا ،طرفیکنی:_

 یجنابعال پیش آورده
 خب؟:+

 هم ترس،شاید خودم هک يبزند،چیز را دلم حرف هفاطم خواهدیم دلم
 ندکیم ناامیدم اما هفاطم ...گفتنش از دارم شرم

 .هدیگ یمهفیم ادبیخیال،می...تو دست از...بشر يوا:_
 .ردک زدن حرف هب مجبور شودینم را دختر این
 يزد زنگ هک یمرس هباش:+
 نیس خوب حالت انگار یکنی:_
 خوبم:+
 ببینیم همو بیا فردا...ینیست:_
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 دونمینم اونو دارم لاسک صبح ...ندارم اومدن بیرون ي ه،حوصلهن:+
 برم يچطور

 .شودیم سرد هفاطم لحن
 شمینم مزاحمت هباش:_

 ؟هزنیم،باشیم حرف ..بعداندارم هحوصل مک هی ببخش...هفاطم+:
 خداحافظ:_

 .عصبانیم خودم دست نم،ازکیم قطع را تلفن
  ام؟ شده اینطور چرا اصلا..زدم حرف اینطور هفاطم با چرا
★ 
 طرف هب .گذارمیم یفک داخل را لیدمک و نمکیم یکی تا دو را ها هپل

 . است هبحانص خوردن مشغول بابا .رومیم هآشپزخان
 خداحافظ رفتم من:_
 ؟هصبحون:گویدیم بابا
 خورم،خداحافظینم:_

 ..خانم یکنی:گیردیم طرفم هب يا هلقم منیر
 .نمکیم رکتش هایش یربانهم لبخند،از با و گیرمیم دستش از را هلقم

 .نشیندیم جانم هب آبان يسرما سوز .زنمیم بیرون هخان از
 دستگیره هب دستم هکاین زا قبل نم،ک باز را حیاط در خواهمیم
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 هوا در را دستم و رسدیم گوشم هب آشنا يا هالمکم يدابرسد،ص
 .ندکیم کخش

 شناسمیم خوب را صدا این..چسبانم یم در هب را سرم
 وحیـــــد نمکیم خواهش:_
 ...برگرد لطفا سیاوش:+
 بده وقت مهب روز چند...نگو يچیز شهوحید،ب:_
 نمکیم اروک همین دارم:+
 برگردیم؟ ینکیم اصرار اچر پس:_
 ینکیم رکف تره،بیباش هک لندن:+
 وحید؟:_
 ینیست مطمئن احساست از یحت تو سیاوش،:+
 ...هستم الآن یول ..نبودم مطمئن ایران بیام هکاین نبودم،قبل:_
 از شدن خلاص يبرا الآن تو ...شناسمیم خودت از ترهب رو تو من:+

 ..ینکیم رکف ياینطور مامانت ياصرارها
 وحیـــــــــــــــــــد_:

 ...وایسم روت جلو این از بیشتر سیاوش،نذار نک تمومش:+
 ..آیدیم آقاسیاوش پوزخند يصدا

 ...یبرادرم ردمکیم خیال:_
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 ...شوندیم دور هک یپاهای يصدا بعد و
 هدقیق چند شاید ،یاهثانی چند..لرزاندمیعمو،م شیدنک آه يصدا

 .گذردیم
 ...نشنیدم يچیز نمکیم وانمود...نمکیم باز را تردیدها،در میان

 عمو عه...سلام:_
 سلام:+

 .دهد جلوه یطبیع را اوضاع ندکیم یسع نگاهش است،اما هلافک
 ؟يریم دانشگاه+:
 هبل:_
 ...رسونمتیبیا،م:+

 هفاطم با اول روز هک است یاتومبیل شوم،همانیم ماشینش سوار
 .دیدیم شعرخوانی ي جلسه ساختمان يجلو
 .است دستم در داده،همچنان نیرم هک يا هلقم

 ؟يدیم منم هب دستت تو ي هلقم اون از:گویدیم عمو
 .گیرمیم عمو طرف هب را بزرگتر بخش و نمکیم تقسیم را هلقم
 جان نوش:+

 دهانم در را آن ناچار هب هم من .جودیم را هامل،لقمک وتکس در عمو
 .گذارمیم
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 يها صحبت علاوه هب اش یپیشان يرو ظریف چین و عمو یحرف مک
 ...ردهک نگرانم سیاوش با اش هدوستان چندان هن

 .ندکیم حس را جو یسنگین عمو
 خبر؟ هخب،چ:_
 ...یسلامت:+

 .دربیاورم هقضی از سر زنم،بایدیم دریا هب را دلم
 گویدیم عمو نمک باز لب هکاین قبل
 ...گردمیبرم رهبعدازظ من یکنی:_

 نمکیم تعجب
 جا؟ک؟یچ:+
 برم؟ طرف دومک:_
 ؟برین خواینیم جاک ستقیم....عموم:+
 هدیگ زندگیم هخون سر برگردم:_
 ؟يزود همین هب:+
 برم؟؟ مستقیم اوهوم،همچنان:_
 بیشتر نبود قرار همگ عمو ...چپ دست بپیچید دوم ارراههچ:+

 ...خانم حاج هبمونین؟مگ
 شودیم تند لحنش
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 ..شد نسلک سفرش ...خانم حاج هب زدم زنگ ،دیشبهن:_
 .ایستدیم خیابان نارک و دزنیم راهنما

 .گرددیبرم طرفم هب و گذاردیم من یصندل يرو را دستش
 ...یدونیم ...؟راستشیکنی:_
 خیره رو هروب هب .گذاردیم فرمان يرو را دستش دو هر و گرددیبرم

 .شودیم
 ...هبزن حرف تو با هک گرفت اجازه من از سیاوش دیشب:_
 راجع؟:+
 خودت هب راجع )گرددیبرم طرفم هب...(خودش هب راجع:_

 پایین را سرم .نمکیم حس صورتم يرگها درون را خون يگرما هجوم
 اندازم یم

 دهدیم هادام عمو
 و گرفتم رو اش هیق هک شد یچ دونمینم...اومد جوش هب خونم اول:_

 دیوار ي هسین هب چسبوندمش
 نمکیم فراموش را ترسم،موقعیتمیم

 عمو؟ ردینک دعوا:+
 ...هزنینم یلنامعقو حرف دیدم اومدم خودم هب ...هن هک ،دعواهن:_

  اندازمیم پایین را سرم دوباره
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 ربیشت خوامیبرمش،میم دارم اما،يا العاده فوق پسر ،سیاوشیکنی:_
 ممهبف باید ..نیست یسطح احساسش بشم مطمئن خوامیم هنک رکف
 اول ،بایدهدیگ طرف از ..اش هدخترعم خاطر هب یا هخودش خاطر هب

 چیز تا دو مدیون نباید دنیا این تو آدم ..هنک یراض ور خانم حاج
 سیاوش نیت حسن و یکپا تو من ...دلش مادرش،بعد و پدر اول:هبش
 هتنبی مک هی باید ...بیاد دستش ارک حساب خوامیم اما...ندارم کش

 ینب همهبف خوامیم...تو هب راجع نظرشو گفتیم من هب اول از ،بایدهبش
 .تنیس یاراحت این هب هک گرفتن زن...ام یک طرف من سیاوش و یکنی

 .نمکیم فرو ام هیق در بیشتر را سرم.خنددیم عمو
 .افتدیم راه و زندیم استارت عمو

 .رمینم دانشگاه هدیگ عمو:افتمیم صرافت هب
 چرا؟:_
 رو استفاده ایتهن شما نارک بودن از خوامیرین؟مینم امروز همگ:+

 ..نمک
 ؟يخورد هبریم،صبحون بزن پس:خنددیم عمو
 .شدم کشری شما با هک يا هلقم اون فقط:+
★ 

 .گرددیبرم طرفم هب و ندکیم متوقف را ماشین عمو
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 هخداحافظی وقت...جان یکنی خب:_
 متوانینم شوم پیاده اگر .شوم پیاده خواهمیدهم،نمیم قورت را بغضم

 .آیدینم خوشش دانمیم .نمک بغل را عمو
 هب را خودم و گیرمیم را راستم چشم ي هگوش مزاحمِ کاش قطره
 .نمکیم پرت عمو طرف

 .ندکیم بغلم ربانهعمو،م
 از یدلتنگ .شود متوقف زمان خواهدیم گذرد،دلمیم چقدر دانمینم

 .افتاده جانم هب حالا همین
 .شومیم خیره صورتش هب و شومیم جدا عمو آغوش از

 یشیرین پشت را چشمانشان کاش ي هحلق یتلخ ندکیم یسع
 .دنک انهلبخندش،پن

 رسیمیم خدمت خیر امر هبعد،واس ي هدفع:_
 عمــــــــــــو؟:+
 خب هستم هم سیاوش برادر هرحال ه،بهدیگ گمیم راس:_

 .هم شوم،عمویم پیاده
 نلرزد یشصدا ندکیم یسع
 هنکن دورت همطالع از یکال يها خیال و رکف و دانشگاه وقت هی:_
 لطفا دوباره بیاین زود چشم،عمو:+
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 ....یا امبی زود من کلک:_
 خنددیم شیطنت با

 عمو؟:+
 نبیننت بابات و مامان وقت هدربیار،ی رو چادرت:_
 نیستن هخون روز وقت این هن:+
 تو برو هدیگ هم تو:_

 .گیرمیم گاز را لبم
 هشیم تنگ براتون دلم:+
 همینطور منم:_

 را عمو خواهدینم د،دلمکتریم بغضم دیگر ي هلحظ چند دانمیم
 .نمک ناراحت

 .دهمیم دست عمو با مکمح و نمکیم ازب را در
 در دمِ من نرود تا داندیم .رودیم و زندیم شود،بوقیم سوار عمو

 .نندکیم پیدا ریختن مجال یدلتنگ ياهکاش و بندمیم را در .ایستمیم
* 

 رکش ي ،سجدهههمیش عادت هب و گذارمیم رهم نارک را تسبیح
 .نمکیم

 سدریم گوشم هب یظریف ينم،صداکیم بلند هک سر
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 هباش قبول:_
 سبز چشمان نگاه اولین در .هنشست نارمک یجوان گردم،زنیبرم

 يراب است مانع هایمکاش .ندکیم ی،خودنماییطب کعین پشت براقش
 .نمکیم كپا را خیسم چشمان .آشناست اش رههچ چقدر دیدنش،اما

 هب دیدمش. انعام ختم مجلس در بار اولین است. سیدجواد همسر
 .آیدیم ملب يرو لبخند سرعت

 .نداشت دوست شودینم را همسرش و دختر این
 جون هحنان سلام:+
 ؟یسلام،خوب:_
 ؟یخوب ممنون،شما:+
 .خوبیم مام خدا رکعزیزم،ش ممنون:_
 خبر؟ هچ يعلو يآقا از:+
 .لرزاندیم را نفسش،قلبم یسنگین...شدکیم آه دل هت از
 .آیندیم شک فقط هایش پیش،لب هلحظ چند گرم لبخند يجا هب
 و هزنیم حرف هلمک ،چندهزنیم زنگ بار هی وقت چند هر بگم؟ یچ_:

 ...بزنم حرف یحساب و درست باهاش نتونستم بارم هی ...هشیم قطع
 باهاشون سیر دل هم تو...گردنیبرم سالم و صحیح هشاءاللّ ان:+

 یزنیم حرف
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 .خنددیم دل هت از دارد، باور را مادرش يها وعده هک یکودک مثل
 یصمیم ي هحنان همان شودیم دوباره

 ...هکپا قلبت یخیل ،تویکنی نک دعا..هشاءاللّ ان:_
 .زنمیم محبتش،لبخند جواب در

 قرآن جلسات یا نماز يبرا هک بار سیدجواد،هر رفتن از بعد
 .دیدم را هآمدم،حنان

 ...شاداب و زیبا؛كپا و مؤمن يدختر
 ...است جواد سید ي هشایست هک حقا
★ 

 بالایش و زنمیم تا را هایش هگوش طرف دو از .نمکیم سر را ام همقنع
 .نمکیم یمثلث را

 يا وههق يها چشم هب .مانمیم خیره خودم هب هآین در هلحظ چند
 و تر درشت یمک یهاست..منت عمووحید يها چشم هشبی هک .همانام
 ...تر براق یمک

 رفتنت از يا ههفت هس عمووحیـــد... شده تنگ برایت دلم
 ...هگذشت

 .اند هرفت یکاس يبرا نیستند... بابا و گذرم،مامانیم هآشپزخان نارک از
 ..میدمهف هایشان حرف دیشب،از را این
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 . است يآشپز مشغول معمول طبق منیر
 ؟يندار يارکدانشگاه، رمیم من منیرخانم:_
 ؟هدیگ میاین ارهن هواس:+

 .زنمیم لبخند
 !دوستم میام،هم خودم هم:_

 ...همادران...شاید و ربانهم و خندد،گرمیم هم منیر
 لامت،منتظرمس هب:+

 .زنمیم بیرون هخان از و نمکیم یخداحافظ
 هکاین يبرا ایم نداده نشان ی،اشتیاقهفاطم هن و من هحال،ن هب تا

 .بیاید ما ي هخان هب هفاطم
 امثال با یخوب ي همیان مامان بود میدههف ایمهحرف از یخوب هب هفاطم

 ...شود یحرمت یب مانمهمی هب تخواسینم دلم هم من و ندارد او
 يروز چند یکاس از بعد ...روز چند ينیستند،برا بابا و امروز،مامان اما
 .گذرانندیم ویلا در را
★  
 .شومیم خارج هجلس از و دهمیم مراقب تحویل را هبرگ

 نمکیم یخداحافظ اند هنشست دهکدانش بیرون هک دخترها از تا چند با
 .رومیم هفاطم ماشین طرف هب و
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 .نمنشییم و نمکیم باز را در
 .گرددیبرم طرفم هب ی،عصبانهفاطم

 خانم هفاطم سلام:_
 ؟؟هساعت دو یجایکسلام،:+
 شد دیر بدم،ببخشید خبر بهت تونمینم هک هجلس سر بابا:_
 ادبن... بی یخیل تون دهکدانش يپسرا:+

 .خندمیم
 لامس با يدار ،انتظارینشست لوکس ماشین این فرمون پشت دختر:_

 بگذرن؟ نارتک از صلوات و
 شودیم غمگین نگاهش

 تعمیرگاه مامانم بیارم...ماشین رو بابا ماشین شدم مجبور:+
 ...هنکیم وممکمح مجازات اشد هب ، همهبف بود...محسن

 .افتدیم راه و زندیم استارت
 ؟يرهق:_

 .است رهق دهد،پسینم را جوابم
 ؟هفاطم:_
... 
 هدیگ نباش ره؟قهفاطم:_

 .زندیم لبخند
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 ...یآشت خب یخیل:+
★ 

 .گذاردیم اش یخال بشقاب داخل را ،قاشقهفاطم
 هنکن درد بود،دستتون خوشمزه یخیل منیرخانم:_

 ..درکن بخورد،قبول غذا ما با ردیمک اصرار زند،هرچقدریم لبخند منیر
 .ردک تماشایمان و نشست نارک

 جان نوش:+
 .نمکیم كپا دستمال با را دهانم دور
 ...بود خوشمزه ی،خیلمنیرخانم آره:_

 .زندیم لبخند هم باز منیر
 .داردیبرم را بشقابش و شودیم بلند هفاطم
 برید شما نمکیم جمع رو ههم من:گیردیم دستش از را بشقاب منیر
 .نیمکیم جمع هم با ،هدیگ هظرف تا بابا،دو هن:ندکیم اصرار هفاطم
 ...برید خانم،شما هن:گویدیم منیر

 ..بریم است،بیا فایده یب اصرار:گویمیم هفاطم هب
 .افندیم راه دنبالم هب و اندازدیم بالا هشان هفاطم

 .نشینمیم ها مبل يرو
 .نیست یسک هک شودیم مطمئن و اندازدیم بر و دور هب ینگاه هفاطم
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 خبر؟ هچ سیاوش از ؟یکنی:_
 .نمکیم تعجب

 سیـــــاوش؟؟:+
 بابا،آقاسیاوش خب یخیل:_
 باشم تفاوت یب نمکیم یسع
 ...یهیچ:+
 ؟هگینم يچیز هم عموت:_
 مثلا؟ یچ:+
 ؟هنکینم یاقدام هیچ آدم این بابا،چرا يا:_
 عمووحید؟؟:+

 گویدیم وار هنایک لحن با
 ..ردمک عرض رو نــدس،آقاسیاوشهم:_

 ...بگویم باید هچ دانمینم واقعا
 ...گرفت سر از را عمووحید،دانیال،اصرارهایش رفتن از بعد

 .آیدیم تر کنزدی هفاطم
 ...داریا سمج خواستگار وت هدونیم هخوب حالا:_
 اون اش هدخترعم ردنک سرباز خاطراز هب فقط واقعا شاید...شاید:+

 ...زده رو حرفا
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 ؟؟هآدمی همچین:_
 ...نیست ارهاک این آقاسیاوش،اهل...هن

 ..زماندایم پایین را م،سرمراند زبان هب هناخواست هک یمتهت از شرمنده
 گویدی،بااطمینان،مهفاطم

 مکی هم تو اومد یوقت ،فقطهشیم پیدا اش هلک و سر روزا همین:_
 ؟هباش...يند رو مثبت جواب ين،زودک اذیتش

 شومیم سرخ
 ؟هچی حرفا این...هفاطم هزشت:+

 ..خنددیم هفاطم
 گویمیم

 سفیددارت اسب ي شاهزاده نک؟صبرهآخ يخندیم یچ هواس:+
 ...،اونوقـهبرس
 گویمیم شومیم خم هک یحال ند،درکیم قطع را حرفم موبایل يصدا
 ههم این هبچ نخند:+

 ناخودآگاه ، ارهچ و لهدوصفرچ ي شماره پیش و ناآشناست مخاطب
 ...آوردیم لبم يرو لبخند

 گویمیم هفاطم هروب
 عمووحیده ،حتماهانگلیس از:+
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 دهمیم جواب ثکم بدون و
 ..معرفتیب سلام:+

 گویدیم خط يسو ،آنيا همردان و بم يصدا
 خانم یکنی مسلا:_

 صدایم،از لرزش و صورت هب خون رگها،هجوم شدن قلب،گشاد تپش
 .است بدنم یطبیع نشکخط،وا پشت فرد تصور
 نمکیم جور و جمع را خودم

 ردمک خیال ..ییعن...ردمک کمنده،فرآقاسیاوش..شـر..ش سلام:+
 ...عمووحیده

 الدعوه مستجاب:گویدیم لب شود،زیریم گشاد هفاطم ياهچشم
 ...بودما
 !است کخش کخش دهانم دهم،اما قورت را دهانم آب کنم می سعی

 هستین؟ خوب:گویدیم سیاوش
 ممنون:+
 چرا؟ دانمینم...بپرسم را حالش توانمینم

 .هدوخت دهانم هب چشم ،مشتاقهفاطم
 ..دارد استرس من مثل هم او شد،پسکیم یعمیق نفس سیاوش

 بگم؟ چطور دونمینم راستش:_
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 ؟؟....افتاده؟؟عمو یاتفاق:+
 هخوب حالش نشید،وحید ،نگرانهن هن:_

 بود آنلاین پیش ساعت کی همین گوید،عمویم راست
 نم؟ک شروع چطور..ییعن بگم؟ باید یچ دونمینم من:_

 بگوید؟ هچ داندینم هم او پس
 !ایم شده هم هشبی امروز چقدر

 دهدیم هادام
 مندوینم...نمک صحبت شما با هک گرفتم اجازه وحید از من راستش:_

 مک هشده،ی باعث همین...هگفت شما هب یچ من يحرفا از وحید
 ...ههمین يبرا لرزهیم صدام هکاین...باشم هداشت اضطراب
 ؟دنیاست یموسیق ترین قشنگ من نظر هب چرا پس لرزد؟یم صدایش

 .چسباندیم تلفن هب را گوشش و نشیندیم نارمک،هفاطم
 ؟؟هگیم ی؟؟چهگیم یچ:گویدیم زیرلب

 گویدی،مخط پشت يصدا
 هعمرم،واس لک تو...راستش یول ببخشید رو من جسارت امیدوارم:_

 پایین ند،صدایشکیم ثکم....(هواس هک نبودم مصمم ههم این یهیچ
 ازتون خوامیم...یول هعجیب این دونمیم...شما خواستنِ هواس )آیدیم

 يابر ییعن...يبرا بفرستم مادرمو ییعن...خانمو حاج هک بگیرم اجازه
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 ...بشیم مزاحمامرخیر،
 رومیم جلو قدم ناخودآگاه،چند..شومیم بلند جایم از

 زدن بال بال سیاوش،و یپ در یپ و عمیق يها قلبم،نفس قروپ قروپ
 ....هفاطم

 ...من خانم؟ یکالو....نی:_
 گویمیم آرام
 ...اختیارین صاحب:+

 ...نمک تصور را اش رههچ توانمیشد،مکیم راحت نفس
 گویدیم

 تکشر ياراکبدین.. فرصت مهوقت،ب چند ه،یهنکمم هاگ میخواستم:_
 ...بدم سامون و سر رو

 ...نمک پا و دست ارکبخرم، هایران،خون بیام
 دین؟یم اجازه...برسیم خدمت پر دست ،باهشاءاللّ ان

 گویمیم لب زیر
 برسونین سلام خانم حاج هب:+
 رسوندن سلام یخیل خانم حاج رسونم،اتفاقایم بزرگیتونو:_

 ...هستن دیدارتون مشتاق فتنخدمتتون،گ
 خداحافظ:+
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 ییاعل:_
 گذارمشیم ام هسین يرو و نمکیم قطع را تلفن
 .نشینمیم و شمکیم عمیق ند،نفسکیم نگاهم مشتاق هفاطم
 گویدیم هفاطم

 گفت؟؟ یچ یکشد؟نی یچ:_
 .آورمیم بالا را سرم

 ...بده سامون رو اراشک تا بدم وقت شهب گفت:+
 ....خب:_

 اندازمیم پایین را سرم دوباره
 ...برسن خدمت امرخیر برا:+

 ..ندکیم بغلم و شدکیم جیغ شوق از هفاطم
 دست رو دست هم اینقدرا ...پسگفتم يدید یواییی:_

 ....من یبشم،خجالت اناریت يلپا اون قربون یه،الیوایییی...هنذاشت
 .خندمیم و نمکیم بغلش

 هایم لب از خنده انهخوب،ناگ حس ههم این چرا،میان دانمینم
 ....پردیم

 :دهدیم جولان مغزم ،درونیحس
 [....شود دیر ندکن]
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 .گذاردیم دهانش داخل یلاتکش یبستن از پر قاشق ک،یهفاطم
 .نمکیم نگاهش

 است؟ خوشمزه:_
 گویدیم و ندکیم كپا را دهانش دور دستمال با

 داریم؟ هم بدمزه يائوکاک همگ:+
 هی نشیم اکآلاس .خوریمیم یبستن داریم زمستون ،وسطهفاطم:_

 ؟وقت
 نترس بابا هن:+

 .گذارمیم دهانم ـدریوانیل یبستن یمک
 هتفرش بودم،فلش تون هخون هک پیش ههفت دو ،ازیکنی یراست آها:+

 هی اتاقت نارک،هگوش نیست زحمت هاگ .شده گم بود، من دست هک
 هباش اونجا شاید..بنداز نگاه

 چشم:_
 پاشدیم صورتم هب را ربانشهم لبخند

  بلا یب:+
  
 را تخت زیر و دهمیم بالا را یروتخت ي هزنم،گوشیم زانو زمین يرو

 .ندکیم ی،خودنمای فلش يرو کوچک کعروس .نمکیم نگاه
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 .گیرمیم را هفاطم ي شماره .آورمیم درش و اندازمیم دست
 .دهدیم را جوابمـ بوق هس از بعد
 ؟یکنی جانم:_
 ؟ی،خوبهفاطم سلام:+
 ؟یخوب تو سلام،قربونت:_
 .ردمک پیدا رو ات هدخترخال فلش هطمخدا،ممنون،فا رکش:+
 هنکن درد دستت ي؟وایگیم راس:_
 .نمکیم خواهش:+
 ...فلشو این چقدر هفرشت یدونینم:_

 .شود پرت حواسم شودیم باعث اتاقم در ،پشتهزمزم و پچ پچ يصدا
 ؟يدار صدامو یکنی الو؟الو:_
 ؟هباش شاپ یافک همون رهبعدازظ برم،فردا باید من هفاطم:+

 شودیم صدایم ابهالت همتوج
 یخداحافظ و ممنون برس،بازم ارتک هب ،بروهباش:_

 کنزدی در هب قدم چند پا ي هپنج يرو و نمکیم قطع را موبایل
 .شومیم

 .دهمیم تشخیص را بابا و مامان يصدا
 گویدیم مامان
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 ؟هداشت خبر یکنی ی؟یعنهآخ ردهک رکف یچ خودش پیش:_
 .بزنم حرف اهاشب دونم،بایدینم:+
 نک برخورد باهاش يمسعود،جد:_

 یصندل يرو سرعت هب .آیدیم در طرف هب هایشان قدم يصدا
 موهایم داخل را دستم .نمکیم باز پاهایم يرو را یتابک و نشینمیم
 .نمکیم مرتبشان یمک و نمکیم

 .خوردیم در هب هتق چند
 نمکیم جور و جمع را خودم

 بفرمایید:_
 .،ظاهردر ي هآستان در بابا و شودیم باز در

 .شومیم بلند احترامش هب
 بابا سلام:+
 پشت را در و بنشینم هک ندکیم اشاره دست دهد،بایم انکت سر

 .بنددیم سرش
 نگران من يبرا این و است ههمیش از تر ينیست،جد همراهش مامان

 .است نندهک
 اباب يها لب هب چشم نگران و بندمیم را تابک .نشیندیم تخت يرو
 .دوزمیم
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 .ندکیم نگاهم و شدکیم صورتش يرو را دستش
 هارخونک بود اومده امروز پسره این:_

 .دانیال سمت شودیم شیدهک شوم،ذهنم ینم منظورش همتوج
 دهدیم هادام
 .ردکیم يخواستگار ازم رو تو بود اومده وقاحت با:_
 گویمیم شمرده بگیرم،شمرده را خودم يجلو توانمینم

 ...؟دانیـیک:+
 وحیــــد پسره،دوست این:_

 هتناخواس و آوردیم هجوم صورتم هب افتد،خونیم تولوپ تالاپ هب قلبم
 .بندمیم را چشمم

 .دوزمیم چشم بابا هب دوباره و دهمیم قورت را دهانم آب
 يندار خبر تو گفتیم:_

 طول ها این از بیشتر ردمکیم رکنداشتم،ف خبر من .گفتیم راست
 .شدکب

 ..اباب دونستمیمن....نم:+
 کند. می فکر بلند زند؛انگاریم حرف لب زیر
 ...برسم باید وحیدم خدمت هب...رو و چشم یب ي پسره:_

 زنمیم صدایش آرام
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 بابا؟:+
 زندیم زل چشمانم نافذ،در و آوردیم بالا را سرش

 یباش جریان در هم تو هک گرفت،گفتم من از رو جوابش هرحال هب:_
 . رودیم در طرف هب و شودیم بلند

 پرسمیم اضطراب با و شومیم ندبل
 بابا؟ گفتین یچ شما:+

 .است من هب گردد،پشتشیبرنم طرفم هب
 نشست دهنش تو هک بود راستم جوابش،مشت:_

 نم صورت يرو بابا یسیل گذارم،انگاریم صورتم يرو دست ناخودآگاه
 ..آمده فرود

 .ذارمینم اون ي هشون رو رم تو نعش من:_
 .وبدکیم مهب را ،درهناآگاهان ای يعمد دانمینم و رودیم بیرون اتاق از
 کنم. می سقوط زمین يرو

 نخواهد سیاوش دوش يرو هم را من ي بابا،جنازه
 ...دانستمیگذاشت،م

★ 
 .رومیم پایین ها هپل از و دارمیبرم را چادرم

 از را اباب یعصب و بلند نسبتا يصدا هک دارم هفاصل زمین با هپل چند
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 .میشنوم ارشک اتاق
 .ندک نترلک را خودش دارد یسع است مشخص

 ،اینهبوده؟بس جاک سال ههم این...نداره من هب یربط حرفا ،اینهن:_
 محمــــود هب یزنیم زنگ ببین بیاد... خوام نمی...نکن اصرار ههم

 . نمکیم شنوم،تعجبیم هک یاسم شوند،ازیم تیز ایمهگوش
 محمود؟عمومحمود؟

 از لقب شود. یرمدستگ يتربیش چیز شاید چسبانمیم در هب را گوشم
 . شودیم ظاهر برابرم بشنوم،منیر يچیز هکاین

 ار دستم و نمکیم يبلند فرستم،هینیم ام هری داخل بلند را نفسم
 .گذارمیم ام هسین ي هقفس يرو
 منیر ترسیدم:_
 خانم ببخشید:+

 .باباست يبرا دارد،حتما یسین در گاوزبان گل فنجان کی
 جلوه يعاد اوضاع هکاین يبرانم،کیم جور و جمع را خودم

 پرسمیند،مک
 جاست؟ک مامان:_
 آرایشگاه رفتن:+
 ؟يندار ارکبیرون، رمیم منم:_
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 خانم،خداحافظ سلامت هب:+
 .شده دیرم یافک ي اندازه هب .زنمیم بیرون هخان در از

 هخان از يزود این هب هک بود یعصبان آنقدر هم بابا و نیست مامان
 ایدب کی شد.تاکیم هشعل وجودم صیان،درع حس ینوع .آیدینم بیرون

  محرومم؟ استقلال و آزادي ترین کوچک از بیایم؟چرا و بروم مخفیانه
  شوند... رو روبه واقعیت این با روزي باید

  .نمکیم سر حیاط در را چادرماست، قطعی تصمیمم
  اندازم. می خانه به نگاهی ترس با و گردم برمی

  ببیندم.... بابا اگر
 بروم. بیرون خانه از سریع باید هشد دیر دیگر

 هب مکمح ام یپیشان هک شومیم خارج در از دو هب و نمکیم باز را در
 .خوردیم یجای

 .رومیم عقب قدم چند
 برابرم هارشانهچ و پنج،شش،قدبلند و بیست ،حدودایجوان پسر

 .ایستاده
 . ندکیم یخودنمای سبیلش و ریش بدون اول،صورت نگاه در

 دست،حدودا در بزرگ یگل دست تاده،باایس ارشنک هم يدیگر پسر
 .هسال دو و بیست
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 خودم هبرد،بیم یادم از را انکم و پسربزرگتر،زمان چشمان برق
 .شده دیرم...هفاطم با آیم،قرارمیم

 دویدن قصد گویم،دوبارهیم<< ببخشید>> هشبی يچیز لب زیر
 .شومیم رد نارشک از سرعت هب و نمکیم

 .آیدیم یصدای هک ام نشده دور یقدم چند
 .هارشونکخدمت جاست؟حتماک مسیح!حواست:_

 مه دوم ند،پسرکیم نگاهم و ایستاده گردانم،همانجایبرم یمک را سرم
 ...ماست ي هخان ي هآستان در

 چادرم از ندکهستند،ن بابا ارانکهم از حتما .دومیم دوباره هتوج بدون
 .بگویند

 .دبگوین هک ترھب هچ صلاا...نم،بگویندکیم آزاد اهحرف این از را رمکف
 ....يآزاد حس...دهدیم پرواز چادرم،حس در باد رقص

******** 
 هایم دست .دهمیم انکت مدام و اندازمیم چپ يپا يرو را راستم يپا
 تمام در اضطراب .نمکیم بازشان و نمکیم قفل هم در میز يرو را

 .است ودهمش اتمکحر
 یکنی باش آروم:_

 .شومیم هخیر هفاطم يها چشم شبِ هب
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 ؟همیش یچ یگیم تو....نبرد خوابم صبح تا تونم،دیشبینم:+
 .هشیم درست مطمئنم:_
 عوضش هک همحال هبزن یحرف ه،اگهفاطم یشناسینم منویبابا تو:+

 .هنک
 باهاشون .هوسط تو یزندگ يپا هرحال هب...نیست بابا،اینطورام هن:_

 ؟هن یا بدونن رو تو نظر بزن،باید حرف
 گیردیم را دستم هطمگزم،فایم را پایینم لب
 .باش ،مطمئنیکنی هشیم درست:_

 ...دارد کش هم هفاطم یزند،حتیم موج صدایش در تردید
★ 

 .پوشمیم را هایم صندل و گذارمیم یفشکجا داخل را هایم فشک
 .آیدینم یصدای
 .نیست یسک انگار

 نگاهم .ماندیم اول،معطل ي هپل يرو راستم يروم،پایم ها هپل طرف هب
 .شودیم کخش سالن ي هگوش هب

 .آشناست نظرم همبل،ب نارک یعسل يرو گلِ هدست
 هب رنگارنگش يرزها و ها مریم ي نندهک مست يبو .رومیم طرفش هب
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 .آوردیم وجدم
  .دیدم عصر هکجوان، مرد دو همان؛افتاد یادم

 اسمش گمانم ه،بيدیگر آن و بود تر جوان پسر دست گل هدست 
 ...بود مسیح

 ینیست،حت اما .گردمیم ینشان و نام ردنکپیدا امید هب را گل هدست
 ...است مناسبت هچ هب اند هننوشت
 .دارمیبرم را درشت نسبتا يها مریم از یکی و برمیم دست

 .نوازدیم را دهد،مشاممیم یزندگ يبو
 باز را شالم .اندازمیم تخت يرو را هایم وسایل .شومیم اتاق وارد

 .رهـا را گیسویم مجعد خرمن و نمکیم
 .گذارمیم موهایم يرو یکوچک سر سنجاق با را مریم

 یایهحرف راجع .بزنم حرف عمووحید با نم،بایدکیم روشن را تاب لپ
 ...محمود عمو راجع شنیدم، امروز هک

 ...نمکیم جمع را تخت يرو وسایل تند
 .اندازمیم موهایم يرو را شالم و نمکیم برقرار را يتصویر تماس
 .شودیم ظاهر هصفح يرو بعد هلحظ عمو،چند تصویر

 .ممهفیم نگاه اولین در را است،این هخست
 .است خواب یب است افتاده،معلوم گود چشمهایش زیر
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 خاتون سلام:_
 !رسینیم نظر هب هعموجون،خوبین؟خست سلام:+

 شدکیم چشمانش يرو را دستش
 ..هشد ترهب حالش ؟باباهک يبودم...شنید بیمارستان دیشب آره،از:_

 .است بودھب هب رو پدربزرگ حال هک گفت ،عموهگذشت ي ههفت
 بود؟ خبر هچ بیمارستان ر،خبکخداروش آره:+
 
 بیاد مدت ههم این بعد گنیم تراکترخیصشم،د ياراک دنبال:_

 خبر؟ هچ تو خب..ترهھب ی،خیلهخون
 یسلامت یمن،هیچ:+
 بابات،آره؟ پیش هرفت سیاوش دیروز:_

 .اندازمیم یینپا را گیرم،سرمیم عمو چشمان از را نگاهم
 حرف این از تر سمج و تر سرسخت سیاوش...نباش ،نگرانیکنی:_

 .یطفل گوش تو ،زدههنذاشت مک براش مسعودم ...هاست
 گفت؟ تونھب خودش:+

 خنددیم عمو
 یب تا هس رد،دوک تعریف رو زد،ماجرا زنگ بابات ه؟سیاوش؟نیک:_

 .ردک قطع و گفت مهب غیرت
 هایم سلول بین خون مثل مشر .ندکیم داغ شوم،صورتمیم سرخ
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 یابدیم جریان
 عمــو شرمنده:+
 دشمنت:_

 دست .زندیم بیرون شال از و خوردیم سُـر موهایم يرو مریم،از
 .دارمیم برش و برمیم

 ندکیم نگاهم كوکعمو،مش
 ؟يبود هخون تو....امروز:_

 امروز يها مانھمی عمو،از ندکن ...افتدیم جانم هب خوره ،مثليرکف
 ..هشتدا خبربابا،
 .داشتم قرار هفاطم نبودم،با هخون من هن:+

 .شدکیم راحت نفسِ نمکیم احساس
 آهـان:_

 زامرو عصبانیت علّت از بیاورم سردر شم،بایدکب را زیرزبانش باید
 ...تلفن يبابا،پا

 مدید آقاپسرو تا دو مون هخون در رفتم،جلویم داشتم یوقت هالبت:+
  که.....

 حرف ي هادام مشتاق،منتظر .شدکیم هم در هرهچ و آیدیم جلو عمو
 ...بازمینم را خودم یسادگ این هب ،من اما ...است هایم
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 خــــب؟؟:_
 .دهمیم نشانش و دارمیبرم میز يرو از را مریم

 .برداشتم اون از هم مریم بود،این دستشون هم بزرگ گل هدست هی:+
 گویدیم هلافک

 ؟هسال بودن؟چند یلکش هخب،چ:_
 هالس هس و دو،بیست و بود،بیست دستش گل هدست هک یشونکی:+

 رم بزرگ اسم...هسال پنج،شش و بیست هم یکی زد،اونیم
 کف بود پیامبر هی اسم...میاد یادم رد،الآنک صداش هکوچیک...میدمهف
 بود؟ یبود؟چ موسیبود، یعیســـ...نمک

  گویم. نمی را نامش عمدا
 خبرم. بی ها آن از من و شده خبرهایی وسط این

 گویدیم بااضطراب عمو
 ؟يزد حرف باهاشون حالا:_
 ....شنیدم ناخواسته گفتنیم یچیزای ه،یهن هک حرف:+
 خداوند،طلب شد،از يجار لبم بر هک یدروغ دل،از در و گزمیم را لبم

 .نمکیم استغفار
 رسدیم نظر هب یعصبان شدت هب عمو

 گفتن؟؟؟یم ی؟؟چیچ:_
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 شدین؟ ياینجور چرا عمو:+
 این در يچیز هم باز مطمئنم تقریبا آید،حالایم ودشخ هب یمکعمو،
 ..خبرم یب آن از من هک هست میان

 ....بهت یچ ببینم،مسیح خوامیم شدم؟فقط يچطور:_
  نمکیم قطع را ،حرفشهناخواست

 شناسینش؟؟یم فهمیدین؟شما کجا از مسیح؟اسمشو:+
 بود... مسیح اسمش یگفت خودت:_
 آدم این بگین،عمو منم هب شناسینیم هاگ نگفتم...خب من:+

 خبره؟؟ هچ برم و بود؟دور یعصبان چرا ؟بابامهیک
 دست بین را سرش بعد و ندکیم موهایش در است،دست هلافک عمو

 ...گیردیم هایش
 ....ممهبف باید من اما...ام هرفت تند شاید
 گویدیم و دهدیم بیرون باصدا را ند،نفسشکیم بلند را سرش عمو

 دمیم دم،قولیم توضیح اتبر رو یچ ههم روز هی یکنی:_
 ....من امـــا:+
 ردم؟ک یبدقول حالا تا من:_

 من همراه و دوست ترینهسال،ب چهار این در او...دهمیم انکت را سرم
 ...بوده
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 ؟هباش...یکنی نک اعتماد مهب:_
 بود؟ اعتماد بی مرد این به نسبت شود می مگر
★ 

 يرو را دستم .شودیم منفجر دهم،داردیم فشار بالش يرو را سرم
 اعصاب جنگ ههم این با شودیم مگر .آیدینم گذارم،خوابمیم چشمانم
 .خوردیم در هب آرام ي هتق چند خوابید؟
 .نشینمیم شومیم بلند و گویمیم بفرمایید

 خانم؟ بیدارین:_
 منیر؟ یداشت ارک:+
 .دارن واجب ارک شمان،میگن منتظر سالن تو خانم و آقا:_
 .میام الآن برو:+

 .شودیم وبکمیخ صدایم ند،باک روشن را چراغ تا بردیم دست
 نکن روشن:+
 ؟یکتاری تو گیرهینم دلتون خانم:_
 ه،خوبهن:+

 ناخوشم روز و حال از هم او انگار .رودیم و شدکیم دل هت از یآه منیر
 .دارد خبر
 و زنمیم سرم،دار يبالا شک با را موهایم یکتاری همان شوم،دریم بلند
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 .ومریم بیرون اتاق از
 هم ها دهم،آنیم سلام زیرلب آرام .اند هنشست سالن بابا،در و مامان

 .گذارندیم جواب یب را ،سلاممیهمیشگ لطف هب
 .نشینمیم رویشان هروب
 .هنشست نارشکمامان، و ردهک اخم بابا

 آد؟یم خوشت پسره،سیاوش این از ،تویکنی:گویدیم مامان
 شومیم هکاش،شو پرده یب سوال از

 ...من....من:_
 !یعجیب موقعیت هچ!زنمیم لبخند یعصب

 .گیردیم را حرفش ي هادام بابا
 ،آره؟هباهاش دلت تو گفتیوحید،م:+

 را صورتم پوست خون، ي هوقف یب اندازم،جریانیم پایین را سرم
 .سوزاندیم

 دهدیم هادام بابا
 ...هارخونک بود اومده دوباره امروز:_
 در یخواست ی...هرچردمکن مخالفت اراتک با حالا تا ،منیکنی

 الآن اما .نبردم ارک هب تو مورد در هم ياجبار گذاشتم،هیچ اختیارت
 پسره این از من>>گمیم آخرم و اول بار يگم،برایم دارم هقاطعان
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 ....خلاص<< نمیاد خوشم
 پشت و شودیم بلند بابا .ندکیم ام هقلبم،دیوان وار هدیوان وبشک

 .بندش،مامان
 شرمِ این .نمک تمامش است،باید تفرص آخرین این نمکیم حس
 .نمک دفن باید را هدختران یلعنت
 ار رفتنش يصدایم،پا زنم،لرزشیم صدایش ابهباالت و شومیم بلند

 .ایستدیم من هب پشت اما گرددیبرنم طرفم هب .ندکیم سست
 بـــــــــابـــــا؟:_
 گویمیم جویده جویده و نمکیم من و من
 ....آقاسیاوش امروز:_

 داخل ایمهناخن و ام ردهک مشت را نم،دستمکیم قورت را نمدها آب
 .اند هرفت فرو پوستم

 گفت؟یم یچ آقاسیاوش:_
 ...اینجا بیان مادرش با بگیره اجازه خواستیم:+

 دهد،نگاهشیم هیکت دیوار هب مرک هب دست و زندیم پوزخند مامان
 .است آمد و رفت در بابا و من بین
 ..بدین....بیان اجازه هنکمم....ییعن....هشیبابا،م:_

 نگاهِ .ندکیم قفل هم در اش هسین يرو را هایش دست مامان
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 ...باباست هب منتظرش
 را چشمانم .بیاید فرود سرم يرو بابا کپت هک منتظرم،منتظرم هم من
 مخالفت .مطمئنم بابا جواب نشنیده،از .دهمیم فشار هم يرو مکمح
  .ردک خواهد ام هدیوان او،
 ؟يواخیم اینطور تو:+

 ماا ...نیستم مطمئن ام شنیده هک يچیز نم،ازکیم باز را چشمانم مردّد
 .پاشدیم ام رههچ هب امید بابا،رنگ يها حرفی هادام
 بیان بگو ...نیست یلکمش...ه،باشيخوایم اینطور تو هاگ:+

 ،اماندارم یارتباط هیچ سیاوش با من هک بگویم و نمک باز لب خواهمیم
 هب دیدھتـ ي هنشان هب را اش اشاره انگشت .دگردیبرم انهناگ بابا

 .گیردیم طرفم
 و رادان اومدن قبل هک همونطور...نباش ،امیدواریکنی باشم هگفت:+

 .باش مطمئن ما جواب از تو بودیم،الآنم مطمئن تو جواب از دانیال،ما
 .ذارمینم یآدم همچین دوش رو تورم نعش گفتم،من قبلنم

 شون شماره یندارم،یعن خبر آقاسیاوش از ااصل من بابا،من.... امّـا:_
 .ندارم رو
 ندکیم شلوارش جیب در را راستش زند،دستیم پوزخند بابا
 ندارید؟ ارتباطی اصلا اون و تو نمک باور یگیم ییعن:+



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 275  

 

 ...گفتم رو حقیقت من بابا:_
 يایراد چیزا این نظرما هستیم،از یروشن يآدما مادرت و من:+

 ...يشد يجورینا چرا تو دونمینداره،نم
 .ندکیم ثـکم

 ...نیست بردار دست حالا دیدم،حالا من هک یآدم نداره،این یعیب:+
 گمیم شهب اومد،خودم دوباره هروقت

 یمبر:ندکیم خاموشش بابا مقتدر لامک اما ندک اعتراض خواهدیم مامان
 .زنیمیم اتاق،حرف تو

 حقیقت در اامروم،یم بالا ها هپل از متین و آرام .روندیم بابا و مامان
 .نمکیم سِیر ابرها يرو

 }هشیم درست چیز ههم {گویدیم هفاطم يصدا با درونم يچیز
 .نمکیم روشن را اتاق چراغ

 .ایستمیم هآیین برابر .نشیندیم ام یزندگ تمام يرو نور
 . شومیم خیره یرهای يبرا تقلایشان هب و نمکیم باز را موهایم

 ....ام شده رزیبات اندازم،انگاریم خودم هب ینگاه
 شوم. می بیداریم شیرین رویاي در غرق و شمکیم دراز

****************  
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 جان هب دوباره راست دست با و دهم یم گوش پشت را موهایم
 عقب را یصندل یمک .شودیم بلند موبایل يصدا .افتمیم یبوردک
 .دارم تخت،برش يرو از تا نمکیم دراز را دستم و دهمیم

 ي هشان با را یگوش و نمکیم لمس را زسب کاست،نشان هفاطم
 و گردانمیبرم اولش حالت هب را یصندل .دارمیم نگه گوشم راستم،دم

 گویمیم
 هفاطم سلام:_

 .پیچدیم گوشم در هفاطم يصدا
 ؟یخبر؟خوب هخانما..چ خانم ماست از سلام:+

 شومیم تایپ مشغول دوباره
 ؟یخوب آره،تو:_
 ؟هجوری هی چرا خوبم،صدات:+

 دهمیم بیرون حرص با را نفسم
 نم،چشمامک آماده رو يا هصفح پنجاه تحقیق هی فردا هواس باید:_

 مانیتور هب زدم زل هک بس گرفت درد
 ما؟ ي هخون يبیا یتونینم ییعن...بد هعه،چ:+
 ...نمک ارک روش صبح تا باید نمک کف هن:_
 ؟؟قضیه از خبر هچ یراست...نخور هنداره،غص عیب:+
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 ؟؟؟قضیه:_
 .گمیم رو سیاوش ـدس!ــنـــهم:+

 شمکیم آه ناخودآگاه
 ...فقط...یدونیم هک یچیزای همون...یهیچ:_

 گیردیم یخوشحال ،رنگهفاطم يصدا
 ؟یچ فقط:+

 یابدیم جریان هایم رگ در امید
 ..گذاشتن رو يخواستگار قرار نمک کف:_

 .نمک دور گوشم از را موبایل شومیم شد،مجبورکیم جیغ هفاطم
 !وختس دختر؟گوشم هچت:_
 هک واقعا...یهیچ یگیم تو اونوق گذاشتن يخواستگار قرار:+
 ...شنیدم بابا و مامان يحرفا از هنیم هنصف...نمک کف گفتم اولا:_
 بعدم ...بود هم تو هاشون هسگرم و بودن ناراحت هردوتاشون هکاین

 ؟ بزنم گول خودمو يبیخود ،چراهبش یچ قراره دونمیم قبل از یوقت
 رو یچ ي هغص ، هفرج ستون اون هب ستون این از نگفت قدیم از:+

 ؟هآخ يخوریم
   ...بخواد خدا یهرچ بگم؟ یچ:_
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 ارتک هب گیرم،بروینم رو وقتت ..نک لکتو خودش ه+:اوهوم،ب
 .بگو مهب شد يخبر هاگ فقط..برس

 یرمکف هب هک یحتما....مرس:_
 قربانت،خداحافظ:+
 .خداحافظ:_

 .شومیم تاب،خیره لپ ي هصفح هب و گذارمیم میز يرو را موبایل
 .دکچیم چشمم از یکاش قطره تا نمکیم نگاه مانیتور هب آنقدر هدفیب

 ارک مغزم .گذارمیم دستانم يرو را سرم .گیرمیم هصفح از را نگاهم
 ...ندکینم

 ...نمکینم رکف هم یخاص چیز هب یحت
 ...آوردیدرم پا از مرا خیال و رکف ههم این...بدهم هادام توانمینم

 .شومیم بلند و بندمیم را تاب پل
 طرف هر از خیال و رکف .افتمیم تخت يرو و نمکیم خاموش را چراغ

 .آوردیم هجوم مغزم هب
 .زندیم پا و خیال،دست و رکف از پر يفضا در مغزم نمکیم حس

 .آرامشم ي هسرچشم هدارم،ب احتیاج سیژنمکا منبع هب
 برایم بلارک از هفاطم هک ی،تسبیحیپاتخت از و برمیم دست

 .نمکیم هخلس لمسش،احساس از معمول طبق .دارمیآورده،برم
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 . خدا ربانهم آغوش در شدن ور غوطه قشنگ حس
 از شودیم پر تنم تمام .گذارمیم چشمانم و صورت يرو را تسبیح

 ...انگیزش دل ي هرایح
 و دکچیم پوستم يرو اش يا فیروزه يها هدان از هجرع هآرامش،جرع

 ..خدا هب لکتو در شومیم غرق من
 

 .آورمیم جا هب را رمکش ي سجده و گذارمیم رهم نارک را تسبیح
 .برد خوابم یک میدمهنف هک شدم آرام آنقدر دیشب
 خیره آسمان هب پنجره از .گذارمیم شوک داخل را چادرنمازم و سجاده

 .شومیم
 مک مک و ردهک نهپ شب قلمرو ي گستره در را زرینش آفتاب،دامن

 .ندک تسخیر را آسمان تا دآییم جلوتر
 دهمان هنصف هک دیشب تحقیق از يا هنسخ و نمکیم روشن را تاب لپ

 .دهمیم انتقال فلش هبود،ب
 .شومیم بلند

 یفک داخل هایم تابک يرو را چادرم و نمکیم عوض را هایم لباس
 .گذارمیم

 هب .اندازمیم ینگاه هآین داخل دختر هب و نمکیم سر را ام همقنع



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 280  

 

 ...آیدینم نظر،شاد
 .برود بیرون ذهنم از مزاحم ارکاف دهم،شایدیم انکت را سرم

 اتاق از و اندازمیم دوشم يرو را یفک .دارمیبرم را لیدمک و موبایل
 رومیم بیرون

 . بینمیم را رسم،بابایم هک ها هپل يبالا
 .اندازمیم پایین را سرم و دهمیم سلام آرام

 ...دارم ارتک ،بیایکنی:_
 .رودیم هآشپزخان طرف هحرف،ب ینا دنبال هب و

 .شومیم شیدهک دنبالش همتعجب،ب
 .ردهک قلاب هم در را دستانش و هنشست میز پشت

 يرو هروب و دهمیم است،سلام ریختن يچا مشغول هک منیرخانم هب
 .نشینمیم بابا

 .گذاردیم برابرم را يچا انکمنیر،است
 منیرخانم،ممنون خورمینم:+
 دهدیم دستور هآمران بابا

 استخوون و پوست هی يبخور،شد رو ات هصبحون_:
 .خورمیم بابا،جا کخش و يجد لحن از

 .اطاعتم هب مجبور
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 .گذارمیم دهانم داخل و نمکیم جدا نان از يا هکت
 .نگرانم .ندک شروع بابا منتظرم

 و بابا هک هم بار است،هر هجمل چند همین هب محدود هک الماتمانکم
 هایم هدغدغ هب جدید اند،مشکلی هردک صدایم لحن این با مامان

 .شده هاضاف
 است؟ یطبیع خانواده کی ياعضا يعاطفی،برا يدور مقدار این مگر
 .شود جمع حواسم تا ندکیم وتاهک ي هسرف چند بابا
 ؟هداشتیم،یادت هم با يقرار و قول هی:+

 ؟..سیاوش راجع ندکقرار؟ن و قول
 ....گفتم پسره این هب:+

 انهپن را اضطرابم دارم،شایدیبرم را ام ياچ انکاست و برمیم دست
 را هایم دست لرزش هم نم،شایدک

 يخواستگار بیان امشب:+
 نفس راه و شودیم ام یتنفس سیستم وارد هناخواست ، يچا ي هجرع

  ندکیم سد را شیدنمک
 .گلویم پردیم يچا

 .نمک هایم هری وارد هوا یمک بتوانم تا نمکیم هسرف ناخودآگاه
 .زندیم مرمک هب هضرب چند و آیدیم طرفم هب هعجل منیر،با
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 رد نبینم،تا را اش ینگران دزدد،تایم را افتد،نگاهشیم بابا هب چشمم
 ...برود فرو اش يجد و کخش ي هلای

 تا و شده خارج چشمم از يمتماد يها هسرف خاطر هب هک یکاش قطره
 گویمیم منیر هب و گیرمیم دست شانده،باک را خودش ام هگون
 ...نیرخانم،خوبمم خوبم:_

 .ندکیم نگاهم ینگران با و شدکیم دست منیر
 اندوه دوم،از کاش قطره شودیم بابا،باعث يبعد ي هجمل

 .بدود بیرون هدلم،سراسیم
 هم تو هرحال هبگیرن...ب جوابشونو زودتر تا بیان امشب گفتم:+

 ...ترههب ،براتینک فراموشش زودتر هرچقدر
 .مداریبرم را یفمک..شومیم بلند

 بابا هک شوم خارج هآشپزخان از خواهمیم و نمکیم یخداحافظ زیرلب
 گویدیم

 برو نوشتم...امروز رو اسمت گواهینامه گرفتن هواس ،رفتمیراست:+
 رکف تر راحت تا نک گرم رو خودت سر ..نک مشخص رو لاساتک زمان

 ...بیرون بره ذهنت از پسره این
 ....ددهینم رضایت هرگز بابا ...نمک فراموش باید
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 پاره هک است غیرباور همانقدر ازدواج هب بابا دادن دانم،رضایتیم
   ...یاعدام کی گردن دار،از طناب شدن

 ،گلِهایم لب يرو و زده هجوان وجودم در شعف و شور حال، این با اما
 ..است داده لبخند
 ...نیست هک نکغیرمم است،اما سخت

 ...است ،فرجيبعد ستون تا هفاطم قول هب
 .نمکیم سر خیابان خلوتِ در را چادرم و شومیم خارج هخان از

 ار نم،موبایلکیم یط بلندم يها قدم با را رو، پیاده طول هک یحال در
 .بدهم خبر هفاطم هب باید .آورمیدرم
 باشد؟ خواب ندکنم،نکیم ثکم يا هلحظ

 زا یخبرخوب همچین با آدم هک ترهب هچ:گویمیم لب زیر شیطنت با
 .هش بیدار خواب

 ..ـهچ بوق....سوم بوق....دوم بوق....اول گیرم،بوقیم را اش مارهش
 پیچدیم گوشم در آلودش خواب يصدا

 دهش نسلک صبحمون لاسک امروز ه،یهنک ارتکیچ بگم خدا یکنی:_
 ....بودا
 تـرکد خانم السلام کعلی:+
 خدافظ..سلام ه؟باشيبد سلام يزد زنگ_
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 تابآف هب ؟پاشویباش ابخو یقشنگ این هب روز نیست حیف هفاطم:+
 ...بذاره اختیارت در شو يانرژ خورشید بده،بذار سلام یزمستون

 شده؟ خبر هچ ...هخونیم خروس یحساب تکبک خانم یکنی:_
 ..سابق یکنی ام شده...ردهک گل یحساب امروز شیطنتم

 .گمیم تهب بخواب،بعدا برو ،تویهیچ:+
 شودیم بلند جیغش يصدا

 شده؟؟یچ نمببی بگو ؟حالایگذاشت همگ:_
 .ندکیم توقف پایم مقابل یسکتا کی و نمکیم بلند دست
 .شومیم سوار

 بزن؟ حدس:+
 گذاشتن؟؟آره؟؟؟ رو يخواستگار قرار:_
 يمیدهف زود چقدر لوس اه:+

 گیردیم را ها مادربزرگ لحن
 ؟یک هواس حالا...هک نشناسم رو تو دخترجون،من:_
 امشب؟:+

 شودیم بلند صدایش دوباره
 .هک تره عجول تو و من از ابات؟بیچ:_

 .شودیم غمگین صدایم
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 ..هش خلاص و بده شویمنف جواب زودتر خوادیآره،م:+
 قول تهب هشیم حل همش ببین...هک گفتم...یکنی نخور هغص:_

 ...میدیا بهم هلحظ هب هلحظ و آنلاین امشب،گزارش ببین...دمیم
 خندمیم

 بخواب ؟برويندار يارکچشم...:+
 .سلامت هب برو...برهیم خوابم یجانه از همگ بابا هن:_

 را وجودم ي ههم یقشنگ حس...اندازمیم یفک داخل را موبایل
 ...هبرداشت

 ...نیست بیش ی،سراب دانم،آرزوهایمیم هکاین با
 .يا ردهک باز را قبل،آغوشت از تر مکخدایا،مح
 .دارم دوستت

 قدم دهکدانش يورود سمت هب و پردازمیم را یسکتا ي هرایک
 .رمدایمبر

 .بینمیم را ما یلاسکهم پرستو
 پرستو سلام:_
 ؟یخوب یکنی ،سلامهع:+
 ؟يردک آماده رو ممنون،تحقیقت:_
 .هشیم ترینهب لاسک تو،تو مال بازم مطمئنم یول آره:+
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 شمکیم یآه
 ناراحت دستم از یحساب نم،استادک املشک نتونستم بابا،من هن:_

 .هشیم
 هست وقت یلک هدیگ ي ههفت تا خب:+
 بدیم؟ تحویل امروز نبود قرار ه؟مگهدیگ ي هتهف:_
 مه بده،استاد وقت بیشتر گفتن استاد هب دیروز ها هبچ یول چرا:+

 ؟يندار خبر چطور...ردهک قبول
 ...زنمیم لبخند و گیرمیم آسمان طرف هب را سرم ناخودآگاه
 ..ینکینم رها خودم حال هب مرا تو نگفتم؟!...

 ...است بخش آرام و مطمئن خدایا،آغوشت
 
 هفاطم نگرانم:_
 مامان }اومدین خوش یخیل{هگیم مامانت...هک نداره یبابا،نگران يا:+

 }ماست امید ي هخون{هگیم سیاوش
 .خندمیم

 !دختر يا هدیوون:_
 حرفاشونو باهم هگوش هی برن جوون تا دو این{گنیم بعدش تازه:+

 و خسر دبای تو..برینیم تشریف داماد يآقا جناب و تو بعد }بزنن
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 !نره ،یادتیبش سفید
 ...ه،بسهفاطم گرفت درد ممکش يوا:_
 ؟یبپوش يخوایمیچ حالا:+
 ...بودم ردهکن رکف شهب دونم،اصلاینم يوا:_

 ..نپوشیدمش حالا دارم،تا دامن و تک هی ببین
 .ببینم بفرست سشوکع:+
 ه،باشهباش:_

 يابر و گیرمیم را سشکاندازم،عیم تخت يرو را ام يآجر دامن و تک
 .فرستمیم هاطمف

typing..... is fateme ... 
 :نویسدیم
 (...نیست خوب رنگش هن)

 دهدیم جواب هگیرم،بلافاصلیم را اش شماره
 الو؟:+
 بپوشم؟ یچ پس:_
 بپوش ،اونویداشت سبز پیراهن هببین،ی:+

 :پرسمیم
 اون؟ هخوب:_
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 :گویدیم اطمینان با
 .هقشنگ اون آره:+

********************* 
 عرق هایم دست فکاضطراب، شدت از .نمکیم عوض را هایم لباس

 .نشینمیم تخت يرو .است ردهک
 .رومیم راه اتاق طول در و شومیم بلند .آورمینم طاقت

 م،امانکیم باز را پیام است، هفاطم هکاین خیال هآید،بیم موبایل يصدا
 ...است وحید عمو

 (؟يبد من هب خبر هی نباید معرفت یب)
 صحبت او با خواستم هربار رهبعدازظ دهم،ازیم رتقو را دهانم آب

 .شد مانع حیا و نم،شرمک
 :نویسمیم
 (..نشد عمو،شرمنده،روم ببخشید)

 .دهمیم تماس گیرد،ردیم تماس
 :نویسدیم
 (؟یزنینم حرف چرا حالا)
 :نویسمیم
 آدم ترین بدحال الآن نمک کف ...نیست خوب عمو،حالم تونمینم)
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 (.باشم زمین يرو
 :ویسدنیم
 هی تا زدم حرف باهاش ساعت هس...بود بدتر تو از حالش سیاوش هن)
 (.ردک جور و جمع رو خودش مک

 .زنمیم لبخند ناخودآگاه
 نمکیم تایپ سریع...پرمیم جا آید،ازیم در زنگ يصدا

 (نینک برم..دعا اومدن..من عموجان)
 نویسدیم
 (!خانوم نره،عروس یادت لکتو)

 تا .است ارکان غیرقابل هایم ستد رزشل .نمکیم سر را ام يروسر
 .بودم نشده اینطور حالا

 ...نگرانم بابا و مامان رفتار بیشتر،از
 .... .خب داد،اما نخواهند رضایت مطمئنم

 .رومیم ها،پایین هپل از هباطمأنین و آرام
 هروب بابا و مامان و هم نارک آقاسیاوش و خانم حاج .شومیم سالن وارد

 يها هدان و هانداخت پایین را سرش یاوشآقاس .اند هنشست رویشان
 . ندکیم شانکپا دستمال با .هنشست اشیپیشان يرو عرق درشت

 راجلب مهتوج میز يرو بزرگ گل هدست .اند نشده من حضور همتوج
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 نلرزد صدایم کنمیم یسع و رومیم جلو .ندکیم
 سلام:_

 .شوندیم بلند جا از آقاسیاوش و خانم حاج
 يشیر دامن و تک نمـ،کیم یروبوس نمخا اجح با و رومیم جلو

 .هنشست هایش لب يرو یگرم لبخند و ـپوشیده
 يشد بزرگتر یخیل ...جان یکنی يشد خانم چقدر:+

 .دهدیم سلام لب زیر هم آقاسیاوش
 بفرمایید:گویدیم بابا

 :گویدیم بابا هک بنشینم خواهمیم
 ؟ينداد دست آقاسیاوش با چرا جان یکنی:_

 گاهن صورتم هب و گیردیم بالا را سرش تحیر زا زند،سیاوشیم مکخش
 .ندکیم
 ....اند هرفت هنشان را من... 

 بـــابــــا:نالمیم زیرلب
 همگ مسعود بابا يا :گویدیم بشنوند ههم هک يطور آرام مامان

 ریش هب نگاه هی هرحال هبده،ب دست ایشون با هتونینم یک،نییدونینم
 . بنداز لباسش ي هیق و
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 خودم است کنزدی هک )بده دست ایشون با هتونیمن(گویدیم يطور
 ....سیاوش جز دهمیم دست ههم با هک نمک باور هم

 بایدن هک بخواند چشمانم ببینم،از را نششکوا تا گیرمیم بالا را سرم
 .ندک باور
 .هایش لب يرو یمرنگک لبخند و است پایین سرش او اما
 رده؟کن باور ییعن
 شما همگ خب اما ...یگیم ها،راسآ :گویدیم مامان جواب در بابا

 یس،چکهیچ با حالا تا یبودین،یعن لندن هک سالا این آقاسیاوش،تو
 ؟يردکن هآها،مصافح ...شما میگین

 ا،اصل هن :گویدیم نفس هب بااعتماد و گیردیم بالا را سرش سیاوش
 ؟هگناه هم دادن دست هنک؟نهشیم همگ بابا؟ هن:زندیم پوزخند بابا

 .اندازدیم پایین را شسر دوباره سیاوش
 ...مطمئنم پسرم از نیایش،من يآقا:گویدیم خانم حاج

 راستش يپا يرو را چپش يپا و شودیم جا هجاب مبل يرو یمک بابا
 .اندازدیم
 اجک از:گویدیم يتمسخرآمیز لحن با و گرددیبرم خانم حاج طرف هب

 هک ،اونجامهنجوو هرحال هب...نیس هک پیغمبر مطمئنین؟پسر اینقدر
 ..نیست ایران مثل
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 هک یحلال نون از...ردمک هک یتربیت از :گویدیم اطمینان با خانم حاج
 یکنی از شما هک همونطور..هگذاشت مون سفره سر خدابیامرزش يبابا

 .مطمئنین
 .بود شمرده شمرده اما مکمح خانم حاج شود،جوابیم آرام بابا

 : دنکیم شروع دوباره آورد،بابایم يچا منیر
 ؟يدار یچ ببینم بگو ..پسر. خب:_

 یمعمول مجالس هجمعمان،شبی چرا .رودیم بالاتر هقلبم،هرلحظ ضربان
 نیست؟ يخواستگار
 گویدیم آقاسیاوش

 ..اونجاست هنوز ام هسرمای یران،ولهت تو خریدم هخون هی والّا:+
 چقدره؟ امتهس لک ارزش:_
 ندکیم كپا را اش یدستمال،پیشان با

 تدرس تکشر هی ایران تو بتونم هست ياونقدر یول دونمینم دقیق:+
 ...بزنم یحساب و

 ...پایین اومده بورس تو امتونهس ارزش شنیدم:_
 بعدش ماه افتاد،دو اتفاق این دقیقا هم پیش سال هنیایش،س يآقا:+
 همین هم بار این باشین مطمئن ..امهس پرسودترین شد ما امهس

 ...هافتیم اتفاق
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 ؟یکنی هب یببخش رو سهامت لک يحاضر:_
 است؟ همعامل مگر...حرفیست؟ هچ این...خورمیجام

 بابا؟:گویمیم
 نگو یهیچ شما یکنی:_

 گویدیم سیاوش
 ...نیایش،حاضرم يآقا هبل:+
 گویدیم بابا
 من،این یکنی پسر،این ببین ....نیست حرفا این من ي همسئل:_
 و من ،مثلسابق دختر همون هشیم روز هی بالاخره ...نیست یلکش

 مدت هی دارم قبول ...شماهاست هشبی نبین الآنشو ..هشیم مادرش
 حرفاي و ش يلجباز خاطر هب اونم..ردک مقاومت رو یطولان

 ...گردهیبرم بالاخره یول ..عمووحیدشه
 ...رو ایشون که دمیم قول نیایش،من يآقا:+
 گرددیبرم خانم حاج طرف هب بابا
 ...رهنپ بزرگتر حرف وسط نیست بلد اصلا متأسفم،پسرتون خانم:_

 .ریزمیم انگشتان در را ام یروح فشار ي هنم،همکیم مشت را دستم
 .رودیم فرو پوستم در هایم ناخن
 جان سیاوش:گویدیم خانم حاج
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 او ی،حتهگذاشت اش یپیشان يرو را افتد،دستشیم مامان هب نگاهم
 ...نیست یراض شرایط این از هم
 ینِد ...هنک بیرون تسر از منو دختر رک،فپسر ببین :دهدیم هادام بابا

 مورد این در انصافا و هگذاشت باباش دست دخترو ازدواج ي اجازه شما
 هدر رو خودت ،وقتيبیخود ..بدم اجازه همحال منم...ردهک یارخوبک

 ...زندگیت دنبال برو...نده
 ...هم برود،سیاوش تا شودیم بلند بابا
 دمیم قول .دمیم انجام باشین،من هداشت ینیایش،هرشرط يآقا:+

 ...نمک خوشبختشون
 ...هایم ناخن يسوزد،جایم دستم فکگردد،یبرم طرفش هب بابا
 تو امثال با من دختر ...هاست هقص هواس حرفا این پسرجون شرط؟:_

 ...هشینم خوشبخت
 دهدیم هادام و اندازدیم من هب یوتاهک نگاه

 ...دارتون هخدانگ خانم ..بردار سرش از ،دستیرشکف هب واقعا هاگ:_
 .داردیبرم را یفشک و شودیم بلند خانم اجح

 .شودیم خارج سالن از سرعت هب بابا
 .رودیم خانم حاج طرف هب مامان
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 یحرف مسعود،هر ببینین ...متأسفم افتاد،واقعا هک یاتفاق از:_
   ...بده تغییر رو نظرش یسک هک ه،محالهمونیم ،پاشهبزن

 گویدیم خانم حاج
 ...توندارن...بااجاز حق هم ایشون،هن:+
 اندازمیم پایین را شود،سرمیم رو هک من نارک از

 نبودیم یخوب خانم،میزبان حاج شرمنده:_
 ندکیم نوازش را ام هگون دستش پشت با

 ،خداحافظهشیم درست یچ هدخترم...هم دشمنت:+
 یم شود،زیرلبیم رد هک نارمک از آید.یم سیاوش سرش پشت
 دمیم نم،قولکیم شونیراض:گوید

 ...شودیم خارج هنخا از سریع و
 ...میز يرو گل هدست هب و افتدیم شانیخال يجا هب نگاهم

 انتظار داشتم،اما را یمنف جواب انتظار باشم،من مکمح خواهدیم دلم
 ...هن را تحقیر و هنایک و توهین

 ...شدم ست،خردکش دلم
 ...نمکیم حقارت احساس

  ...آقاسیاوش و نمخا حاج يها ينواز مانهم یاد
 ..نداشتم هنگ هم را احترامشان یحت من وقت آن
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 .ردمکینم اصرار دعوتشان هب اشک
 .ندکبش سیاوش ي همردان غرور گذاشتمینم اشک
  ...اشک
* 

 و اندازمیم تخت يرو را خودم .شمکیم سرم از حرص با را يروسر
 .نمکیم هگری

 خودم حال هب
 ...ردمک صرارا نیست،اما من جواب،دلخواه دانستمیم

 ....هک یالمثل ضرب هب بستم دل
 دانستمیم را مادرم و پدر اخلاق من
 ...ردمکیم امیدوار هم را سیاوش نباید ...ردمکیم اصرار نباید من

  ..سوزاندیم را چشمانم قطره وجدان،قطره عذاب تلخ حس
 ترساندم یآخرش،م ي هجمل

 {....نمکیم شون یراض}
 این رد هب ببندد امید خواهم یند،نمک ودههبی تلاش خواهدینم دلم
 ...هخان

 ورد باید را لق دندان شود،این، تحقیر بدهم اجازه این از بیشتر نباید
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 ...بیندازم
  ...ندکنش او غرور تا را دلم نمکبش باید

  .بریده را امانم سردرد .دهمیم فشار و گیرمیم دستانم بین را سرم
 دانم... نمی ام؟ نشسته همینطور است ساعت چند

 ار رفتن يپا آوردم،امایم آور خواب یا نکسَمُ هآشپزخان از شدیم اشک
 .ندارم هم

 .نمک بلند را سرم شودیم ،باعثیچوب میز يرو موبایل لرزش يصدا
 يها هعقرب و ام یمچ ساعت هب ینگاه و نمکیم كپا را هایم کاش

 . اندازمیم شبرنگش
 ...بامداد ي هدقیق بیست و هس
 ..دارمیبرم را یشوم،گوشیم شیدهک موبایل طرف هب

 ...است عمووحید
 .گیرمیم صورتم نارک را موبایل و دهمیم فشار را اتصال سبز ي همکد

 هب صدایم لرزش نمکیم یان،سعکحدام تا و شمکیم دراز تخت يرو
 .نیاید چشم

 الـــ...ــــو:_
 شماها؟؟ پس جایینک..یکنی الو:+

 .شود حل ام اسیدمعده روند هایم هغص با تا دهمیم قورت را بغضم
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 عمــو امسلــ:_
 ي،روهخاموش هک سیاوش یشب،گوش سر از ...رسید لبم هب جون:+

 تیر با رو ام هسای هم مسعود ..ندارم هک هم رو خانم حاج هب زدن زنگ
  ...يدینم جواب اصلا هک ـتو..هزنیم
 عمــــو :ببخشید_ 

 ...ببینم نک شد؟تعریف یچ:+
 بعد و مویگل نمکیم شاند،حسکیم بالا گلویم تا را ،خودشیلعنت بغض

 .سوزدیم هایم چشم آن از
 ...ردمکیم اصرار نباید...نباید....عمو ردمک اشتباه من...من ...یهیچ:_

 ...من....خواستمیم...بابا.... از نباید
 .ندکیم منقطع را لاممکصدایم، هق هق
 پرسدیم ینگران با عمو
 گفت؟ یچ مسعود:+
   ...دستـــمون رو ریخت...رو یکپا آبِــــ....:+

 هب هوا نمکیم حس اما نیست تنگ برم،یم ام هیق سمت هب را ستمد
 .شمکیم عمیق،نفس و بلند .رسدینم ام یتنفس يمجار هب یافک قدر
 هغص تو عموجان ...تهران میام فردا همین من یکنی ...الو...یکنی:+

 قول بهت نم،کیم حل چیزو ههم من...نخور
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 ؟؟يدار صدامو یکنی........یکنی...الو...دمیم
 آید؟یم هک گفت شنیدم؟عمووحید آید؟درستیم
 

 نگاهم .دوزمیم یخارج يپروازها يورود هب چشم و زنمیم قدم یمک
 ..چادرم بال هب و هایم فشک هب و است سالن فک يها کسرامی هب

 مثل .افتدیم آشنایش يها چشم هب نگاهم هک نمکیم بلند را سرم
 و بود وتاهک هایش شموقع،ری آن فقط جا. همین اولمان،درست دیدار
 .هولک بود،با پوشیده اسپرت لباس

 هایش دارد،ریش دست در سامسونت و پوشیده شلوار و تک بار این
 .مرتب است،اما بلند یمک هم

 مرنگمک لبخند پشت را درونم اضطراب نمکیم یسع و رومیم جلو
 .نمک انهپن
 بخیــر عموجون،رسیدن سلام:_

 زددویم ام پریده رنگ صورت هب را شنگران نگاه .نمکیم دراز را دستم
 ؟یسلام،خوب:فشاردیم یگرم هب را دستم و

 .افتمیم راه نارشک و دهمیم انکت سر
 !؟يشد لاغر چقدر:+
 .شودیم لبخندم،نصف و دهمیم انکت سر هم باز
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 چشم در شمچ این از بیشتر تا دارمیبرم سریع و وتاهک را هایم قدم
 .ببلعم هوا یمک و برویم بیرون زودتر ندوزم،تا هایش

 خورشید شویم،نوریم خارج هک فرودگاه از .آیدیم دنبالم هب عمو
 .زندیم را چشمانم

 .گردمیبرم عمو طرف هب و نمکیم چشمانم سایبان را دستم
 موندن؟ تنها پدربزرگ:_
 مراقبشن من از بهتر پرستاراش،اونا هب سپردم:+

 مانند سکهیچ شم،کن خجالت من تا گویدیم را ها این دانمیم
 ...او اما..ماندینم بیمارش و پیر پدر لاتکمش يعمووحید،پا

 گیرمیم پایین را سرم زده خجالت
 ...عمو شرمنده:_
 خوب تو حال هک هاین چیز ترین مهمن،م هواس...یکنی ببین منو:+
 یکنی همون یبش تو خوامیم فقط نباش،من پدربزرگ نگران...هباش

 ؟یمهفیم سابق،
 خنددیم عمو .دهمیم انکت را سرم

 بریم؟ خوایمیم یچ با حالا:+
 .بیاین من اونجا،با هوایس اومدم،گفتم آژانس با من:_
 .سرم پشت عمو و افتمیم راه
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 آیدیم صدایش
 يبگیر هگواهینام ینرفت چرا بفهمم تونمینم واقعا:+

 زنمیم پوزخند و گردمیبرم طرفش هایستم،بیم
 ....ردنِک فراموش يراب باباست ارکبرم،راه باید فردا امروز همین:_

 .اندازمیم پایین را سرم
 ندکیم عوض را ،بحثه،سربست عمو
 ؟ياومد ماشین دومک با ببینم بیا ..هرسینم اونجا هب ارک:+

 .دهمیم نشانش را رنگ سبز سمند و رومیم جلو
* 

 یلاقاخ خصوصیت تا ود مسعود هگیم ههمیش ،پدربزرگیکنی ببین:_
 لج ي دنده رو ینکب يارک نباید تو .لجباز و داره،مغروره مهم یخیل
 نستکش مغروره هم حد از مغروره،بیش تو يبابا ببین ،هبیفت يباز

 ؟هتو،درست یندیده،حت سکهیچ رو غرورش
 .ندک خم مرک ندیدم وقت است،هیچ اقتدار وهک دهم،بابایم انکسرت
 یخیل تو مورد ،درهک هاین شا هدیگ مهم خصوصیت هی:_

 حدودي تا خب ..کهیشیم محسوب فشضع هنقط تو ی،یعنهحساس
 ...هست هم یطبیع
  ...اینا رو گذاشتین دست دقیقا سیاوش و ببین،تو حالا

 ..يخواستگار هت،واسکشر هرفت شده پا سیاوش،
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 ...ردهک اصرار ،سیاوشهن هگفت بابات
 ...سیاوش گوش تو یسیل هی شد؟یچ اش هنتیج

 ...یگرفت ور اون طرف هک هم تو..داده هادام بازم بعد،سیاوش
 نگرفتم رو آقاسیاوش طرف یسیاوشو...یعن طرف من عمو:+
 بیاد سیاوش هک يردک اصرار هرحال هب ...بده گوش من حرف هب:_

 تو دشمن،اومده ردهک حس هم یجنابعال يبابا ...هدیگ خواستگاریت
 طرفدار هم رو دخترش ه،تازهردک دار هجریح رو غرورش قلمروش،

 زمین تو هکاین ؟هچی بابات يژاسترات حالا...ردهک خودش
 .هنک ینمای قدرت بالطبع و تحقیر رو خودش،دشمن

 ،خواستيخواستگار بیاد سیاوش هک ردک قبول بابات همین يبرا
 بوده همین شکتیکتا یبده،یعن نشون زهرچشم شهب

 ؟هآخ هجنگ همگ عمو:+
 حفظ رو غرورش و تو داره یسع بابات ...يچیز همچین ه:ی_
 ...هدیگ هجنگ ..هنک یراض رو بابات داره صدق هم ،سیاوشهنک

 ...من هب خورهیم هم هردوتاشون شکتر:+
 زندیم لبخند عمو

 !یگرفت یاد خوب:_
* 
 شمکیم عقب و دهمیم هل را آورم،دریم در را لیدک
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 جان عمو تو بفرمایید:_
 هصاحبخون اول:+

 .شومیم وارد و زنمیم لبخند
 خانم،راستش سلام:شودیم عمو همتوج و آیدیم استقبال هب منیر
 موقع هب اومدین،چقدر خوش یخیل ...آقاوحید ،سلامهع...خانم

  ...هریخت مهب یچ ههم رسیدین،اینجا
 شده خبر هچ:شاندکیم يورود طرف هب را منیر،مامان يصدا و سر

 منیر؟
 یشآتی هچ دوستت اون و تو تو...ببین هک ،بازمهع:بیندیم را عمووحید

 ..انداختین من یزندگ تو
 .اندازدیم پایین را سرش عمو
 .نمک درست رو یچ ههم بار این خانم،اومدم هافسان سلام،اتفاقا:+

 لحنش مثل شود،درستیم عوض مامان نگاه رنگ
 .شده یآتیش یخیل روزا این ؟؟مسعودیتونیم یواقعا؟؟یعن:_

 خواهد؟یم کمک عمووحید از نم،مامانکیم تعجب
 .زندیم لبخند عمو

 گیردیم سالن فطر هب را دستش مامان
 ...بشین بیا نمکیم تو..خواهش بیا:_
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 هک داخل بروم خواهمیشوند،میم سالن وارد مامان سرش پشت و عمو
 ...اتاقت تو برو تو:شودیم مانع مامان

 . ندکیم تأیید هایش چشم با عمو
 .برمیم پناه اتاقم هب و گذارمیم ایشانهتن

 ...آیدیم سراغم هب هم سردرد،باز
 شود؟ینم تمام وس،چراابک خدایا،این

* 
 .نمکیم بازش سرعت هخورد،بیم در هب هتق چند

 شودیم اتاق وارد عمووحید
 عمو؟ شد یچ:_
 .آوردیدرم را تشک و نشیندیم یصندل يرو
 بود درست حدسم:+
 ؟یچ مورد در:_
 ي،براهنک موافقت سیاوش و تو ازدواج با هاگ هنکیم رکف بابات:+

 .دهیم دست از رو تو ههمیش
 ..نیست درست این یول...یول:_
 ردمکیم رکف من ...تازه ،هنکیم رکف اینطور بابات..خب یول دونمیم:+

 چون هگینم يچیز ..همخالف بابات از بیشتر اون ی،ولهموافق مامانت
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 ..هبابات نگران
 عمو؟ هشیم یچ ییعن:_

 دهدیم بیرون را نفسش عمو
 هی بیاد بابات ات خوامیم..یکنی ام هخست یخیل من ...هشیم درست:+

 نداره؟ هک یالکبخوابم،اش مک
 هن هک همعلوم:_

 .بنددیم را هایش عموچشم
 کی..دیگریست يجا رمکف نم،اماکیم مشغول هایم تابک با را خودم
 شده خیره جزا قانون از هصفح کی هب هدف یب من و گذردیم یساعت

 ...ام
 خواب از عمو مبادا دارمیم برش شود،سریعیم بلند موبایلم يصدا
 .بپرد
 .زنمیم حرف آرام و دهمیم است،جواب هفاطم

 هفاطم سلام الو:_
 ؟یزنیم حرف آروم ههم این ؟چرايچطور سلام:+
 .هبش بیدار خوامیخوابیده،نم عمووحید:_

 !استاینج هم او آورد،انگاریم پایین را صدایش من مثل هم هفاطم
 یسلامت هرسیدن؟ب هع:+
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 یباش سلامت:_
 خبر؟ هچ خب:+
 ...گفتم تهب صبح هک یهمونای...یهیچ:_
 هشیم درست یچ ههم مطمئنم...نباش نگران یکنی:+
 بگم؟ یچ:_
 ؟يندار يارک..شمینم مزاحمت:+
 هنکن درد دستت هن:_

 برسون سلام:گویدیم و ندکیم باز را چشمانش عمو
 بیدارین؟ شما هع:_

 گویدیم هفاطم
 ؟یکنی شده یچ:+
 ویمگیم بلند و نمکیم نگاه عمو هب كوکمش
 بیداره عموم یهیچ:_

 ندکیم صحبت هآهست همچنان هفاطم
 .نک یخواه معذرت من طرفـ از شدن؟ بیدار ما يصدا از هع:+
 ؟؟!!حالا یزنیم حرف آروم چرا بودن،تو بیدار نمک رکف هن:_

 خنددیم هفاطم
 ظبرس،خداحاف ارتک هب برو:+
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 خداحافظ:_
 اهمنگ شیطنت با هک عمو طرف هب و نمکیم قطع را تلفن

 .گردمیند،برمکیم
 خوابین ردمک رکف:_
 ..شدم بیدار:+
*  
 . شومیم خیره حیاط هب پنجره از

 . آیدیم ساختمان طرف هب و شودیم پیاده ماشین از بابا
 .نمک یم بازشان و نمکیم قلاب هم در را هایم استرس،دست شدت از

 ...تنش از پر يها زمان در معمولم عادت
 شکفرو یمک درونم، ابهاندازم،التیم عمو آرام ي رههچ هب ینگاه

 . ندکیم
 .شودیم خارج اتاق از و زندیم يا نندهک دلگرم لبخند عمو
 .رومیم بیرون دنبالش هب شود،بعد دور یمک تا نمکیم صبر

 مخ پایین طرف هب یمک و گذارمیم ها نرده يرو را هایم دست
 . شومیم

 ..تر طرف آن مامان و ایستاده يورود در هب رو عمو
 .مامان هب بعد و خوردیم عمو هب نگاهش شود،اولیم وارد بابا
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 اینجاس؟؟وحیـــــد یک ببین:_
 .دهدیم مامان دست هب و آوردیدرم را تشک،یطبیع املاک و خونسرد

 .دهدیم دست عمووحید با و آیدیم جلو
 ياومد خوش:_

 .زندیم لبخند و فشاردیم یگرم هب را دستش عمو
 خبر؟ هممنون،چ:+
 بابا؟ از خبر هفعالیت،چ و ارک...یهمیشگ يخبرا:_
 ...خوب یخیل..هخوب:+
 مطلب اصل سر برو حالا خب:_

 .خوردیم جا عمو
 ؟یچ:+
 ؟هک ينیومد یپرس احوال خاطر هب:_

 اندازدیم پایین را سرش عمو
 ...هشینم اینجا:+
 همتوج دانمینم .شمکیم نارک را خودم آورد،سریعیم بالا را سرش بابا
 ؟هن یا شد من
 ...من ارک اتاق بریم بیا...خب یخیل:_

 .اتاق در شدن هبست يصدا بعد و آیدیم پا يصدا
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 شان یخال يجا هب و شوم خم دوباره نمکیم گذرد،جرئتیم هک یمک
 .نمک نگاه

 .دهمیم بیرون حرص با را نفسم
 لب زیر و زنمیم مرک هب دست ...گویندیم هچ بفهمم شدیم اشک
 ...یلعنت: گویمیم
 . رومیم خودم قاتا طرف هب

 و تنش وجود با الآن علاوه هآید،بینم خوشم اصلا ایستادن گوش فال از
 ارک این يبرا یمناسب فرصت اصلا خانواده ياعضا بین يدرگیر
 .نیست

 بیدار خواب از مغزم يغرغرو پیرزن و نشینمیم تخت يرو
 یچ همگ اصلا بشنوم؟؟ نباید من نیست؟؟چرا من یزندگ هشود:مگیم
 گن؟؟ب خوانیم

 يرو اسم اما نمکیم نگاهش اهمیت یآید،بیم موبایلم يصدا
 .ندکیم صورتم مانهمی را ،تعجبهصفح
وحید عمو 

 گوشم يجلو را یگوش زدن حرف بدون و دهمیم جواب سریع
 .گیرمیم

 آیدیم عمووحید يصدا
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 ...نیستن یمنطق حرفا این دومک هیچ هک نجاستای لکمش هآخ:_
 یمک را یگوش شودیم باعث و آیدیم یعجیب و بلند خش خش يصدا

 .نمک دور صورتم از
 ...هانداخت جیبش داخل را یگوش عمو انگار
 آیدیم واضح اما ضعیف بابا يصدا
 اصول به تو،مؤمن قول به و همن دختر یکنی..ههمین من منطق:+

 ...من هب داده همسرو انتخاب حق اسلام یدونیم ترهب هک تو اسلام...
 این بهم ،اسلامهبش بدبخت دخترم خوامیم من بده،فرضا گوش اصلا

 ....هدیگ بده نجاتش بیاد دین همین بگو خب ...داده رو اجازه
 ...نک گوش مسعود:_
 برخورد هرانکروشنف یکنی با خواستمیم من ...نک گوش تو هن:+

 انتخاب این اما ..هکمل هی مثل درست مادرش... با هک همونطور...نمک
 ياسلام،چیز و ما بین ....هبش ياینطور هک تخواس یکنی....بود یکنی

 ...هک ردک انتخاب
 ...دهدیم بیرون را نفسش
 این واقعا ...نشود شنیده هقم هق يصدا تا گذارمیم دهانم يرو دست

 باباست؟؟ يها ها،حرف
 ...است نکغیرمم
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 اب ازدواج ي اجازه نمکیم رفتار اسلام شرع طبق بر باهاش من الآنم:+
 هی فقط...است پسره این با دلش واقعا هاگ ..دمینم شهب رو پسره این
 ...داره حل راه
 .دهمیم فشار گوشم هب بیشتر را موبایل و نمکیم كپا را هایمکاش
 ...هشکب خط رو مادرش و من دور ههمیش يبرا هک هاین حلش راه:+
 یشناسیم هک منو ...ههمیش ییعن...ههمیش يابر گمیم یوقت

 ...نمکیم عمل بگم یچزنم،هرینم مفت حرف...وحید
 ایستدیم عمو رسدیم نظر هآید،بیم خش خش يصدا

 ...لجباز و دنده هی..شناسمتیم خوب آره:_
 ..پسره این یا..مادرش و من یا ...بگو یکنی هب رو حرفا این:+
 ...ردک تو با محمود هک ینکیم رو يارک يدار مسعود...دقیقا:_

 رودیم بالا بابا يصدا
 تا چند هام حدیث و ها هآی اون از...برسون یکنی هب خوب پیغاممو:+
 } احسانا بالوالدین و{ هک بخون گوشش تو

 ...شده خارج اتاق از عمو ..نمکیم قطع را موبایل .آیدیم در يصدا
 مادرم و پدر از توانمیم است؟؟مگر یشدن است؟؟مگر یشرط هچ این

 بگذرم؟؟
 ....ندارد انکام....هن
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* 
 ؟یگرفت رو تصمیمت پس:_
 ؟يردکیم ارک یچ يبود تو:+
 ...صبره الآن ارک ترینهصبـــر...ب:_
 يروز هی هک دارم هنگ خودم معطل مردمو پسر...هفاطم یگیم یچ:+

 ؟هبش پیاده شیطون خر از بابام
 ...یبش پشیمون ات یمنف جواب از يروز فردا ترسمیم یکنی:_
 !هفاطم:+

 مکدر هک هدرست...نیستن آل ایده من يبابا و مامان هک هدرست
 ....ننکینم

 مادرم و پدر اینحال با یول...نیستن قائل احترام اعتقادم هب هک هدرست
 ...عاشقشونم وجودم ي ههم هستن،با

 ....مادر و پدر هب احترام از داریم روایت و حدیث ههم این
 ...شم جدا مادرم و پدر از هک نیستم یآدم نوچ...من

 حواسشون هک سال،دیدم ندچ این ها؛ سلیقه اختلاف ي ههم وجود با
 ...داشتن هوامو هک دیدم ...بوده مهب

 من هکاین از ...ترسنیم...همن حفظ خاطر هب تصمیمیشون این الآنم
 هکاین از...نمک ازدواج سیاوش مثل یآدم با هکاین از ...بذارم تنهاشون
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 اباب و مامان از قبل از بیشتر رو من بده بال و پر اعتقاداتم هب آدم اون
 ...هنک دور
 و پدر سکهیچ اما بشم سیاوش،خوشبخت مثل يمرد با شاید من

 رسیدم مهم یخیل ي هنتیج ي هب من....هفاطم هشینم آدم مادر
 ؟یچ:_ 

  ...نمک ازدواج تونمینم وقت هیچ من:+
 ؟هدیوون یگیم ی:چ_ 

 دهمیم قورت را بغضم
 عمر آخر تا نم،بایدک انتخاب رو سیاوش مثل یسک هاگ...هواقعیت:_

 عمرا هک هم دانیال مثل یآدم با ...شمکب خط رو مادرم و پدر دور
 نکمم من هواس ازدواج وقت ،هیچهنتیج در پس...نمک سر تونمینم

 ...نیست
 و پدر اب خیلیا یول...غلط یا هدرست تصمیمت گمینم من ببین یکنی:+

 چند بعد،اصلا ماه چند ، بعد ههفت ردن،چندک هرابط قطع ونمادرش
 ...ردنک یتآش بعد سال

 بعدش ي هلحظ هی از آدمیزاد ...هفاطم نمک يرویاپرداز خوامینم:_
 دنیا هب عمرم یگیم هک يبعد ههفت چند اون تا دونمیم داره؟من خبر

 این از بعد...اومدم جلو احساس با جاشم همین ،تاه؟نهن یا هست
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 ...باشم یمنطق دمیم جیحتر
 .نمکیم كاند،پا شده شیدهک ام هگون تا هک هایم کاش

 ...ندکٻم بغلم هفاطم
 شوم؟ینم ابوس،بیدارک این از خدایا،چرا

* 
 .اندازدیم تختم يرو را تشک و ندکیم وفیݒ عمو

 !سرده هوا چقدر:_
 عموجان هدیگ همنهب:+
 ..نم،نگرانمکیم پا آن و پا این

 .زمین هب زنمیم زل و نشینمیم رویش هشیند،روبن یم مبل يرو عمو
 شد؟ یعمو...چ:+
 ...دختر...بعد بیاد جا نفسم بذا:_
 عمــــــــــو؟:+
 زد لبخند آروم اونم ..زدم شهب رو حرفات..یهیچ ...بابا خب یخیل:_

 نیایش يآقا تا آرمیم رو سیمرغ پر و رمیم قاف سر تا شده من{گفت ،
 }هبش یراض
 ؟ گفتین شهب منو يحرفا ي ههم عمو؟؟ یچ ییعن:+
 تمگف ...همنفی یکنی خود جواب هدفع این گفتم ..گفتم رو ه،همهبل:_
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 لاک گفتم ..بیفتید زحمت هب این از بیشتر شما نیست حاضر یکنی
 یاب وتاهک سیاوش یول ...هدیگ سکهر با هچ باتو هنداره،چ ازدواج قصد

   ...هبابات هشبی مورد این گفتم،در هم اول از..جان یکنی نیست
 ...نداشتم را جواب این انتظار شوم،اصلایم هلافک
 ..شیدکیم نارک من یمنف جواب از بعد زد،بایدیم جا یدبا
 ...ندک تلاش ودههبی این از بیشتر خواهمینم.

 ..دارم وجدان عذاب احساس
 شدکیم بیرونم خیال و رکف از عمو يصدا

  ..گفت ام هدیگ چیز هآها...ی:_
 هک داند محتسب/نمک ساغر و شاهد كتر هک مستم آن هن {من گفت

 }نمک مترک ارهاک این من
*. 

 .زنمیم ورق را تابک و دهمیم گوشم پشت را موهایم
 .دهمینم یاهمیت .آیدیم در يصدا

 ...شومیم همطالع مشغول دوباره
 هب خیال و رکف مترک تا ام ردهک مشغول داستان تابک با را سرم

 !بیفتم هایم ناخن جان هب مترک من و بیاید سراغم
 .آیدیم حیاط از نفر چند گو و گفت يصدا
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 .ندکیم نگرانم و است بلند یمک اصد
 .زنمیم نارک را پرده ي هگوش و شومیم بلند
 .پردیم سر از برق

 .ایستاده بابا و عمو يرو هروب و دارد دست هب یگل سیاوش،سبد
 ..وبدکیم یاوشس ي هشان هب مشت با و رودیم جلو قدم چند بابا

 .آیدینم هدوستان نظر هب هایشان صحبت ...نمک يارک باید
 و برمیم دست پوشم،سریعیم را بلندم مانتو و نمکیم صاف را منمدا

 ..شمکیم بیرون را شالم
 رمس را شال و بندمیم را روم،موهایمیم پایین ها هپل از تند هکیحال در

 . نمکیم
 اوشسی با بلند و هرفت جلو بابا ..شودیم دیده حیاط و است باز هخان در

 .زندیم حرف
 .زمین خورمیم دوم ي هپل از و خوردیم پیچ شود،پایمیم پرت حواسم

 فشارش یمک و گیرمیم دست در را پایم مچ ..گویمیم يبلند آخ
 .دهمیم

 .نمکیم بلند یمک را سرم
 .گیردیم را سیاوش ي هیق بابا

 .دومیم حیاط طرف هب و نمکیم فراموش را درد ...پرمیم جا از سریع
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 ..وبدکیم دیوار هب را بابا،سیاوش
 ما کنی نمی فکر..بردار زندگیم سر از دست گفتم هنمؤدبا تهب پسر:_

 داریم؟ آبرو
 ...ندک جدایشان تا رودیم جلو عمو
 باش مسلط خودت همسعـــود،ب:+

 ..شده هل پا زیر هایش گل و افتاده زمین يگل،رو هدست
 ـابـــــابــــ:نالمیم

 .شوندیم من همتوج ههرس
 .ندکیم رها را سیاوش پیراهن ي هیق بابا
 ...شده كسیاوش،چرو پیراهن يرو بابا نگچ يجا
 .شودیم دور قدم چند بابا

 ...اندازدیم پایین را سرش سیاوش
 اوشسی طرف هب دیدهت ي هنشان هب را اش اشاره گردد،انگشتیبرم بابا

 گیردیم
 ...نبینمت اطراف این هدیگ:_

 آیدیم من طرف هب
 تو بریم...یکنی:_

 .شدکیم سیاوش پیراهن هب یدست عمو
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 ...شومیم شیدهک بابا دنبال هشرمنده،ب و اندازمیم پایین را سرم
 هب گاه،دست از هر و پیمایدیم هایش قدم با را سالن عرض بابا

 ...عصبانیست هک یهای زمان عادت..شدکیم موهایش
 ..دوزمیم زمین هب چشم و ایستمیم سالن يورود
 ایستدیم من نارک و شودیم سالن وارد هلافک عمو

 ؟يردک بود يارک هچ این مسعــــود:_
 .ندکیم نگرانم یمک و است يجد عمو لحن

 است من با صحبتش يرو گردد،امایبرم طرفش هب بابا
 پسره؟ این یا ما یا...یکنی هدادن حواب وقت الآن:+

 بگیرم؟ قرار یراهدو این در باید چرا من ...شومیم هول
 ...بلعدیم را جانم ابوسک ؟اینینک بیدارم شودیخدایا،م

 .....من بابا...بابا:نمکیم يباز انگشتانم سر با
 رودیم جلو عمو

 ....داداش:_
 بنددیم را هایش چشم هلافک بابا
 يبرا يحاضر ..است هلمک هی من جواب...یکنینکن... دخالت وحید:+

 ؟یبش پسره این زن و ینک فراموش رو مادرت و من ههمیش
 هنــــــ:گویمیم ناخودآگاه و سریع
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 مات هلحظ چند متعجب خودم هک آنقدر ..است رَّندهبُ و قاطع لاممک
 ...مانمیم

 ...افتدیم مبل ترین کنزدی يرو و شدکیم یراحت نفس بابا
 ...شودیم يجار هایم کاش
 ...یسخت ي همعامل هچ

   گرددیبرم عمو طرف هب بابا
 ...یکنی جواب وحید؟؟اینم ي+:شنید

 شودیم يجد دوباره عمو
 ؟ هچی سیاوش جرم بگو من هب فقط..ندارم یکنی جواب هب يارک:_
 ؟؟یستکش هارو متحر چرا گمیم من .داره؟ هعلاق یکنی هب هکاین

 من گردن يمادر حق مادرش...همن کشری ..همن دوست اهتن سیاوش
 ؟ینکیم یپذیرای ياینجور مونتهم از ههمیش تو ...داره
 ...نمکیم كدر را عمو یناراحت علت

 رودیم عمو طرف هب و شودیم بلند بابا
 نابودش داره و زندگیم رو افتاده..هکبخت...نیست مونهم پسره این:+

 ..هنکیم
 ...ندکیم نگرانم این و هرفت بالا هردویشان يصدا

 ،برادريآرینم زبون هب رو اسمش یحت تو هک آدم مسعود،این:_
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 مادر و پدر نبود یادتون محمود و تو هک موقع اون ..برادرخوندم...همن
 ...نمک ارک یچ باید غربت تو دونستمینم من نبود اوشسی هاگ...دارین
 رو مامان سر بالا یاسینِ...ي،نبودهن ؟؟يبود اونجا مامان مردن موقع
 بیاري... رو اسمش نیستی حاضر حتی تو ،کهخوند پسره همین

 مراقبش من از بهتر نداشت،سیاوش رو خودش نترلک یحت بابا یوقت
  ...بود
  دهد می تکان تاسف به سري بابا

 ...يذاریم سرم رو روزا اون منت روز هی دونستمی+:م 
 خواستم یول ...بوده ام هوظیف ردمک يارکهر من...نیست یمنت:_

 هب نم،تاکیم هباش لازم هم يارکهر ...ام سیاوش مدیون من یبدون
 با محمود هک ینکیم رو يارک يگفتم...دار بهت هم قبلا...هبرس یکنی
 ...ردک تو

 مسعود،  نه شد؟؟ راحت خیالت و يیدشن رو یکنی جواب
 يبابا خاطر هب ات هدردون عزیز و دخترنازپرورده چون...یباخت

 برنده و يردک حفظ رو یکنی نکن رکف...گذاشت دلش رو پا لجبازش
 ...يشد

 باختی! رو دخترت ؛قلبیباخت...داداش یباخت
 ...دوزدیم عمو هب بعد و من صورت هب را نافذش نگاه بابا
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 تهمسر انتخاب حق و پدرتم من...یکنی ...هیک بازنده یبینیم حالا:+
 انتخاب هم رو همسرت...دادن بهم عربا همون رو حق این ...دارم رو
 ....نم،خودمکیم
 دانیال با باید تو...همثبت یکنی جواب گمیزنم،میم حرف رادان با

 ...ینک ازدواج
 ...دوزمیم بابا هب ناباورانه را خیسم چشمان و گیرمیم بالا را سرم

 ...من....شودینم...ندارد انکام...هن
 .... .بمیرانم خواب در یا نک بیدارم خدایا...یا

 و دگیریم من از را شرمسارش نگاه عمو .نمکیم نگاه عمو هب يناباور با
 .دوزدیم زمین هب

 مبل ي هدست يرو از را تشکنیفتاده، یاتفاق هیچ هک بابا،انگار
 .شودیم خارج سالن از و گویدیم بخیر دارد،عصریبرم
 .ام زده زل عمو صورت هب چنان هم .شمکینم هم نفس یحت

 دب خواب...یکنی شو بیدار:بگوید و بدهد انمکبیاید،ت جلو منتظرم
 ...يدید
 بزیرل و وبدکیم اش یپیشان يرو دست ند،باکیم بلند را سرش عمو

 ...احمقم چقدر من:گویدیم
 ...هن ند،اماا شده هخست ایستادن جا کی از پاهایم
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 .ندارند را فشار ههم این تحمل دیگر پاهایم
 .نمکیم تکحر

 ..دنبالم هب هم عمو
 .شودیم داخل عمو .گذارمیم باز سرم پشت را در و شومیم اتاق وارد

 .نشینمیم تخت يرو
 .زند نمی هم لبخند حتی عمو
 بیدارم! پس
 ...ام شرمنده من...ببخش منو یکنی:_
 عمو؟:+
 ..دونستمیم خودم هک خوردم هربض یهمونجای از:_
 عمو؟:+
 ...نباید هک زدم یحرفای...دادم دست از رو نترلمک:_
 عمو؟:+
 نمک درستش دمیم قول...منو ببخش یکنی:_
 ارک هب دست باید خودم هدفع این نیست... شما تقصیر عمو؟؟:+

 ...نمکیم صحبت بابا با خودم...بشم
 ..آیدیم نارمک از عمو موبایل يصدا
 مسیح:اندازمیم اش هصفح هب ینگاه و دارمیم برش
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 .گیرمیم عمو طرف هب را موبایل و گردانمیبرم را سرم یتفاوت یب با
 .ندارد را آدم این راجع يدرگیر ي هذهنم،حوصل

 ..رودیم بیرون اتاق از عمو
 ..دانمیم...گذاشت ینخواه ایمهخدایا،تن

* 
 تو بیا:شودیم بلند بابا آرام يصدا .زنمیم در هب هتق چند

 .شومیم اتاق وارد و نمکیم باز را در
 تا شدکیم طول یمدت .بیندینم را یجای هایم چشم و است کتاری

 .ندک عادت یکتاری هب هایم چشم
 اش ینپیشا يرو را چپش ساعد و شیدهک دراز تخت يرو بابا

 .است هبست چشمانش .هگذاشت
 قاتا .بودم نیامده اینجا هک بود وقت یاندازم،خیلیم اطراف هب ینگاه

 ...بابا و مامان
 منیر؟ یخواستیم يچیز:_
 ...یکبابا...نی منم:+

 .شودیم خیره سقف هب و شودیم باز بابا يها چشم
 ...ندکیم نگاه من هب و گرداندیبرم را سرش

 .رودیم هنشان را سقف دوباره،نگاهش
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 ...نیمک صحبت باهم هلحظ چند هشیم:+
 ..پسره این دمور در ندارم هحوصل واقعا من یکنی:_
 ....من،بابا مورد در:+
 .نشیندیم تخت نارک و شودیم بلند بابا
 ...دمیم گوش:_
 یادز هم با هوقت یخیل...بگمیچ دونمینم راستش...یبابا...من...یعن:+

 ..زنیمینم حرف
 زندیم پوزخند بابا
 .شه..یم یسال ارهچ هآره،س:_
 هبچ ؟هیادتون...ردیمکیم درست كبادباد هم بودم،با هک هبچ هیادم:+
 كبادباد ههمیش چون...ردنکیم يحسود من هفامیل،ب و دوست يها

 ...بود ها كبادباد ههم از بالاتر من
 را محرف و گیرمیم سرانگشت با رسیده لبم پشت تا هک یمزاحم کاش

 دهمیم هادام
 و ساختینیبااصول،م و هماهران...بودین كبادباد ساختن استاد شما:+

 هدایتش يچطور...آسمون بفرستمش يچطور دادینیم یادم
 ...نمک زیاد یا مک رو نخش يچطور...بگیره اوجیچطور..نمک
 ..هنشست لبش يرو لبخند هایم یکودک يیادآور از.نشینمیم بابا نارک
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 هختس؛هنک پیدا راهشو خودش باید كدبادبا گفتینیم ههمیش بابا:+
 ...نتریهب هشی.ماوج هب هرسیبره،م پیش خودش یرمس تو هاگ یول
 ...خورشید خود تا رهیم

 گیرمیم سر از را حرفم و دهمیم قورت را ند،بغضمکیم نگاهم بابا
 بلند قدم نینکن نگاه ...شمام يوچولوکدختر همون هنوز من بابا:+

 ..ی،دورقمعمرم يها سال عدد و شده
 اونقدر شدمیم هدوچرخ سوار یوقت هک ام وچولوک دختر همون من بابا

 پشتم رو دستتون تا یشد،ولیم یخون رزانوهامس هک خوردمیم زمین
 ماش حمایت هنوزم من بابا ..دنیا زن ابکر ترینهب شدمیم ذاشتینیم

 دلم من بابا...نینک تشویقم شما هک دارم نیاز هنوزم من...خوامیم رو
  ...من بابا...باشم شما يرو هروب خوادینم

 ...جونم از دارم،بیشتر دوست یخیل رو شما من
 .دوزمیم بابا صورت هب را نگاهم و شمکیم یعمیق نفس

 ...من است،مثل یباران هایش چشم
 دومک هیچ...دومک سیاوش،دانیال....هیچ..ذارمینم و خوامیبابا...نم:+

 حرفتون فقط،از بابا....هبش یکچر من از دلتون هک ندارن اینو ارزش
 ما...مگیم رو دانیال ،ندارم ایشون با یمناسبت هیچ من بابا برگردین...

 لاک من..نمکیم خواهش بابا ....نداریم هم با یسنخیت هیچ جوره هیچ
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 ...بمونم شما پیش عمرم آخر تا خوامیم ...ندارم ازدواج قصد هدیگ
 .دایستیم رویم هب رو و شودیم بلند بابا
 شومیم بلند هم من
 دهب حق مهب اما ...نیستم یعصب و تند آدم...یشناسیم منو یکنی:_

 ت،اعصابکشر و ههمسای و در تو پسره این يرارفتا...اشمب ناراحت هک
 ...ریخت مهب منو
 فتر محل شده هارخونک هک بود پیچیده ارمنداک و ارگراک بین پچ پچ

 هر ..نداشت یخوش صورت هیچ ....نیایش دختر يخواستگارا آمد و
 ...اومدیم گل دست با یکی روز

 هک امروزمآورد)یم ایینپ را صدایش(...پسره این روز هدانیال،ی روز هی
  ...شد هاضاف شمشاد شاخ این

 ..دوزمیم چشمش در چشم و شومیم بلند
 دهدیم بیرون صدا با را نفسش

 ...ردک يخواستگار رو تو مسیح...امروز:_
 دهم. می تکان سر ناباوري با

 مـَسـ...مسیــــح؟؟:+
 ؟ینداشت خبر هآره...مگ:_
 دهمینم نشان ینشکوا
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 رده؟؟ک نفوذ مان یزندگ حد،داخل این تا هک یستک آدم این
 ....ندارد را معما این گنجایش ذهنم

 ...نیست تو ي هشایست اصلا پسره این...نمکیم خواهش ازت یکنی:_
 یسک عنوان هپدرت،ب عنوان هب ...یکنی نمکیم خواهش ازت دارم من

 ...نک رکف بیشتر مسیح یا دانیال خواد،راجعیم رو صلاحت و خیر هک
 ...هستن تو يبرا هگزین ترینهنفر،ب دو این از یکی شبا مطمئن

 ...نمکیم ن،خواهشک انتخاب رو یشونکی
   ...زندیم التماس هب لحنش

 ؟ی+:چ
 ...دانیال یا...نم،اماکینم اجبار من...نک انتخاب رو نفر دو این از یکی:_
  !مسیح یا

 مسیح ي خونواده با من که دونی می هست... هم خودت نفع به این
 مثل تا صد به ارزه می مسیح تارموي یه حال این با ولی دارم مشکل

 ییک مسیح و دانیال بین من خاطر به ولی نیست اجباري پسره... این
 کن.. انتخاب زودتر هرچه رو شون

 دانیال،یا یا نیست،فقط اجبار!است وسیع انتخابم ي هدامن چقدر
 !!مسیح

 این؟؟ ییعن نیست اجبار:+
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 ودریم در ورهک از بابا
 ....زور هب شده یخوام،حتیم رو صلاحت و خیر:_
 باشم مسلط اعصابم بر نمکیم یسع
 ؟؟هاجباری ازدواج من،تو صلاح و خیر:+
 مجبور هاگ یحت ،یکنی ببینم رو خوشبختیت خوامیم من آره...:_

 یا نک انتخاب خودت یا....نشونمتیم عقد ي سفره سر زور هب بشم
 ....رو یشونکی من
 بـــــــــــــــــا؟؟بــــــــا:+
 ....بده گوش من حرف هدختر،ب:_

 . زنمیم بیرون اتاق بزنم،از حرف يا هلمک هکاین بدون
 ...ام یعصبان حد از عصبانیم،بیش

 هزینگ شدن هشده،اضاف حاصل توفیق اهنم،تنک منصرف را بابا تا رفتم
 ...بود ازدواج شروط هب يدیگر ي

 .گیرمیم را عمو ي شماره و دارمیبرم را موبایلم ...نیست هخان عمو
 پیچدیم گوشم چاه در صدایش ارمهچ بوق از بعد
 یکنی الو:_
 ؟هیک مسیح این عمو....عمو:+
 ؟؟؟یچ:_
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 .گیرمیم ندندا هب را شهت و دارمیبرم یجاقلم از يارکخود
 ؟؟هن همگ شناسینشیم ؟؟شماهیک مسیح این گمیم عمو:+
 حرفاست؟ این وقت ؟؟الآنیگیم یچ دختر:_
 انتخاب رو یکی دانیال و اون بین باید من هک هیک مسیح این:+

 ؟...نمک
 گویدیم آرام عمو و شودیم وتکس هثانی چند

 هخون میام الآن نک ؟؟صبریچ:_
 و نمکیم فرو موهایم بین را دستم ...نمکیم پرت تخت يرو را موبایل

 ...گیرند آرام شاید ...شوند رام دهم،شایدیم نوازش را پریشانم ارکاف
 .شاید

 ...میگذارم ام یپیشان يرو را هایم دست و نشینمیم تخت يرو
 دلم ....نمک یلطف مک ندارم دوست...نمک يرکناش خواهدینم دلم

 سال چند من ببرم،اما...مگر دیا از را خدا يها یربانهم خواهدینم
 دارم؟؟

 ...نندکیم پیدا ریختن مجال ها کاش
 ...هستم ها حرف این از تر مکمح ،منهن

 ...است گرم خدایم هب پشتم هک هستم يقدرتمند و مکمستح وهک من
 ..هنگذاشت ایمهتن لحظات ترین سخت در هک او هب
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 .هگرفت لقب از تر مکمح را دستم و رسیده دادم هب ها بزنگاه در
 .نمکیم كپا را هایم کاش

 .شد تسلیم یسادگ همین هب نباید
 .شودیم بلند موبایلم زنگ يصدا

 ..است وشسیا ي شماره
 .دهمیم بیرون را نفسم و نمکیم پوف

 .است نم،سیاوشک رکف خواهمینم الآن هک يچیز اهتن هب
 هک يچیز اهتن .نمک سره کی را لیفکت باید .نمک معطلش نباید یول

 اتفاق ترین محال هک است این دانمیم ام آینده ي درباره روزها این
 .است سیاوش با ن،ازدواجکمم

 و سرد یلحن با .گیرمیم گوشم مقابل را تلفن و مشکیم را سبز کنشان
 گویمیم مکمح
 الو:_

 پیچدیم گوشم در يا هزنان گرم يصدا
 دخترم سلام:+

 نمکیم جور و جمع را خودم
 هستین؟ خانم،خوب حاج سلام:_
 شدم مزاحم بدموقع ببخش ..جان یکنی ممنون:+
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 خدمتم در دارین،بفرمایید اختیار:_
 هخون از بیرون هببینمت،البت ارهند یالکاش هاگ خوامیم:+
 افتاده؟ یاتفاق:_
 ؟هنک،ممهزنون ینشین هم و صحبت هی ،فقطهن:+
 حتما هبل هبل:_
 ؟هخوب عصر يفرستم،فردا،طرفایم برات رو آدرس:+
 هباش:_
 نگو يچیز سیاوش یا وحید هب هشیم هفقط....دخترم...اگ:+
 ،چشمهباش:_
 دار هخدانگ:+
 خداحافظ:_

 . نمکیم قطع را موبایل
 ردنک رکف مجال هکاین افتند،بدونیم هم سر اتفاقات،پشت چقدر

 .بدهند
 عمو و گویمیم "بفرمایید" رمق یب و خورد،آرامیم در هب هتق چند
 .شودیم اتاق وارد
 .رسدیم گوشم هب بریده هایش حرف و زندیم نفس نفس

 سوندم ..ر...خودمو..يزد..زنگ...تا شده؟...یچ...یکنیــ...نی:_
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 مداریبرم را پارچ میز، يرو از و شومیم نشیند،بلندیم تخت يور عمو
 .ریزمیم آب عمو يبرا و

 ...چرا دانمینم هم آرامم،خودم
 و عالم ؛قادر؛گبزر هست، هشهمی ] او[ دانمیم هکاین خاطر هب شاید

 ..ربانهم هالبت
 هلاجرع عمو .نشینمیم نارشک و دهمیم عمو دست هب را آب لیوان

 .شدکیم سر را ههم
 ترین؟هب:+

 دهدیم انکت را سرش
 شده؟ یچ:_
 ردهک يخواستگار منو هرفت آقامسیح این گفتن،امروز بابا:+

 گویدیم بلند عمو
 رده؟؟ک یغلط هچ:_
 ؟همگ شده یچ هیـــس،عمو:+
 گفت؟ یچ بابات:_
 وزحمتش من یا ...نک انتخاب رو یکمسیح،ی و دانیال بین یا گفت:+

 ...شمکیم
 ...دانمینم را رده،دلیلشک اخم عمو



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 333  

 

 ..ندکیم موهایش در دست هلافک
 عجـــــــب:_
 ؟هیک مسیح این میگین حالا:+
 ...تو يپسرعمو...من ي محمود...برادرزاده پسر:_

 زنمیم پوزخند
 و کت کت ما؟؟؟فامیلامون نفریم چند لاک....یباحال تئاتر عجب:+
 ...شنیم هصحن وارد دارن هدون هدون

 .دهمیم تماس ردناشناس؛ شمارهشود،یم بلند موبایلم يصدا
 شومیم خیره عمو هب

 خــــــــب؟؟:+
 ؟؟یچ هک خب:_

 سایلنت را موبایل و دهمیم تماس ،ردهلافکخورد،یم زنگ دوباره
 .نمکیم

 خواد؟؟یم یچ من جون از آدم این خب:+
 ...نمکیم سره هی رو لیفشکت فردا خودم من...نکن رکف شهب یکنی:_
 ...رینیم طفره چرا عمو:+

 ...لرزدیم موبایل
 ....اَه:+
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 یایه شوم،چشمیم خیره عمو هاي چشم هب دوباره و دهمیم تماس رد
  .بدزدد را نگاهش دارد یسع هک

 عمومحمود با چرا معما...بابام ههم این از شدم هخست من +:عمو
  شد؟ پیدا جاک از هدفع هی خواستگار این داره؟ لکمش
 رو رتکف اصلا گم،امایم تهب يبخوا یهرچ بابات راجع من یکنی:_

 .نکن اش يخواستگار و مسیح درگیر
 ...نمک حلش من دمـیم قول ینپرس،ول يچیز

 .خوردیم زنگ دوباره موبایل
 .دهمیم جواب نمک رکف هکاین از قبل و دارمیم ،برشیعصب

 ؟؟؟هبــــلــــــ:_
 گویدیم هطمأنین با یمکمح اما احساس مطمئن،بدون يصدا
 سلام:+
 .م ـمسیحــــ من

 .شنیدین ادمهپیشن و من راجع حالا تا مطمئنم
 ببینمتون،حتما باید
 نگاه عمو كوکمش و نگران هاي چشم هب و دهمیم قورت را دهانم آب

 .دزدمیم را مچشمان من بار این .نمکیم
 .خواهدیم هچ زندگیم و من آدم،از این ممهبف باید شده هرطور
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 و شدکیم هشعل ونمدر چیست،از نامش دانمینم هکعجیب، یاحساس
 . شودیم پیروز عقلم بر

 نمکیم عمو هب را پشتم
 هباش:_

 تفاوت یب و حس بدون هم پیچد،بازیم گوشم در دوباره صدایش
 .ردمکینم قبول اگر ینداشت،حت فرق برایش انگار

 راز میدنهف يبرا شکسر و هبچگان یحس ام،شاید زده هیجان اما من
 .مسیح ي مگو
 هخوب:+

 هست،اونجا هافک هی ونخیابونت یازده،سر صبح،ساعت فردا
 بینمتونیم

 را منم،نفسکیم وقت تازه و بندمیم را هایم چشم .نمکیم قطع را تلفن
 .دهم بیرون

 یست؟ک آدم این ...نمک شفک من،باید
 .شدکیم بیرونم خیالات عمو،از يصدا

 .گردمیبرم طرفش هب
 پرسدیم

 بود؟ یک:_
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 شومیم هول
 چرا برادرش با بابا ...عمو شماست نوبت لاحا ...یکهیچ...آها ؟یچ:+
 داره؟ لکمش

 مالدیم را هایش چشم عمو
 ...بود سالم ارهچ هس من ..پیش وقت یخیل هب گردهیبرم موضوع:_

 هی فقط اموالش،اینجا ي ههم از بابا ؟یدونیم هک رو پدربزرگ ي هقضی
 اون دولت هم رو هبقی ..گذاشت هستکورش ي هارخونک هی و هخون

 .ردک تصاحب المال بیت نفع هب موقع
 تبدیل رو دردنخور هب ي هارخونک اون ههمدیگ کمک بابات،با و محمود

 بود،اما هگذاشت نارک رو درس محمود ...پرسود ي هارخونک هی هب ردنک
 .خوندیم درس رد،همکیم ارک هم بابات
 خب .شد علاقمند شهب و بود شده آشنا مادرت دانشگاه،با تو بابات
 یطاغوت هخلاص و كساوا هم،از مامانت ي خونواده یندویم حتما
 .بودن

 یراض محمود ،اماهنک يخواستگار مامانت از خواستیمسعود،م
 کارخونه ضرر به ازدواج این شده انقلاب که حالا هگفتیم ...نبوده

 خونواده هک هنک ازدواج یسک با باید مسعود گفته می است..
 اصرار خاطر همین هب ...ننک کمک هارخونک پیشرفت تو اش،بتونن
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 هچ ...هنک ازدواج یمذهب ي خونواده هی با مسعود هک هداشت
 جماعت رنگ هم و هبش وصل ارک این با هخواستیم دونم،مثلایم

 ...بگم یچ هوووف...هبش
 اونقدر،با و شنیم لکمش دچار هم موضوع،با این سر محمود و بابات

 ننک جدا ور راهشون شنیم مجبور هک ننکیم پیدا اختلاف هم
 مهس و هفروشیم رو هخون و هارخونکداره، هک يا هالتنامکو با محمود
 ...خودشون یزندگ دنبال رنیم هم دومک هر .دهیم رو مسعود

 رهیم هک بوده،اونقدر ناراحت همه و بابا و عمومحمود از یمسعود،خیل
 ...هنکیم عوض رو اش یفامیل و

 .رسنیم اینجا هب و ننکیم شروع صفر از دوشون هر
 دنیا هب تو هک هم بعد و ردک ازدواج مامانت با بعد،بابات سال چند
 ...ياومد

 ...ههمین ماجرا لک
 ...ردک خودش هک نمک رو يارک ،منهترسیم بابام پس....پس:+
 شایـــــد:_

 گویمیم رکف پیچد،بدونیم گوشم در بابا يصدا
 ...بود التماس هشبی لحنش:+

 شود؟یم فردا یک پس ...نمک يارک باید
**** 
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 من هب کعین ي هشیش پشت از را نگاهش استاد .برمیم بالا دست
 دوزدیم

 نیایش؟ خانم اومده پیش یلکمش:_
 .شودیم ام رههچ لاس،معطوفک نگاه
 دهمیم قورت را دهانم آب
 برم؟ زودتر هدقیق بیست من هنکاستاد،مم:+
 .میاین مضطرب نظر هخوبین؟ب مطمئنین:_

 و نندکیم پایین و بالا را ام رههچ تر دقیق لاسک يها هبچ از نفر چند
 .شودیم بلند پچ پچ يصدا
 ؟ تونمیم..،خوبمهبل:+
 ..هالبت:_

 .نمکیم ساعت هب ینگاه و شمکیم یراحت نفس
 .دارم وقت يا هدقیق چند هنوز
★ 

 . سوزاندیم را صورتم من،پوستهب يسرما
 هب و برمیم فرو پالتو ي هیق داخل را نم،سرمکیم جمع با را چادرم پر

 .افتمیم راه دانشگاه نارک آژانس سمت
 .هنشست میز پشت جاافتاده يشوم،مردیم آژانس دفتر داخل



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 339  

 

 سلام:_
 دخترم،بفرمایید سلام:+
 .خوامیم یسکتا هی ببخشید:_
 مقصد؟:+
 هیهال:_

 كپار در يجلو هک ها ماشین از یکی دستش،قفل نارک ریموت مرد،با
 .زندیاند،م شده

 آدیم راننده شینید،الآنب شما بفرمایید:+
 ممنون:_
 

 .شودیم متوقف هافک يرو هخیابان،روب يسو آن ماشین
 .مانده قرارمان تا يا هدقیق پنج

 .شومیم پیاده و گویمیم ممنون
 . نمکیم مرتب را لباسم و برمیم دست .شمکیم یعمیق نفس

 را ارک ،اینههم اطلاع بدون هکاین يبرا مضطربم،شاید چرا دانمینم
 .ام ردهک

 .ایستمیم در يجلو و نمکیم رد را خیابان عرض
 .ام ردهک اشتباه ندکشوم،نیم پشیمان يا هلحظ
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 ..شدمیم مسائل این وارد نباید اصلا شاید
 یآشنای ي رههچ هب چشمم يا هلحظ و گیرمیم هایم فشک از را نگاهم

 .افتدیم
 .است خودش

 .ندکیم يباز انگشتانش با و هنشست میز پشت
 .خوردینم چشم هب يتردید یچه نگاهش در

 .است خطر علامت این !ه....ناما هایش چشم برق
 .ندشویم شیدهک يورود طرف هب پاهایم برگردم،اما خواهمیم
 !برندینم فرمان من از

 .آیدیم در صدا هب بالایش آویز و شودیم باز يمانند قیژ يصدا در،با
 .نندکیم نگاهم نفر چند شدن وارد محض هب

 .دوزدیم چشمم در چشم و آوردیم بالا را هم،سرش او
 .شودیم روم،بلندیم جلو

 .نمکیم یدست پیش دادن سلام در ام، یهمیشگ عادت طبق
 سلام:_
 سلام،بفرمایید:+

 لرزش و زنمیم تشر عقلم هنم،بکیم انهپن قلبم پشت را اضطرابم
 .نمکیم متوقف را هایم دست
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 .نشینمیم و شومیم آرام
 خورین؟یم یچ:+

 .نمکیم سفت را چادرم و گذارمیم ينارک یصندل يور را یفمک
 برسم. نظر به محکم کنم می سعی

 خوردن هاومدم،ن شنیدن يبرا:_
  .است پوزخند هشبی بیشتر...هن هک بخندزند،لیم لبخند

 ندکیم صدا را گارسون و بردیم بالا را دستش
 ببخشید جناب:+
 . است ترس از یخال و ياتش،عادکحر
 .ندکیم تر تاب بیرا، تابمیب روح این

 .آیدیم جلو گارسون
 لطفا وههق تا دو:+
 اش چهره هب نمکیم فرصت يا هثانی است،چند مشغول گارسون با تا

 نمک نگاه
 .پوشانده را صورتش یکناز ریش هبار،ت این

 و پرپشت یابروانشیده،ک ی،صورتیکمش تمام يموها و ابرو و چشم
 .کلمه،جذاب یک در اما معمولی املاک يا رههچ
 ...است هایش چشم یلعنت اش،برق رههچ ي العاده خارق ي هتکن اهتن
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 .گویمیم } هاستغفراللّ { و اندازمیم پایین را سرم
 .ندکیم هایش،مسخَم چشم برق ترسید... باید هایش چشم از

 .ندکیم صاف را گلویش هسرف چند او،با و رودیم گارسون
 .بزند را هایش حرف خواهدینم،مکیم بلند را سرم

 گوش و نمکیم انهپن يقو یکنی نقاب پشت را درونم ضعیف یکنی
 .دهمیم او هب را هایم

 هیچ ما هرحال هب ...ردینک تعجب ، من درخواست از یخیل حتما:+
 .نداریم هم هب یشباهت

 .است تمسخر یچاشت با نم،لحنشکیم حس
  .نمکیم اخم
 نم،باک صحبت عمومسعود با هکاین از قبل بود ترههرحال،ب ه+:ب

 ي هقضی حتما ...هدیگ شد ...خب یذاشتم،ولیم درمیون خودتون
 ...هدیگ دونینیم رو پدربزرگ ایتکش

 ...باشد مسیح ،حضوریخانوادگ راز اهتن ردمکیم شوم،حسیم هکشو
 سردرآورد؟ جاک از پدربزرگ ایتکش
 ؟یک از پدربزرگ ایتکش:_
   ...شما يبابا و من يبابا از:+
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 ؟؟یچ :سر_
 رو هارخونک و هخون اجازه یپیش،ب سال پنج و بیست هکاین سر:+

 ...فروختن
 گویمیم بلند

 ؟یچ:_
 خجالت من و ندکیم نگاه را اطراف گردند،اویبرم طرفمان هب نفر چند

 .شمکیم
 ؟یدونستینم واقعا:+

 .شومیم خیره میز ي هگوش هب و نمکیم راست و آرام،چپ را سرم
 رسدیم ذهنم هب يچیز

 ..داشتن هنام لتاکو هک گفت عمووحید یول:_
 و بابام رهق خب،از یول ...هداشت خبر هم پدربزرگ داشتن...:+

 داره خبر عمومسعودم
 ؟یچ ییعن:_
 رو هارخونک هک بوده داده اجازه خودش موقع اون پدربزرگ،:+

 ای ننکیم یآشت هم با مسعود و محمود یا هگیم الآن یول ...بفروشن
 همن مالدارن، الآن هک یاموال لک نمکیم ثابت من
 ؟هشیم همگ:_
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 حالهر هب ...ردهک پیدا كمدر یلک و هگرفت یلکو..هشیم هکاین مثل:+
 هنک يپیگیر نداره هحوصل هم سکهیچ ،هپیش وقت یخیل مال هقضی
 ...هن یا ه،درستهاصل كمدار هببین

 و منقول اموال و سرمایه بیشتر تقریبا هک زدن ،تخمینهخلاص
 هپدربزرگ هب متعلق شما، يبابا و من يبابا غیرمنقول
 ...گذرمیم خِیرش از من نیدک یآشت باهم هاگ هگیم هم پدربزرگ

 همسئل همین واخرا بابا،این یذهن يدرگیر و عصبانیت علت پس
 ...بود

 ...بودم غافل ام خانواده از چقدر
 ...بود هآشفت هم عمووحید یحت

 ...میدمهنف من چرا
 نمکیم رکف بلند يصدا با

  ..هبازی هحق این یول:_
 هب یراض باباتون هم، شرایط این تحت یحت یول ...هبازی هحق +:آره

 ...هشینم یآشت
 ماا ...ردنک تلاش یلک ...مامانتون یپدربزرگ،حت بابام،عمووحید،خود

 يارک مرگش از قبل ردهک کرف هم پدربزرگ ...نداشت يا فایده هیچ
 ...انگار هن گاران بازم یول ...هبش ی،فَرَجهحیل این با هکبل ردهک ،فکرهنک
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 ...هبزن پدربزرگ نام هب رو ههم و محضر بره شد حاضر عمومسعود
 ..هع يا هینک یخیل پدرتون

 راجع ندارد حق سکهیچ.نمکیم تند،نگاهش و نمکیم بلند را سرم
 .ندک صحبت اینطور پدرم

 ..دادینیم حق بابام هردن،بکیم رفتار اونطور شمام با هاگ:_
   زندیم پوزخند بازهم

 يخواستگار ي هقضی....ییعن..مطلب اصل سر میرم حالا ...هاش+:ب
 ...شما از....من

 انگار ...نیست ارک در يخواستگار ند،انگارکیم يجور را اش هقیاف
 .ندک تعریف یسینمای فیلم خواهدیم

 پیاده خرشیطون از عموجانمون هک ردک هشیم ارک یچ رمک رکف من:+
 ...هبش
 ...لطفا باشید مؤدب:_

 و روحیاست،ب یحس نوع هر از یخال هایش ند،چشمکیم اهمنگ يجد
 ...سرد

 .گیردیم درد ام یپیشان هک ام ردهک اخم مکمح آنقدر
 .ترساندیم را ام،او خورده گره يها اخم انگار

 گویدیم لب آید،زیریم پایین موضعش از
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 خوامیم معذرت:+
 مثل .است يجد ام رههچ همچنان نم،اماکیم باز ابروهایم از گره آرام

 .او
 راه اهمیدم،تنهف من...هپول میلیاردمیلیارد هرحال،موضوع،سر هب:+

 ایدش گفتم...شما...ییعن ..هعمومسعود،دخترش مکمح ي هلعق هب نفوذ
 یآشت هب یراض رو عمومسعود یکال ییعن ...يصور ازدواج هی با هبش

 ...ردک
 بزنم پوزخند هک است من نوبت بار این
 یآشت نداره دوست من يبابا هاگ ...ردینک یمزخرف رکف یخیل شما:_

 ...هنکن یآشت هک نمکیم شکمک ،منمهنک
 .گردمیبرم و شومیم بلند جا از

 .شنومیم سرم پشت از صدایش
 آخرین این هگفت ...يدار دوست رو پدربزرگ ردمکیم خیال:+

 ..مرگش از قبل..هاش هخواست
 گردمیبرم نگران

 ..هخوب هک پدربزرگ حال یول:_
 همین هواس ..هعمرش آخر يروزا...ردنک جوابش تراکد .نیست..:+

 ..شده مرخص
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 ..نمکیم بغض
 ....وحید عمــــو آخه:_

 ...آوردیدرم پا از را پدربزرگ،او رفتن
 ...نمکشی،میصندل يرو

 ..نشیندیم هم مسیح
 من ضعف هعمووحید،نقط بیایم،اما نظر هب ضعیف خواهدینم دلم

 ...است
 ...برود اش هخواست آخرین هب رسیدن نبدو برود،اگر پدربزرگ اگر
 ...ردمکن و نمک يارک توانستمیم من مدهبف عمووحید اگر
 .گیرندیم سبقت هم از زمین مقصد هها،ب کاش

 .انهپن اش پرده پشت را صورتم و نمکیم چشمم سایبان را دستم
 .نمکیم هگری صدا یب

 .گیردیم رویم هروب را ياغذک دستمال ي هجعب
 الدستم یفمک از و گیرمیم سرانگشت با را هایم کاشاو، هب هتوج یب

 .آورمیدرم
 .نمکینم هآید،توجیم يچیز افتادن يصدا

 . نمکیم کخش را هایم چشم
 ...هانداخت پایین را سرش و ردهک گره هم در را هایش دست
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 .شویمیم چشم در چشم و آوردیم بالا را سرش ناگاه
 ...ندکیم هایش،تسخیرم چشم برق هم باز

 .آیمیم ودمخ هب
 .اندازمیم پایین را سرم

 .نمکیم صاف را گلویم
 ننک یآشت عمومحمود با بامبا هک نمکیم کمکمن،:_

 .است يجد و نکسا اش رههچ بازهم .نمکیم نگاهش
 ...انگار هن انگار ...ندارد شنیدن هب یاشتیاق هیچ انگار
 ...هن یا نمک قبول من نیست مهم برایش اصلا انگار

 روش اب یول دیمیم شونیآشت ...هانتخاب شما،بدترین ادهپیشن یول:_
 یمنطق

 ..شد سرد تون وههق:+
 است؟ خونسرد اینقدر آدم،چرا این

 ...ندکیم ام هدیوان آرامشش
 هن انگار ...ردمک رد را ادشهالآن،پیشن همین من هک انگار هن انگار
 انگار

 تون بااجازه شد.. ممنون،صرف:_
 .نمکیم مرتب را چادرم و شومیم بلند
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 ..شودیم بلند هم او
 يباد اپشنک .همرنگش شلوار ـپوشیده،بایا هسرم ي همردان پیراهن

 .ردهک آویزان یصندل از را اش يا ه،سرمیکزرش
 املک رو حرفم من نذاشتین ...نینک رکف دوباره هرحال هب:+

 نداریم... وقت خیلی متاسفانه...بزنم
 دار هخدانگ:_
 خداحافظ:+
 !برساند مرا هک ددهینم ادهپیشن یحت

 ...ردمکیم رد من دادیم هم هرچند،اگر
 ...خانم حاج با ملاقاتم قرار مانده حالا اول... راز از این

 .اندازمیم ساعت هب ینگاه
 .ندارم لاسک دیگر امروز

 .گیرمیم پیش را هفاطم ي هخان راه
* 

 .دهدیم دستم را لیوان و ریزدیم انار آب ،برایمهفاطم
 ممنون:_

 خوردن حرص است،مشغول مشغول دانمیمدهد.ینم جواب
 ...یریختیم لباسش رو رو وههق فنجون باید تو ...ممهفینم من یکنی:+
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  ...یخیل یجورای هی تو...باشم تو مثل تونمینم من هفاطم:_
 هخواست دلش یهرچ پسره یول ...لجباز من...عصیانگر من..هباش:+
 ههوق بابت لابد ..يمداو بیرون هخانمان و موقر یخیل يشد پا ،توهگفت

 يردک رکتش ازش ام
 دهم می بالا را ابروهایم و زنمیم ام هچان زیر را دستم

 ...رفت نوچ...یادم:_
 رودیدرم ورهک از

 یعروس یکال بیا هگیم پسره... یکنی ممتهفینم من...يوا:+
 .یزنیم نیم،لبخندک

 چشم یگی،ميبیا رو یمونهم فلان باید هگیم مامانت
 ممنون یگیم یزنیم ،زنگهنکیم ونهپن ازت رو یچ هوحیدت،هم عمو

 ..بودین هنگفت هک
 ..ینک ازدواج گمیم من هک یاون با باید هگیم بابات
 .خوردیم را حرفش ي هاندازم،ادامیم پایین را سرم

  گوید می پشیمانش لحن با و گیردیم را دستم
 ..نمک ناراحتت خواستمینم یکنی ببخش:+

 !است من یزندگ عیتواق نم،اینکیم بلند را سرم
 باید...هفاطم یول...امیآدم همچین هی من واقعا ...یگیم راست تو هن:_
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 و مامان...داره فرق هم با یخیل وتو من یدارم،زندگ هنگ حرمت
 ...متفاوتن یخیل باباهامون

 رو دلت حرفینکیم صحبت مادرت و پدر با راحت یخیل تو
 ...اس هدیگ هم هشبی آینده هب نگاهتونمن،هفیم
 ...داریم فرق باهم آسمون تا زمین ما یول

 ..هنفعم هب بودنم يالآن،اینجور یول.بودم تو الآن هشبی من،قبلا
 چیست؟ او تقصیر دارد،اما شرم رنگ هفاطم نگاه
 ...نمکیم شکاست،در ام آینده خواهر،نگران مثل

 .دهمیم ترجیح را گیرم هگوش و تکسا ي هپوست همین من اما
 اینجا بگویم و نمک تلفن مامان هب اندازم،بایدیم ساعت هب ینگاه

 .هستم
 .نمک خبرشان دانمیم هوظیف من اما دندار یفرق ها آن يبرا

 ....نیست بردارم،اما را موبایلم تا برمیم دست
 ندکیم نگاهم هفاطم

 شده؟ یچ:+
 .بزنم زنگ هخون هب نیست،باید موبایلم:_

 گذاردیم پایم يرو را موبایلش
 بعدا نیمکیم بزن،پیداش زنگ من مال با حالا بیا:+



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 352  

 

 .نمکیم یقدردان ارشک ،ازيلبخند با و گیرمیم را موبایل
 .گیرمیم را هخان ي شماره و نوشمیم انار آب از يا هجرع

* 
 .بینمیم دونفره میز کی پشت را خانم نم،حاجکیم سفت را چادرم

 .دارمیبرم قدم طرفش هب و شمکیم یعمیق نفس
  شودیم بلند دیدنم با

 دهیمیم دست هم با و نمکیم یدست سلام،پیش در بازهم
 شد دیر هک سلام،ببخشید:_
 عزیزم بشین .ياومد موقع هب نم،اتفاقاکیم دخترم،خواهش سلام:+

 .نمکیم مرتب را چادرم و نشینمیم میز پشت
 نگاهم ،متینيلبخند با خانم ایستد،حاجیم سرمان يبالا گارسون

 ندکیم
 ؟جان یکنی يخوریم یچ خب:+
 خورم،ممنونینم يچیز من:_
 ؟هآخ همیش همگ:+
 ندارم،ممنون میل نینک باور:_

 ندکیم اشاره گارسون هب خانم حاج
 .وههق و بیارید یلاتکش کیک لطفا:+
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 .رودیم و ندکیم یوتاهک ند،تعظیمکیم یادداشت گارسون
 .نمکیم نگاه خانم حاج هب مشتاق

 من؟؟ با داشتین يارکشما....:_
 هتنشس لبش نجک يلبخند .ندکیم نگاهم آرام و هنینباطمأ خانم حاج

 ؟يدار ارک ه؟مگهای هعجل هچ حالا:+
 ..شدم اوکنجک مک هی راستش...یول ندارم یارخاصک..هن:_
 ..نباش نگران:+

 .چیندیم میز يرو را وههق و کیک و آیدیم جلو یسین با گارسون
 ...دخترم هاللّ بسم:+

   بُرمیم را کیک از يا هگوش و دارمیبرم را چنگال
 .ریزدیم اش وههق داخل رکش یمکخانم، حاج

 .تازه و است ،خوشمزهکیک
 یخال جات ائوکاک عاشق ي هفاطم:گویمیم دل در

 دوزمیم چشم دهانش هب ند،منتظرکیم صاف را گلویش خانم حاج
 ...دخترم مادرت يجا منم...جان یکنی راستش:+

 هنداشت یایسترودرب من با بپرسم،خواهشا ازت یسوال هی خوامیم
 ...باش

 ينداد یحسین و راست رو سیاوش جواب هنوزم تو
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 ؟يدار رو سیاوش با ازدواج تو...قصد
 و بود نندهک هکشو سوالش .شومیم خیره هایش چشم در صاف

 ....ام زده من،حیرت
   دهدیم هبگویم،ادام يچیز هکاین از قبل

 و رپد يها يسختگیر وجود با هک هاین دخترم....واقعیت +:ببین
 ...هنکغیرمم تقریبا سیاوش و تو ازدواج گفت هشیمادرت،م

 ازدواج این موافق مادرت، و پدر مخالفت وجود تو،با ببینم خوامیم
 ؟هن یا یهست
 گویمیم صداقت مالک اندازم،دریم پایین را سرم

 ...هن:_
 ....هعلاق سیاوش هب تو ییعن:+

 نمکیم قطع را حرفش هناخواست
 ینیع ...بود یمنطق و یعقلان املاک آقاسیاوش با من ازدواج قصد...هن:_

  بگم؟ چطور
 .ترههب نظر ههم ایشون،از با ازدواج ردمکیم رکف من

 ضعیف حس هی ...راستش ییعن ...نبود یاحساس هیچ گمینم خب
 گمیم راست نینک باور.بذارم هعلاق رو اسمش تونمینم هکبود، هبچگون
 .هبست نقش خانم حاج يهالب يرو تٻرضا نم،لبخندکیم بلند را سرم
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 بخور..دخترم شد،بخور تر راحت ارمونک پس:+
 ...چرا دانمیام،نم ردهک بغض

 .نوشمیم تلخ را،همانطور ام وههق از یمک
 نمکیم هوصل خانم حاج هب را نگاهم دوباره
 و گذاردیم میز يرو را اش وههق شود،فنجانیم چشمانم سوال همتوج

 گویدیم
 و يمعمار یآموزش ي دوره هی هدیگ هما کی دخترم،حدود ببین:+

 تکشر هواس دوره این از .هشیم ربرگزا اناداک تو یداخل وراسیونکد
 .فرستادن هدعوتنام معروف يها ندسهم و معتبر يها

 .فرستادن هم سیاوش و وحید تکشر هواس
 گویمیم آرام

 بود هگفت دونم،عمووحیدیم:_
 ده،دریم ندساهم و ها تکشر هب هک یکمدر و همهم یدوره،خیل این:+

 .دنیا،معتبره سطح
 .بره اوشسی هکگرفتن، تصمیم سیاوش و عموت

 .هپیش ارماههچ مال هقضی این
 یخیل هم تشونکشر و وحید هواس هک سیاوش هواس فقط هدوره،ن این

 .مفیده
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 .دانمیم هم را ها این
 تا ببین ....هدفع هی هک شدیم رفتن ي آماده داشت سیاوش:+

 خط اسمش هوگرن بده... حویلت شکمدار دبای ،سیاوشهدوهفت
 .خورهیم

 است؟ هساخت من از يارک هچ خـــب:_
 شهب وحید و من هرچقدر ...ایران مونده تو يهوا هب سیاوش:+

 كمدر و دوره قید هدیگ هک گفت من هب دیروز ...دهینم گوش گیمیم
 ...ایران هبمون باید ...زده رو
 بخ هک هم مخالفن،تو اینقدر تو مادر و پدر هک حالا جان،ببین یکنی

 واقعا هک هم رهدو ،اینيندار دوست رو سیاوش یگفت خودت
 همه و مونده سیاوش پاي به هم سیاوش ي دخترعمه ثانی در...همهم

 يدختر من حق در و دخترم،بیا ببینکنه.. می رد رو خواستگاراش ي
 ...من پسر دست رو بریز رو یکپا ن،آبک

 .بود هدون هی انتخاباش ي ههم یچگب شناسم،ازیم رو سیاوش من
 ..سکهیچ یا وحید دوست،یا عنوان هب

 یچ هیچ یا معماري یا شغلش هواس
 ...هک همسرم هواس

 ...يبد نجات همخمص این از اونو یتونیم تو فقط
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 هب بدن رضایت هنک،ممیشناسیم رو مادرت و پدر خودت هرحال هب
 ؟؟؟ وصلت این

 ...دهمیم انکت را سرم
 !است محال
 و گفتیم برایم دوره از یوقت ...پیچدیم سرم در عمووحید يها حرف
 اراک سر بالا و بمونم من شده قرار :گرفتیم يشاد برق انشچشم

 ياقتصاد نظر از هم ...یکنی همهم یخیل شکمدر .بره باشم،سیاوش
 ي آینده هواس این ...هشیم معتبرتر ما تکشر رقبا، بین هکاین هم

 .همهم یخیل مون يارک
 قبول ایشون ...دادم رو یمنف جواب پسرتون هب قبلا من خانم حاج_:
 دنرکن

   ...ردمک خطاب خانم حاج پسر را سیاوش یچرا،ول دانمینم
 تو دست از فقط ...نکب اریشک هی خودت یول ...دخترم دونمی+:م

 ...تو فقط ...دخترم یتونیم تو فقط...برمیاد
 ...اندازمیم پر نیم فنجان هب ینگاه

  !تلخ يها وههق از پر ! يزرو هچ
 .دهمیم انکت سر
 یلیفکبلات يبرا سوزد،یایم خانم حاج استیصال يبرا دلم دانمینم
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 ...سیاوش
 ردهک آماده يروز چنین يبرا را دانستم،خودمیم من هرحال در

 ...بودم
 .شومیم بلند

 ...نباشین هم هقضی اون نگران...خانم حاج تون یپذیرای از ممنون:_
 نمکیم حلش من

 فشاردیم را دستم یگرم هب خانم حاج
 یباش خوشبخت ههمیش امیدوارم ... دخترم...ممنون ممنون:+
 ...تون بااجازه:_
 .زندیم یکتاری هب رو هوا .زنمیم بیرون هافک از
 ...گیرمیم پیش در را هخان راه و بندمیم را پالتویم يها همکد

  ...چیز ههم هب .نمک رکف باید
  اش... سیاوش...دخترعمهپدربزرگ،عمووحید، به
  ندارد... گناهی من مثل هم او

 خانه. تا روها پیاده کردن گز دارم،به رفتن راه به نیاز
 

 نظر ه،بهخان اوضاع .شومیم هخان وارد و اندازمیم یفک داخل را لیدک
 .آیدینم راه هروب
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 .آیدیم سالن از نامعلوم و هم در یصداهای
 شومیم شیدهک سالن طرف هب

 ...یانگلیس یهزند،منتیم حرف موبایل ندارد،با رو هب رنگ عمو
 گویدیم عمو هب يچیز یگاه و زده مرک هب دست بابا

 ...هدوخت عمو هب چشم نگران مامان
 مامان:رسانمیم ترینشان کنزدی هب را خودم
 گذارمیم بازویش يرو را دستم

 مامان؟ شده یچ:_
   اندازدیم من هب ینگاه يسرسر و گرددیبرم مامان

 نیست خوب پدربزرگ :حال+
 طرفم هب شده يچیز همتوج انگار انهمامان،ناگ .شومیم هکشو
 زندیم فریاد و گرددیبرم
 یـــــکنی:+
 .گیردیم را هخان لک وتکس

 .گردندیبرم طرفمان هب بابا و عمو
 .پردیم بیشتر رنگش عمو چرا،اما دانمینم

 ..دوزمیم ها آن ي ههرس هب را متعجبم نگاه
 ...چادر: دزنیم لب عمو
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 ...گذارمیم سرم يرو دست ناخودآگاه
 ...ام شده هخان وارد چادر با

 ...میدمهنف اصلا هک بود درگیر رمکف آنقدر
 گوشش يرو را است،آن شده موبایلش همتوج تازه انگار عمو

 ..گذاردیم
 .پابرجاست وتکس همچنان

 ...من هب خشم از یهای هرگ با دارد ینگران بابا،رنگ نگاه
 شدکیم یعمیق ند،نفسکیم قطع را بایلمو عمو

 ....برگشت......رکخداروش:_
 ..شدکیم راحت نفس بابا

 .آوردیم جا هب رکش ي سجده و افتدیم زمین يشود،رویم خم عمو
 نشیندیم لبم يرو ياش،لبخند یخوشحال از

 ...است هوابست پدربزرگ هب چقدر دانمیم من
 كپا ار موقعیتم..پردیم بمل از آوردم،لبخندیم بیرون رکف از بابا يصدا

 ...بودم ردهک فراموش
 آبروي با کردي قصد سرت؟بازم رو هچی قجر دهع اسلب این یکنی:_
 کنی؟ بازي ما

 ...ترسمیاست،م خشمگین لحنش
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 حرف بعدا بذا نیست خوب حالت الآن ...مسعود: شودیم بلند عمو
 ...زنیمیم

 .اندازمیم پایین را سرم
 تیزش كنو ي هکت شود،یم هکت رهزا و ندکشیم بغضم ي هشیش

 . رودیم فرو قلبم در و شودیم هم،خنجر
 .شودیم سرازیر مکاش و لرزندیم هایم لب
  گیردیم را جلویش عمو هک بیاید طرفم هب خواهدیم بابا
 ...وحید نک ولم:_
 ...هسال شانزده عصیانگر یکنی شومیگیرم،میم دست با را هایم کاش

 كناز و رود هنشان را چشمش يبالا يابرو یسک بود یافک هک يدختر
 .ندک گل،نثارش لطیف برگ از تر
 .بودم ردهک فراموشش سالیست چند هک دیگرم ي هنیم شومیم
 ...بودم ردهک دفنش خودم دستان با هک تندخو یکنی همان شومیم

  ...ام یلکش این من ...همینم من بعد هب این از بابا:+
 داري دوست شکلی این گها ...هخودت دست همگ:آیدیم جلو مامان
 ...يبر بیرون هخون از يندار حق دیگه باشی

  ....چون امیلکش این من...مامان هن:+
 ندکیم قطع را لاممک بابا
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 ؟هیادت شکب خط چادرو دور گفتم پیش ارسالهچ:_
 ...بیار درش یکنی ...بیار درش:گویدیم مامان
 پردیم دهنم ر،ازکف بدون

 ...ردمک قبول رو بابا شرط من یول:+
 شودیم وتکس دوباره

 ...گفتنش از نیستم اندازم،ناراحتیم پایین را سرم
 ...ههم نفع هباشد،ب ترهب اینطور شاید
 ...ردمک رکف را،فقط مسیر تمام
 ؟؟؟یچ:پرسدیم غیظ با عمو
 نمک ازدواج مسیح با هک نمکیم من....قبول:+

 ...شده متوقف قلبم نمکیم آید،حسیم سرم پشت از یصدای
 لامس:_
  ...را صدایش هک ام شده هدیوان آنقدر ییعن

 با صبح؛ يها لباس همان با ایستاده، سرم گردم،پشتیبرم سریع
 ...روحیب و احساس،سرد بدون هم باز ها چشم همان
 ..نمک یهت قالب هک است الآن هم نمکیم حس

  شدم مزاحمتون بدموقع جان،ببخشید عمو:آیدیم صدایش دوباره
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 ...ندک پرواز بدنم از روح هک است ،الآنگرددیبرم طرفم هب
 بگوید؟؟ هچ هک آمده آمده؟ هچ يبرا

 لامکگیرد،یم طرفم هب را موبایلم و ندکیم جیب در دست مسیح
 و هایش لب نجک عجیبش لبخند و ندکیم برابر هزار را تعجبم گرمش
 ..است زمستان سرماي یادآور هک نگاهی

 ...یگذاشت جا من پیش ور بودیم،گوشیت هم با هک صبح:_
 ...گیرمیم دستش از را موبایل زحمت هب و دهمیم قورت را دهانم آب

 ...آمده غرض و قصد با آدم بودیم؟؟این هم با هک صبح
 شود،یم روشن موبایل ي هصفح هلحظ همان

 او!!! طرف از اس ام اس
 یمک لبخندش باباست،اما هب او چشمان نم،کیم نگاهش هناخواست

 .شودیم عمیق
 " نکن خراب رو يباز "

 .نمکیم بلند را سرم
 .تلاطم در مسیح و من بین و است یعمو،عصب نگاه

 هایش لب يرو رضایت لبخند و رسدیم نظر هب بابا،خوشحال
 ...هنشست
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 و ندکیم من هب معنادار يها نگاه یگاه بابا،فقط مثل درست هم مامان
  ..خنددیم
 اندازم. می پایین را سرم خجالت با

 ...جان،بشین مسیح بیا:دآییم جلو بابا
 برم من اجازتون عموجان،با هن:_
 ؟يبر يخوایم جاک ...ياومد تازه بابا يا:خنددیم بابا
 ...رسیمیم خدمت حالا.. زیاده وقت:_
 یخیل..ياومد هک خوشحالم یخیل :دهدیم دست او با مکمح و گرم بابا
 اجازه هاگ عمومسعود،عمووحید،زنعموجون خب همینطور... منم:_
 ...بشم مرخص هدیگ من ینبد

 ياومد خوش..پسرم ياومد خوش:گویدیم مامان
 !!!!پسرم

 ..باشد ردهک خطاب دخترم را من مامان آیدینم یادم
 برم؟ من نیست يامر هاگ خانم:آیدیم باز صدایش

 .شودیم برقرار وتکس هلحظ چند
 ...نمکیم بلند را سرم
 است من هب بابا و مامان خشنود نگاه

 ...ندکیم نگاه را مسیح،من و
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 بودم؟ من مخاطبش ییعن ؟؟ است من جواب منتظر ییعن
 !دربیاورم تعجب،شاخ شدت از اگر نیست محال
 هب:موج از پر و است لرزان اندازم،صدایمیم پایین را سرم دوباره

 ...سلامت
 ...نندکیم اش ی،همراه هبدرق يبرا بابا و مامان و رودیم مسیح

 ...ندکیم نگاهم هلحظ چند و گرددیبرود،برم بیرون هکاین از قبل
 ..نشوم زمین نقش تا گیرمیم سرم پشت دیوار هب را دستم
 ردم؟ک هچ من؟!خدایا

*  
 صورتم يرو را چپم دست و اندازمیم تخت يرو را چادر و یفک
 .گذارمیم

 ...هسال نوزده دختر کی يفشار،برا ههم این
 خدایا؟ دارم طاقت چقدر من مگر

 .دارمیبرم را موبایلم
 .بگویم برایش را شرایطم باید .نمک خبر را او باید
 ...نرود شرایطم بار زیر اگر ...من يخدا يوا...ندکن قبول اگر

 ...پذیرمینم هم ند،منکن قبول اگر اصلا...اصلا
 نمکیم ارسال پیام برایش

 {بزنم حرف باهاتون باید}
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 .شودیم باز در و خوردیم در هب يا هتق
 .گردمیبرم

 .ایستاده در ارچوبهچ ناراحت،در و ینعصبا عمووحید
 .بودم ندیده خشمگین اینقدر را حال،او هب تا

 آیدیم جلو
 بود يارک هچ این ؟؟يدار عقل بده منو ؟جوابيدار عقل تو:_

 یچ مسیح از تو ؟؟ینکیم ارک یچ يدار همعلوم ؟؟اصلايردک
 ؟؟یدونیم

 چشمم آتشفشان م،ازکاش يها گدازه و هستکش هناخواست بغضم
 ..زنندیم یرونب

 عمو؟:+
 اش هشان يرو دست و بروم جلو خواهمیند،مکیم من هب را پشتش
 .آیدیم موبایلم اس ام اس يصدا اما بگذارم

 !او از دارم،پیامیم برش
 .نداشتم را سریع،انتظارش چقدر

 [هدیگ ساعت نیم بودیم صبح هک یجای همون]
 ...است مرموز چقدر آدم اندازم،اینیم تخت يرو را موبایل

 !!يپر هم است؟شاید است؟جن آدم اصلا
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 .دوزمیم عمو چشم در چشم و رومیم جلو
 ...دمیم توضیح براتون رو یچ ههم من...نینک اعتماد من هب عمو:+

 مطمئن...هست یچ ههم هب حواسم ....بدین وقت مهب مک هی فقط
 ..باشین

 .دهدیم انکت را سرش عمو
 ..بزنم حرف حمسی با باید ...تو هب بسپارم تونمینم:_
 برسونین؟ خیابون سر شاپ یافک تا رو من هشیم عمو:+
 ...ههفت ساعت یکالآن؟؟نی:_
 عمو هضروری:+
 .دزدمیم را ند،چشمانمکیم نگاهم كوکمش
 ..هباش:_
 بخونم نمازمو من پس:+

 .نمکیم سر را رود،چادرنمازمیم بیرون اتاق از عمو
 جز ههرچ م،ازنکیم یخال را مذهن ي هخانکتاری و بندمیم قامت

 هجرع و سپارمیم خدا مقتدر و ربانهم دستان هب را خودم...خدایم
 ...نوشمیم یهال تقدیر شربت از ،هجرع
 

 باز را اش یایمن مربندک عمو هک شوم پیاده خواهمیم
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 .گردمیند،برمکیم
 ،عموهن شما:_
 همسیح ماشین،ماشین این نیام؟؟ من ؟ینکیم یشوخ:+

 .ندکیم اشاره شده كرپا جلوتر هک یاتومبیل هب
 خودم اول بذارین باید فقط ...دمیم توضیح براتون رو چیز ههم عمو:_

 ...نمک صحبت باهاش
 .شومیم پیاده ماشین از و زنمیم یگرم مانده،لبخند عمو،مستأصل

 ...مانده قرارمان تا يا هدقیق چند بازهم
 .است یقول خوش آدم نظر هبینمش،بیم

 ...صبح يها لباس همان، هایش اس،لبهنشست صبح میز همان پشت
 .رسدیم نظر هب هخست یمک اش رههفقط،چ

 خمیازه و هگذاشت دهانش يجلو را ،دستشهبست را چشمانش
  .شدکیم

 ..هاست هبچ هشبی حالت این در چقدر
 .ندکیم باز را نشینم،چشمانشیم میز پشت

 .دبازینم را خودش اصلا شود،امایم متعجب دیدنم با
 دهمیم سلام

 .دهدیم را سلامم ،جوابيجد و کخش رهمانطو
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 داشتین؟؟ ارمک هکاین سلام،مثل:+
 ...موند ناقص هاتون حرف گفتین صبح:_

 زندیم پوزخند
 ...نمک املشک هک نذاشتین هبل:+
 .برسم نظر هب آرام حداقل باشم،یا او،آرام مثل نمکیم یسع
 الاحینبود،ول هتاندوس صبح،اصلا يها صحبت دارم ببینین،قبول:_
 .بزنیم حرف موردش در واضح مدماو

 ..ندکیم نگاهم گوید،فقطینم يچیز
 ...یاحساس هن و دارد یخاص يگرما هن نگاهش

 ...است روحیب و سرد
 دهمیم هادام را حرفم و نمکیم فرار نگاهش از

 شهب راجع ندارم دوست اصلا هکگرفتم، قرار یموقعیت امروز،تو من:_
 ...ردمک رکف ادتونهپیشن هب یول ...بزنم حرف

 ندکیم اشاره گارسون هدست،ب با و ندکیم پایین و بالا را سرش
 ؟یچ الآن...نخوردین يچیز صبح:+

 يچا فنجون هی هشیم هاگ:_ 
  ندیدم! امروز هاي قهوه از خیري
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 ندکیم گارسون هب رو
 لطفا یچای تا دو:+

 .رودیم گارسون
 .اندازمیم پایین را ند،سرمکیم نگاهم دوباره

 شپی رفتم من ببینید...گمیم براتون اول از الآن یول صبح،نشد:+ 
 عمومسعود یول نگفتم اینطور من که کنم می تاکید ...عمومسعود

 ...آشناییم هم با قبل از شما و من انگار هک ردک برداشت يجور
 بگم؟ چطورییعن

 دهدیم انکت را سرش هلافکند،کیم نگاهم
 هدیگ شد:+
 دیگه؟ شد یچ:_
 یخیل شما و من ردک رکف عمو هک رفت پیش يجور صحبتامون:+
 ...دوستیم ....هم با هوقت
 ؟؟یچ ییعن:_
 ...شد نفعمون هب ی،ولهبش اینطور خواستمینم من:+

 خودشان من،مثل هک ندارند باور من يبابا و مامان چرا زنم،یم پوزخند
 ...نیستم

 پسر دوست من ردهک رکف یوقت شده خوشحال بابام مطمئنم:_
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 ...دارم
  ...نشیندیم لبش يرو یرنگ مک لبخند زند،اماینم ،پوزخندبار این
  ...رنگ مک یخیل

 شد خوشحال واقعا +:آره...
 ...نمکیم راست و چپ را سرم
 دهد می ادامه

 و مامان ...دردیم هم مورد این ،درهای مسخره اصرار هچ دونمینم:+
 ...ننکیم اذیت یخیل منم يبابا
 هکاین هنیستم...ن گذرونیا وقت و بازیا مسخره جور این اهل لاک من اما

 ...میاد بدم ارمک این از یول ..نمک رکف شما هشبی
 ...آیدینم چشم هلامش،بک در يتحقیر

 دهدیم هادام را حرفش
 کش هک ردمک رفتار يتون،اونجور هخون ماومد یوقت همین يبرا:+

 ...ننکن
 میدمهف:_
 ...من ادهپیشن اصل اما و:+

 هی تو مدت هی هم با .. ينیم،صورکیم واجازد هم با شما و من ببینید
 رو حقیقت سکهیچ یول ...ههمسای تا دو نیم،مثلکیم یزندگ هخون
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 یعنی ، هنک یآشت من يبابا با هشیم شما،مجبور يبابا بعد ..هدونینم
   ...هنکیم نظر صرف ایتشکش از پدربزرگ و نینکیم مجبورش شما

 احساسات يرو از نون،فقطک یآشت این يبرا شما اصرار ههم :این_
 است؟ هبشردوستان

 ...رسمیم خودم منافع هب منم مطمئنا...هن هک ه+:معلوم
 ؟؟یمنافع هچ:_

 ام؟ زده یاشتباه حرف ندکند،نکیم نگاهم تیز
 بدونم باید ردمک رکف ببخشید....:_
 هم یبچگ همون از ...متنفرم یوابستگ از مننیست، مشکلی:+

 يدارحساب بابام هارخونک تو م،بود یدبیرستان هک یبودم.وقت مستقل
 دوران بود،تو خودم جیب تو دستم یبچگ همون از ی.یعنردمکیم

 تکشر دوتا تو ،هم بابا هارخونک تو ردم،همک ارک هم یدانشجوی
 دست خودم واس تکشر هی تونستم تا ردمک انداز پس اونقدر ...هدیگ

 طرشخا هب ...هخودم مال خب ی،ولجوره و جمع و کوچیک ..نمک پا و
 ...بابام یحت..نشده دراز یسک پیش دستم

 !آریاها خون تو هعجیبی غرور هچ این:_
 ه...بیآریای اصل در شمام یول باشین.. نیایش الآن شاید:+

 در نم،اونمک حفظ رو اموالش و مال دادم قول بابام هب من...هرحال
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 رو تمکشر باهاش نمتویم هک یپول هی ..دهیم یپول هی مهب عوض
 مبد گسترش

 !؟هبش دراز یسک پیش دستتون خواینینم گفتین هک شما:_
 هی نم،مثلکیم ارک بابام هواس دارم واقع در ازدواج این با من:+

 ....يصور ازدواج این ...ارمندک
 ...متنفرم اصطلاح این روم،ازیدرم ورهک از

  دومیم لامشک میان مکمح و بندمیم را چشمانم
 ؟يصور ازدواج نگین اینقدر هشیم:_

 دهدیم هیکت اش یصندل یپشت هب و زندیم پوزخند
 ...هدیگ هصوری خب:+
 ...خاص شرایط با یول نیمکیم ازدواج هم با واقعا ما ...هن:_

 بگم؟ چطور
 ....واقع در...نیستیم یواقع يآقاها و خانم مثل یول نیمکیم ازدواج

 ...نمک منتقل را منظورم باید چطور دانمینمنم؛کیم ثکم
 ...شدم حساس هلمک این هب من فقط ولی...شماست با حق:_
 یول...همزخرف هلمک ظاهر ...نمیاد خوشم ازش یخیل منم...هباش:+

 هواس مامانم مدام يارااصر دست از منو ...دهیم نجات رو آدم یلک
 یسع یشرایط هر تحت هک آویزون يدخترا شر از همینطور.ازدواج
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 ...ننک وصل نم هب خودشونو دارن
 ...نمک تحمل متوانینم بازهم

 ؟؟هردنک صحبت طرز هچ این نم؟؟کیم خواهش:_
 ندکیم جور و جمع را خودش

 معمول روابط از من ...هواقعیت یول ردمکن استفاده یخوب لماتک از:+
 ..باشما شما،مقید مثل هکاین هن ...نمیاد خوشم پسر و دختر بین

 از یخوب هب زاهاست و تحقیر حنل بار ند،اینکیم اشاره چادرم هب
 .هویداست لامشک

 شونهب هم یاحتیاج ...ندارم روابط مدل این هب يا هعلاق لاک یول:+
 ...ندارم

 جنسانم هم از يمعدود يارهاک یبعض گیرم،ازیم نشنیده را حرفش
 ازدواج پولدار يپسرها با طریق هر هب دارند یسع هک ...دارم خبر

 توهین ها آن هب ندارد حق دیگر سکچهی هن و مسیح هن نند،اماک
 .ندک

 ارمبذ شرط هک نیستم یموقعیت تو دونمیم ...دارم یشرایط هی من...:_
  ...هرحال هب ...خب یول
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 بگذارم؟؟ شرط توانمیم من شم،واقعاکیم خجالت
 ...ام ردهک قبول یوقت
   گویدیم خونسرد یخیل

 ...رسیمیم توافق هرو...ب شرایطت +:بگو
 از رو حقیقت شدم حاضر خاطرش همن،ب ...هچادرم ترینش مهم:_

 خریدم،و جون هب رو شون یمحبت مک ...نمک ونهپن مادرم و پدر
 رو چادرم هتونینم يچیز هیچ بدونین هک گفتم رو اینا ...ردمک حفظش

 ...بگیره من از
 گویدیم تفاوت یب

 سر چادر خواستین ...نداره یربط من هب شما پوشش:+
 ...نینکن سر نین،نخواستینک

 !زندیم حرف اش يارک کشری شپوش ي درباره انگار
 ازدواج هب يا هعلاق هک است این ي هنشان حداقل است.. ها،خوب این

 ...ندارد من با
 ندکیم نگاهم

 يبعد شرط و:+
 اندازمیم پایین را سرم

 از ...هخون تو شیم،یم محسوب هم ي ههمسای یوقت تا هشیم:_
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 نین؟؟کن استفاده مشروب
 میخاراند را اش هشقیق

 میگم،من تون خاطرجمعی محض اینا؟فقط و هان....حرومآه چرا؟؟:+
 و دارم نیاز تفکرم قدرت به زنم...من نمی و نزدم مشروب به لب

 ؟یچ هدیگ کنم.. نمی مصرف رو کنه زایلش که چیزي
 ..برنمیام پسش از ییعن ...نمک يباز نقش تونمینم شما مثل من:_

 ...هگری زیر بزنم بود کنزدی ش،پی ساعت دو یکی همین
 ؟هدیگ ...نمکیم نباشین...حلش اون نگران:+
 ....ندارم دماغشم و دل نیستم.. حرفا این و مراسم اهل من:_
 ؟؟..هست يچیز هاگ بازم..نیمکیم يارک هی اونم هواس هباش:+
 یهیچ ..هن:_
 افتاد آسیاب از هک ها آب و شیمیم ههمسای...ردیمک توافق پس:+

 ؟؟يچیز هی فقط ...شیمیم جدا
 ؟یچ:_
 ...نیست یلکمش هبش سیاه ام هشناسنام بارم ده ییعن پسرم.. من:+
 نیاد؟؟ پیش یلکمش شما یواقع ازدواج هواس یول

 ..نمک ازدواج تونمینم وقت هیچ من...هن:_
 ...نمکیم نترلک را خودم..یواقع ي خندد،خندهیم



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 377  

 

 خندین؟؟یم چرا:_
 و نمکینم ازدواج وقت هیچ من گفتیمیم بود. بچگیا مال حرف این:+
 ازدواج باید روز هی يدختر هر بالاخره .شمینم جدا بابام و مامان از
   ...هدیگ هنک
 ...بارهیم هاتون حرف يرو و سر از :منطقگویم می دلخوري با

 يجا صورتش،لبخند ياهانت هنوز اماند.کیم نترلک را اش خنده
 ...چشمانش ي نندهک خیره برق نارکدارد،

 در ...نمکیم حل اونم؛دارم آشنا حوالا ثبت تو من ت...نیس مهم:+
 بودن صوري از ولی بدم آشتیش عمو با دادم قول بابام به من ضمن

 بفهمن.. باباهامون و مامان نباید شرایطی هیچ تحت خبره.. بی ازدواج
  بدم. دست از رو مامانم اعتماد خوام نمی من
  دهم می تکان سر

 برم من ندارین يارک هدیگ هاگطور... همین منم:_ 
 .باشین من خبر منتظر پس ..هن:+
 خداحافظ:_
 يردگیبرم چطور شب موقع این پرسدینم یحت ...آیمیم بیرون هافک از

 ؟؟هخان
 ...سوزدیم ندارد هک یغیرت و رگ يبرا دلم
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 .ندکیم نگاهم عمو ...شومیم ماشین سوار
 بگم براتون تا بیفتین راه عمو:_

 .زندیم استارت عمو
 .نمکیم تعریف را پیاز تا سیر از برایش و نمکیم تر را لبانم
★ 

 دادم،جز توضیح عمو يبرا را چیز ههمگذارم.یم شوک داخل را چادرم
 من ضایتڔ ...شدم راضی عمومحمود و بابا یآشت و او خاطر هب هکاین

 هب ...و ... پدرم خاطر هب و پدربزرگ خاطر هب و بود عمووحید خاطر هب
 خانم... حاج خواهش و سیاوش خاطر

 موع خوامینم ...ایتکش ي هقضی و یآشت جز هگویم،بیم عمو هب را ههم
 .ندک منصرف تصمیمم از مرا ندک یسع ماجرا این خاطر هب

 .شودیم اتاق وارد عمو
 ؟؟ چرا . یکنی ممهفینم هنوزم:_
 چرا؟؟ یچ:+
 ؟؟هن دانیال مسیح؟؟چرا چرا:_

 .نشینمیم تخت يرو نارشک
 ازم خواستگاریم... اومده واقعا داره... دوست منو دانیال عمو:_

 سابوک هی ...هبازی هی عین ..هن مسیح یول ..نمک يهمسر براش خوادیم
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 رو یکی مسیح و دانیال بین باید من..هشیم تموم بالاخره ی،ولهطولانی
 تا باشم مسیح اجباري مهمون دم می کنم...ترجیح انتخاب

 گردم برمی دبع کنم می زندگی باهاش مدت دانیال...یه همسرواقعی
  بابام... و مامان پیش خونه

 بهتره... همه براي اتفاق این
 ...دهشن اندازد،قانعیم پایین را سرش عمو
 نای اما...نمک ازدواج مسیح یا دانیال مثل یسک با توانمینم هرگز من

 فیلم مثل..نیست ارک در یازدواج ...است متفاوت یمکماجرا،
 ...يباز است،مثل

 مو؟؟ع بپرسم سوال هی:_
 شودیم خیره چشمانم هب

 شناسین؟؟یم املک رو مسیح:_
 ندکیم پایین و بالا را سرش

 رو تو هک همونقدر ..ینک رکف هک يچیز از بیشتر یخیل آره...:+
   ...شناسمیم

 کنم. می پایین و بالا را ام جمله و دهمیم قورت را دهانم آب
 اعتماده؟ قابل:_

 ندکیم نگاهم عمو
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 قابل اگه ینکیم خیال ..داره هفاصل تو يآلا ایده با فقط ...همعلوم:+
 رد؟کیم قبول رو ادشهپیشن نبود،بابات اعتماد

 شناختدش تازه هک بابا:_
 ...بود یمان و مسیح هب حواسش دورادور بابات ...من عزیز هن:+
 ...دارن یسن اختلاف سال ،دوهمسیح ،برادریمان

 رشوکف یمان و حمسی هک یجای از و بود هسای تو ،باباتجاها یخیل
 بابات طرف از ها، کمک اون دوننینم هنوزم ...ردک شونکمک ردنکینم

 ...بوده
 . هبابات هشبی املاکمسیح، ؟!یکنی یدونیم واقع در

 یسک ذارمینم ...نارتمک ...پشتتم ،منیگرفت رو تصمیمت هک حالا
 یمهم یخیل تصمیم.نک جمع رو حواست هم ،توهنک اذیتت

 ...شبا خودت ،مراقبیگرفت
 .شودیم قطع عمو حرف و خوردیم در هب هتق چند
 بفرمایید:گویمیم و نمکیم خم را سرم

 .آیدیم اتاق مامان،داخل و شودیم باز در
 . شویمیم بلند احترامش هب

 یعصبان و يجد ي هپوست از ..هنشست لبهایش يرو یعجیب لبخند
 ...آمده بیرون اش
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 .نشیندیم مبل يعمو،رو و من يرو هب رو
 مامان؟ داشتین يراک:_
 ...اینجا میان اش،فردا خانواده و مسیح:+

 .لرزندیم ناخودآگاه هایم نم،لبکیم بلند را سرم
 هایم کاش نم،شایدکیم حبس را نفسم و اندازمیم پایین را سرم

 ...شوند حبس هایم کپل ي پرده پشت
 .نشیندیم رمناک و آیدیم شود،جلویم بلند مامان
 .شد خارج اتاق از عمو هک شومیم همتوج نم،اماکینم بلند را سرم

 ندکیم بغلم مامان
 ...یباش شده بزرگ اینقدر هشینم باورم:_
 .ندکیم بلند را سرم و گیردیم را ام هچان
 .زندیم هحلق درونشان کاش و لرزد یم چشمانم ي هتیل
 هک يپسر هک یباش خوشحال باید الآن ؟ینکیم هگری چرا إ... إ إ:_

 هبل هواس اومد بابات یوقت بیاد. قراره اره،د دوست و يدار دوسش
 ..نبودم خودم پوست تو خوشحالی از برون،من

 هب بعید مامان است،از عجیب.زندیم ها حرف این از هک است بار اولین
 .آمدیم نظر
 خوشبخت داره.. دوس رم تو...هخودمون هشبی .هخوبی پسر مسیح:_
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 ..مامان یکنی یبش
 ..گذارمیم مامان ي هشان يرو را سرم
 ام؟ هگذاشت یسخت يباز هچ در پا من داندیم هچ من مادر

 ....ردندکیم مکدر یمک نبود،اگر بابا و او يها يرهم یب اگر داندینم
 ...شوم کسب ریزد،بایدیم هایم کاش

 ...دانمینم هیچ ایشهانت از هک بگذارم یمیدان در آماده،پا باید
 .مآییم نظر هب من،ضعیف هک است یشب آخرین امشب

 تدرمق یکفردا،نی و نمکیم دفن امشب را ضعفم نقاط و لاتکمش تمام
 ...آورمیم در يپیروز عقد هب ههم چشم يجلو را

 تمام شود،مثلیم حل خدایم ي هپشتوان هماجرا،ب این و لکمش این
 ...شودیم باز زندگیم يها گره

 ...ندکینم رهایم هک یانایتویخدا هب نمکیم لکمن،تو
 ...دارم ایمان شایربانهم و او هب

 ..بگویم هفاطم يبرا پرماجرا روز این از .بایددارمیبرم را موبایلم
 او يصور همسر ردمک قبول هک من و مسیح خانم،تا حاج دیدن از

 ...بشوم
 

 .دهمیم عمو دست هب را یگوش
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 تونمینم من یکنی:_
 خودم شمیم مجبور نینکن اروک این شما هاگ ...عمو نمکیم خواهش:+

 .نمبز زنگ
 ندکیم نگاهم یناراحت با

 ...نبود این تو حق یول:_
 .گیردیم صورتش نارک را یگوش و گیردیم شماره

  نبود... این هم سیاوش :حق_
 و گیرمیم دندان هب را لبم ي هگوش.دارم استرسگذرد،یم هلحظ چند
 .نمکیم رها

 .گیردیم صورتم از را نگاهش عمو
 ...الو:_
 ؟؟يچطور سیاوش سلام:_
 خبر؟ هچ ...هالحمدلل خوبیم مام ممنون:_

 رودیم راه و شودیم بلند عمو
 .بگم؟ چطور دونمینم راستش:_
 ...برادریم مثل ما دونمیم آره:_

 ...شمکیم خجالت ..اندازمیم پایین را سرم
 وششفرام هدیگ بگم تهب گفت ...بزنم زنگ هک گفت یکراستش،نی:_
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 ..همنفی جوابش ..ینک
 ..هنکیم فرق هقضی هدفع این ..هن:_

 .بنددیم را چشمانش عمو
 ...است هدیگ چیز ه،قضیهن بده... گوش سیاوش:_
 ...هنکیم ازدواج داره یکسیاوش،نی:_
 ؟؟يدار صدامو الوو...الووو:_
 ؟يا یشوخ هچ ..تو جون هب هن:_
 ...گمیم برات رو یچ ههم..اونجا میام الآن من ..نک صبر:_
 ...اومدم،اومدم:_

 .داردیبرم را سریع،پالتویش عمو
 ...نبود هم سیاوش حق این..یکنی:_

 ...شودیم خارج اتاق از و
 ...شوند سرازیر ها کاش هک بگذارم د،نبایدکبتر بغضم گذارمینم

 ...هستم يدیگر یکنی امروز من
 ...نمکیم دعا اش یخوشبخت و سیاوش يقلبم،برا ياهانت خدایا،از

 آیدیم در پشت از منیر يصدا
 خانم؟؟ یکنی:_

 ..شمکیم عمیق شوم،نفسیم مسلط ابماعص هب
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 .ام سپرده تو هب را خودم خدایا
 خانم؟ منیر هبل:+
 ...رسنیم موناهم الآن ..شین آماده مک مک گفتن خانم هافسان:_

 دهم،اوووفیم بیرون را نفسم
 ...شد شروع يباز شب هشد،خیم شروع
 ...تو هب لعنت
 یست؟؟ک<< تو>> مخاطب این دانمینم هم خودم

 .شومیم خم طرفش هآید،بیم بایلممو يصدا
 .است هفاطم

 هفاطم الو:_
 ؟يچطور یکنی سلام:+
 ؟یخوب تو ..ینگ یبگ اي:_
 هپایین،ی شیطون خر از بیا ...نشده دیر هنوزم ببین یکنی اوهوم...:+

 ...نک خلاص رو خودت بگو هن
 ...گرفتم رو تصمیم ترینهب ،منهفاطم:_
 ...نک رکف بیشتر نمکیم شخواه یکنی؟هتصمیم ترینهب این يجاک:+
 ندارم را ها حرف این .طاقترومیدرم ورهک از

 يجا ه،بیمن دوست واقعا هاگ ...ندارم حرفا این هب ينیاز من ..هفاطم:_
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 تموم روز هی ابوسک این بگو بده.. دلداریم نصیحتا،فقط این
 ...هفاطم دارم نیاز امید هب الآن من...هشیم

 هم باز ...نمکیم كپا را هایم کاششود،یم برقرار وتک،سهثانی چند
 ..برود پیش اینطور نباید ...باختم را خودم

 هست؟ یلکش هچ یروحان پدر این ببینم بگو اول یول ..هباش:+
 خندم،فارغیم .گیردیم را هفاطم يادا از پر يصدا ي ه،همیشوخ لحن

  ها... مسیح و ها شسیاو و لاتکمش تمام از
 ؟؟یروحان :پدر_

 این ..هنک عوض اسمشو بره بگو يشد زنش خدا رو وت ..هدیگ آره:+
 ...بگو ش هقیاف از...هآخ هاسمی هچ

 ..همعمولی صورتش ؟؟هآخ بگم یچ:_
 ...هباش خوشگل نباید هک مرد ..هخوب یمعمول:+

 از وانمتینم ..سکهیچ هب ه،نهفاطم هب هن بگویم... چشمانش از نمیتوانم
 توانمینم هم را خودم یحت ...بگویم چشمانش ي العاده خارق برق

 ...مرموزند برایم اینقدر ها،چرا چشم این هک نمک هتوجی
 ؟یبپوش يخوایم یچ لباس حالا:+

 .ندکیم دعوت خودم هب ،مراهفاطم يصدا
 نظرت؟؟ هب بپوشم یچ ..دونمینم:_
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 یپدرروحان ..هدیگ بیاد خوششون باباش و مامان بپوش يچیز هی:+
 ...هرفت پسندیده هک

 .نددخیبندش،م پشت
 ؟؟هفاطم:_
  ...تسلیم من هباش هباش:+

 شودیم عوض لحنش 
 .باش خودت مراقب یکنی:+

 .است یافک امروز يشود،برا يجار هایم کاش هم باز بگذارم نباید
 ..تماسیم در باهم بازم ..هفاطم برم من:_
 داحافظخ..نذار خبرمیب ...سلامت هب برو:+
 خداحافظ:_

 .اندازمیم تخت يرو را تلفن
 !ام شده ینارنج كناز درچق من

 .رومیم مدک طرف هب
  ...یتوس يها طرح با سفید يروسر و پوشمیم یتوس بلند پیراهن

  مرده! رنگ
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 ام! پاشیده جوانیم تمام به مرگ گرد
 برایم هآین درون خترد این اندازم،چقدریم هآین در خودم هب ینگاه
  .است هغریب
  شد... می لاتمشک این تمام حلال زمان کردم می صبر اگر شاید

  نه! اما
 مادرم و پدر تفکرات نه و دهد می تغییر را من عقاید نه زمان گذشت

  را...
 درگیرتر... را من و کند می امیدوارتر را سیاوش زمان گذشت

 .نمک تلف وقت این از بیشتر نباید
 .است مکحا هخان بر یجیبع جوش و جنب .رومیم بیرون اتاق از

 نارک و هگوش آمدند،یم بزرگ يها ینماهم در فقط هک یارانکخدمت
 .بینمیم هخان
 نفره؟؟ هشت کوچک یمانهم کی يبرا تقلا،فقط ههم این

 .رومیم طرفش هشنوم،بیم سالن ي هگوش از را مامان يصدا
  ...نشده من حضور همتوج هنوز است. تلفن با صحبت مشغول

 ...شد یویه،یهدیگ آره:_
  ...یجورای هی هع بُرون هبل ...نیست هک يخواستگار هن:_
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 هوقت یخیل رو ههمدیگ نفر دو این هدیگ آره باشین... :سلامت_
 ...هبش یرسم یچ ههم گفتیم مام ...شناسنیم
 .رومیم هآشپزخان طرف هب

 مسیح با خواهمیم هعلاق يرو از من نندکیم خیال واقعا بابا و مامان
 .نمک ازدواج

 .آیدیم شک هایم لب يرو يپوزخند رشکف از
 ؟!...مسیح به هم آن...هاقمن...عل

 .است دار خنده
 ...است دیدن كتدار مشغول سخت شوم،منیریم هآشپزخان وارد

 منیرخانم خداقوت:_
 .بینمیم را خوشحالش گردد،صورتیبرم هک طرفم هب

  خانم... عروس برم قربونت:+
 گیردیم را بازوهایم و آیدیم جلو 

 ...هماشاءالل ..برکا هالل هزار ...هماشاءاللّ هزار يشد ماه چقدر:+
 منیرخانم؟ رمیم دارم من هک یخوشحال هم تو:_
 یسک هر بالاخره ..گرفتین سامون و سر هک خوشحالم من خانم. هن:+

 ..هنکیم ازدواج روز هی
 مرا ي هغص ندارم وستد ...بزنم برهم را اش يشاد آیدینم دلم
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 يسو هب من نندک رکف منیر و بابا و مامان هک همین ..بخورد
   ...افیستک روم،برایمیم یوشبختخ
 .برس ارتک هشم،بینم :مزاحمت_
* 

 ..بگویم خوشآمد تا ایستمیم سالن يورود در بابا و مامان يرو هروب
 .ندک یم یراهنمای را ها مانهم هک آیدیم منیر يصدا
 .شودیم وارد عمومحمود اول،
 رت جوان یهاست،منت پدربزرگ هشبی .بسیاربلندقد و تهبااب يمرد
 .رودیم بابا طرف هب دهد،بعدیم دست مامان با و آیدیم وجل

 .شدکیم نارک را خودش بابا ند،اماکیم باز را آغوشش
 .افتاده بابا دل در یعجیب ي هینک هچ

 .بیندیم او و یزمریم چشمانم در را ند،التماسکیم نگاهم بابا
 .دهدیم دست عمو با و ندکیم دراز را دستش
 ..است يجد همچنان بابا یند،امانشیم عمو يها لب يرو لبخند

 ..برداشتم یآشت يبرا را اول خوشحالم،قدم
 .ندکیم بغلم و آیدیم طرفم هب عمو
 ..موقر و استایل خوش یاست.زن زنعمو دوم نفر

 .زنندیم برق اش گلبهی شال اش،زیر یطلای يموها
 یداشتن دوست و ربانهم نظر هند،بکیم بغل را مامان و آیدیم جلو
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 .آیدیم
 ..ببینمتون داشتم دوس یخیل ...ام شراره من جون هفسانا:_

 زندیم لبخند مامان
 ...بودم دیدار مشتاق اومدین،منم خوش یخیل:+

 ..آیدیم من طرف هب و دهدیم دست هم بابا زنعموشراره،با
 و خواب هک يدختر پس ؟ دیدیش خوشگلم.محمود ،عروسهب هب:_

 ؟؟ی،تویهگرفت من مسیحِ از رو كخورا
 .ندکیم بغلم زنم،زنعمویم بخندل اهتن

 ..پسرش سکاست،برع خونگرم چقدر
 گم را خودم یمک دیدنش با راچ دانمینم است... سوم،خودش نفر

 ..نمکیم
 در یبزرگ گل هدست و پوشیده اي قهوه پیراهن با کرم شلوار و تک

 .دارد دست
 ...مریم از قبل،پر ي هدفع مثل

 نم نارک و ندکیم بغل همردان را بوسد،بابایم و گیردیم را مامان دست
 .ایستدیم

 بنشیند؟ تا نرفت مادرش و پدر مثل چرا
 .رسدیم یسخت هب اش هسین تا ایستد،قدمیم هک نارمک
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 یدگویم گوشم نارک و ندکیم خم را صورتش
 بزن لبخند:_

 .زنمیم لبخند یسخت هب و بندمیم را چشمانم
 هک همان .شودیم دیدمش،وارد هخان يجلو اول بار هݣ يپسر همان

 .گرفت اشتباه هارخانکخدمت با مرا
 .است ،اینیمان پس

 زندیم نفس نفس
 جون هافسان شرمنده...سلام اومدم... دیر ... من ببخشید:_

 .فشاردیم را مامان ستد و
 عموجان،خوبین؟ سلام:_

 .ندکیم دراز را دستش و گرددیبرم من طرف هب
 ...جان یکنی سلام:_
 ..افتاده خونم فشار نمکیم حس ...نمک یهت قالب هک است الآن هم

 *مسیح*
 ياغذکنم،کیم نگاه افتد،یم زمین یمان جیب از يچیز نمکیم حس

 .گرددیبرم یکنی طرف هب یمان .افتاده پایم نارک
 ارکفراموش یمان افتدیم یادم آن کبردارم،ی را اغذک ات شومیم خم

 ...دارد،اما خبر یکنی خلقیات از هکاین ،با است
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 گویمیم هشوم،آهست بلند هکاین از قبل و دارمیبرم را اغذک
 ...یمان بنداز رو دستت:_

 ...پریده یکنی رنگ وضوح هشوم،بیم بلند
 ندکیم موهایش در دست یمان
 ...نبود حواسم ببخشید شرمنده...:+

 .نشینندیم بابا و مامان کنزدی و روندیم زنعمو و عمو
 ..پیداست اتشکحر از وضوح هب نشیند،اضطرابیم پدرش نارک یکنی
 .دهدیم انشکت مدام و اندازدیم چپ يپا يرو را راستش يپا

 اتکحر و اندازمیم پایین را نشینم،سرمیم یکنی يرو هروب درست
 .نمکیم نترلک را جمع

 .نشیندیم من نارک هم یمان
 ..اند صحبت گرم هم با و شده یصمیم زنعمو با زود یخیل مامان

 یکوحشتنا وتکس و .ندکیم يزبا اش يروسر يها هگوش با یکنی
 ...است برقرار بابا و عمومسعود بین

 .بشود جمع یخ همتوج مامان تا نمکیم هسرف کت
 خنددیم یتصنع و ندکیم نگاهم مامان

  بودیم... دیدارتون مشتاق یخیل ما آقامسعود:_
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 .اندازدیم پایین را سرش عمو
 ...است یستودن اما من يبرا گوید،غرورشینم هیچ
 ..هستم عمومسعود هشبی من هک گفتیم راست بابا پس

 ...هانداخت پایین را سرش افتد،همچنانیم یکنی به نگاهم هم باز
 بعد ..هنکن مسیح،درد و یکنفر،نی دو این دست بازم:زندیم پوزخند بابا

 ..شدن مسعود و من دیدار باعث ها مدت
 اخواهش ...مسیح و یکنی خاطر هب اینجاییم فقط:گویدیم عمومسعود

 ...هنش زده نفر دو این جز يا هدیگ حرف
 .ندکیم متعجب را ههم مشکمح و سرد لحن
 بیاید خودش هب بابا تا شدکیم طول هلحظ چند

 ...هباش ...من برادرلجباز هباش:گویدیم دوباره
 و بُریدن خودشون و زدن روباهم حرفاشون هک دونفر خب...این

 ..تبزرگتراس ما هواس هک یچیزای همونیم ...دوختن
 .ماندینم دور من چشم عمومسعود،از پوزخند

 .شیمیم تر فامیل باهم داریم ..هدیگ هبل: گویدیم مامان
 تاس؟؟ چند رو تنظر..مسعود خب:دهدیم هادام دوباره بابا
  .ندکیم نگاه بابا هب تعجب با و ندکیم بلند را سرش یکنی

  کند. می گرد را دختربچه،چشمانش یک مثل درست
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 چیز ههم دارد عادت بابا داندینم هنوز ...دارد ند،حقا بامزه اتشکحر
 .ندک تصور همعامل کی مثل را
 .اند شده گرد تعجب از چشمانش .گرددیبرم من طرف هب

 هریهم:زنمیم لب
 .دهدیم انکت را سرش و گویدیم شود،آهانیم همتوج

 ندچ پسرت:گویدیم بابا هب خطاب و گرددیبرم من طرف هب عمومسعود
 ه؟بد هتونیم تا

 عموجان نیدک امر تا هرچند:گویمیم غرور خودش،با مثل
 ..یکی فقط:گویدیم آرام یکنی

 وا معطوف ههم نگاه .نمک نگاهش تعجب با هک است من نوبت بار این
 .اندازدیم پایین را شود،سرشیم

 ؟یچ:پرسدیم عمو
 خیره پدرش چشمان هب و ندکیم بلند را سرش یکنی
 ...هکس هی فقط..باباجان:شودیم

 هواس هدون هپدرعروس،ی خاطر هواس تا دوهزار هباش:زندیم لبخند بابا
  .خانم عروس خود

 .شودیم یکنی صورت مانهم اخم و تعجب هم باز
 ...است ناراحت اینقدر راچ دانمینم



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 396  

 

 .نندکیم استقبال بالا ي هریهم او،از سال و سن هم دختران معمولا
 هباش:گویدیم عمومسعود

 ؟یچ هدیگ شرط:گویدیم بابا
 سشدر باید ..هگفت بهت حتما یکنی:گرددیبرم من طرف هب عمومسعود

 ..بده هادام رو
 .دهمیم انکت را سرم

 ؟هدیگ:پرسدیم دوباره بابا
 .گردمیآید،برمیم يورود ازیصدای

 ...یکنی هب بده رو طلاق حق باید مسیح:_
  .تاس عمووحید

 .شویمیم بلند احترامش هب یکنی با همزمان
 .افتدیم یکین چشمان هب چشمم

 هعاشقان را عمووحید دو هر هک است این مانکاشترا ي هنقط اهتن
 ...داریم دوست

 .پاشدیم او صورت هب یگرم لبخند و نشیندیم یکنی نارک عمو
 .ندکیم پرواز یکنی صورت از باره کی هب غم نمکیم حس

 ي،نیازهبش شروع عشق با هک یزندگ ..وحیدجان یول: گویدیم مامان
 ..نیست اچیز این هب
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 !!عشق
 حق ..نداره یعیب:گویمیم و مدهیم قورت را بزرگم زحمت،لبخند هب

 جان یکنی مال طلاق
 حس یخوب هب را عمووحید راحت نفس اندازم،امایم پایین را سرم

 .نمکیم
 ..نیفتد یکنی هب چشمم اندازم،تایم پایین را سرم

 ..نمکیم شرم احساس
 رنب فردا مسیح و یکنی ،نیست يا هدیگ حرف هاگ خب:گویدیم مامان

 ..بدن آزمایش
 هدیگ مراسم و جشن و سات و سور دنبال بریم مام

 ..خنددیم دل هت از و
 ...هن: گویدیم باره کی و اضطراب با یکنی

 ..گرددیبرم او سمت هب ها هم،نگاه باز
 ...داد خواهد دستمان ارک دختر این یشود،دستپاچگینم اینطور

 یعروس بخواهیم برسد هاست،چ ذبمع هم الآن همین ...ممهفیم
 !بگیریم

 جبرانش درصدد و شودیم هشاشتبا همتوج یکنی
 ...نگیریم جشن گرفتیم تصمیم ما هک هاین ـمنظورمی:یعنآیدیبرم
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 و دوست یلک ؟؟هشیم جشن بدون ه؟مگیچ ییعن:گویدیم مامان
 ...هک هشینم..داریم فامیل
 ذهنش هب يچیز تا دهدیم انکت را شود،دستانشیم هول دوباره
 .برسد

 نگیریم مراسم ....اممم...چیزه گرفتیم تصمیم ما..ما ییعن:گویدیم
 .....چون....چون

  بگویند. دروغ مادرشان به خواهند می وقتی ها دختربچه مثل درست
 شنجات خواهدیم دلم نم،ک تحمل را حالتش این توانمینم چرا دانمینم

 ..بدهم
 .شود خراب چیز ههم است نکمم علاوه هب

 ...مسافرت بریم گرفتیم تصمیم چون:پرمیم لامشک میان
 .ندکیم رها را نفسش و بنددیم را ند،چشمانشکیم نگاهم
 ؟مسافرت:گویدیم كوکمش مامان

 بود؟؟ یچ اسمش اسمش؟ هچی..هدیگ آره:گویمیم
 عسل؟ ماه:پرسدیـم تردید رسد،بایم دادم هب یمان

 ..عسل ماه بریم قراره...هخودش..آره آره :گویمیم
 برین؟ دارین تصمیم جاک حالا...خوب هچ هع:گویدیم زنعمو

 ..ندکیم نگاه یکنی هب
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 قراره جاک ؟ جاک بریم قراره :ندکیم رارکت را مادرش سوال یکنی
 ...جاک دونیمینم هم خودمون راستش بریم؟؟

 .بگوید دروغ تواندینم هم شرایط این در یحت
 ین؟دونینم هم خودتون یچ ییعن: گویدیم عمومسعود

 یمواقع در يدیگر سکهر از ترهزنم،بیم یمان هب يا هسقلم
 .ندکیم ارک اینچنین،ذهنش

 چون..چون... دوننینم خودشون..چیزه...عموجان آره:گویدیم
 مثل يچیز هیدیگه... يسورپرایز يتورا این از چون آهـــــان...

 لوس این از برن... قراره جاک منهفینم پرواز ي هلحظ تا ...هشیک هقرع
 بازیا...
 !!يشاخدار دروغ عجب ...شمکیم یراحت نفس
 .شیدهک هم در هایش اندازم،اخمیم یکنی ي رههچ هب ینگاه

  هک برنینم اینا كخطرنا يد:جاهاپرسیم ینگران با زنعمو
 روپاا يشورهاک ترینهب ..هباش راحت خیالتون زنعمو هن:گویدیـم یمان
 ...اسکآمری و

 ...عسل ماه برید راسمم از بعد خب:گویدیم كوکمش عمو
 ...عقده بعد هبلافاصل هک هاین خوبیش همون ...عمو هن:گویمیم

 را سرم ام... هگفت هچ هک شومیم همتوج شود،تازهیم تکسا جمع
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 .افتدیم یکنی هب اندازم،نگاهمیم پایین
 ...هگرفت پایین املک را سرش و شده انار يقرمز هب صورتش

 ...هدیگ ان يامروز يجوونا:یدگویم شیطنت با و زندیم لبخند یمان
 .نمکیم لگد را پایش

 .ندکیم كتر را جمع و گویدیم )ببخشید( لب زیر یکنی
 ..هشینم مراسم بدون هآخ:گویدیم مامان

 ..بگیرین مراسم خودتون شما رفتیم هک مامان،ما خب:گویمیم
 دوماد؟ و عروس بدون:_

 !داماد،منم؟ از منظورش
 پر هک اینا عمو و ما يمراسما جان مانما:رسدیم دادم هب هدوبار یمان
 برن بذارین ..هدیگ عروسن لکش دخترا ي ههم ...دوماده عروس از

 ...نینکن باشن،اذیتشون خوش
 ..رسدیم توافق هب جمع انگار

 !شدیم راحت مراسم شر از حداقل اما ردمک اشتباه هکاین با
 رو یکنی برو لطفا پسرم جان مسیح: گویدیم يمعنادار لبخند با مامان

 ...نک صدا هم
 رفت؟ جاک دونمینم من جان مامان یول:گویمیم

 ..حیاط دیدم،رفت من:گویدیم شیطنت با یمان
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 حسابش هب بعدا هک مانمهفیم یمان هب نگاه شوم،با بلند مجبورم
 گذارد،بایم ام هشان يرو دست و شودیم بلند عمووحید ....رسمیم

 .نمکیم صداش خودم...بشین تو: گویدیم مکتح
 .ندکیم كتر را ند،سالنک یمخالفت یسک هکاین از قبل
 يباز مسخره این ترزود ههرچ دهمیم ترجیح ندارم،اما اضطراب من
  ...برگردد ام یزندگ هب آرامش و ودش تمام ها

 *یک*نی
 را ماش یلمکو بنده آیا نیایش، یکنی خانم ارک،سرهرمکم ي دوشیزه:_

 یلم؟کو ، ربیاورمد آریا مسیح يآقا یهمیشگ و دائم عقد هب
 .نمکیم نگاه مسیح يها فشک هب

 هبل:گویمیم لرزان يصدا با و نمکیم مشت را دستم
 .شودیم بلند هلههل و لک يصدا

 ؟یکنی:زندیم صدایم مسیح
 شوم. می خیره چشمانش براق هاي تیله در و گردمیبرم

 ...هطلاق بدون عقدمون ..شد تموم هدیگ:گویدیم
 ..داشتیم قرار ما ..نداره انکام هن:گویمیم و زنمیم لبخند

 ؟؟یهمیشگ و دائم عقد هب گفت عاقد ينشنید:_
 ..خنددیم همستان و
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 چرخد. می سرم دور دنیا کنم می حس ..است یردنکن باور
 .زنمیم نفس پرم،نفسیم خواب از

 ...بود خواب اش ههم بود.. خواب
 .پیچدیم گوشم اش،در همستان ي ههقهق يصدا هنوز
 ..نمک مشوش را ذهنم نباید ..نمک رکف چیزها این هب نباید
 ...هدقیق بیست و کی .اندازمیم ساعت هب ینگاه

 ...مانده یباق يزیاد صبح،زمان تا
 .شمکیم دراز دوباره

 لبخند ...نبودم ناراحت شنیدم هک يچیز نبودم،از خواب،ناراحت در
 ..زدم

 .شومیم جا هجاب لوهپ يرو و دهمیم انکت را سرم
 ؟ ردمک اشتباه منخدایا،من...

 {..لایموت يالذ یح یعل لتکتو}
❤ 

 یدارم،نگاهیبرم مدک از را ام یکمش يها فشک و نمکیم سر را چادرم
 .اندازمیم هنآی هب

 هگذشت برون هبل شب از روز دو ..نیست حسرت و اندوه يبرا یفرصت
 .سردرگمم اشتباه و درست بین من و
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 .زنمیم بیرون اتاق از و شمکیم یآه
 .است من منتظر حیاط در یدعمووح
 .است خوردن هصبحان مشغول مامان

 .نمکیم یخداحافظ بایستم هکاین بدون و دهمیم سلام آرام
  !دهدیم را مامان،جوابم

  !اخیر سال ارهچ در نکغیرمم و نادر یاتفاق
 .نشیندیم لبم يرو یتلخ نم،لبخندکیم ثکم یمک

 .بگشاید مندا دهم فرصت خیال هب دهم،نبایدیم انکت را سرم
 .رومیم بیرون هخان از

 .ایستاده ها شمشاد نارک عمو،
 .نمکیم جور و جمع را خودم

 .بداند نباید ام ینگران و هغص از .مدهبف يچیز نباید عمو
 بخیر سلام،صبح: دهمیم سلام و رومیم جلو
 .بخیر ام تو سلام،صبح:+
 ..موندین منتظر ببخشید:_

 ...تلخ و هغص از زند،پریم لبخند
 ..بریم نداره،بیا عیب+:

 .افتیمیم راه
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 ..هنشست رول پشت هم بینم،خودشیم در يجلو را مسیح ماشین
 .دهدیم سلام و دشویم بیند،پیادهیم هک را ما

 يجویده،چیز جویده هم من .دهدیم را سلامش سرد،جواب عمو
 .گویمیم سلام هشبی

 .شویمیم سوار
 .خوردیم صورتم ه،بیمطبوع يگرما

 .ندکیم تکحر مسیح
 ..دادن آزمایش يبرا است فرصت ترینهب و ندارم لاسک من امروز

 .ندکشیم كرا یموسیق يصدا را ماشین آرامبخش وتکس
 .افتدیم مسیح مطمئن و آرام صورت ه،بهآین در چشمم

 لذت اش یموسیق از و ندکیم یرانندگ عمووحید و من و دنیا از فارغ
 .بردیم

 .افتمیم دیشب خواب یاد
 .اندازدیم چنگ بمقل هب ینگران

 .نمک آرام را خودم رگفتنکذ با نمکیم یسع
 لب، زیر مدام و نمکیم تسبیح را انگشتانم يبندها

 .خوانمیم }القلوب تطمئن هلّال رکبذ الا}
 .شومیم آرام یمک و شمکیم یعمیق نفس
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 .اندازمیم بیرون هب ینگاه
 .ایستدیم آزمایشگاه يجلو اتومبیل

 .شوم پیاده مجبورم نند،اماکینم يیار پاهایم
 .آیدیم ام هشان هب هشان عمووحید

 درونم،حالم عجیب ضعف احساس و پاهایم يقراریهایم،ب دست لرزش
 .ردهک تر خراب را

 ..نمکیم پرت را خودم یصندل اولین يرو و شویمیم آزمایشگاه وارد
 .ندکیم نگاهم عمو،نگران

 .هگرفت را وجودم ي ههم نیست،دلشوره؛ خودم دست
 .نمکن رکف يچیز هیچ هب و نمک آرام را ذهنم نمکیم یسع

 .گیرمیم دستانم بین را سرم و گذارمیم زانوهایم يرو را هایم آرنج
 .زندیم صدایم عمووحید هک گذردیم چقدر دانمینم
 ...شماست جان،نوبت یکنی:_

 .هم شوم،عمویم بلند
 گویدیم گوشم نارک

 ...نشده دیر هنوز:_
 ...استوارم و مصمم من ..هن

 .بخشدیم بودهب را اطرافم يها یزندگ روال تصمیم، این
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 ..سیاوش و.. عمووحید و بزرگ پدر تا مادرم و پدر از
 .مانمیم غلطم منطق يباشد،پا اشتباه اگر یحت

 ...دانیال با ياجبار ازدواج از است ترهاش،ب یهمسایگ و مسیح
 .است خودم انتخاب حداقل،این

 .رومیم يگیر هنمون لمح طرف هب و نمکیم یخال را ذهنم
 .نشیندیم رویم هب رو یجوان نشینم،پرستاریم یصندل يرو

 .گردانمیبرم را سرم
 ...سرازیر چشمم از یکاش قطره ناخودآگاه و سوزدیم دستم
 ...نمکیم رکف دور روزگاران هب و بندمیم را هایم چشم

 هک یخرگوش يموها با يدختر ...بودم هسال پنج هم هنوز اشک
  ...بود ها ستاره چیدن عاشق و پوشیدیم یرنگ يها پیراهن

  ..شدینم تمام روزها آن اشک
 ...شد :تموم_

 .آوردیم خود هب مرا پرستار يصدا
 .نمکیم مرتب را شوم،لباسمیم بلند
 .شومیم خارج اتاق از و شمکیم چادرم هب یدست

 .شودیم بلند دیدنم با عمووحید
 .زنمیم او هب یجانیب لبخند
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 را پیراهنش آستین يتا خواهدیشود،میم خارج یگرد اتاق از مسیح
 .خوردیم هم هب چشممان هک ندک باز
 ...هایش مچش برق ...و اش یتفاوت یاش،ب رههچ ونکس

 .اندازمیم پایین را سرم
 .شویمیم خارج آزمایشگاه ساختمان از عمو همراه و آیدیم جلو مسیح

 .خوردیم صورتم هب کشوم،بادخنیم هک حیاط وارد
 .هگرفت را جانم تمام لرز نمکیم احساس

 ...دارم وعهت حالت
 .اندازمیم چنگ عمو تک هب پشت از

 .گرددیبرم و شودیم همتوج عمو
 ؟؟ی...خوبیکنی:_

 .نشاندمیم تکنیم يرو و گیردیم را دستم
 ...میام الآن من ...ردهک نیست،ضعف يچیز:گویدیم مسیح

 !مطمئنم .نیست ینگران صدایش در
 .نشیندیم زانوهایش يور رویم هب رو عمو

 ..ببین منو...یکنی:_
 از پر ینایلون و رسدیم نم،مسیحکیم را رشکف هآنچ از تر سریع
 .میگذارد مدست نارک یکخورا
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 .دهدیم دستم هب و ندکیم فرو درونش یدارد،نیبرم آبمیوه کی عمو
 .نمکیم خوردن هب شروع یسخت هب

 ..ورمخیم همچنان من اما زندیم پس را ام،آبمیوه معده
 .صورتم يرو را دستم و گذارمیم تکنیم يرو را تکپا

 ..نباشین نگران عمو خوبم... من:+
 روح یب يها نگاه هم باشم،آن هنگا مقصد هک آیدینم خوشم اصلا

 .مسیح
 .نمکیم حفظ را خودم و شومیم بلند یسخت هب

 پرسدیم نگران عمو
 ؟یخوب یمطمئن:_

 دهمیم انکت را سرم
 ..عمو خوبم خوبم..:+
 .اندازمیم هزبال سطل داخل و دارمیبرم را آبمیوه تکپا

 .رودیم ماشین طرف هب مسیح
 گویمیم آرام و افتمیم راه عمو نارک

 ..بریم خودمون عمو:+
 گرددیبرم طرفم هب عمو

 ؟یچ:_
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 اه،تنهخون بریم خودمون:+
 حضور مطمئنم اما نباشد ام،مسیح یروح ضعف و یناراحت علت شاید

 .ندکیم تشدید را بَدَم او،حال نارک در
 مکدر یشرایط هر تحت هک باشم او ممنون دهد،بایدیم انکت سر عمو

 .ندکیم
 اردگذیم مسیح ي هشان يرو دست

 مسیح ریمیم خودمون ما:_
 ..خوردیسرـم من هب رو عمو از آورد،نگاهشیم بالا را سرش

 ..نیست تفاوت یب نمکیم است،حس عجیب نگاهش
 گذردیم هلحظ داندازم،چنیم پایین را سرم

  راحتین،خداحافظ هرطور هباش:+
 تکحر سریع یخیل و زندیم استارت ثکم شود،بدونیم ماشین سوار

 .ندکیم
 .شمکیم یراحت نفس

 .دارم يترهب احساس
 .زنمیم لبخند و نمکیم نگاه عمو هب

 ❄مسیح❄
 .گیرمیم را یمان ي شماره و دهمیم فشار پدال يرو را پایم
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 ؟؟یجایک یمان الو:_
 .باشین،ممنون سلامت ...بخیر شمام صبح..داداش آق السلام کعلی:+

 خوبن؟ ها هبچ ؟خانمیخوب خودت شما..خوبم
 شد؟ تموم انشات:_
 برادر يبخونم،آقا دونمینم صلاح هک بود مونده خطش هس دو هن:+

 ..انگار عصبانیست
 .گیرمیم سبقت و زنمیم بوق عصبانیت با

 ؟هتوع دست شکمدار ...هاعصابم رو صبح سر از یمرادخان این یمان:_
 تو ببینم ...نمکیم رجوعش و من..رفع پیش بیاد بفرستش آره:+

 ؟یخوب
 شمکیم صورتم پایین تا بالا از را دستم

 ...خوبم آره:_
 ؟یناراحت هدیگ چیز از یا ردهک داغون رو اعصابت یمرادخان:+

 .شناسدیم خودم از ترهب مرا چقدر
 .دارم ارک ن،باهاتکن قطع ..دارم خط پشت من یمان:_
 هباش:+

 .نمکیم وصل را تماس است.. خط،مامان پشت
 ...جان مامان سلام:_
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 آزمایشگاه؟ ؟رفتینيپسر،چطور گل سلام:+
 ...رفتیم جان مامان آره:_
 ؟هشیم حاضر یک جوابش خب:+
 صبح فردا یا رهظ از بعد امروز یا:_
 ..رینبخ هاتونم هحلق برین جون یکنی با الآن..پسرم هباش:+
 ...هک یکنی جان مامان:_
 نمیاریا اگر و اما:+

 با را ها خیابان یشلوغ و یسکتا...نیست یکنی بگویم دهدینم فرصت
 .داد ترجیح من هب ضعف ههم آن

 کرده. توهین غرورم به کارش این با انگار
 گیر جاک از یطلافروش صبح هنُ ساعت من..نک رحم جان مامان:_ 

 بیارم؟؟
 دنبال برید بعد ..بخورین هعاشقون ي هصبحون هی مه با برید اول:+

 ؟؟...زودتر،زودتر گفتمیم بودم هول من هنکن ببینم...ها هحلق
 ؟يندار يارک..هجان..باش مامان هباش:_
 سلام عروسم هب ، بشم خودم نک گوش حرف پسر قربون یهال:+

 ..برسون
 .دهمیم بیرون صدا با را نم،نفسمکیم قطع
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 ؟ بگذارم دلم يجاک را هعاشقان ي هصبحان و هحلق من
 ؟یخط پشت یمان الو:_
 ..هستم آره:+
 ..ینکیم اموشفر رو بودم سپرده بهت هک یارایک ي هپسر،هم ببین:_

 يخریم هحلق یکنی و من هواس يریم
 ..شو من بیخیال شادوماد:+
 آویزم حلق مامان هخون بیام هحلق بدون امشب ن،منکن بحث یمان:_

 هنکیم
 ..هک نداریم بیشتر داداش هی نیمک ارک یچ ..هشخب،با یخیل:+
 نمک ممنون،جبران:_

 هباش كمبار یراست...حتما هک اون:+
 ؟یچ:_
 هبزن نامت هب رو نیاورون ي هخون خوادیم بابا:+
 ؟یچ:_
 ...هخون اون تو برین فعلا..هوچولوعک یخیل خودت ي هخون گفت:+
 يوا:_
 ،اونمینکیم خودت مدیون ور ار،باباک این با تو ..نکن يلجباز مسیح:+

 هنک جبران خوادیم
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 ؟يندار يارک:_
 خداحافظ..باش خودت مراقب هن:+

 .اندازمیم شاگرد یصندل يرو را موبایل
 پر يباز عجب:گویمیم خودم با و گذارمیم فرمان يرو را دستم دو

 !يدردسر
 آسانسور ي همکد.شومیم پیاده و گذارمیم ینگکپار داخل را ماشین

 در هک شد،کینم طول هثانی چند.ایستمیم انتظار هب و زنمیم را
 .شودیم باز آسانسور

 .زنمیم را هفتم ي هطبق لیدک و شومیم داخل
 .شومیم خیره خودم هب هآین در و گردمیشود،برمیم هبست در

 .نمکیم مرتب را موهایم یمک و برمیم دست
 .شودیم متوقف آسانسور

 .شومیم تکشر وارد و رومیم جلو
 .شودیم بلند احترامم هت،بکشر ی،منشينیاز خانم

 .ردهک ینقاش بوم را صورتش هم باز
 اش رههچ آرایش و پوشش هب يارک .گردانمیبرم را صورتم

 .افیستک نپیچد من يپا و پر هب هک ندارم،همین
 .پیچدیم گوشم یخال يراهرو اش،در عشوه از پر يصدا
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 بخیر آقامسیح،صبحتون سلام:_
 .گردمیبرم طرفش هب غیظ با

 ...خانم هستم آریا دارین،من یضعیف ي هحافظ شما هکاین مثل:+
 گویدیم و زندیم یکوچک اندازد،لبخندینم تا و کت از را خودش

 نیست؟ دارین،حیف یقشنگ این هب اسم هآخ:_
 .دارم خبر چشمانم یاجمهت حالت نم،ازکیم اخم
 ؟؟؟هبل:+

 .دهدیم قورت را دهانش ترسد،آبیم
 ...نمکیم تحسین را خودم دل در
 یایرادات شون هنقش انگار گرفتن،گفتن تماس يمصطفو يآقا:_

 ...اینجا میان سر هی رهظ از بعد تا ...داره
 گویدیم لب زیر هک شنومیروم،میم اتاقم طرف هب

 کنم... صدات من که بخواد دلت خیلیم:_
 ..عمرا:گویمیم برگردم هکاین بدون

 ..شده یدیدن اش رههچ دانمیم
 .بندمیم را در و شومیم اتاقم وارد

 خیره ام ردهک شروع دیروز هک يا هنقش هب و نشینمیم میزم پشت
 .شومیم
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 خلاص بابا منت بار زیر از را خودم باید اول یول..دارد ارک یخیل هنوز
 .نمک

 .گیرمیم را بابا ي شماره و دارمیبرم را موبایل
 است،مثل يجد و کخش دهد،صدایشیم جواب بوق هس از بعد

 ..ههمیش
 بابا سلام:_
 سلام:+
 ؟هچی نیاورون ي هخون ي هقضی:_
 تو هب بدمش عقد ي ههدی خوامیم ..نداره يا هقضی:+
 متنفرم هصدق از من ونیندیم خودتون:_
 هی اون تو يببر رو مسعود دختر يخوایم شق؟؟ هلک،هچی هصدق:+

 جا؟ وجب
 هخودم مال هک هاین مهم هباش هم متر هی:_
 یکنی هب بدم رو هونخ اون خوامیم من اصلا:+
 ...دمخو ي هخون برمیم رو زنم ،منهباش یکنی اسم هب رانمهت لک بابا:_

 !زنم
  من؟همسرم؟ ...زنخورمیم جا هم خودم
 !کمضح چقدر
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 ..مسعود و یدونیم خودت پس:+
 ..ندکیم قطع و

 را عمومسعود مدت ههم این از بعد هنوز زنم،بابایم پوزخند
 ...هنشناخت

 اتاق وارد من،فرزاد )بفرمایید( یپ در و خوردیم در هب هتق چند
 .شودیم

 رئیس سلام:_
 دهمیم را جوابش هلافک

 سلام:+
 !ینیست مسیح؟میزون هچی:_
 هی ن،یاک پیدا من هواس یمنش هی یا يدار دوس یک هر فرزاد،جون:+

 ..این هواس شوهر
 خنددیم ریز

 .دنکیم نگاهم هایش لب نجک یعجیب لبخند نم،باکیم بلند را سرم
 ؟ینکیم نگام ياینطور ؟چراهچی:+
 روز دو ممهبف من ام،بعد هخون در بیاد ارتک باید حالا ..معرفت یب:_

 ؟هتوع یعروس هدیگ
 .گویدیم هچ ممهفینم
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 ؟هدومک ی؟عروسهچی ارتک؟یبافیم مهب هچی پرندا و چرند این:+
 سیدر ارتتک دیروز ..هباش تکمبار..نیستیم بخیل هک ما برو برو...:_

 ...دستم
 ..است قرار هازچ هقضی ممهفیم تازه

 گویمیم لب زیر و دهمیم هیکت یصندل یپشت هب
 مااامااان:+
 ؟یگفت يچیز:_
 دارم ارک مک هنیستم،ی رهبعدازظ من ببین ...نک ولش یهیچ:+

 و حل خودت ..داره ایراد انگار اش هاینجا،نقش بیاد خوادیم يمصطفو
 ..نک فصلش

 .راحت ،خیالتبرس اراتک هب برو تو هباش:_
 رسدیم ذهنم هب يرکف

 هست؟ جریان در هم ينیاز خانم فرزاد:+
 بیاره یمان امروز قراره توکشر يها هبچ ارتک چون...نمکینم رکف:_

 ؟يندار من با يارک..هخون آورد فقط رو من مال ..اینجا
 .دهمیم انکت را سرمـ
 ..رودیم بیرون اتاق از فرزاد
 .رومیم ينیاز میز طرف هب و ومشیم بلند گذردیم هک هلحظ چند
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 ؟ينیاز خانم:_
 .ندکیم بلند را سرش

 ؟هبل:+
 نیومده؟ هنوز یمان:_
 ..نیومدن هنوز هن:+

 گویمیم بشنود هم او هک يلب،طور م،زیر تر آرام یمک
  ...بابا يا:_

 اومده؟؟ پیش یلک+:مش 
 ..رو یعروس يها ارتک ...بیاره رو ها ارتک بود قرار هآخ:_

 ردن؟ک ازدواج یآقامان ...یسلامت هب ه:ع زندیم لبخند
 .زنمیم لبخند

 ...نیست یمان یعروس:_
 پرسدیم مردد

 ؟هیک یعروس پس:+
 ...من یعروس:_

 ...پردیم رنگش
 ار خلاص تیر تا گردمیبرم هلحظ کروم،ییم اتاقم طرف هب هتوج یب

 .بزنم
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 !خانمم من،هم هم بیارید.. تشریف میشیم خوشحال:_
 .ببینم را نششکوا تا نمکینم صبر
 !یکنی خیرِ اولین از این
 هم چقدر...اند ردهک پخش ارتک خبر ینم،بک صحبت مامان با باید

 اند! داده روز دو ظرف را چیز همه ترتیب سریع
 !يباز باشد،این هداشت ماجرا اینقدر ردمکینم رکف
 *یکنی*

 .کموزایی دو میان دارم،خطیبرم خط کی يرو را هایم قدم
 .آیدیم بیرون هفاطم و شودیم باز هخان در
 سلام:_

 دهمیم دست و رومیم جلو
 سلام:+
 تو؟ ينیومد چرا:_
 ...زنیمب قدم .ترههب ،بیرونهن:+

 افتدیم راه نارمک
 ؟یکنی یخوب:_

 زنمیم لبخند
 .خوبم یخوبم،خیل آره:+
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 .نمکیم انهپن صدایم پشت را بغضم
 آزمایش؟ رفتین:_

 .وزدیم رو هروب از يسرد دهم،بادیم انکت را سرم
 .بخشد بودهب را درونم ابهالت شاید گیرمیم برابرش را صورتم

 ...هانداخت یحال هچ هب رو نیومده،تو یپدرروحان این ببین:_
 ..دارم استرس ... مک هی ،فقطهفاطم خوبم:+

 .است ناشناس شماره .آیدیم موبایلم زنگ يصدا
 دهمیم جواب و گویمیم )ببخشید(،هفاطم هب

 ؟هبل:_
 زنداداش سلام:+

 ..آشناست خط پشت يصدا زنداداش؟چقدر
 ببخشید؟:_
 ام،نشناختین؟ یمان:+
 .تمنشناخ هک ،ببخشیدیآقامان سلام:_

 شنیم ظاهر جلوت یزنیم آتیش رو بیا،موشون:گویدیم آرام هفاطم
 !مسیحیان ي هطایف این

 .گیردیم ام خنده
 رو هاتون هحلق اومدم الآن بود،من شلوغ سرش زنداداش،مسیح:+
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 هچ بفرمایید ..نپرسم رو شما نظر هاگ هادبی یب یخیل گفتم ...بخرم
 ؟همدنظرتون يا هحلق جور

 ...یسفیدبخت عروس هچ
 !شده ها هحلق خرید مسئول داماد برادر
  ...را برادرش هک بوده شلوغ سرش آنقدر

 يپا راگ یشوند،حت چیره عقلم هب احساسات بگذارم نباید ...هن
 ...باشد وسط ام دخترانه ي هرفت برباد يآرزوها

 گویمیبشنود،م قلبم هک يم،طورکمح و بلند
 نیست مهم:_
 ؟یچ:+
 ..نیست مهم گفتم:_
 ...هدیگ بگیرین نظر در یخاص لکش هی باید هرحال ه،بهک هشینم:+
 ...یآقامان:_
 بپسندین خرمیم هک يچیز دارم دوس ..هدیگ بگید زنداداش:+

 گویمیم هلافکدهم،یم بیرون را نفسم
 دنیا ي هحلق ترین برق و زرق یب و ترین ساده+:
 گویدیم ذوق با

 ندارین؟ يارک ...میدمهف میدمهف:_
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 دار هخدانگ:+
 گویمینم،مک باز لب است منتظر هک هفاطم هب رو
 ...بخره هحلق بود هرفت یمان:_
 گویدیم تعجب با

 یواقع چون هالبت..شما هستین یعجیب ،دوماد عروس هچ:+
 نکن رکف شهب اصلا ...ينخور هنیستا،غص مهنیست،م

 مهم برایم هک نمک باور خواهدیم دلم...نیست مهم بگویم خواهدیم دلم
 ...نیست

 ...ينریز کاش و ینک دفن برابرت را آرزوهایت شودیم مگر اما
 گذارمیم دلم يرو پا

 نیست مهبابا،م آره:_
 دنبالم؟ ياومد یهول هول اینقدر بود شده یچ حالا:+
 ردمک فرار هخون از:_
 ؟؟یچ:+
 بچینن رو هخون رفتنیم داشتن زنعمو و مامان:_
 ؟هخون دومک:+
 مسیح ي هخون:_

 ...اونجا برنب منو وسایل خواستنیم
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 ند؟کیم هچ من،آنجا وسایل ...مسیح ي هخان
 ایستدیم هفاطم

 گردمیبرم طرفش هب
 ؟یشیم عروس فردا تو ییعن...ییعن..هشینم باورم یکنی:+

 .لرزدیم بدنم نمکیم بندم،حسیم را چشمانم
 ..دهمیم انکت آرام را سرم
 .گیردیم را دستانم هفاطم

 گویدیم لب زیر
 ...داشتم تو یعروس هواس هک ها هنامبر و آرزوها هچ يوا:+
 ..نمکیم اجرا تو یعروس نداره،همشو عیب:_

 ...را حالش نمکیم كدر ...جانیزند،بیم لبخند
 ي هرحمان یب هنجکش نمایش گر نظاره و هنشست یسالن در انگار

 ..دارم را او حس هم من ...است خواهرش با تقدیر
 ...تقدیرم با ردنک نرم هپنج و دست من،مشغول هک تفاوت این با

 خواهر،منم آن
 
 ...شد دیر یکنی ...هدیگ شو بلند یک....نییکنی:_

 ...شوم بلند هک ندکیم مامان،مجبورم يصدا
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 ..نیامد مانمچش هب خواب بامداد يها هنیم تا دیشب
 سپردم،تا خدا ربانهم دستان هب را آینده و ردمک خیال و رکف آنقدر
 .برد خوابم

 ...دانمیم دارم... پیش در یاتفاق از پر روز
 ..بازند هنیم چشمانم شوم،هنوزیم بلند

 .هرفت فرو مدمک داخل ، مامان
 ...میاد آرایشگر بگیر،الآن دوش بدو ..هدیگ پاشو دختر:_

 نمکیم باز نکمم حد آخرین تا را چشمهایم
 ؟؟یچ:+

 نکگرم شلوار کی با ،يا هحول ي ایستاده هیق بلوز کی برایم مامان
 .اندازدیم تخت يرو
 ...جدیدتون ي هخون بردیم رو لباسات بیشتر:_

 ...يندار يزیاد چیز اینجا
 ..يرسرما،نخو وقت هی بپوش حموم بعد گذاشتم گرم لباس برات ببین

 میرین؟؟ جاک فعلا نشده معلوم یراست ..مسافرت يریم يدار
 گویمیم و دهمیم گوش پشت را شوم،موهایمیم بلند
 اینجا؟؟ میاد داره یک مامان:+
 مگرفتی تصمیم شراره با ...هعالی ارشک،هک یدونیمیاد..م جون مژده:_
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 ..اینجا بیاد اون
 لطفا نیاد بگید بزنین زنگ مامان:+

 اندمشکیم هآین طرف هب و گیردیم را دستم
 وت بیاد رنگ کم هی بذا ..يشد روح هشبی ...بنداز خودت هب نگاه هی:_

 ...يرسیدیم خودت هب خوب یخیل قبلاها یکنی آخ صورتت...
 مامـــــــان؟:+
 بی ساکع تو نیست قرار یول ..هباش نگیریم،گفتیم مراسم گفتید:_

 هماهنگ هم رو هآتلی زده زنگ جون شراره...هک بشی دیده روح
 ...ردهک

 ردین؟؟ک رکف هم هآتلی همامــــــــــان،ب:+
 يرکف هی باید خودمون.. هک هشینم گرم شما از ی،آبهمعلوم:_

 ..هدیگ ردیمکیم
 بودیم شده راحت یسخت هب مراسم شر از ..رومیم وا

 ..بگذارم دلم يجاک را هآتلی و آرایشگر حالا
 گذاردیم بغلم را ام هحول مامان

 ...برو بیا هبس:_
 ...من ياخد يوا
 ..حد این تا هن است،اما یشلوغ روز دانستمیم
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 *مسیح*
 من اصلا بازیام؟ مسخره این و هآتلی اهل من جان،عزیزدلم... مامان:_

  ؟ هنکیم قبول یکنی نظرتون هنار،بک هب
 .چیندیم ظرف داخل را ها یشیرین مامان

 ینکیم راضیش يچطور ببین ...پسر گل هتوئ هنر هدیگ این:+
 آتلیه.. رید می هم بعدش کنن می برداري فیلم رو مراسم کل..هدیگ
 ...بود یکنی خاطر هنگرفتن،ب مراسم هواس ما اصرار ي ههم مامان:_
 ..نمیاد خوشش اراک این از یکنی

 ندکیم نگاهم مامان،نافذ
 ...یکنی با فقط اونم ،يدار ازدواج قصد یگفت هک يمسیح،روز ببین:+
 ..يبخوا تو هک يدختر هر ..يوابخ تو یهرچ گفتم گفتم؟ تهب یچ

 سر چادر ی،گفتیگفت عجیبش خصوصیات و اخلاقیات از یحت
 یول ..پسرم نداره الکاش گفتم ...آدینم مونیاهم تو ..هرقصی،نمهنکیم

 قبول هم تو .. هبش عوض نک خوش،راضیش زبون محبت،با با خودت
 ..آمینم وتاهک رو هآتلی یول اومدم وتاهک مراسم مورد در مسیح ..يردک

 وننبد باید ...ببینن رو باباشون يداماد سکع باید هات هبچ فردا پس
 ؟؟ هن یا شده یلکش هچ عروس لباس تو مامانشون

 ...نینک صبر هلحظ هی ...خودمون دل هواس تونیمینم مامان،ما:_
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 شومیم يچیز همتوج
 دیدین؟؟ كتدار هم عروس لباس مامان عروس؟؟ لباس:_
 ...شدینم هک عروس لباس بدون ..همعلوم:+

 ...دارد دراز سر هرشت اوووووف،این
 .بینمیم را یمان و ومشیم مآید،خیم در يصدا

 ...اینجا بیا یمان:زنمیم صدایش
 هب !!پســـر داماد،گل شاه سلام هب هب:شودیم هآشپزخان ،واردیمان

 ..رو هقشنگ دست نبز ..داماد مادر افتخار هب اینجاست؟؟ یک ببین
  ...هشل هشل هشل

 یمان اتکحر ي هصدق قربان دلش در الآن دانمیم .زندیم لبخند مامان
 ...رودیم

 ..است شوخ و گرم یم،مانکخش و سرد من هرچقدر
 ..بوسدیم را مامان ودست شودیم خم
 ...امشب است مراااااد است شب ...است یشب هچ امشب:_

 .دهدیم انکت را پایش و دست و زندیم نکآید،بشیم طرفم هب
 .بوسدیم را صورتم و شودیم آویزان ازگردنم

 ..یمان نشو لوس:+
 ...يا داده قورت عصا دوماد هچ اَه... اَه اَه:_
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 ...ردیمک تیپ خوش قاآ خاطر هواس گذاشتیم وقت ساعت هس ببین
 ؟هنکب خوادیم ارک یچ زهرمار برج این با یکنی بیچاره مامان؟یبینیم
 بربیاید؟ زنعمو و مامان اتکتدار پس از تواندیم ییعن ...یکنی

 ...بزند چیز ههم زیر و ببازد را خودش ندکن نگرانم...
 ..گویدیم ظاهرش هک است آن از تر نندهکش دختر این
 .دهدیم انکت صورتم يجلو را دستش یمان
 یلشف گفتیم یکنی هی تا ..یبینیم مامان نوچ نوچ مسیح؟؟ یجایک:_

 ...عشــــــق پدر بسوزه آخ آخ ...ردک هندستون هوس
 ؟؟هبس هشیم...ی:مانغرم می و گیرمیم را بازویش

 ی؟مانیشیم ناراحت چرا مسیح هک هگینم يچیز:خنددیم ریز مامان
 ؟؟ شلوارو و تک یگرفت ...مامان

 ...گرفتم چیزیم هچ ..گرفتم:ندکیم باز و بنددیم را هایش چشم یمان
 هشیم دیر داره هدیگ ..بپوش جان برومسیح:ندکیم اشاره من هب مامان

 ..میان اینام هخال الآن..ها
 بپوشم؟؟ رو یچ:_
 ...هدیگ رو يدوماد شلوار و تک:+
 ...مامان:_

 یلموبا يصدا ...باشد خم و پیچ پر و سخت اینقدر ردمکیمن رکف اصلا
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 ...است آید،عمووحیدیم
 ..عمو سلام الو:_
 !همردون ..مسیح بزنیم حرف باهم ؟بایدیسلام،خوب:+
 ...بگید شما ی،هرچهباش:_
 ..در جلو بیا:+
❄ 

 .شومیم سوارـماشین
 عمو سلام:_
 سلام:+
 تو؟ نیومدین چرا:_
 ...اهبزنم،تن حرف باهات خوامیم:+
 ...شنومیم:_
 اختلاف سال پنج ارهچ خاطر هب ییعن ...شناسمتیم من مسیح:+
 ؟هن همگ .راحتیم باهم یمون،خیل یسن

 مثل ههمیشبود، ما از دور وحید عمو هکاین دهم،بایم انکت را سرم
 .ام ردهک هیکاوت هب قدرتمند دوست کی

 ...مان يرکف اختلاف وجود با یحت
 هک اینم ...هست يقرار و قول هچ یکنی و تو بین هک دارم خبر من:+



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 430  

 

 ...نیست مهرفتم،م زیربارش و ردمک قبول
 هگا یول ...گمینم یهیچ راجعش هک افتاد اتفاقات يسر هبدون،ی فقط

 یواقع و ينفر،اجبار هی با بود مجبور ردکینم انتخاب رو تو یکنی
 ...هنک ازدواج

 رمجبو هاگ ..ردک قبول رو هقضی این رغبت و میل با نکن رکف ییعن
 بره.. زیربار بود شد،محالینم

 ور یکنی چقدر من یدونیم تو هک هاین مهم..نیست مهم اینا هرحال هب
 ..دارم دوست

 ..دارم چقدردوست هم رو خودت یدونیم یحت
 خدا هب ؟یمهفیم...هتو،امانت دست یکاینا،نی ي ههم با یول

 بخوره،یا شهب سرانگشتت یحت هاگ قسم خدا هب قسم،مسیح
 یود ،میشمهنک هگری هاگ ردهکن يخدا ،یا نکبش دلش هک یـبزنیحرف

  ؟ یمهفیم ...دوسر
 ..باشین یخوب يها هبچدهد: می ادامه کلافه و کشد می عمیقی نفس

 هوووووف...هبش تموم ابازی مسخره این زودتر
 .ممهفیم را عمو یآشفتگ

 ..دمیم قول تونهب ..هافتینم يبد اتفاق هیچ باشید مطمئن عمو:_
 ...دارم اعتماد تهب:+
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 *یکنی*
 .اندازمیم خودم هب ینگاه
 هک هم یجای تا .ام هبست سرم يبالا ساده را مجعدم يموها

 .ندک عوض زیاد را صورتم ندادم توانستم،اجازه
 هتوج جلب هایم لب رنگ نیست،فقطـ مشخص صورتم در يادزی چیز

 .ندکیم
 ندکیم نگاهم و شودیم اتاق وارد مامان

 باز یول ...هدیگ بده انجام درست ارشوک جون مژده ینذاشت:_
 ...صورتت تو اومد رنگ هم مک ه،ییخوشگل خودت..هخوب
 نیست؟ چشم تو لبم رژ مک هی نظرتون هب مامان:+
 شنیون موهاتم باید حالا ..،یعروس مثلا ...نیست هک همعلوم:_

 ...يدشیم اینا از تر قشنگ یخیل هوگرن يردک يلجباز ..يردکیم
 ...نمک كپا صورتم از را لعاب و رنگ این فرصت اولین باید
 .گویدیم" بفرمایید" خورد،مامانیم در هب هتق چند

 .شودیم اتاق وارد زنعمو و شودیم باز در
 . شومیم بلند احترامش هب

 .هبست نقش زنعمو يها لب يرو رضایت لبخند
 . است راضی انتخابش از انگار
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 ..شمکیم خجالت ام یراحت يها لباس از
 .اندازمیم پایین را سرمـ
 .آیدیم جلو زنعمو

 هب !است هسلیق خوش ههم این مسیح دونستمینم ،من جون هافسان:_
 ...یعروس عجب ...هب

 ...ربانهم و است خونگرم ههمیش مثل
 .بوسدیم را صورتم و آیدیم جلوتر

 .بشید پیر هم يپا هب ...دخترم یبش خوشبخت:_
 دعا؟ یا است نفرین و؟؟ا يپا هب بشوم؟ پیر
 .نمکیم نگاه هآین هب یچشم زیر
 .نشیندیم دل هشرمگینم،ب ي رههچ و اند شده يانار هایم هگون
 .آوردن رو اومدن،لباسا مزون جون،از هافسان:_

 .زندیم یکوچک لبخند مامان
 ..برم من پس:+

 .آوردیم در را رِمشک يپالتو رود،زنعمویم بیرون اتاق از مامان
 .رسدیم نظر هب یلکش بسیار و پوشیده ییشم سبز وارشل و تک

 ...يخواستگار شب مثل
 نمکیم تعارف
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 ..نمکیم خواهش بشینید بفرمایید:+
 .نشیندیم مبل يرو یزنانگ و عشوه از پر اتکحر با

 .دوزمیم زمین هب را نگاهم و نشینمیم تخت يرو یشرو هب رو
 لباس يها گالر با یجوان دختر سرش شود،پشتیم اتاق وارد مامان

 .آیدیم داخل سفید يها
 .شودیم وارد هک است يا جاافتاده خانم سوم شوم،نفریم بلند

 .زندیم یقشنگ یول نما دندان من،لبخند دیدن با
 ..یخوشگل خانم عروس هچ هب هب:_
 .اندازمیم پایین را مسر

 هدیگ همن قشنگ عروس:گویدیافتخارم با و ایستدیم نارمک زنعمو
 .مانداناجون

 ...هباش نباید اینم جز هبل:گویدیم است ماندانا اسمش انگار هکزن،
 زا دل بیشتر بدیم یچ استایل خوش دختر این هب ببینم حالا خب

 ...ببره آقاداماد
 ...نمکیم خم بیشتر را سرم

 نمک باز را هایم چشم شودیم اصلا شود؟ تمام زودتر شب این شودیم
 فرداست؟ ببینم و

 اورشک داخل از را لباس جوان، دختر کمک هب و داردیبرم را یرگال
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 .آوردیم بیرون
 ..هخودمونی نونکعقد فقط گفتن جون هافسان:_

 ..هستن لباسامون جدیدترین از .آوردم رو لباسا این همین هواس
 چطوره؟ این

 ..ندک هتوج جلب خواهمیاست،نم کپول از رپ
 گویمیم زیر هب سر
 لطفا ..هباش ساده ي ساده خوامیم:+

 دهدیم انکت را سرش ماندانا
 بدون و است ساده لباساشون ..شناسمیم امروزو يجوونا ي هسلیق:_

 ..میاد خوشت این از مطمئنم..برق و زرق
 .آوردیم بیرون را يدیگر لباس
 .نیست نما بدن هک حریر يها آستین اب است،ساده... سفید

 .دارد یماه مدل دامن و رسدیم نظر هب تنگ یمک
 . زندینم چشم يتو و است زیباست...ساده

 یزندگ آغاز سفیدِ لباس عروسم... لباس بشود شاید..همین
 ...كمشتر
 

 .است نندهک راضی اندازم،ظاهرمیم خودم هب ینگاه
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 و ام هبست یلبنان را سفیدم لشا .شده هدوخت تنم لباس،قالب انگار
 .ام پوشیده لباس يرو یوتاهک یطلای شنل

 با و دارمیبرم دستمال ... اما ام دهش یرویای معنا،عروس تمام هب
 .نمکیم كپا را لبم قدرت،رژ

 ..ماندینم یباق اثرش یحت هک يطور
 ...اما شد ترهب ظاهرا
 ار لبم و دهم فشار را هایم ناخن شده باعث هک یقلبم،اضطراب تپش
 .بجوم

 را قلبم ياهانت و افتاده جانم هب خوره مثل ینگران دل این
 .ردهک هرختشویخان

 .شورندیم فرش قلبم ر،درونهش این يها آدم ي ههم تعداد هب انگار
 .ندارم رو هب رنگ و پیچدیم مهب ممکش عضلات

 ...دلشوره این از امان
 !من يخدا ربانهم

 ..يا بوده ههمیش ی،یعنیهست تو
 زا ردهک ام آسوده مطمئنت، نگاه و بوده تابمیب قلب بخش آرام ادتی

 .آینده يبرا
 قرص دلم و بوده لرزانم ایمان بخش اطمینان هماره گرمت آغوش
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 ...داشتنت هاست،ب
 .برسم اینجا هب تا يا چیده را زندگیم مسیر

 ...هرفت يروزها ن،مثلک يیار را لرزانم قلب و شکسر روح خودت
 ..يدمید من در روحت از هک را ودارم،ت دوستت

  ..سر را چادرم و نمکیم مرتب را شالم
 .اندازمیم خودم هب ینگاه هآین در دیگر بار

 !یهال تسلیم هب سرسپردن يام،برا آماده
 و را ربلاک سوغات يا روزهفی دارم،تسبیحیبرم را مکوچک یفک

 شترانگ هب ینگاهبود. داده عمووحید هک حسین يامیر نگین انگشتربا
 ...اندازمیم ندکیم یخودنمای راستم دست انگشتان يرو هک

 .رومیم بیرون اتاق از و شمکیم آه
 . افتدیم او هب چشمم هک گذارمیم ها هپل يرو را اول قدم

 دیگر دست و ردهک فرو جیبش داخل را ایستاده،دستش سالن وسط
 .هگذاشت تشک يها همکد يرو را
 ...یکمش راواتک و یدسف پوشیده،پیراهن یکمش شلوار و تک

 .است یمان با صحبت مشغول
 .دارمیبرم را دوم قدم و گویمیم هاللّ بسم

 را تشک تا ندکیم کمک بابا همامان،ب و ندکیم مرتب را موهایش زنعمو
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 .بپوشد
 .بیندیم مرا زنعمو هک رومیم پایین را سوم ي هپل
 مسیح:گویدیم آرام و زندیم هسقلم ایستاده نارشک هک عمو هب
 مامان؟ جانم:گرددیبرم زنعمو طرف هب سیحم

 .ندکیم اشاره من هب ابروهایش با زنعمو
 .شودیم متوقف من يرو و گرددیبرم نگاهش

 .نیست چشمانش ،دریحس هیچ .ندکیم نگاهم تفاوتیب
 ...آیدینم هایش لب يرو هم یتبسم یحت

 چشمانش برق  ند،کیم نگاهم تفاوت یب و ،سردي،جدکخش همانطور
 ...قدرتمند همانقدر..گیرا همانقدراست، همان
 .رسدیم نظر هب تر درخشان یمک فقط

 .ایستمیم بابا و مامان نارک و رومیم پایین ها هپل از
  .دوزدیم زمین هب را تفاوت،نگاهش یب مسیح

 کشم. می کناري را درگوشی،خودم هاي حرف و پرمعنا هاي نگاه بین
 .یلامک هیچ و حرف آییم،بدونیم بیرون هخان از

 .دهدیم هل مسیح ماشین سمت هب مرا زنعمو
 ...زنعمو هآخ:_
 !بشین ..هنباش حرف دختر:+
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 .نمک اطاعت هک مجبورم
 .هم نشینم،مسیحیم

 .یحرف هیچ بدون نیمکیم تکحر و زندیم استارت
 است هفاطم .آیدیم موبایلم اس ام اس يصدا

 {منتظریم اینجا ما خانم عروس}
 ...عروس!یصفت هچ
 يها یدخترانگ این خورده، ستکش احساسات این هک گذارمینم...هن

 .دنک نابودم ناآرام حال این و شده لگدمال ي هروحی ،اینهگرفت لنگر
 .مانمیم پدرم اجبار و خودم منطق يپا و پذیرفتم منطق با من
 .بود نخواهم يباز این ي خورده ستکش من...بازمینم را خودم من

 کی و امضا چند هم رد،شایددا هفاصل من با گام چند اهتن يپیروز
 !هخطب

 از نم یک و شودیم متوقف ماشین یکرسیم،یم محضر هب یک دانمینم
 .پرمیم بیرون خیال و رکف

 .منتظرن ههم ؟یش پیاه يخواینم:_
 اند،خیره ایستاده انتظارم هب هک یجماعت هب و آورمیم بالا را سرم

 .شومیم
 ي هخال و هشوهرخال هک یخانم و آقا و یزنعمو،مان و بابا،عمو و مامان
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 و همسرش با هسال پنج و ی،سیجوان،س یزن و .شدند یمعرف مسیح
 .هستند مسیح ي هخال دامادِ و دختر میدمهف هکش،کوچک تردخ
 .شومیم پیاده و نمکیم باز را در

 .ندکیم بغلم و آیدیم جلو هبینم،فاطمیم را محسن و هفاطم
 ایمهتن يا هلحظ و ندکیم تکحر نارمک هشویم،فاطمیم محضر وارد

 .گذاردینم
 .نمکیم تکحر مستقیم نم،فقطکینم بلند را سرم

 .منک نگاه اطراف هب نمکیم وقت تازه و نشینمیم وسعریصندل يرو
  و شمع از پر هم يعقد ي است،سفره تشریفات از پر و محضر،مجلل

  .شده باز برابرمان یطبیع يها گل
  طلایی. و سفید رنگ به اي سفره

 کرده. پر را فضا تمام طرشانع که هایی گل با
 آیدی گوشم نارک از صدایش

 ...بیاد خون هک هالآن:_
 هک نشست یک اصلا .نمکیم نگاهش و نمکیم بلند را سرم

 بیندیم را متعجبم میدم؟نگاههنف
 يردک فرو پوستت تو مکمح رو ناخنات:_

 .افتدیم دستم هب نگاهم تازه
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 .نمکیم باز یمک را ام خورده گره مشت
 .گذاردیم پاهایم يرو یگل هدست

 .گیردیم جلویم را مشتش
 ...تو مال اینم:_

 .نمکیم بلند را سرم
 ..لاتکش تا ند،دوکیم باز رویم هب رو را دستش

 ..هخوب خونت فشار هبخور..واس:_
 .بنددیم را مشتش دوباره ، دارمیبرم را یکی

 ...سرخ کوچک يها رز از پر .افتدیم گل هدست هب نگـاهم
 !زیباست و ساده

 ..گویمیم رکذ و گذارمیم دهانم داخل و نمکیم باز را لاتکش
 رخاط هب ..خونم فشار تعدیل و لاتکش خاطر هب هشوم،نیم ترهب یمک

 ...گذاردینم ایمهخدا،تن هکاین يیادآور
 .آیندیم جلو زنعمو و مامان
 ..دربیار رو ،چادرتیکنی شو بلند:گویدیم مامان

 .نمکیم نگاهش متعجب
 ؟هزملا:+
 ..دخترم هشینم اصلا سیاه چادر با ...همعلوم:_



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 441  

 

 ...من...مامان هن:+
 .آوردم سفید چادر من یکنی:گویدیم هفاطم

 ...مرا مدهفیم و شناسدیداند،میم هفاطم هک خوب چقدر
 ..هفاطم یهست هک ممنون+: ..نمکیم رکتش جمعش حواس از نگاهم با

 ..هک نداریم بیشتر عروس رفیق هی:زندیم لبخند
 .نمکیم عوض را چادرم هفاطم کمک با و شومیم بلند

 .نشینمیم دوباره
  ...را او يها فشک و بیندیم را هایم فشک كنو فقط چشمانم

 لبخند و کنیم نگاه دوربین به خواهند می مدام بردار فیلم و عکاس
  بزنیم..

 ندارم.. کارها این براي دماغی و دل من
 .نشیندیم ام ينارک یصندل يرو و آیدیم عمووحید

 .گردمیم بر طرفش هب
 زندیم لبخند

 ..خاتون يشد ماه یخیل:_
 .لرزندیم هایم بگیرم،لب را خودم يجلو توانمینم
 ياینجور ی؟نگفتینخواست خودت همگ ...نداشتیما هگری نوچ...:_

 بدون اینو هم... پشت آخرش تا یکنی وهیمک مثل ما تره؟هب ههم هواس
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 گل برگ از ترکناز یسک هک ،ببینممم،بشنومهبف هباشم،اگ هک هرجا
 دلمون وقت هر شدن قرار همگ ...نمکیم نمهج رو دنیا ..هبگ تهب

 ور خودت خودش؟ هب ببریم پناه ردیمک شد،بغض سست لرزید،پامون
 ...خدا هب بسپار
 .ندک آرامم چطور داندیدهم،میم انکت را سرم
 .ندکیم باز پایم يرو و داردیبرم را قرآن
 .نندکیم یروشن ر،برابرمنو ي سوره آیات
 را يا هزند هر هست،و هک او هب نمکیم لکتو و شمکیم عمیق نفسـ
 .بخشدیم یزندگان

 .نشیندیم نارمک مامان و شودیم بلند عمو
 .گیرندیم سرمان يرو يسفید حریر مسیح ي هخال و هفاطم

 ..سابدیم قند اش،هم هدخترخال
 .دهدیم ادتهش رویم هروب ي هآین را ها این

 {...یسنت احک،النهالل رسول قال ...الرحیم الرحمن هالل مبس}
 ...آرامم ود،اماریم بالا قلبم ضربان

 ..قادر و است ربانهم او یوقت باشم مضطرب چرا
 ...گرفتم استرس چرا من:گویدیم مامان
 مامان بگید رکذ:زنمیم لبخند
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 ..هک نیستم بلد:_
 ..بفرستید صلوات:+

 گویدیم لب زیر زده شتاب
 ...محمد آل یعل صل مهالل ..محمد آل یعل صل مهالل ..هشبا:_

 آل و محمد یعل صل مهالل:گویمیم شمرده شمرده لب زیر آرام
 ..محمد
 .ندکیم تصحیح و شودیم همتوج مامان

 عقد هب رو شما دهیدیم وکالت بنده هب آیا ...نیایش یکنی خانم ارکسر]
 ... [دائم
 ..تو امید ه،بیهال ...افتمیم خوابم یاد

 هالل لامک جلد کی ي هریهم و صداق هب آریا مسیح يآقا یهمیشگ و]
 ارهب تمام ي هکس کی و هزار دو و شمعدان جفت کی و هآینمجید،

 [یلم؟کدربیاورم،و يآزاد
 هبچین گل هرفت عروس:گویدیم مسیح ي هدخترخال
 فصل..نمک جمع را ام یزندگ ي هرفت آب بر يها گل هدست ام من،آمده

 دوباره و خوانمیم هآی هس ...مانده بسیار گل چیدن ااست،ت خزان
 ]یلم؟؟کو[شنومیم

 ...بیاره گلاب هرفت عروس:زندیم مهب را خلوتم یسک هم باز
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 ..گلاب ي هرایح..بگیرد يمحمد گل يبو هایم هلحظ اشک
 فرستم. می لب زیر صلواتی

 [...هرمکم ي همحترم ي پرسم،دوشیزهیم سوم بار يبرا]
 و بندمیم را چشمانم نم،کیم غرق یهال مشیت و رحمت در را خودم

 هن مگر ..بخندم امروز يها یناخوش تمام هب هک نمکیم تصور را يروز
 ؟}معنا هالل ان لاتحزن{هکاین
 [یلم؟کو]

 بگویم؟ هچ ... خدایا
 .شدکیم آتش را ام هسین ي هقلبم،قفس ياباهم یب وبشک

 هبل...مادرم و پدر ي اجازه با:_
 .شودیم بلند لک يصدا

 ...شودیم يجار هخطب و گیردیم التکو هم مسیح از عاقد
 ...شومیم محسوب متأهل يبانو کی من شد..حالا تمام

 !خدایا ردمک هچ من ...شودینم باورم
 او هب من ..است ودههبی خیال و رکف ..هن..هن ..ام؟ کرده اشتباه ندکن

 ...ام ردهک لکتو
 .دهدیم دستمان هب یهای هجعب یمان

 ...نک خانمت دست رو هپسرم،حلق:گویدیم زنعمو
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 ...ریزدیم يهر قلبم
 .نیست هنقش جزء ،اینجاهن

  شوم. می خیره چشمانش به آینه از و ریزم می چشمانم در را التماس
 .ندکیم خاموش را قلبم ،آتشیشصدا و یابد درمی را استیصالم

 .رسدیم نظر هب یعصب لحنش
 ..رو ات هحلق یکنی بیا ....هافیک،هدیگ هجان،ن مامان:+

 .دهدیم دستم هب يا هجعب و
 دست انگشت داخل را سفیدش يطلا ي هحلق سریع هم خودش

 .شودیم بلند جا از و ندکیم فرو چپش
 دست را هحلق هفاطم کمک با ...يداد نجاتم ... تو...شودینم باورم

 .نمکیم
 ..نگین بدون و ظریف،سادهسفید، رینگ
 ...خواستمیم هک همان
 .ندکیم بغلم و آیدیم جلو زنعمو

 رسوم و رسم اهل..رو مسیح رفتار این ببخش ...عزیزم هکمبار:_
 ..هک یدونینیست...م

 ..ام شده او مدیون..داد نجاتم همخمص ببخشم؟؟از
 ..بود حسرتم ها مدت هک یروم،آغوشیم فرو مامان آغوش در
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 یخال هایم دوش يرو سنگین بار نمکیم حس و نمکیم بغل را هفاطم
 ...شد

 .افتدیم او هب نگاهم
 شلوارش يها بجی در را دستش دو هر و ایستاده هدفترخان ي هگوش
 ..ردهکفرو

 است؟ من همسر آدم،الآن این ...شودینم باورم
 ...یتلخ یشوخ هچ
 *مسیح*
 .است غروب حال در آییم،آفتابیم بیرون هک محضر از
 .زنعموست و هخال و مامان ي محاصره در یکنی

 ...است مغموم اش رههچ و شده سرخ رده،صورتشک بغض
 اش هشان يرو را دستم و رومیم طرفش هایستاده،ب جدول نارک یمان

 .گذارمیم
 .وبایلشم هب ندکیم اشاره دستش با .ندکیم صحبت تلفن گردد،بایبرم

 .شود تمام اش هالمکم تا نمکیم صبر
 فظاخداح قربونت ... هبرم،باش الآن من ..زنیمیم حرف بعدا ،حالاهباش:_

 .اندازدیم جیبش داخل را موبایل و ندکیم قطع
 جونم؟:_
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 ؟هیک پروازمون یگفت مامانینا هب یمان:+
 ارهنیم،چ و هس ساعت گفتم منم..هدیگ امشب بگو یگفت خودت:_

 ..شب هنصف
 حالا؟ اونموقع چرا:+
 ..هدیگ فرودگاه بیان نخوان هک بگم یوقت هی گفتم:_

 ..ببین
 هوم؟:+
 رهیم داره عمووحید:_
 ؟یچ:+
 ...یازده داره،ساعت پرواز امشب:_

 .نمکیم نگاه یکنی هب و گردمیبرم ناخودآگاه
 .است صحبت مشغول عمووحید با

 .عمووحیداست دست هب آرامشش و آشوب
 آرام را یکنی هجمل چند با چطور عقد از قبل دیدم،عمووحید خودم

 .ردک
 ...هدیگ بریم شید سوار خب :گویدیم بابا

 .ایستمیم عمو کطرفـتر،نزدی آن و رومیم طرفشان هب
 .بریم من با بیاین یدعمووح:گویدیم طرف آن از یمان
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 .دهدیم انکت یمان يبرا را دستش و گرددیبرم عمو
 ..میام الآن:_

 .گرددیبرم یکنی طرفـ هب
 ..هدیگ برم من:_
 لوج بگوید،مامان يچیز هکاین از اندازد،قبلیم پایین را سرش یکنی
 ..هدیگ بیفتید راه ن،مسیحجا یکنی:آیدیم

 زندیم لبخند عمووحید
 ...خانم عروس برو:_

 .نمکیم باز را ماشین در و رومیم جلو
 .نشیندیآرام،م و آیدیم یکنی

 .افتمیم راه و زنمـیم ،استارتههم از جلوتر
 يباز دستش انگشتان با و هانداخت پایین را گوید،سرشینم هیچ یکنی
 .ندکیم

 .نمکیم روشن را ماشین ضبط و برمیم دست
 .ندکیم پر را فضا كرا یموسیق يصدا

 :خواندیم خواننده
 بـریــــدنـد يا اره با را ـــانهجــ چـــپ يپـا

 سیگـــار پشت شلوار،سیگــار يها هپاچ چپ
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 .خشن یمک یحت و کام،سرد،خش هعلاق مورد یموسیق
 .گویدینم يچیز ند،اماکیم ضبط هب ینگاه یزیرـچشم یکنی

  ! نداریم تفاهم هم با هم مورد این در هکاین مثل
 .شودیم یط املک وتکس در هخان تا راه تمام

 .رسیدیم:گویمیم و شمکیم را یدست نم،ترمزکیم كپار را ماشین
  اندازدیم اطرافـ يها ساختمان هب ینگاه

 جاست؟ک اینجا:_
 ...ستکش لامشک قفل بالاخره

 .وتیمدع شام هبابام،واس ي هخون ییعن ..ما ي هخون:+
 .شودیم پیاده و دهدیم انکت را سرش
  .رسدیم نظر هب قدرتمند ال،ح عین در یول مظلوم

 است. ماورایی آرامشش
 .دهمیم نشانش را هخان آورمیدرم را لیدک هک یحال در و شومیم پیاده

 .پوزخند هشبی زند،بیشتریم لبخند
 .گردمیبرم طرفش هب و نمکیم باز را در
 ؟يخندیم یچ هب:+

 !است من انحصار در اهزدن،تن پوزخند پرسم؛انگاریم تعصب با
 هامون فامیل مال ،هباش يا هخون هی داشتم آرزو بودم هک هبچ:_
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 عموم ي هخون دیشب هک نمک تعریف دوستام هب برم منم ..هباش
 ...رمیم ام هخال ي هبودیم،خون

 ندارن وقت هیچ شمام يها هبچ:+
 .ندکیم نگاهم

 ...ندارن هخال هاتون هبچ ..هخال:+
 .افتدیم یسک یاد زند،انگاریم لبخند

 ...دارن چرا:_
 بود؟ محضر هک دوستت همون:+

 .دهدیم انکت را سرش
 .شدکیم آه دارد،اما لب هب لبخند

 ...است عجیب دختر این حال و حس گویم،چقدرینم يچیز
 ...شده یخط خط اش هشناسنام انگار هن انگار
 یابهالت از پر يباز هچ وارد ستنی یادش انگار ..داندینم هنوز انگار
 .ایم شده
 ..ترسدینم من از انگار و ردهک فراموش انگار

 ...تو بفرمایید:+
 ..هصاحبخون خودتون،اول اول:_
 هم رو لباسام یحت ..نیستم هصاحبخون اینجا امشب از هدیگ من:+
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 ..هخون یکی اون بردن
 .ندارد وجود }ما{ ...خودمان ي هخان بگویم توانمینم

 ..ـنیستیواقع بشود، لفظ،ما در یکنی و من یبکتر اگر یحت
 .شود داخل هم یکنی تا دارمیم هنگ را در و شومیم حیاط وارد

 .شودیم هخان داخل و گیردیم بالا را سرش
 نساختما لکشیده،ک کفل هب سر و بلند هک هاست درخت یپ نگاهش

 .اند ردهک هاحاط را
 گویدیناخودآگاه،م زیرلب،انگار

 ...اینجا هشـــنگق چقدر:_
 مان هخان حیاط هب دقت با اینقدر حال هب نم،تاکیم نگاه را برم و دور
 ...بودم ردهکن نگاه

 ..زیباست واقعا اینجا گویدیم زنم،راستیم لبخند
 ندکیم هسمقای خودشان ي هخان حیاط با را اینجا ها،حیاط هبچ مثل

 درخت ات ارهچ هس ما ..گل هبوت و هست شمشاد فقط ما ي هخون:_
 ..فقط داریم

 .نمکیم نگاهش پشت از و بندمیم را افتد،دریم راه
 کاود. می را اطراف و رودیم راه ها چمن يرو

 .نمکیم روشن را حیاط يها چراغ لیدک و برمیم دست
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 .ندکیم نگاه ها گل کوچک يها هباغچ هب هغص با
 .اند یدهکخش زمستان يسرما زیر هک یهای هبوت
 .زندیم دست ها هبوت هب و نشیندیم پاهایش يرو

 !است هبچ چقدر
 ...دارد سال نوزده انگار هن انگار
 گویمیم بلند
 ...سرده تو بریم:+

 ..نیست حواسش
 ایستمیم اش یقدم چند و رومیم جلوتر

 .آیدیم ها درخت بین یکتاری از سگ پارس يصدا
 .آیدیم عقبـ قدم کی و شودیم بلند زده شتاب

 .ایستمیم اش هشان هب هشان و رومیم جلو
 .نیست يچیز نترس..نترس:+

 چشم و است یتابهشده،م قبل از تر روشن شند،صورتکیم نگاهم
 .زندیم برق ترس از هایش
 .گیرمیم صورتش از را نگاهم

 شماست؟ ي هخون از:_
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 ...اینجا بیا سکال ...سکال آره...:+
 . ندکیم پارس یکنی دیدن با ، آیدیم جلو سکال
 .دارد رود،حقیم قبع دیگر قدمـ چند یکنی

 .ترساندیم را یسک س،هرکال سیاه و بزرگ ي هجث
 .شمکیم سرش هب دست و رومیم جلو
 آروم ..نیست هغریب ...نیست يچیز ..باش آروم سکال هیـــس:+

 ...آروم...پسر
 .نشیندیم پاهایش يرو سکال

 شیدهک هم در رههچ و ندکیم نگاه من هب ترس با یکنی .گردمیبرم
 ...نترس ..نیست يچیز+: .است

 دهدیم قورت را دهانش آب
 تو؟ بریم:_

 .دهمیم انکت را سرم
 بریم:+
 .رویمیم ساختمان طرف هب یکنی ي هشان هب هافتم،شانیم راه

 .رسدیم ام هسین تا ایستد،قدشیم هک نارمک
 ترسدیاندازد،میم سکال هب ینگاه و گرددیبرم یگاه چند از هر

 .بیاید دنبالمان
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 یخیل ها سگ..يترسید همهبف هنکمم ینک اشنگ ههم این هاگ:+
 ...باهوشن

 پرسدیم ینگران با
  ؟ ...رو یسک حالا تا:_

 من با باصلابت و مکمح اول،چنان روز ...خوردیم را حرفش ي ادامه 
 !باشد ترسو اینقدر ردمکینم رکف ...جاخوردم هک زد حرف

 ؟؟یچ رو یسک:+
 ..یهیچ..نیست مهم:_

 !است بامزه دختر این یافعتد خندم،حالتیم ناخودآگاه
 گویمیم

 ...هن:+
 پرسدیم متعجب

 ؟یچ:_
 ...نخورده رو یسک حالا تا:+

 .خندمیم همچنان شود،منیم یعصبان
 ..نبود این منظورم من:_

 .شودیم هخان وارد و ندکیم باز را ساختمان در من از تر وجلو
 .شودیم همتوج هلحظ کنم،یکیم نگاهش تعجب با
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 ایستدیم در نارک زده خجالت
 ..بفرمایید خودتون اول نبود... حواسم اصلا ببخشید...:_

 .بندمیم را در و شومیم داخل
 .دهمیم نشانش را یجلوتلویزیون يها مبل دست با

 ..بشین:+
 .است پایین سرش همچنان

 ممنون:_
 بشین برو ردمکن تعارف:+

 آقا سلام:آیدیم بیرون هآشپزخان از طلاخانم
 اش هحلق با و ردهک قفل هم در هک اندازمیم یکنییها دست هب ینگاه

 .ندکیم يباز
 ..من هستن،همسر جان یکنی ایشون طلاخانم سلام...:+

 . افتدیم پایین هایش هشان و خوردیم جا حرفم از یکنی نمکیم حس
 مسخره يها دیالوگ و مسخره نمایش این هب بایددهم؛ینم اهمیت

 .ندارد یچندان فرق من يبرا .ندک عادت ترش
 مامان هب هخون ياراک تو ..هستن طلاخانم هم خانم،ایشون یکنی+:
 .ننکیم کمک

 ..خانم خوشبختم یخیل:بوسدیم را یکنی صورت و آیدیم جلو طلا
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 ...هماشاءالل میاین مهب چقدر ..اومدین خوش
 .زندیم جان مک و یتصنع يلبخند و نمکیم نگاهم یکنی

 ممیار يچیز هی ونبرات الآن بشینید ..خانم بشینید: گویدیم طلا
 .نیدک تازه یگلوی
 .گردمیآید،برمیم در شدن هبست و باز يصدا

 .هستند بابا و مامان
 .دارد عادت دهد،انگاریم سلام زود یخیل یکنی

 سلام:_
 .دخترم ياومد خوش یخیل ..عزیزدلم سلام:زندیم لبخند مامان

 .بوسدیم را یکنی وصورت رودیم جلو
 .فشاردیم را یکنی دست و آیدیم جلو هم بابا

 اینجا چرا: ندکیم هحلق یکنی مرک دور را دستش مامان
 هنک عوض رو لباساش اتاقت ببر رو یکنی جان ایستادین؟مسیح

 .بینمیم را یکنی شدن سفید و سرخ وضوح هب
 ..يخوایم هاگ جان یکنی:گویمیم

 ..هخوب جا همین هن هن :پردیم حرفم میان نگران و شتابزده
 طعق رو حرفتون ببخشید:اندازدیم پایین را رشافتد،سیم صرافت هب
 ..دمرک
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 جمع خودم با را من هنوز یکنی ند،کیم نگاهش تعجب با مامان
 !بنددیم

 انمام ...هچی حرفا این عزیزم:نمک جلوه یطبیع و بخندم نمکیم یسع
 .دمب نشونش رو باغ ببرم من بدین اجازه هاگ ..همعذب مک هی یکنی جان

 هباش ...برم قربونت یه.الهک نداره تخجال زیزمع:زندیم لبخند مامان
 ...هم با برید
 .روندیم هآشپزخان طرف هب هم با و ندکیم اشاره بابا هب بعد

 .است پایین هب رو هنوز یکنی نگاه
  منتظرتم... در جلو:+

 يسرما سوز.شومیم خارج هخان از.دهدیم انکت را سرش
 .سوزاندیم را من،صورتمهب

 تمام با را هوا و نمکیم فرو شلوارم يها بجی داخل را هایم دست
 .بلعمیم هایم سلول

 .پاهایش يصدا بعد و آیدیم در يصدا
 .گردمیبرم

 .ردهک سر بود،دوباره سرش عقد موقع هک يسفید چادر
 .داردیبرم خط کی يرو و وتاهک را هایش قدم
 .دزددیم را نگاهش هنوز و است پایین ایستد،سرشیم رویم هروب
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 ر،خجالتهش این يها ٽمؤن تمام ي اندازه هب دختر این نظر، هب
 !شدکیم

 ..بریم:+
 .آیدیم سرم افتم،پشتیم راه

 است مجبور نماند عقب من از هکاین يبرا او و است بلند من يها قدم
 .بدود تقریبا

 قطع پایش يصدا گذرمیم هک پنجره يجلو يها یصندل نارک از
 .شودیم

 .ندکیم گاهشانن و ایستاده ها یصندل نارکگردم،یبرم
 بشینیم؟ يدار دوست:+

 .دهدیم انکت ثکم با را سرش
 !!باشم هم دختر این زبان باید بعد شد،مِن برابر چند مسئولیتم

 .نشینمیم رویش هروب و گردمیبازم را هرفت قدمِ چند
 .ندکیم يباز انگشتانش يبندها با و است پایین سرش

 تحویل صدا را،با فسمن و اندازمیم چپ يپا يرو را راستم يپا هلافک
 .دهمیم زمستان يهوا
 .اودکیم را اطراف و ندکیم بلند سر

 یداخل جیب از را كفند و سیگار كناز تکپا .هرفت سر ام هحوصل
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 .آورمیدرم تمک
 .آورمیدرم يسیگار و زنمیم تکپا هب هضرب چند

 .نمکیم روشنش كفند با و گیرمیم هایم لب بین را سیگار
 هکاین بدون...مطمئنم ؛ ندکیم ها،نگاهم هچب تعجب،مثل با دانمیم

 .نمک شنگاه
 دوانگشتم بین هماهران را سیگار و گذارمیم مقابلم میز يرو را كفند

 .گیرمیم
 یکنی هب یخیالیب و یآسودگ با ینگاه و دهمیم بیرون دهانم از را دود

 .اندازمیم
 پایین و بالا چشمانش کاتم،مردمکحر هب خیره و شده گرد چشمانش

 .بیندیم را شیدنمک سیگار هک است بار اولین .شودیم
 گیرمیم طرفش هب را سیگار

 ؟یشکیم:+
 !بود یبین پیش قابل تشکپرد،حریم جا از
 ي هگوش دستش و دهدیم فشار هم يرو را هایش دندان حرص با

 .ندکیم همچال را چادر
 .نمکیم نترلک را ام زحمت،خنده هب

 گویدیم غیظ با
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 جان خیر،نوشِ هن:_
 .رودیم هخان طرف هب و من هب ندکیم پشت و

 .نشیندیم لبم نجک يسرد لبخند
 ...نبازد را ي،بازهدختربچ این اشک
 *یکنی*
 .دهمیم هل داخل هب را در و دهمیم فشار را دستگیره عصبانیت با

 .دهدیم نوازش را گرما،پوستم دلنشین شوم،هُرمیم هک وارد
 خارج هآشپزخان از ددار دست در یشیرین ظرف هک یحال در زنعمو

 .شودیم
 ..رسیدن مامانتینام بریم ؟بیایاینجای دخترم هع:_

 .شودیم هایم غم ،نقابیمصنوع يلبخند
 و یبابا،مان و مامان.شومیم سالن زنعمو،وارد با گام هم و رومیم جلو
 نارک و دهمیم يبلند نسبتا سلامِ.اند هنشست ها مبل يرو وحید عمو

 .نشینمیم عمووحید
 .اودکیم را صورتم ینگران و یربانهم با عمو
 .وبمخ:زنمیم لب

 .شودیم دست،وارد در موبایل عمومحمود
 ..یمان و شویم،من؛عمووحیدیم بلند احترامش هب
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 .است آور برادرش،حیرت برابر در بابا برکت
 جمع هب رو و پاشدیم من صورت هب يلبخند محمود عمو

 ...دادمیم جواب باید بود يتلفن،ضرور ..ببخشید:گویدیم
 .زندیم پوزخند بابا

 ترههحاضره،ب شام:گویدیم اضطراب فضاست،با ینسنگی همتوج زنعمو
 جون؟ هافسان هچی نظرت ...بخوریم شام بریم

 هن همگ .يا العاده فوق ادهپیشن:زندیم یگرم لبخند مامان
 مسعودجان؟

 مامان دست يرو را دستش و گذراندیم نظر از تحسین با را مامان بابا،
 .ذاردگیم

 ارهم هب قادر ههمیش هک است یسک اهتن بوده،مامان همینطور ههمیش
 .باباست خشم آتش

 .ردهک رفتار ملاطفت هب مامان عصبانیت،با اوج در بابا
 ام یزندگ وارد سیاوش هک یوقت بود،تا هم،همینطور من با رفتارش

 .شد
 .بیاورم یاد هب را اسمش یحت خواهدینم دلم
 .يصور هستم،هرچند أهلمت يبانو کی نونکا من
 و ذهن و قلب داشتن نگاه كپا هب دارم هوظیف همسرم قبال در اما
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 ...جسمم و روح
 .نمک رکف یسک هب نباید یحت

 یکنی:آیمیم بیرون خیال و رکف زند،ازیم صدایم و شودیم بلند زنعمو
 دخترم شام میز سر بریم جان
 .رومیم زنعمو دنبال هب و شومیم بلند

 رو چادرت جان یکنی:گویدیم زنعمو رسیمیم هک هآشپزخان نارک
 .اینجا نیست هغریب بیار..در
 بگویم؟ باید هچ
 ،زبان دروغین شوهرِ ي خانواده این برابر در و عقد از بعد چرا دانمینم
 ام؟ داده دست از را خود لمکت ي قوه و

 .دارمیم هنگ سفت را چادرم اهتن
 لطفا هباش تراح جان،بذارین مامان:آیدیم پشت از یصدای
 نگاه من هب بعد و مسیح هب طنتشی با و اندازدیم بالا هشان زنعمو

 شادوماد ند:چشمکیم
 ..رومیم يخور ارهن طرف هب

 ..مسیح و من اند،جز هنشست ههم
 .ندکیم اشاره اش ينارک یصندل هب عمووحید

 .نشینمیم عمووحید نارک و رومیم جلو
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 .رویم هب رو هم مسیح
 .اند هگذاشت تمام سنگ عمو ي خانواده

 ها ظرف بین متفاوت يغذا نوع ،چندیایران یسنت يغذاها بر علاوه
 .دارد یعرب يغذاها هشبی يظاهر هک بینمیم
 . است هوبکشناسم؛یم ها،را ظرف از یکی

 . لبنان و عراق مخصوص يغذا
 .بود هپخت هوبک برایمان هفاطم مادر قبلا
 .متفاوت و لذیذ یغذای

 ماش گفتم من جان یکنی ..نمکیم خواهش ییدبفرما: گویدیم زنعمو
 و هتبول و حمس برات همین هواس يخوریم یعرب يغذا بیشتر حتما

 .ردمک آماده هوبک
 از گفتیم سرآشپز یول چطوره اش مزه دونمینم اصلا خودم راستش

 .ان یلبنان يغذاها ترینهب
 یعرب يغذا من ردینک رکف چرا:پرسمیم لبخند نم،باکیم تعجب

 خورم؟یم
 علاقمند ها عرب هب شاید گفتم ...خب:ندکیم نگاه مسیح هب زنعمو

 ....یباش
 اسلام خورشید مطلع عربستان هکاین ندکیم خیال من يزنعمو
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 .بخورند یعرب يغذا باید هم دنیا مسلمانان است،پس
 .ستودنیست محبتش و رهم اما
 نردیک لطف...زنعمو ممنون:نمکیم رکتش اش یربانهم از يلبخند با
 .زندیم یگرم خندلب

 ...جان نوش بفرمایید: گویدیم یخاص غرور با محمود عمو
 .شوندیم مشغول ههم

 .ریزدیم برایم و داردیبرم را پلو دیس عمووحید
 ..هافیک..هافیک عمو ممنون:گویمیم آرام
 .گیردیم طرفم هب را هوبک ظرف عمو
 ...پزنیم زیاد غذا این از ربلاک تو یکنی:+

 ..بود هگفت برایم هفاطم
 عمو،خوشمزس خوردم:_
 پرسدیم تعجب با

 ؟يخورد جاک:+
 ...اینا هفاطم ي هخون:_

 زندیم لبخند عمو
 ...شد جالب:+

 .گردانمیبرم را سرم و خندمیم
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 گوشم،آرام زیر و شودیم خم عمو هک برمیم دهانم هب را قاشق
 ..یکنی گردمیبرم دارم من:گویدیم

 ...نشین هت دهانم درون و شودیم ،سنگهلقم
 .اند هگذاشت زبانم روي سرب يا هکت نمکیم حس

 بشقاب با هک عمو هب و بلعمیم را هآب،لقم لیوان لطف هب و زحمت با
 .شومیم خیره ندکیم يباز غذایش

 چشمم درون کاش قطرات تا نمکیم هبست و باز تند تند را ایمهچشم
 .نشوند جمع
 ياهتن را خودم من و اندازدیم چنگ را پناهمیب ي،گلویوحش بغضِ

 .یابمیم اهتن
 مپرسیم آرام خودش مثل

 نرید؟ هشینم:_
 رو چیزا يسر هی اومدم ..موندمیم هوگرن تونمینم ...استهتن بابا:+

 ...شد بدتر یچ ههم هک نمک درست
 .ندکیم پرواز صدایش در یشرمندگ

 بالاخره ها هبچ یراست :بنشیند صاف عمو شودیم زنعمو،باعث يصدا
 ؟هچی هدیگ يسورپرایز تور این هآخ ممهفینم من میرین؟ جاک

 .شومیم خیره مسیح هب و نمکیم بلند را سرم
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 ...من هب هم او
 ...هم دهانمان و کف ایم... شده انگار،قفل دو هر
  !عشق شورک...هدیگ هفرانس میرن ...چیزه:رسدیم دادمان هب یمان

 .شودیم خیره ما هب و گویدیم غلیظ را عشق
 .اندازمیم پایین را سرم

 ؟ حالا تا یرفت شما جان یکنی ...خوب هچ يوا:گویدیم نعموز
 ...بلده هم هفرانس یکنی اتفاقا رفتیم آره:گویدیم من،مامان از قبل

 ما با مسیح رفتیم هک ما ..خوب هچ:شودیم تر عمیق زنعمو لبخند
 مجبورش جون یکنی هکاین نیست،مگر سفر اهل لاک ...نیومد

 ن؟سفرتو است روزه چند حالا...هنک
 ههفت :دوگویدیم رکف یب و سریع یمن،مان از قبل

 .رودیم غره چشم یمان هب مسیح
 سطح در نباید هدوهفت این در هک است این ما دروغین سفر ومهمف
 !هفاجع ییعن این و شویم دیده رهش
 مسیح هب رو شوم،یم خم یمکو گذارمیم میز يرو را دستانم تعجب با
 ؟؟ههفــــــتـــــــــــ دو:گویمیم

 ..ما هب خیره و شودیم تکسا جمع
 !ردمک اشتباه
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 از را نگاهش هک یحال در و گذاردیم گردنش يرو را دستش مسیح
 ..ههفت دو ..عزیزم هدیگ آره:گویدیم دزددیم هبقی

 ام یپیشان يرو غم از هک یظریف اخم دهم،بایم انکت آرام را سرم
 ...دوهفته ...ههفت دو:نمکیم رارکت لب زیر...هنشست

 ..خدایا نمکیم هچ دروغ ههم این میان نم
 .اندازمیم پایین را سرم
 .گیردیم فرا را وجودم ي ههم گناه حس
 .آیدیم عمومحمود< ببخشیدِ> آن از بعد و موبایل زنگ يصدا
 را تلفنش جواب شودیم دور میز از هک یحال در و شودیم بلند عمو

 .دهدیم
 !يا ههفت دو عسل ماه و مانده عمووحید رفتن پیش خیالم همچنان

 .نشیندیم اش یصندل يرو و گرددیرمب گذرد،عمویم هدقیق چند
 نار؟ک يبذار تلفنو اون امشب شدینم حالا:گویدیم آرام زنعمو

 تو ها یوبکیشال از یکی ...خوامیم عذر جمع از:گویدیم بلند عمو
 ..شرمنده ..اونم پیگیر مدام من ..هگرفت آتیش لاهیجان

 كتر ور بدت ياخلاقا هرفت بالا سِنت ردمکیم یالخ:زندیم پوزخند بابا
 ....يردک
 .نیست هدوستان بابا ترسم،لحنیم یمک
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 ...شده عوض چیزا یمسعود،خیل:زندیم لبخند عمو
 هافیک نمک رکف ...محمودجان:گویدیم وحید عمو
 اتورِتکدی همون هم هنوز ...ينشد عوض تو یول:گویدیم بلند یمک بابا

 با دنیا ..محمود نک باز چشماتو ..یتهس پیش سال وپنج بیست
 ...رهینم جلو تو يها هتخواس

 یسک با ..من مثل درست هم پسرت ...بنداز برت و دور هب نگاه هی
 ردهک انتخاب تو هک یسک با هن ..خواستیم خودش هک ردک ازدواج

 ..يبود
 .خوردٻم سر مسیح يرو بابا از نگاهم

 ..زند می زل من به بعد و بابا هب نگران يها چشم با
 ....نمکیم خواهش بابا: نالمیم لب زیر

 خودت با رو يشتر ي هینک این يخوایم یک تا:گویدیم عمومحمود
 همون هنوز یول ...مسعود شده سالت پنج و لهچ ...يببر اونور اینور

 ....يلجباز و سرتق ي هبچ
 مونهم از ممنون:لبش يرو پوزخندِ شود،بایم بلند جا از بابا

 ..جان هافسان بریم ...نوازیتون
 .شومیم بلند

 .رودیم بابا و مامان طرف هب زنعمو
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 بابا يبازو يرو را دیگرش دست و گیردیم را مامان دست
 ..ببخشید من هب رو محمود تلخ زبونِ ...نمکیم خواهش:گذاردیم

  بمانم؟ یا بروم باید دانمینم
 آیدیم صدایش هک است مامان و بابا هب نگاهم

 ...ریمیم مام یکنی:_
 یم؟رویم هم با جاک مسیح؟؟ و من ما؟؟

 پسرم؟ جاک:گرددیبرم مسیح طرف هب ینگران با زنعمو
 ...مامان خودمون ي هخون ریمیم:_
 ..یکترسنا نمهج هخودمان؟چ ي هخان

 ؟هآخ چرا:گویدیم زنعمو
 فرودگاه تا رو من خوانیم ها هجان،بچ شراره:گویدیم عمووحید

 برسونن
 .ندکیم هحلق گردنم دور را اش يوق ي هبغض،پنج هم باز

 وحید؟ يبر يخوایم:گویدیم عمومحمود
 ؟يریم بابا خاطر هب:گویدیم بابا

 ...یخیل ...است دهد،ناراحتیم انکت را سرش اهتن عمو
 پروازتون عمو..برسونیم رو عمووحید ریمیم ما پس:گویدیم یمان

 چنده؟ ساعت
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 یازده:زندیم لبخند و ندکیم نگاه یمان هب عمو
 رسونمیم برمیم رو مسیح و یکنی من بعدشم خب:گویدیم یانم

 ...هدیگ فرودگاه
 فرودگاه بیایم باید هم ما یول:گویدیم مامان

 بیاین جاک ..هصبح نیم و ارهچ ساعت پروازشون زنعمو: گویدیم یمان
 هم رو وسایلاشون اینا بریم نید،زودترک یخداحافظ جا ؟همینهآخ

 ...هدیگ ننک جمع
 .است توافق ي هاننش جمع وتکس

 .نمکیم بغل را بابا و رومیم جلو
 .است مطمئن و گرم هنوز آغوشش

 .بخشدیم تسلایم و ندکیم آرامم هنوز
 بغضم و دهندیم مکقلقل هدختران نم،احساساتکیم بغل هک را مامان

 .ندکشیم
 گوشم در و بوسدیم را ها،صورتم مدت از بعد یربانهم مامان،با

 ..باش هداشت دوسش ..هخوبی پسر مسیح:گویدیم
 نمک گوش هایش حرف هب هک است آن داشتن دوست از منظورش

 !لابد
 کاش مدام و است مامان از تر ینم،احساسکیم بغل هم را زنعمو
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 .ریزدیم
 .ندکیم من هب را مسیح سفارش و مسیح هب را من سفارش

 .نیستم راحت او با آنقدر دهم،هنوزیم دست عمومحمود با
 دیر ندکیم اشاره یمان هک ردهک گل تازه زنعمو و نماما يها همادران
 ....رسدینم پرواز هب عمو و شده

 .نمکیم یخداحافظ ههم با دیگر بار و نمکیم عوض سریع را چادرم
 هخان هب زودتر خواهدیم بابا از هک شنومیم را مامان دار بغض يصدا

 .بروند
 .وبدکیم سرم هب را مشکمح کپت وجدان عذاب
 .ندک باز سر غضاین،ب از بیش هکاین از قبل رومیم بیرون هخان از سریع

 .نندکیم تکحر جلوتر قدم چند مسیح و عمووحید و یمان
 هب را خودم و نمکیم شود،پاتندیم بلند هخان سگ يها پارس يصدا

 .رسانمیم اهآن
 ...بریم من ماشین با بیا یمان:گویدیم مسیح
 .نارشک عمووحید و نشیندیم رول پشت مسیح

 .نشینیمیم عقب هم یمان و من
 .افتیمیم راه و زندیم استارت
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 ..نرسد پرواز هب عمو و شود پنچر ماشین چرخ ارهچ هر خواهدیم دلم
 ...نرسد پرواز هب عمو و ببارد سنگ آسمان از دارم دوست
 بعد ماه چندین هب پرواز و ندک پیدا یفن نقص هواپیما دارم دوست

 ...شود ولکمو
 ..بگذرد رفتن خیرِ از عمو و مبمیر دارم دوست اصلا

 .برود نگران این،عمو از بیش ندارم نم،دوستک هگری خواهمینم
 و عمومحمود و بابا لاتکپدربزرگ،مش ياش،بیمار يارک يها همشغل
 ....بخورد مهمن،ب خاطر هب ترسمیم هک یرفاقت

 .ندکیم یسنگین عمووحید ي همردان يها هشان يرو ههم و ههم
 ي هروزان لیست هب ینگران و یکنی يبرا ردنخو هغص ندارم دوست

 ...شود هاضاف عمو
 استوار وهک مثل اش برادرزاده ندک رکف عمو تا نمکینم هگری

 يلبخند نقاب هم من .ندکیم نگاهم و گرددیبرم گاه از هر عمو..است
 .رومیم محبتش استقبال هب و زنمیم هایم لب يرو
 ار فرودگاه ساختمان هک رویمیم پیش خیال و رکف در چقدر دانمینم
 .بینمیم

 .ریزدیم يهر قلبم
 ؟ برود عمو واقعا ندکن
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 ..يا هاحمقان سوال هچ
 ...شومیم اهتن من و رودیم عمو
 هک يا هشناسنام و نام مسیح یپسرعموی و مانمیم من و رودیم عمو
 .شدکیم كید را او نام

 .بیرون نمکیم پرت را ایستد،خودمیم هک ماشین
 .دارم ازهت سیژنکا هب نیاز
 .منشینییم انتظار سالن سردیها یندلص يرو و شویمیم فرودگاه وارد
 ..گذردیم هدقیق چند

 ..دهمیم انکت را پاهایم ینگران اب
 .شودیم بلند ام ينارک یصندل يرو از عمو

 ...اینا و پرواز ارتک گرفتن دنبال برم منم تا برید ها هبچ:_
 ...ام یدلگرم با یظخداحاف وقت ...است وداع شوم؛وقتیم بلند
 نگران ...باش خودت مراقب :گویدیم گوشم رد و ندکیم بغلم عمو

 خبر من هب اول شد هک يچیز هر...اعتماده قابل مسیح نباش
 ..هشیم درست یچ ههم نک لکتو خدا هب ؟يمیده،فيدیم

 نیش را هایم چشم و شودیم بیدار گلویم در بغض ي زده چنبره مار
 .زندیم

 ...بودنتون هب بودم ردهک تعاد:نمکیم هگری



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 474  

 

 هک را هایم کاش و گذارمیم چشمانم زیر را شوم،دستمیم جدا عمو از
 .نمکیم كپا گیرندیم سبقت ریختن يبرا

 هگری ...نداشتیم هدیگ هن:است نگران هایش چشم خندد،امایم عمو
 بیا خودت هدیگ وقت چند اصلا ...برگردم زود دمیم قول ...نداشتیم

 ...من پیش
 ...هتوع نوبت هباش هم ی،نوبتينیومد هوقت یخیل

 .نمک ناراحت را او این از بیشتر نباید .دهمیم انکت را سرم
 گوید،مسیحیم گوشش در یچیزهای و ندکیم بغل را مسیح عمو

 .فشاردیم را عمو همردان و دهدیم انکت را سرش
 قول؟:ندکیم دراز را دستش عمو

 قول:گیردیم را دستش مسیح
 همیشه و شوخ ي رههچ پشت را غم وضوح همن،ب و است یمان نوبت

 .بینمیم خندانش
 وجود اش،با برادرزاده هس هکاست، معجزه هشبی يچیز وحید عمو
 .دارند دوستش هها،عاشقان تفاوت تمام

 ..خاتون خداحافظ: ایستدیم رویم هروب عمودوباره
 ...نمکن هگری تا گیرمیم گاز را زیرینم لب

 .رودیم و داردیبرم را سامسونتش یفک عمو
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 ..دهدیم انکت دست برایمان و رودیم
 یکوچک ي هنقط مثل عمو هک شومیم خیره رفتنش مسیر هب آنقدر

 .اندازدیم آب هایم چشم و شودیم ناپدید
 ...برسان مقصدش هب سالم را مسافرمان خدایا

 بریم؟: گویدیم یمان
 هک پسرعمو دو دور، یول کنزدی فامیل آشنا،دو ي هغریب دو نارک
 ...افتمیم دارد،راه لقب شوهرم برادر يدیگر و شوهرم یکی

 ؟؟یگذاشت اهتن جاک عمو،مرا
 ...عقب یصندل هم شوم،بازیم ماشین سوار
 ..شده هنکس از یخال رهش لکعمو، رفتن با انگار
 ...ام شده یسخت يگرفتار هچ دچار هک آورمیم یاد هب تازه انگار
 .ندکبش هک گذارمینم است،اما سنگین گلویم بغض
 ..بیایم نظر هب ضعیف دنم،نبایک هگری نباید هم اینجا
 زمستان سرد يهوا معرض در را خودم و شمکیم پایین یمک را هشیش
 .دهمیم قرار

 ...یتوی من پناه اهخدایا،تن
 نکن رهایم

 *مسیح*
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 خواهدینم اما شوندیم پر مدام هایش شده،چشم هبرافروخت صورتش
 .ندک هگری
 ادامب دنکیم استقامت بغض برابر در و ندکیم رهگ را مشتش ههم این
 ...برسد نظر هب ضعیف ما برابر در و ندک هگری
 .رسدیم نظر هب يبودن،قو ضعیف عین دختر،در این

 .دهمیم فشار را گاز پدال
 .پرسدیم را نظرم مدام و زندیم حرف یمان

 یک،نیهمخفیان هآین از چشمانم و است یمان اختیار در دهانم و گوش
 .پایدیم را

 .یکنی خود هشود،نیم هایم نگاه همتوج یمان هن هک يطور
 .نیست دنیا این در یکنی انگار اصلا

 .شدکیم عمیق نفس مدام و شده خیره بیرون هب پنجره از
  .بیاید بیرون فضا این از خواهدیم دلم
  کنم. می مسئولیت احساس دختر این برابر در چرا دانم نمی

 عمو... هاي توصیه خاطر به شاید
 .بزنم حرف گذاردینم غرورم اما

 .رسیمیم ام هخان يجلو
 .شودیم باز ینگکپار در و دهمیم فشار را ریموت
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 دار هنگ مسیح: گویدیم یمان هک بشوم ماشین وارد خواهمیم
 چرا؟:نمکیم ترمز

 هی بریم .. نخوردم شام هخون تو عمو و بابا بحث و جر لطف به:گویدیم
 ...بگیرم يچیز

 ...برو ماشین با پس ..هاشب:گویمیم
 شو پیاده یکنی:گردمیبرم یکنی طرف هب
 .شومیم پیاده و نمکیم باز را مربندک
 .ندکیم مرتب را چادرش و شودیم پیاده یکنی

 بگیرم؟ یچ: شودیم پیاده هم یمان
 ..نداره یفرق ..یهرچ:گویمیم تفاوتیب

 ؟یچ شما هواس زنداداش:پرسدیم دوباره یمان
 نم،کیم حس بخو را یکنی لرزش

  !شده حساس یمان يها زنداداش هب
 خوردم شام من:گویدیم و اندازدیم من هب دلگیر و يسرسر ینگاه

 ممنون
 ...هک ينخورد يچیز بابا هن:خنددیم یمان

 ،ممنونیمان آقا ندارم میل:اندازدیم پایین را سرش
 زندیم را ریموت يهمکد و نشیندیم رول اندازد،پشتیم بالا هشان یمان
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 .رودیم و
 مه یکشویم،نییم وارد ینگکپار در شود؛از هبست در هکاین از قبل
 .هفاصل با آید،امایم من با قدم
 .میزنم را اش همکد و ایستمیم آسانسور يجلو

 .ندکیم نگاه را اطراف ی،زیرچشمیکنی
 .شودیم باز درش و ایستدیم آسانسور

 بفرمایید:آورمیم جلو را دستم
 .شودیم آسانسور وارد یحرف هیچیب

 .اش هبرافروخت صورت و میقعیها نفس نم،ازکیم حس را بغضش
 .زنمیم را یازدهم ي هطبق ي همکد و شومیم وارد سرش پشت

 .شود هبست در دهدینم اجازه و رسدیم نفر کی هک است باز هنیم در
 يپسر ،باهسال يا خرده و یس يآقا و شود،خانمیم باز دوباره در

 .شوندیم آسانسور دوار هسال پنج حدودا و کوچک
 .ایستمیم یمک ي هفاصل هب نارشک و ایستدیم هگوش یکنی

 .نمکیم حس یخوب هب را تقیدش احساس
 هخراب دوم آسانسور ..شرمنده ببخشید:گویدیم مرد

 ..نمکیم خواهش : گویمیم
 ي هطبق و اندازدیم یازدهم ي هطبق لیدک روشن چراغ هب ینگاه مرد
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 .دهدیم فشار را دوازدهم
 ؟هستین يآشور يآقا يموناهپرسم،میم خشیدبب:_

 .است هپسربچ طرف ه،بیکنی نگاه
 ..هستیم جدید ي ههمسای ما ..هن:گویمیم

 واحد پس ..هع:ندکیم دراز را دستش و شودیم تر عمیق مرد لبخند
 از خوشوقتم یخیل شماست؟ هب متعلق یازده ي هطبق یخال

 ؟...يآشناییتون،آقا
 ..یحس و یگرمای هیچ ی،باو فشارم،برخلافیم را دستش

 ...خوشبختم منم هستم... آریا:_
 ...هستم يمظفر هم بنده:گویدیم مرد

 و عروس تازه پس:گیردیم یکنی طرف هب را دستش يمظفر خانم
  ...خوشبختم شمایید؟؟ دوماد

 ورهمینط منم:فشاردیم صمیمیت با را زن دست و زندیم لبخند یکنی
 ..يمظفر خانم

 ...باشین خوشبخت ...میاین مهب یخیل:ستداییم همسرش نارک زن
 .ندکیم رکتش لب زیر و اندازدیم پایین را سرش یکنی

 بغلیتون واحد ..بگو من هب حتما یداشت يارک هاگ:گویدیم دوباره زن
 یداشتن دوست یول هستن مسن مک هی ..هآشوری خانم و آقا مال هم



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 480  

 

 .ان
 .زندیم لبخند دوباره و آوردیم بالا را سرش یکنی

 .شودیم باز در و ایستدیم آسانسور
 ...دار هیم:خدانگگویم
 .گویدیم خداحافظ و زندیم لبخند هپسربچ هب یکنی

 .شومیم سالن وارد او از بعد
 .شوندیم انهپن دیده از يمظفر ي خانواده و شودیم هبست در

 ...واحد این: گیرمیم راست طرف هب را دستم
 .آیدیم دنبالم هب یکنی
 .نمکیم باز را در و چرخانمیم قفل در را لیدک

 یکنی هب دست با و نمکیم روشن را ها شوم،چراغ وارد هکاین بدون
 .شود وارد هک نمکیم اشاره

 .شودیم وارد و اندازدیم صورتم هب ینگاه ،مرددیکنی
 .گذارمیم هخان در چیدمان،پا از بعد هک است بار اولین

 .است نواز چشم و العاده فوق وراسیونکد
 .شده لنبارت ها ـچمدانیسالن،رو ي هگوش کمن،ی يها لباس
 هیقسل هب است ترهب یکنی و من اتاق وسایل و ها لباس هک گفت مامان

 .شود چیده خودمان ي
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 .ندکیم نگاه را اطراف و زندیم قدم یکنی
 اینجان اتاقا:رومیم ها اتاق طرف هب

 .میانشان یداشتهب سرویس خواب،و اتاق هس
 .ایستدیم نارمک
 .اوست يراب اتاق دامک بپرسد هک شدکیم خجالت دانمیم

 .شود وارد هک گویمیم و نمکیم باز را اول اتاق در
 نظر در یکنی يبرا را این اول از من و دارد مستقل اتاق،حمام این

 .بودم هگرفت
 نای اثاث اهتن...میزتحریر کی و هتابخانک، مدکنفره، کی تخت کی

 ...است اتاق
 .دهدیم انکت را سرش و زندیم يدور

 گویمیم
 تو ،ماليخوایم هک رو قااتا از دومک هر:_

 و دونفره خواب تخت هک سوم اتاق و است من اتاق هکدوم، اتاق
 !است كمشتر اتاق ظاهر هاند،ب هگذاشت داخلش را میزتوالت

 .ایستدیم اول اتاق در يجلو دوباره و بیندیم را سوم و دوم اتاق
 داره؟ سرویس تا اینجا...چند:+

 گویمی،مخبرمیب هک تفاوت،انگاریب
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 چطور؟ تا... دو:_
 گویدیم آرام و اندازدیم پایین را سرش

 ؟هباش من مال اتاق این هشیم:+
 .نمکیم نترلک یسخت هب را ام خنده

 گویمیم يجد
 ...نداره عیب یول بودم، هگرفت نظر در خودم هواس رو اتاق این هالبت:_

 تو مال
 !است خوب گذاشتنش،چقدر ارک سرِ

 .یرندگیم رنگ هایش هگون و شدکیم خجالت
 ...شدم دردسر اسباب شرمنده..:+

 !شیدهک خجالت واقعا
 ...است عجیب چقدر دختر این
 ...شودیم سفید و سرخ يچیز هر يبرا
 ...ههمسای نمکیم خواهش:_

 .زندیم لبخند و اندازدیم سریع،پایین و آوردیم بالا را سرش
 !هاست،بامزه هدختربچ هشبی
  نیامده.. هم،بدم خودم ..هنشست دلش هب )ه(همسای لفظِ رانگا
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 اتاق ...همن مال بغلیم ،اتاق هقفلشون يها،رو اتاق ي ههم لیدک:_ 
 .نیست شهب ينیاز هک هم كمشتر
 .رودیم هآشپزخان طرف هب و دهدیم انکت را سرش

 .رومیم سالن طرف هب
 يراب یشده،ول تلنبار هم يرو سالن ي ه،گوشهریخت مهب وسایلم

 ...ام هخست یخیل امروز
 .آورمیدرم را تمک و نمکیم شل یمک را راواتمک گره

 اتاقم طرف هب و آورمیدرم نکگرم شلوار و ها،پیراهن لباس وهک از
 .رومیم

 .نمکیم نگاه را داخل و ایستمیاست،م باز كمشتر اتاق در
 .آوردیم در مدک از را هایش ،لباسیکنی
 رو لباسام من ببخشید،مامان:ندکیم نگاهم و گرددیبرم هلحظ کی

 ...اینجا هاشتگذ
 .نمکیم خواهش:اندازمیم بالا هشان

 *یکنی*
 ...شد مرتب ها لباس مدک بالاخره

 کتونی کی و یکمش گشاد یراحت شلوار کی را،با سفیدم يها لباس
 سرم دور هم را ام یکمش ام،شال ردهک عوض یصورت گشاد و بلند
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 .ام پیچیده
 اتاق عنوان هب ار اتاق این وراسیونکد زنعمو و نماما رسدیم نظر هب

 .اند چیده همطالع
 .است من نفع هب هست ههرچ
 .بیاورم هم را هایم تابک ي هجعب باید

 ریزش يها گل يرو یدست ذوق با و دارمیبرم مدک از را ام یرنگ چادر
 .شمکیم

 ..دارد یرنگ ریز يها گل و است روشن یصورت
  .شدم یرنگ چادر هم،صاحب من بالاخره
 خوردم. می حسرت داشتنش  براي چقدر

 هوار سرم يرو مسیح آمدن با هک یلاتکمش ي ههم ارزش چادر این
 .دارد اند،را شده
 .اندازمیم اتاق دیوار يقد هآین هب ینگاه و نمکیم سر را چادر

 .است ردهک قاب را ام رههچ چقدر،زیبا
 .شومیم هال وارد و نمکیم باز را در

 هم يرو را ایش،پاههنشست مبل يبینم،رویم النس در را مسیح
 .ندکیم جا هجاب را تلویزیون يها انالکنترل،ک با و هانداخت
 .رومیم هایم تابک بزرگ ي ها هجعب طرف هب یحرف هیچ بدون
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 .نکغیرمم ..ردنشانک جاها،جابهتن دستِ و است بزرگ
 ؟ چیست چاره

 سفت چادر و منکیم خم را نم،گردنمکیم جمع گلویم زیر را چادرم
 .شودیم هداشت هنگ

 .نمکیم بلند را اش ه،گوشیسخت هب و شومیم خم
 ..گیرمشیم آغوش در ندنک جان با و برمیم زیرش دست

 اتاقم طرف هب قدم کی و بندمیم را هایم چشم فشار شدت از
 .دارمیبرم
 .نیست دستانم در دیگر و شد کسب جعبه نمکیم حس انهناگ

 .نمکیم باز را چشمانم
 .ندکیم نگاهم و ردهک بلندش اهکـپریکسب هب یحمس
 بزارمش؟ جاک:_
 ...هسنگین هآخ:+
 اتاق؟:_

 هب هم من و رودیم اتاق طرف هدهم،بیم انکت خجالت با را سرم
 .دنبالش

 .گذاردیم هتابخانک يجلو دقیقا را هجعب و شودیم اتاق وارد
 .اندازمیم پایین را سرمـ
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 .درویم بیرون اتاق از یحرف هیچ بدون
 دوم،وارد ي هجعب با هک نمکب را هجعب يرو يها چسب خواهمیم

 .شودیـم
 .دزدمیم را نگاهم خجالت با

 .آوردیم را ارمهچ و سوم يها هجعب هک گذردینم هدقیق چند
 زنمیم صدایش هک برود بیرون اتاق از خواهدیم

 پسرعمو؟:+
 .نمک صدایش اینطور نداشت گردد،انتظاریبرم

   .منکیم گم را پایم و دست چشمانش برابر در هم گوید،بازینم يچیز
 ..ها هجعب بابت ی+:ممنون..یعن

 ...اتشکحر است سرد چقدر.رودیم و دهدیم انکت را سرش
 .شومیم ها تابک مشغول و نمکیم بیرون سرم از را رشکف

 ..هالمکم و آیدیم در شدن هبست و باز يصدا
 در پشت تمسیح،درس يبعد،صدا و آیدیم پا يصدا بعد هلحظ چند
 .اتاقم

 ...وردهآ ،شامیمان:_
 .رفتن،ندارم يپا نم،اماکیم ضعف احساس

 .آیدیم در يصدا هک نرفتن،مرددم و رفتن بین
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 مبیار يخوایم هاگ يمقید هک گفت زنداداش،مسیح:یمان يصدا بعدهم
 شما هب هن..ما هب ه،نهچسبینم اصلا یایهتن یول..بخور اتاق تو

 مدهبف ندارم دوست .ترسمیم او از ندک رکف مسیح ندارم دوست
 ...شوم دیده مکمح و يقو دارم دوست را.. ضعفم احساس

 ..نخوردیم شام از يگیر دندان گفت،چیزیم راست یشوم،مانیم بلند
 یصندل ي هدست يرو از را ام یرنگ نم،چادرکیم مرتب را شالم

 .نمکیم سر و دارمیبرم
 .مرویم بیرون اتاق از و نمکیم باز را در اندازم،قفلیم هآین هب ینگاه
 .شومیم سالن وارد

 هم کوچک و ینقل یول نیست بابا و مامان ي هخان یبزرگ هاینجا،ب
 .نیست
 پوشیده نکگرم دو هر و اند هنشست نفره هس مبل يرو یمان و مسیح

 .اند
 .نشینمیم مبل اولین يرو و دهمیم سلام آرام

 ...ببینیم فیلم مخواییم ..زنداداش ياومد شد خوب:زندیم لبخند یمان
 .است ربانهم و خونگرم زنعمو مانند یهم،ماندیم انکت سر
 ااینج بیا:ندکیم باز جا برایم و چسباندیم مسیح هب را خودش یمان

 هدیگ تلویزیون جلو
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 .ندکیم نگاه یتفاوتیب با مسیح
 .نشینمیم نارشک ،یمان از هفاصل با و شومیم بلند
 ور همین ..نبود باز جا هیچ ندهشرم:دهدیم دستم هب را پیتزا ي هجعب
 ..ردمک پیدا زور هب هم

 ممنون:یسخت هزنم،بیم لبخند
 ...شده تنگ خودمان ي هخان يبرا دلم ...نمکیم هچ اینجا من واقعا

 ..خورمیم فرو را زند،بغضمیم چنگ را صورتم غربت احساس
 .ندکیم پخش را نترل،فیلمک با یمان

 .شناسمیم را آن من و است يجدید یایران فیلم
 هک گذاشتیم قرار هفاطم بود،با سینما ي پرده يرو هک پیش ماه چند

 ..نداد ،اجازهيآمد پیش و لکمش بار هر اما ..برویم دیدنش يبرا
 مفیل این يروز من هک ردیمکینم را رشکف گاه هیچ..هفاطم هن و من هن

  ...ي هخان در را
 ..دهمیم بیرون را نفسم
 ...بدهم يرو پیش ي اجازه مذهن ي هخان کتاری هب نباید
 ...باشم نگران اصلا نباید ...نمک رکف نباید

 ...شروع فیلم و شودیم تمام تیتراژ
 ...شومیم تماشا مشغول و نمکیم آزاد را ذهنم
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 ...نیستم هرچند،موفق
 ..آوردیم هجوم ذهنم هب طرف هر از خیال و رکف
 ،قورتشسنگ قلوه مثل و گذارمیم دهانم در را پیتزا از يا هکت
 .دهمیم

 آن هر ...نیست صلاح هب این از بیش نشستن رد..گذیم هدقیق چند
 رکشل و نندک هحمل قلبم مظلوم شورک ههم،ب با بغض و غربت هک است
 هداشت را دشمن با یرویاروی قدرت هک است آن از تر ضعیف من عقل
 ..باشد
 .ندکیم نگاهم شوم،مسیحیم بلند
 یخیل من ..شام بابت منونم: نمکیم نترلک را لرزانم يصدا

 بخیر ..شبخستم
 .گویدیم )بخیر شب(یمان و دهدیم انکت سر مسیح

 اطمینان يبرا ...بار نم،دوکیم قفل را در شوم،اولیم پناهگاهم وارد
 ...راحت نفس يبرا...شرم با هآمیخت ترس این شدن مک يبرا ...بیشتر

 ...است نکغیرمم نظر هب هرچند
 ادرچ و شال و نمکیم عوض يبلند آستین اهنپیر با را شالم و کتونی

 .گذارمیم سرم يبالا را
 .آورمیم سرم يبالا تا را پتو و شمکیم دراز تخت يرو
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 .دارد ردنک باز سر ي اجازه بغض هک است یانکم اهاینجا،تن
 .ممهبف خوب،باید را این و نیست کاش يبرا یجای اتاق این از بیرون

 كپا را هایم کاش و شومیم دبلن ترس آید،بایم یهای قدم يصدا
 .نمکیم
 اش،جیغ دستگیره خوردن انکت محض هب تا شومیم خیره در هب
 .شمکب

 يصدا بعد و رودیدیگرم سمت هب من اتاق هب قدمها،نرسیده يصدا اما
 .آیدیم یدستشوی در شدن باز

 .شمـکیم یراحت نفس
 .نمکیم روشن را پرواز حالت و دارمیبرم را موبایلم

 .هستم اابره يرو ندک زد،خیال زنگ یسک صبح اگر تا
 }؟يبیدار{ شومیم هفاطم پروفایل وارد

 :دهدیم جواب هفاطم و نشیندیم پیام يرو دوم ک،تیهبلافاصل
  [ینگران از مردم..یکنی پس یجایک يوا]
 نویسمیم
 {هفاطم دارم یغریب احساس خوبم...}
 [رد؟کن اذیتت هک یپدرروحان]
  .هبینیم فیلم شاداشد با داره هال تو ..هن}
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 ..هفاطم
  ردم؟ک اشتباه هنکن...هنکنیست...ن خوب حالم

 * 
 .آیدینم آشنا چشمم هب دیوار و نم،درکیم باز هک را چشمانم

 .اندازمیم اطراف هب یشوم،نگاهیم بلند رههدل با
 ....افتد،دیروز،عقد،محضر،مسیحیم یادم تازه

 .اش هسای هم من، و اوست ي هخان اینجا
 هگوش هک تاب،ک از یخال يها هجعب هب ینگاه و دهمیم نبیرو را نفسم

 .اندازمیم اند، شده تلنبار هم يرو اتاق ي
 .بزنم رویم و دست هب یآب تا شومیم بلند

 .ندارم یخاص ي هبرنام امروز من همتأسفان و است صبح هشت ساعت
 .است روشن پرواز حالت دارم،هنوزیبرم را موبایلم

 .آیندیم سراغم هب ناهگ حس و وجدان هم،عذاب باز
 ..شدم دروغ سرتاسر يا همشغل و يباز وارد من چرا
 طلب و نمکیم استغفار لب نم،زیرک آزاد ها حرف این از را رمکف باید

 .آمرزش
 رچاد هب ینگاه .یکمش شال و شلوار و پوشمیم ییاس بلند کتونی

 .اندازمیم
 رجیحت را ردنک بالاخره،سر هک ردن،مرددمکن سر و ردنک سر بین
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 .دهمیم
 ...است هغریب من يبرا هخان این

 عادت هخان صاحب تفاوتیب يها نگاه و وسایل و دیوار و در هب هنوز
 .ام ردهکن

 .است محض وتکس در هروم،خانیم بیرون اتاق از
 هک او اتاق ي هبست درِ يجلو روم،ازیم راه پاورچین پاورچین

 است؟ خواب هنوز ییعن: گویمیم خودم گذرم،بایم
 .رومیم هال طرف هب
 .نیست هخان در یسک آیدیم نظر هب

 .نیست سک نم،هیچکیم نگاه را جا ههم
 .نمکیم آرامش هستم،احساس اهتن هکاین از

 .شومیم هآشپزخان وارد
 .شده چیده هصبحان میز،بساط روي

 یخال لیوانِ و شده نصف پنیرِ و رهک ،ظرفيچا یخال فنجان کی
 ....شیر
 ...اند خورده هصبحان یمان و مسیح پس

 .نشینمیم میز پشت و ریزمیم يخودم،چا يبرا
 دیده كتدار خودشان يبرا هم يا هشاهان میز عجب:گویمیم خودم با
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  !اند
★ 

 قفل در لیدک چرخیدن يصدا هک گذارمیم یخچال در را رهک ظرف
 .آیدیم

 .نمکیم مرتب را هایم لباس
 .رسدیم هآشپزخان يجلو بعد،مسیح یمک و شودیم هبست و باز در

 .نمکیم یدست پیش سلام در معمول طبق
 .است چشمانم هب بعد و میز هب مسیح،اول تفاوت یب نگاه

 سلام:_
 ؟يردک جمع تو رو سلام..میز:+
 ..هبل:_

 ...ردکیم جمع اومدیم خودش ی،مانیشکب زحمت نبود لازم:+ 
 نندهک هحدش،دیوان از بیش غرور ! ردمکیم جمع من هک گویدینم

 .است
 ...هک شدینم:_
 ممنون هرحال هب:+
 .گذاردیم مبل یپشت يرو را سرش و نشیندیم مبل يرو

 .افتمیم هفاطم دیشب يها حرف یاد هک بروم اتاقم هب نمکیـم قصد
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 چند ن،منکمم حالت ترینیطولان در اگر یگفت،حتیم راست هفاطم
 هب را خودم یزندگ نظم باید هرحال هباشم،ب آدم این ي هسایماه،هم
 .رمبیاو دست

 .. نمک فرار نباید ...دیدنش هب نمک عادت باید
   آیدیم صدایش

 اومد؟ جاک از یوفتک عسل ماه +:اوووف،این
 بزنم را هایم حرف روم،بایدیم جلو
 افتادین یزندگ و ارک از من خاطر ه،ب ببخشید:_
 ..نداشتم بازیا مسخره این هب يا هعلاق خودمم هن:+

 .نمکیم خاموش را پروازش حالت و گیرمیم دست در را موبایلم
 .نمک شروع را بحث باید
 نشینمیم رویش هروب
 نیستن؟ یآقامان:_
 یادم در جلو..تکشر رفتم اونجا از ،خودمهخون رسوندمش صبح هن:+

 !ندید یسک شد خوب !نیستم ایران الآن من افتاد
 .گیردیم ام خنده

 پرسدیم
 دونن؟یم یاک:+
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 رو؟ یچ:_
 دونن؟یم یاک شما ي خونواده تو یعنی ..رو هقضی این بودن يصور:+
 ...داره خبر مانی ما،فقط ي خونواده تو
 ...گفتم عمووحید هب فقط من:_
 انتقام ازشون يدار پس!عجب...دوننینم بابات و مامان ییعن:+

 ؟يگیریم
 .خورمیم جا حرفش از

 نند؛مکیم نگرانم و پیچدیم گوشم در مسیح ي هپخت و همردان يصدا
 بگیرم؟ انتقام باید چرا

 پرسمیم
 ؟یچ:_

 ..هبخو+: گویدیاوست؛م من،با صحبت يرو هک انگار هن تفاوت،انگاریب
 سوءاستفاده دارم من فقط ردمکیم رکف داشتم وجدان عذاب من

 يگیریم رو خودت انتقام ياینجور هم تو انگار یول نمکیم
 بگیرم؟ انتقام باید همگ اصلا بگیرم؟ انتقام باید چرا من:_
 هب ،توهنک پیدا ه،فیصلهقضی نای هک بعد وقت چند ...هدیگ آره:+

 اشتباه و يردک رو انتخاب این اونا خاطر هب یگیم بابات و مامان
 ...بوده
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 رو دخترشون یزندگ هک گیرنیم وجدان عذاب عمر آخر تا اونام
 ...های هرحمانیب ،انتقامهخوب...ردنک خراب

 ..ندارم ییتن و قصد چنین اصلا آورم،منینم در سر هایش حرف از
 هب ندارم دوست من یردن،ولک مجبور منو مادرم و پدر هک هدرست:_

 ..نمک اذیتشون عنوان هیچ
 در تردید بگیرد،با اعتراف مشهمت از خواهدیم هک،یبازجوی مثل

 .زندیم زل چشمانم
 ؟یمطمئن:+

 دهمیم انکت را سرم صداقت با
 ..است شود،مامانیم بلند موبایلم يصدا

 .یرمگیم مسیح طرف هب را یگوش اضطراب با
 همامانم:_

 اندازدیم بالا هشان
 نم؟ک ارک یچ:+
 بدین؟ رو جوابش شما همیش:_
 من؟ من؟چرا:+
 ریمیم لو بگم... دروغ نیستم بلد واقعا من:_

 .گیردیم گوشش يجلو را موبایل و دهدیم انکت را سرش
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 ..زنعمو الو..سلام:+
 ؟هخوب عمو خوبین؟:+
 ...رسیدیم تازه آره خوبیم.. مام باشین.. سلامت ممنون:+
 ...راحت خیالتون..حتما هباشین..،بل سلامت:+
 ؟یکنی:+

 .پرمیم جا ند،ازکیم نگاهم
 ...زنعمو نیست اینجا یکنی:+
 .رومیم داخلش و نمکیم باز را یدستشوی در

 .شنومیم را صدایش
 ...حموم هآره،رفت:+
 ممنون ...باشین سلامت ...هزنیم زنگ شما هب گمیم:+
 دار هدارین،خدانگ برسونین،لطف سلام:+
 ندکیم نگاهم تعجب آیم،بایم بیرون یدستشوی از

 ؟یخوب:+
 ..بگین دروغ نشین مجبور هم شما تا رفتم:_
 زندیم پوزخند و دهدیم انکت را سرش تأسف با

 ...هدروغ زندگیمون لک:+
 پذیرفتم؟ را دروغ ههم این من چرا...گویدیم راست
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 .گیردیم طرفم هب را موبایل
 گوشش يرو و گیردیم يا آورد،شمارهیدرم را خودش موبایل

 .گذاردیم
 تا باشم اینجا باید دهم،اما گوش الماتشکم هب ندارم دوست

 ...نمک مطرح را درخواستم
 یمان سلام .الو+: گذردیم هلحظ چند

 متمو هنیم ي هنقش تا همن،س اتاق ت،کشر برو یمان ببین خوبم..:+
 ...هلیخا دستم من ..ینجاا بیار هست،اونارو

 ؟هشلوغ یچ هواس سرت:+
 .ندکیم موهایش در دست هلافک

 ... .هعروسیم جشن نبود یادم هوووف،آهان:+
 ..برسون من هب رو ها هنقش شب تا ی،ولهباش:+
 ...رقصمیم يردک تو،خودم یقربونت..عروس. :+

 خنددیم
 خب،خداحافظ یخیل ..شکب پسر،خجالت برو:+

   .یدآیم تماسش زنگ يصدا دوباره هند،بلافاصلکیم قطع هک را تلفن
 ..ه+:مامانم
 !شودیم رارکت تاریخ نم،انگارکیم نگاهش
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 نظر هب يا هشیش هایش، چشم دوزد،چرایم صورتم هب را هایش چشم
 رسند؟یم

 همین هوگرن يبد جواب ،بایدهبزن حرف باهات من،بخواد مامان هاگ:+
 گمیم يجد...پاریس رهیم امروز

   ...هآخ:_
 هاگ یول نمک منحرفش نمکیمیسع من ..نیست يا نداره،چاره ه+:آخ

 ...ردک اصرار
 .دهدیم جواب را آید،موبایلیم گوش هب همچنان موبایل زنگ

 عزیزم؟ یخودم،خوب جانِ سلام،مامان الو...:+
 یلام،شنیدنک صمیمیت و هدوستان لحنِ با اش همردان بَم يصدا

 ...است
 گویدیم نم،دوبارهکیم دآزا ها حرف این از را ذهنم

 ..بودم اخلاق خوش ههمیش من مامان:+
 آورمیدرم را ادایش و نمکیم جک را گردانم،دهنمیبرم را صورتم

 (بودم اخلاق خوش ههمیش من)
 ...گذرهیم خوش یخیلـــــــ آره ...یخال شما يجا:+
 ...هنک صحبت هتونینم یکمامان،نی:+
 ...هخوب حالش هن:+
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 ...نمامـــــــــا هن:+
 ی،گوشیخب،گوش یخیل:+

 .گیردیم طرفم هب را ،موبایلهلافک
 ...مجبورم

 بده جواب:خوردیم مهب هایش لب
 .گیرمیم را یگوش اضطراب با

 زنعمو الو..سلام:_
 .ندکیم زنعمو،شادابم گرم يصدا

 .داشتنیست خانم،دوست این چقدر
 بود؟ خوب ؟پروازیخوشگلم،خوب عروس سلــــام:+
 ...بود خوب هبل..رکممنون،خداروش:_

 !دروغ اولین
 ؟ هراه هب رو یچ هخبر؟هم هچ:+

 دستم از را موبایل شود،مسیحیم جدا گوشم از موبایل هلحظ کی
 .ندکیم روشن را رکاسپی و آوردیدرم
 آیدیم سالن لک در زنعمو يصدا
 ...جان یکالـــو...نی:+

 هب و گیردیم دهانم يجلو را بزنم،موبایل حرف هک ندکیم اشاره مسیح
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 .دهدیم دستم
 ...شد قطع صداتون هلحظ هزنعمو،ی ببخشید:_

 ..شد قطع صدا هلحظ کی!گویمیم راست
 شورد،گوشک اذیتت هاگ مسیح ببین ...عزیزم شمینم مزاحمت هدیگ:+

 ...بپیچون
 !است یخوب زن،مادرشوهر این چقدر .گیردیم ام خنده

 ...هخوب یچ ه،همهن:_
 مام ..بگذره خوش تونهب یابباشید،حس هم راقبم،مدختر هباش:+

 رو شم،مسیحینم مزاحمت...گرفتیم براتون مفصل جشن هی اینجا
 ؟يندار يارک..ببوس من عوض

 ندک نترلک را اش دارد،خنده یسع شدت هب مسیح
 دهمیم قورت را بغضم و نمکیم شرم،نگاهش و بااخم

 خداحافظ:_
 وم،مسیحشیم بلند جا اندازم،ازیم مبل يرو و نمکیم قطع را موبایل

 .خنددیم بلند
 داشتم دوست...هدختران يرویاها و احساسات تمام با ..دخترم کی من
 یحت هک آدم این هدارد؛ن دوستم هک بنشینم يمرد عقد ي سفره سر
 .شوم لامک هم او توانم،باینم
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 .ندکیم اش،عصبیم خنده
 خندین؟؟یم یچ هب:_
 ...مامانم ياراک هب:+
 و دروغ باتلاق تو افتادیم ه؟؟دار خنده وضعیتمون نخندین..:_

 ..ریمیم فرو نمهج این تو زنیم،بیشتریم پا و دست هرچقدر
 .شودیم خیره ام شده مشت يها دست هب و خوردیم را اش خنده

 ...گذرهیم..نیست یبودیم،طولان مجبور ما ببین یکنی ...باش آروم+:
 قول ..هشیم تموم یچ ههم بعدش ..هماه هی هشکب طول یخیل هاگ
 ...نزنم مهب رو آرامشت دمیم قول دم،یم

 یمرخص ي وعده سربازانش هب هک است یجنگ فرمانده لحنش،مثل
  !بمانند زنده اگر هدهد،البتیم را جنگ از بعد
 بار اولین يشوم،برایم خیره چشمانش در

 احساس یب يها هشیش آن گیرند،دیگریم رنگ هایش چشم
 ...نیستند
 .دنکیم پرواز هایش کمردم در صداقت

 اعتماد مرد،قابل این هک گویدیم قلبم حسابیب و تند يها تپش
 ...است

 .ندکیم كوک مخالف ساز و هبرخاست عقلم عجیب،از یحس اما
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 .وبدکیم ام هسین دیوار و در هب را خودش دوباره قلبم
 ..خورمیم ستکش احساساتم از هم من،باز

  ماه؟ یه چرا:_
  ..ماه. یه تا نهایتا پدربزرگ گفتن +:دکترا

 خداست... دست بندم.عمر می را چشمانم
 ..نمکیم حساب قولتون رو:_

 .دهدیم انکت را سرش
 .گردمیبرم و افتمیم يچیز یاد هلحظ کروم،ییم اتاقم طرف هب

 گویدیم بزنم،مسیح یحرف هکاین از قبل
 ؟ يندار من با يارکبیرون، رمیمیاد،م بدم نشستن هخون از:+
 اینجا؟ بیاد دوستم، هب بدم رو اینجا آدرس تونمیم من فقط هن:_
 نویسمیم برات رو آدرس آره..:+
 ممنون:_

 .رومیم اتاق طرف هدهد،بیم انکت را سرش
 .نشینمیم یصندل يرو و بندمیم سرم پشت را در

 دادمیم اجازه نباید.ردک غلیان احساساتم یانهناگ یردم،خیلک اشتباه
 .شد بود،خوب هک ه،هرچهالبت...نمک خشم ابراز اینطور

 کند. آشتی بابا زودتر هرچهامیدوارم، ..زندینم مهب را آرامشم داد قول
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 .آیدیم در شدن هبست و باز يصدا
 .رومیم بیرون اتاق از و شومیم بلند
 ..هرفت

 ...آن يرو لیدک تا دو و میز يرو ياغذک
 .دارمیبرم را لیدهاک

 !ام شده ام هسایهم ي هخان صاحبِ هم من ییعن این
 ..یهمسایگ ماه کی ،اینبشود یماه عجب

 !يبعد يروزها هب يباشد؛وا ماجرا پر اینطور هک اولش روز
 .زنمیم زنگ هفاطم هب و دارمیبرم را موبایل

 دهدیم جواب هک گذردینم هدقیق چند
 !فرمودین مزین رو خورشید خانم؟ شدین ییدار ..جان ،عروسهب هب:_
 ...مخان هفاطم السلام کعلی:+
 نگز تهب بار ده پس؟ یجایک...هاتکبر و هالل حمۀالر و کعلی السلام:_

 چطوره؟ هوا و آب اونجا...زدم
 جا؟ک:+
 ...تبفرس برام سشوکع نک بغل رو ایفل برج ببین...هدیگ پاریس:_
 ..بزنم حرف منم بده اَمون مک هی هفاطم يوا:+
 ..زنمینم حرف هدیگ من خب یخیل:_
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 .ومریم هآشپزخان طرف هب
 پاشو ..رو مسیح ي هفرستم،خونیم برات رو اینجا آدرس من ببین:+
 ..هرفت سر حوصلم اهتن من..اینجا بیا

 گذردیم هلحظ چند
 ؟يدار صدامو هفاطم الو..:+

 .است برقرار ارتباط نم،هنوزکیم نگاه را موبایل ي هصفح
 ؟؟هفاطم:+
 ..نزن حرف یگفت خودت:_
 ؟يمیا...بزن الآن هن:+
 ..هک نداریم بیشتر عروس هی هدیگ بیام:_
 ...برات فرستمیم رو منتظرتم،آدرس:+
 خداحافظ هباش:_

 .خوردیم صورتم هب هوا نم،جریانکیم باز را یخچال
 ..یخال یخال!است یخال

 امروز همین رسدیم نظر هب هک است یخچال در پنیر و رهک ظرف فقط
 .شده يخریدار صبح
 .نیست يدار مانهمی ي ه،آمادهخان این چیز نم،هیچک يارک باید
 .است خورد،مامانیم زنگ ایلمموب
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 ..شودیم نگران هبدهم،وگرن جواب مجبورم
 گیرمیم گوشم يجلو را موبایل و نمکیم صاف را صدایم

 جان،سلام مامان الو:_
 ..ینگران از مُردم..یکنی تو پس یجایکسلام..:+

 وردم مادرها،در یعموم خصلت این ردمکینم رکف ؟ینگران و مامان
 !ندک صدق هافسان مامان

 ...یکنی الو:+
 ؟یچ هواس یخوبم؛نگران آره مامان.. ببخشید الو.. الو:_
 ؟هخوب یچ ههم:+

 ..اندازمیم اطراف هب ینگاه
 ...وضعیت این يبرا است زیاد یمک،)خوب ي واژه)

 !دهمیم ترجیح را )افتضاح(،هنام لغت از من
 دهمیم بیرون را نفسم

 ...خوب ..هخوب آره:_
 !دروغ پشت دروغ
  ...هب لعنت

 ...برسون سلام هم مسیح هباش؛ب خودت عزیزم،مراقب هباش:+
 !باشد هنداشت یغیرمعقول مامان،درخواست اشک
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 رسونمیم بزرگیتونو:_
 ؟يندار من با يارک:+
 كخورا و خریدین؟خورد چیا شما هخون اون هواس ..مامان یراست:_

 .همنظورم
 ؟هخون دومک:_

 !!هردو هم شاید ؟ مسیح یا من ي هخان ؟هخان دامک
 مسیح ي هخون ..هدیگ چیز ي هخون:+
 و برنج دونمیم من هک یجای تا..یگیم رو خودتون ي هخون آها:_

 و مرغ و گوشت یول ..خریدن چیزا این و هادوی و حبوبات و روغن
 ماش تا گیرهیم بو ،یخچالهشیم خراب نخریدن،گفتیم اینا و يسبز

   ...بیاین
 شما؟ ندارین يارکنون...مم ه+:باش

 خداحافظ..باش خودت مواظب هن:_
 خداحافظ:+

 .نمکیم قطع را تلفن
 !نمک یخال جنوب قطب این حال هب يرکف باید

 .پوشمیم شلوار و مانتو و نمکیم عوض را هایم لباس
 مخود را این جور باید بدهم،پس خرید لیست توانمینم هک مسیح هب
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 .شمکب
 .رومیم ونبیر هخان از و نمکیم سر را دارم،چادرمیبرم را لیدک

 و برسد هفاطم نگرانم علاوه هشناسم،بینم را اینجا يها فروشگاه
 .بماند در پشت

 .ایستاده آسانسور منتظر يپیرمرد
 .دهمیم سلام لب زیر و رومیم جلو
 ؟یخوب ..دخترم سلام:گویدیم یربانهم با و گرددیبرم
 ..باشین ممنون،سلامت:+
 خانم و فتم،آقاایم بالا ي هطبق ي ههمسای دیشب يها حرف یاد

   ..يمظفر
 ؟هباشین،درست يآشور يآقا باید +:شما

 .هستم دخترم،خودم هبل:_
 من ..شنیدم ،يمظفر ي،آقایبالای ههمسای از رو شما تعریف من:+

 نوزده هستم،واحد تون ينارک ي ههمسای
 شودیم زده هیجان يآشور يآقا
 هب شدین نکسا دخترم.. خوشبختم یخیل هستین؟؟ شما پس هع:_

 ؟ یسلامت
 ..دیشب از هبل:+
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 نمک یمعرف خانمم هب رو تو من بیا خوب.. چقدر:_
 ..شده دیرم بگویم شمکیم رود،خجالتیم واحدشان طرف هب

 ندکیم باز لیدک با را در
 ...تو بیا دخترم.. تو بفرما:_
 ...شمینم ممنون،مزاحمتون هن:+

 بردیم داخل را سرش
 اینجاست؟ یک ببین بیا خانم حاج:_
 ...،منيآشور ياآق:+

 .ندکیم منصرف حرفم از سوم،مرا نفر يصدا
 .ایستدیم در ارچوبهچ ربان،درهم صورت با یپیرزن

 ؟ینرفت ؟چرايآشور هچی:_
 يدید ..ها جدیده ي ههمسای: دهدیم نشانش مرا يآشور يآقا

 ..شده قسمتمون ههمسای ترینه،بيبود نگران يخودیب
 ...است یصمیم و خونگرم چقدر
 بوسدیم را صورتم يآشور خانم

 ...رمدخت یباش خوشبخت ..آشناییتون از خوشحالم یخیل ..هب هب هب:_
 نمک كتر را شانیصمیم جمع آیدینم زنم،دلمیم لبخند

 ..باشین خانم،سلامت حاج ممنون:+
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 گویدیم لبخند با يآشور يآقا
 شون هخون اومدن دیشب آرومن.. و آزار یب چقدر میبینی:_

 ندکیم اهمنگ تعجب با خانم حاج
  ...دیمبول دامبول یب و صدا و سر یب ه؟چيجد:+

 (..دارم راهکاش،ا واژه گفتن از هنوز(همسرم، و من هن: گویمیم 
 ...نگیریم جشن گرفتیم تصمیم همسرم و من:_

 يها ههزین این هچی ..خوب چقدر ..یعال هچ:گویدیم خانم حاج
 اسراف فقط..يبیخود

 خواهند نهپ یاسراف از پر بساط هامشب،چ ندارم خبر:گویمیم دل در
 ...ردک

 ...بروم شده،باید دیر یخیل
 خدمنتون از بدین اجازه هدارم،اگ خرید مک هی من ببخشید.. منو:_

 .رسمیم خدمت شم،بعدایم مرخص
 ه،چهنش یادبیب بر دخترم،حمل ببخشید:پرسدیم يآشور يآقا

 ؟يخرید
 ..دارم لازم یکخورا وسایل مک هی ..نمکیم خواهش:_

 ..نمک خرید خواهمیم هک است بار اولین ینا
 ،رانندهیاشرف و دادیم سفارش منیر ی،تلفنههمیش را هخان يخریدها
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 .دادیم تحویلشان بابا ي
 سر بزرگ فروشگاه این ..دخترم هاریک هچ:گویدیم يآشور يآقا

 زنگ شما ..هست هم یقصاب داخلش یحت ..داره یچ هخیابون،هم
 ...دستت رسوننیم يبخوا یهرچ سریع یخیل ..دارن کبزن،پی

 واقعا؟:_
 ...راحت هستن،خیالت هم یمطمئن آدم ..واقعا هبل:+

 ..زد نشان چند شودیتیر،م این با
 خریدهایم ماند،همینم در پشت هفاطم نم،همکینم گم را هخان راه هم

 .دهمیم انجام را
 .گیرمیم خانم حاج از را شماره و نمکیم رکتش

 .بزنیم سر اهآن هب مسیح با هک دارد ارراص مدام هم خانم حاج
 و هستم امروز ...هستم فردایشان و امروز ي ههمسای داند،منیم هچ

 !نباشم فردا شاید
 .گردمیبرم هخان هب

 .بگیرم تماس فروشگاه با سریع باید
★ 

 .گذارمیم هفاطم يجلو را میوه ظرف
 .رودیم بیرون هآشپزخان از هفاطم
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 بپزم غذامو منم بذا جااین بشین ،بیايریم جاک هفاطم:_
 !است من مخاطب انگار، هن انگار هروم،فاطمیم بیرون سرش پشت

 جان؟ هفاطم يریم جاک:_
 .ایستدیم مسیح وسایل و ها لباس نارک و شودیم سالن وارد

 ..هشخصیش وسایل ،ایناهزشت هفاطم:_
 اینجاس؟ چرا:+
 ...بیا..هنک جورش و جمع بیاد خوادیم:_

 ها لباس ي ههم از بالاتر هکمسیح، شلوار و تک دست دو هب ینگاه
 اندازدیهستند،م

 خنددیم
 ...ها است هسلیق خوش داداشمون:+
 ؟هفاطم:_
 گمایم يبرادر شمچ هب...یکنی یول هتیپ خوش:+
 ؟؟هفاطم:_
 ...داره لباس قدمچ..بابا خب یخیل:+
 ..میاد وقت هی هزشت ..بریم بیا شد تموم ارتک هاگ هفاطم:_
 .رویمیم هآشپزخان طرف هب هم با

 .ام هپخت هقیم:_



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 513  

 

 ؟يبلد يآشپز یجنابعال همگ اصلا:+
 یخیل يغذا تا چند جز هب هگرفتم،البت یاد رو ههم منیر از ..هبل:_

 ...وچولوک
 دهدیم بالا را ابرویش هفاطم

 ..هخوب هک اومد،بوش آفـــریـــن،خوشم ..بابا هن:+
 پیش رفتمیم یایهنت از ردنک فرار ينبودن،برا هخون هک مامانینا:_

 ...دارم دوست هم خودم رو يآشپز هالبت..ازش بگیرم منیر،یاد
 !نیایش سرآشپز این ردهک هچ ببینیم بخوریم برامون بریز حالا:+
 ..بخور رو ات میوه ..حالا نیست آماده هنوز:_
 ؟هک نیفتاد یخاص اتفاق ،شبیکنی ببینم:+
 مثلا؟ یچ هن:_
 ها؟ شب ینکیم قفل درو:+
   ..پریدم خواب از یصدای هر با صبح خود ،تاهفاطم یدونی.نمآره.:_
 ...رو یپدرروحان این هنک ارک یچ بگم خدا ي+:ا

 ؟یپوشیم لباس پیشش يهمینجور تو حالا
 نمکیم سر چادرم تازهآره،:_

 سر چادر شوهرت ؟جلویگیم :دروغخنددیم ياباورن با هفاطم
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 آره؟ ؟؟ینکیم
   ..هک نیست یواقع شوهر:_

 و طالبان از یهرچ یپدرروحان این ن،بعداکن سر چادر حداقل یک+:نی
 خودش پیش ...هلیکش اون یواقع اسلام هنکیم باور بشنوه داعش

 نن،پسکیم چاقچول و چادر شوهرشون دخترا،پیش یوقت همیگ
 هدیگ ننکیم جنایت و بُرنیم سر حتما مرداشون

 منو یندوی،مهباش ردهک دقت نمکن رکف صلاا...هآخ داره یربط هچ:_
 ؟یمهفیم .هبینیم فقط..هنکینم نگام یول هبینیم

 مسیحیا هب ،اسمشمیپدرروحان این ..ههمین من نظر هرحال هب:+
 ...هدیگ تو گردن میاد گناهش هشیم زده اسلام خوره،بعدایم

 پشت از و گویمیم آید،هیسیم در شدن باز و کلید چرخیدن يصدا
 .شومیـمبلند میز

 .نمکیم سر را چادرم سریع
 هرسد،فاطمیم هآشپزخان هب بلندش يها گام با بعد،مسیح هلحظ چند
 .دهیمیم سلام زمان هم و شودیم بلند

  ..مرا را،دوباره هفاطم ند،بعدکیم نگاهم مسیح
 يمیا هلحظ چند جان یکنی ...اومدین،بفرمایید خوش ی:سلام..خیل_

 عزیزم؟
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 !ندکیم يباز نقش
 شومیم هال وارد سرش پشت

 هدونیم چیزو هنیست،هم هغریب هفاطم:+
 واقعا؟:_

 .دهمیم انکت را سرم
 داشتین؟ ارمک:+

 بگذارم نارک را خجالتم از یمک شده صبح،باعث يدعوا و بغض انگار
 تونمینم جا هیچ هبمونم،آخ هخون تو بودم آره،اومده:_

 شمینم مزاحم رمیم الآن... يدار مونهم دونستمینم...برم
 ریمیم هفاطم و من ..منم مزاحم واقع در ..شماست ي هخون اینجا:+

 باشین راحت شما بیرون،
 تا هکاین ه،نهدیگ باشیم هسای هم قراره…،نروهن:گوید می سریع و تند

 راحت شما اتاقم، تو رمیم من ..هنباش یکی اون هست یمونکی
 باشین،قبول؟

 .رودیم اتاقش طرف هب مسیح .دهمیم انکت را سرم
 ومدک ي هخون ،از هقیم يبو این : گویدیم لب زیر برگردد هکاین دونب

 میاد؟ خوشبخت آدم
 .گیردیم ام خنده
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 .هبرداشت را هخان ي ههم هقیم ي هوادوی برنج يگوید،بویم راست
 .اندازمیم هقابلم هب ینگاه و شومیم هآشپزخان وارد

 .است آماده غذا خب:_
 .گذارمیم جلویش و ریزمیم هفاطم يبرا خورش و برنج بشقاب کی

 .خودمیبرا هم را دوم بشقاب
 ؟يبرینم یپدرروحان هواس:+

 تند و ينم،جدکیم نگاهش
 هن:_
 هبرداشت رو هخون ي ههم غذات يداره..بو گناه:+
 بخور تو فعلا حالا:_
 خواهمینم،مکیم نگاه هایش چشم در و نشینمیم هفاطم يرو هروب

 ..ها،نهتن ام،اما هپخت همقی منیر نظر زیر شده،قبلا چطور بینم
  .او نشکوا من،منتظر قلب و بردیم دهانش طرف هب را شققا هفاطم

 .ندکیم دهد،نگاهمیم قورت بعد و جودیم را غذایش
 نده یپدرروحان هشد،ب عوض نظرم یکنی:+

 .رومیم وا و شومیم ناامید
 بود؟ بد یخیل:_
 نده طلاقت هدیگ ترسمیم بخوره هبود،اگ العاده ،فوقهدیوون:+
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 خندمیم
   ..ترسیدم یبدجنس یخیل:_

 نداشتم؟ خبر من و هخوب آشپزیت ههم این تو +:دختر
 جونت نوش ؟یگیم راست:_
 ..خدا بنده اون هواس ببر غذا مک هگم،ییم یشوخ ی،بیکنی یول:+
 ...نمک ارک هچ دانمینم

 ،بلندهبرداشت را هخان ي ههم غذا يبو و است،عطر هفاطم با حق
 .شومیم
 صدایش هک دارمیبرم را روم،بشقابیم غذا يها هقابلم طرف هب
 بیرون،خداحافظ رمیم من:آیدیم

 سلامت هب:گذارمیم ابینتک يرو را بشقاب
 .رودیم و دهدیم انکت سر
 گویدیم هشود،فاطمیم هبست هک در
 اومد؟ هک شد ساعت نیم:+
 بخور رو غذات بیخیال:_
 لاسک شتپی بیام نم،بایدک ازدواج يروز هی هاگ من یکنی:+

 ...يآشپز
 ؟ینگرفت یاد ازش چرا ،توهعالی مامانت دستپخت:_
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 داردیبرم را آب لیوان و بلعدیم را دهانش ي ه،لقمهفاطم
 آبپز مرغ تخم....املت .....نیمرو..بلدم چیزا یخیل منم.. بلدم:+

 آدم بعدم !يرههمش هخست هن:گویمیم و گیرمیم دستش از را لیوان
 خورهینم آب غذا وسط
 خنددیم هفاطم

 ...خانم عروس این ردهک هچ هببین وندنم ...یپدرروحان بیچاره:+
 .خندمیم
★ 

 پایم يرو از را تابک و اندازمیم ساعت هب یآید،نگاهیم آیفون يصدا
 .دارمیبرم

 دارمیبرم را نم،چادرمکیم سر را شالم است.. شب نیم و یازده ساعت
 .زنمیم بیرون اتاق از و

 ..بود یمان:ندکیم رده،نگاهمک باز را در من از قبل مسیح
 .شومیم هآشپزخان وارد و دهمیم انکت سر

 .هپل راه در یمان يها قدم يصدا بعد و آیدیم در ردنک باز يصدا
 .آورمیدرم یخچال از را میوه ظرف و گذارمیم اجاق يرو را يترک

 .آیدیم یپرس احوال و سلام يصدا
 جاست؟ک یکنی: دهمیم تشخیص را یمان يصدا
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 هآشپزخون:گویدیم مسیح
 زنداداش...زنداداش:شودیم بلند یمان يصدا

 سلام:رومیم بیرون هآشپزخان از
 نوتو یعروس يساکع بیا..بیاین بدو مسیح سلام،خوبین؟بیاین:_

 ..بدم نشونتون
 ...لرزدیم دلم

 ..اند هرفت باد ام،بر هدختران يآرزوها تمام آورمیم یاد هب
 *مسیح*

 .گیردیم دست در را آیپدش و نشیندیم مبل يرو یمان
 .اند شده پر ماند،چشمهایشیم ثابت یکنی يرو نگاهم

 میام الآن:پردیم جا زند،ازیم صدایش دوباره یمان
 .آیدیم جلو و داردیبرم را میوه ظرف ابینتک يرو از

 از اینم خب...زنداداش طرفم این بشین:ندکیم باز جا برایش یمان
 ...من دهب نترلوک اون جان مسیح حالا...این

 .نشیندیم طرف آن ي هدونفر مبل يرو یکنی
 زدن با و ندکیم روشن را دهم،تلویزیونیم یمان دست هب را نترلک

 .شودیم پدیدار تلویزیون روي آیپد نمایشگر ي ه،صفحهمکد چند
 ماییدبفر میوه یآقامان: گویدیم و گذاردیم برایمان یدست پیش یکنی



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 520  

 

 يجلو ارها،ک این با آمده،حداقل نارک شرایط با هکاین خوشحالم،مثل
 .آیدیم پایین اشتباهش احتمال راندیگ
 باورتون ..ساکع اینم:گویدیم و داردیبرم ظرف از يسبز ،سیبیمان

 ،آوردهیاختصاص اسکع تا دو ...بودن دیده كتدار چقدر هنمیش
 ....نپرس و نگو هک گرفتن براتون یمجلل یعروس هی ...بودن

 تأسف با ..چرخندیم یکنی طرف هب ایمه روند،چشمیم جلو ها سکع
 را نگاهش یگاه و دهدیم انکت يسر یند،گاهکیم نگاه ها سکع هب
 .مستاییم را چشمانش يحال،حیا این با یول نیستم او هشبی ..دزددیم
 .رسندیم شام هب و روندیم جلو ها سکع

 ...متنوع و رنگارنگ يغذاها از پر میزها
 خوش هم چقدر ..یخال ود..جاتونب غذاها انواع:ندکیم تعریف یمان

 ...بود مزه
 ...ممهفینم را عجیبش شد،حالکیم ،آهیکنی

 ..شودیم هنوشت او نام هب یعروس ،اینيصور اگر یباشد،حت هک ههرچ
 حداقل يدختر تشریفات،هر ههم این و تجمل ههم این با مطمئنا
 .زندیم یکوچک لبخند

 ویصورت يها گل با هک رسندیم هطبق چند و بزرگ کیک هب ها سکع
 .است شده تزئین سفید
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 هادام حالا مراسم ...ردمک فرار یسخت هچ با دونینینم: گویدیم یمان
 رو ها سکع ها،سریع اسکع تا ردمک اصرار چقدر دونینیداشت،نم

 ..بفرستن برام
 ...بدجور دادیم یسوت ...یمان يوا:افتمیم يچیز یاد هلحظ کی

  شده؟ یچ: گویدیم یمان
 لیناو لطفا:فرستمیم اس ام اس هآتلی اسکع هب و دارمیبرم را موبایلم
 .بگیرید تماس من با فرصت

 رهیم حتما فردا ..نیفتاد بود،یادش شلوغ سرش امروز مامان:گویمیم
 صحبت هآتلی صاحب با باید ...بگیره تحویل رو ها سکع ،تاهآتلی

 ..نمک
 يها هریش ،بایمان و من يهیاهوها از است،بیخیال پایین سرش یکنی

 .ندکیم يباز شالش
 زنداداش؟ داشتین دوست:پرسدیم خارافت با یمان
 چیو؟:ندکیم بلند سر یکنی

 بود خانواده جشن ترین ،مجللهدیگ رو یعروس:_
 بگم؟ راستشو:گویدیم اش یهمیشگ آرامش با یکنی

  دهدیم انکت را سرش یمان
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 ...خورد مهب +:حالم 
 را حرف این يدختر است نکمم نم،مگرکیم بلند را سرم تعجب با

 داشتم انتظار ...آورده وجد هب را یمان یمراسم،حت ياهو و حال ...بزند
 .بفرستد برایش را ها سکع بخواهد یمان از و ندک ذوق یکنی

 ؟هن همگ ینکیم یشوخ:زده زل یکنی هب تعجب با یمان
 .دهدیم انکت را پوزخند،سرش با یکنی

 ..بود تموم یچ ههم اسممر این ؟؟ینداشت دوست چیشو:گویدیم یمان
 ومدا ،خوششونههم
 نینک فراموشش..نیست مهم:گویدیم یکنی

 !یکنی:زنمیم برود،صدایش هک شودیم بلند
 .زد را حرف این چرا بدانم دارم دوست گردد،واقعایبرم

 .نمکیم نگاهش
 ...لطفا بگو:گویمیم

 .اندازدیم مبل يرو را خودش
 تلویزیون طرف هب را رتشصو و اندازدیم یمان و من هب یوتاهک نگاه
 .گرداندیبرم

 زنعمو،دو و عمومسعود و بابا و مامان هک است یزمان هب س،متعلقکع
 .اند ایستاده کیک طرف
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 .زنندیم هایش،دودو کمردم و لرزندیم هایش لب رده،ک بغض
 گرددیبرم طرفمان هب
 مجلس ربلا،یاک میره یکی تا ..هغلطمون راتکتف از لکمش: گویدیم

 هواس خوادیم رنف هی یوقت گیره،یایم داهسیدالش هواس يعزادار
 ي ههم از فغان و امان و يوا ي،صداهنک ههزین هائم حرم ساخت
 ضریح حسین امام گنیم ...رهیم مراسم،بالا این يراکروشنف

 هپرهزین مراسم همچین هی یوقت یول ...فقرا هب بدین خواد،پولشوینم
 سک هیچ و ننکیم تعریف هچ هچ و هب هب با ههم ،هشیم برگزار يا

 و سر رو بخت دم جوون تا چند شدیم زبونیب پول این با هگینم
 درمان ي ههزین شدیم ..ساخت همدرس تا چند شدیم ...داد سامون

 هنکیـنم رکف یسک ..نارک هب اینا اصلا ..داد رو مستضعف بیمار تا چند
 !یشما،آقامان خود ..هشیم بدتر چقدر يبعد یعروس هاوضاع،واس هک

 هک یمراسم از ..نینکیم تعریف مراسم از دارین ذوق با ها هبچ مثل
 از ترهب شما،دلتون ازدواج مطمئنا،زمانِ ...نداره دوماد و عروس یحت

 .خوادیم اینو
 اشم یآقامان ؟هخوشبختی ي هوه،نشونکباش یعروس جشن همگ اصلا
 و من اسم يپا یعروس این افتخار رهمُ هک الآن ..نیستین هغریب

 هک بعد ماه هی شیم؟؟یم خوشبخت خوشبختیم؟؟ خورده،ما سرعموپ
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 پسرعمو و من بین یچ ننکیم فراموش ههم ،هبش تموم یچ ههم
 ..هنکینم فراموش سک هیچ رو یلعنت مراسم این یول ..بوده
 سال چند ..شد تموم هم ههزین ههم اون شد.. تموم مراسم شد.. تموم

 ییتیم ي هبچ یول نمیاد.. شیاد رو مراسم این جزئیات کس هیچ بعد
 ..رهینم یادش رو بوده،امشب ه،گرسنصبح تا هک

 مجرد دختر تا کنیم،چند نگاه یانسان نظر از ..کنار هب دین اصلا
 بضاعتیب آدم تا چند ..هخواست یمراسم همچین و لرزیده دلشون
 جوونشون هواس یمعمول مراسم هی یحت توننینم هک خوردن حسرت
 ..بگیرن
 .نندکیم خیس را صورتش ها کاش ..دکتریم بغضش

 شد؟ هگفت هدختربچ این زبان ها،از حرف این ي ههم ام... مانده تما
 وتهمب یمان ...است باور م،غیرقابلهف و شعور از حجم این

 ...داده انشکت یکنی يها حرف یحساب دانمیاست،م
  برمیدارم را دستمال ي هشوم،جعبیم بلند

 نک كاپ رو اتکاش:رومیم طرفش هب و
 دوزد،یم من هب را اش یارانب يها چشم و ندکیم بلند را سرش

 .گیردیم را هایش کاش و شدکیم بیرون یدستمال
 .گیردیم هفاصل یمکنشینم،یم نارشک
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 دونینینم حالا :گویدیبگیرد،م زمین از را نگاهش هکاین بدون یمان
 دیگ بزنم،دیدم هآشپزخون هب سر هی موند،رفتم یغذا،اضاف چقدر

 ...شدن ردیف هآشپزخون تو پر يها
 نن؟کیم ارک یچ رو غذاها:پرسدیم یکنی

 سطل ریختن هک رو ها دیس تو مونده یباق يغذا: گویدیم یمان
 ...آشغال

 ریختن؟؟ دور رو نخورده دست يغذاها ییعن ؟یچ:پردیم جا از یکنی
 رو اسراف ههم این يجلو شدیم اشک:دهدیم انکت را سرش یمان

 گرفت
 هب هچ را ینما ،هوگرن هگذاشت تأثیر ،رویشیحساب یکنی يها حرف

 !!ها حرف این
 ونتککم هب یول ..ردمک يرکف هی من:ندکیم نگاهم مستأصل یکنی

 دارم احتیاج
 ؟يرکف هچ ..حتما: گویدیم یمان
 این هونتیم هک شناسمیم نفرو هی من:گرددیبرم طرفش هب ذوق با یکنی

 ار موبایلش یمان داره.. زنیا شهب هک هبرسون یسک دست هب رو غذاها
 هباش نشده دیر میدوارما:داردیبرم

 و است زده هیجان است، یکنی هب همچنان گیرد،نگاهمیم يا شماره
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 ندکیم نگاه یمان هب نگران
 ؟یخوب ..سلام الو : گویدیم یمان
 شد؟ یچ فرهاد،غذاها ببین ..دارم هدیگ ارک هی هن:_
 .گرددیبرم طرفم هب یکنی

 فهمم،یم را نگاهش پرسش
 يمراسما ..باباست تشریفات يارمنداک از یکی:گویمیم آرام

 ..هاون ي دههع هب خونوادگیمون
 .گرددیبرم دوباره و دهدیم انکت را سرش

 هد هنوز ..ببینم را العملش سکع دارم شوم،دوستیم شکـنزدییمک
 ..دارم هفاصل او با یسانت

 لبم هب ند،لبخندک اعتماد من هب دارد نظرم،تصمیم هبخورد.ینم انکت
 .شودیم چندان دو نفسم هب اعتماد یولچرا، دانمینم ..دودیم

 .شودیم یمان يها حرف جمع حواسم
 هک آدرس این هب رو غذاها وانت،بفرست هی با ببین پس.. خب:_

 ؟يمیدهگم،فیم
 .خداحافظ ..خب یخیل ..باش هـنداشت يارک هن:_

 فرستین؟یم براش رو آدرس:گویدیم یکند،نیکیم قطع را تلفن
 نویس،بفرستمب بیا آره:زندیم لبخند مانی
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 .دهدیم یکنی دست هب را موبایلش و
 ..شم آماده برم من:شودیم بلند و ندکیم تایپ سریع یکنی
 جا؟ک:پرسمیم

 اون ي شماره من هآخ ..هدیگ اونجا بریم باید هم ما خب:گرددیبرم
 هاگ هالبت ..بدم توضیح براش يحضور من بریم باید ..ندارم رو آدم

 ...هنکمم
 ...یا،نيا هخست هاگ مسیح ..حتما:دهدیم هیکت یصندل یپشت هب یمان

 ..میام خودم هن:نمکیم اخم ناخودآگاه
 .نمکیم عوض را هایم لباس و شومیم بلند
 قاتا وسایل کردن جمع ،مشغولیکنی دوست رفتن از ر،بعدهظ از بعد

 ..شدم
 .ام بوده شانس وشند،خکن هدیوان مرا ینشین هخان هدوهفت این

 نآستی معمول ،طبقيسترکخا پیراهن و مپوشیم مشکی جین شلوار
 دارم برمی را ام مشکی کاپشن و دهمیم بالا آرنج تا را هایم

 .دارد دست در موبایل یآیم،مانیم بیرون اتاق از
 وت ماشینت ..بریم من ماشین با:ندکیم نگاهم و ندکیم بلند را سرش
 ..ترههب هنش دیده رهش سطح

 هبل و شودیم دیده اش یکمش رچاد اهآید،تنیم بیرون اتاقش از یکنی
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 .است ردهک قاب یخوب هب را صورتش هک بنفش يروسر يها
 بریم: گویمیم و گیرمیم را نگاهم

 سرش افتد،پشتیم زده،راه زل یگوش ي هصفح هب هک چنان هم یمان
 .رومیم

 .دارمیم هنگ یکنی يبرا را رود،دریم بیرون هازخان و ندکیم باز را در
 .رودیم بیرون هخان از و ندکیم رکتش لب زیر
 .شویمیم آسانسور باهم،داخل یکنی با زمان هم و بندمیم را در
 . زنمیم را ینگکپار لیدک .آیدیم سرمان پشت یمان

 .شودیم يوت،سپرکس در هلحظ چند
 .شویمیم ینگکپار وارد و ایستدیم آسانسور

 .ندکیم باز را ماشینش در قفل و آوردیدرم را ،سویچیمان
 .ایستدیم ماشین نارکآرام، ي هبچ کی ،مثلیکنی

 .زندیم یکوچک لبخند و نشیندینم،مکیم باز برایش را عقب در
 بیرون یگوش ي هصفح از را سرش بالاخره یمان و نشینمیم جلو

 .آوردیم
 .افتدیم راه و شودیم سوار

 برم؟ جاک زنداداش خب:_
 .نشیندیم وسط و ندکیم جا هب جا را ،خودشیکنی
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 بریم اونجا .هست مسجد هما،ی ي هخون از الاترب خیایون تا چند:+
 .لطفا

  هببین شمارو یسک هنک،ممهکخطرنا طرفا اون: گویدیم یمان
 ..نباش نگران مراسمن،برو ههم هک الآن:گویمیم

 .ندکیم زیاد را سرعتش و گویدیم چشم یمان
 مببری غذاها این از مک هی گمیم ..ام هگشن یخیل من ..یراست:گویدیم

 بخورین؟ تونیعروس شام از بالاخره مشما ؟هخون
 یدارن،خیل احتیاج غذا این هب هک یآدمای ..یآقامان هن:گویدیم یکنی

 گرم براتون رو اون من .هست هقیم هخون بدین،تو اجازه هاگ ..زیادن
 ..نمکیم

 ...بودن هدیگ چیز هی غذاها این هرچند ..نداره عیب:خنددیم یمان
 هگرسن بازم ..يخوردیم یداشت ساکع ي ههم تو ..موکش پسر:گویمیم
 ؟يا
 ناموهم کت کت ي هلقم هوگرن ..نیست واقعیت یعروس هخوب:خنددیم

 ..يشمردیم رو
 ..اندازدیم پایین را افتد،سرشیم یکنی هب نگاهم ناخودآگاه

 هک اند ردهک كپار هم نارک را وانت تا رسیم،دویم ـمسجد يجلو
 .است کوچک ي هقابلم چند و بزرگ دیگ تا دو داشمک هر شتپ
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 .شویمیم پیاده
 کنم خبرشون برم من:رودیم مسجد طرف هب یکنی

 .شودیم شیدهک دنبالش هب نگاهم
 .داردیبرم مرتب و موزون را هایش قدم
 .زندیم مسجد در هب هضرب چند
 .ندکیم باز را در و آیدیم جلو يپیرمرد بعد هلحظ چند

 ما هسین در را هایم دست و دهمیم هیکت یمان بلند یشاس اپوتک هب
 .نمکیم قلاب هم يرو

 یشبرا و دهدیم نشانش را ها وانت یکزند،نییم حرفـ یکنی با پیرمرد
 .دهدیم توضیح

 عادت انگار دهد،یم انکت هوا در را هایش زدن،دست حرف موقع
 ...است اش یهمیشگ

 هخاص یخیل: ایستدیم نارمک یمان
 لب يرو یبعجی لبخند و است یکنی هب گردم،نگاهشیبرم طرفش هب

 ..زندیم برق هایش ،چشمهنشست هایش
 ندس انگار ..ردهک یذوق هچ ببین:ندکیم اشاره یکنی هب ابروهایش با

 ..زدن نامش هب رو دنیا ي ههم
 متفاوت من با دختر این يها هخواست جنس زنم؛چقدریم پوزخند
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 ..است
 و رهبپ پایین و بالا داشتم سا،انتظارکع دندی بعد : دهدیم هادام یمان

 .هش خوشحال
 ؟هآروم چقدر يردک دقت ...گرفتیمش مک دست یخیل ما مسیح

 ..دختر این است آرامش معدن ..گویدیم دهم،راستیم انکت را سرم
 .زنمیم ند،لبخندکیم تعریف او از یمان یوقت چرا دانمینم
 .ایستمیم آیند،صافیم طرفمان هب پیرمرد با یکنی

 همسرم ایشون يمشد:گویدیم یکنی رسندیم هک مانیقدم چند
 همسرم برادر هم هستن،ایشون

 .فشارمیم را پیرمرد دست و زنمیم لبخند
 خیرتون خدا:گرددیبرم من طرف هب و دهدیم دست هم یمان با پیرمرد

 ها هبچ از تا چند زنمیم زنگ الآن من ..هشاءالل ان هباش قبول ..بده
 ویلتح بریمیم نیم،صبحکیم يبند هبست رو غذاها این بحص میان،تا

 ...بده خیرتون دیم،خدایم نیازمندا
 .ندکیم نگاه يمشد هب ذوق با یکنی

 همراهش خودم با گام گیرم،چندیم را پیرمرد دست و رومیم جلو
 .نمکیم
 طرف هب و آورمیم در پول يا هشویم،بستیم دور یکنی و یمان از یمک
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 اییدبفرم :گیرمیم يمشد
 ؟هچی این:ندکیم نگاهم تعجب با
 بفرمایید ..اینا و ماشین و مصرف بار کی ظرف ي ههزین هسوا:گویمیم
 هم ماشین ..هست پول ..پسرم هن:زندیم پس را دستم لبخند با

 بوده یخدای بنده هی یعروس گفت خانمت ...راحت هست،خیالت
 هچ یبدون هگا ..واقعا ردنک ثواب یخیل ..هشاءالل ان هکمبار ..انگار

 و عروس هب من عوض ..هست رهش این تو ينیازمند يها خونواده
 ...بشن پیر هم يپا هب نمکیم آرزو ...بگو کتبری داماد

 دلم هب عجیب پیرمرد گفتار ند،صداقتکیم عبور تنم از برق
 هالدعو ند،مستجابکن...یول ندارم ياعتقاد چیزها این هب ..نشیندیم

 ؟ باشد
 ..رهندا هلنگ هماشاءالل ..هخانم یدختر،خیل هد:ایندیم هادام پیرمرد

 خوشبخت ..آقاست هپارچ هی هم همسرش رکخداروش بینمیم حالا
 ..میاین مهب یخیل ..بدون دخترو این پسرم،قدر باشین
 یخیل هک يدختر و من ندکیم نم،دعاکیم آنالیز باهم را هایش حرف
 شویم؟ پیر هم يپا هاست،ب خانم

 !هن
 !یرمردپ يردک اشتباه
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 !آییمینم هم هب ما
 .زنمیم لبخند اهتن
★ 
 .گذاردیم میز يرو را یسین یکنی

 هخوب بوش فقط داره یبوی و رنگ عجب:شدکیم جلو را خودش یمان
 ؟هدیگ

 زندیم لبخند ..هن هک خندد،خندهیم یکنی
 راست یاست،مان لعاب و رنگ افتد،خوشیم هقیم ظرف هب نگاهم

 .گویدیم
 .گذاردیم هانشد داخل يپر قاشق یمان
 .شده خیره او هنگران،ب یکنی
 یخیل مسیح ..هخوب یخیل ..هعالی يوا:گویدیم یگذرد،مانیم هک یمک
 ..یمعرفتیب

 بیام؟ ارهن هواس منم ینگفت چرا
 رعموپس هن: گویدیم يمحو پوزخند با یکبزنم،نی یحرف هکاین از قبل

   ...نخوردن
 است؟ دلخور اش رههچ نمکیم حس گردد،چرایبرم طرفم هب

 ..رفتین شما یول ..بیارم براتون خواستم:دهدیم هادام
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 ..ندکیم تعریف یکنی دستپخت از و خوردیم چنان هم یمان
 .رودیم هآشپزخان طرف هب و گیردیم من از را اخمویش نگاه یکنی

 شیدهک قلبم فرمان هب هکخودم، اختیار هب هن دنبالش هشوم،بیم بلند
 .شومیم

 .ایستاده اقاج يمن،جلو هب پشت
 راستم يپا و دهمیم هیکت ها کابینت هب را چپم ي هشان و چپ دست

 راستم يپا انگشتان كنو و نمکیم رد چپم يپا يجلو از يضربدر را
 .گذارمیم زمین يرو را

 هم هدیگ ي هگرسن هی هب يدار رتهظ ي هقیم از نخوردم... شام من:_
 ؟يبد

 .گرددیبرم
 .ام خورده شام گویم،منیم دروغ

 .دنخور غذا هب يزیاد عادت هدارم،ن اهاشت هن علاوه هب
 رمعم اتفاق ترین این،عجیب و باشد دلگیر من از یکنی خواهمینم اما

 !است
   ..حتما آره:ندکیم نگاهم لبخند با

 .گذاردیم هآشپزخان میز يرو و ریزدیم غذا برایم
 .برمیم دهانم داخل و نمکیم پر و دارمیبرم را قاشق
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 .هبست مکمح را افتد،چشمانشیم یکنی هب چشمم جویدن حال در
 .گیردیم ام خنده

 دباش بلد ردمکینم رکف اصلا ..است خوشمزه یبود،خیل یمان با حق
 !ندک دم یچای یحت
 هخوب یخیل است.. العاده فوق:_

 واقعا؟:ندکیم باز را چشمانش
 ...واقعا:زنمیم لبخند

 بمقل يها تپش اما دیگر هرچیز یا است یکنی حضور خاطر هب دانمینم
 .هرفت بالا عادهال فوق ایمهاشت و اند هگرفت ریتم

 ؟یشینینم خودت چرا:_
 .نشیندیم میز پشت
  کنم می خم را سرم و  دهمیم نشانش را پر قاشق

 ؟يخورینم خودت:_
 گویدیم لبخند با

 جان نوش ..هن:+
 و گذردیم هایم سلول از برقشود، می قفل دهانم..ریزدیـم يهر دلم
 .نشیندیم دلم و جان هب غذا، انگار اواقع

 . نمکیم نگاهش
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 !شد جانم نوشِ ...شد نوش برایم واقعا غذا اش هجمل با
 .زندیم لبخند و هگرفت سقف طرف هب را سرش
 ..وبکسر را قلبم و نمکیم فراموش را خودم

 .بگیرم او از را نگاهم توانمینم
 آیدیم یمان يصدا
 ...خوشــ یخیل مسیح:+

 گویدیم شیطنت خورد،بایم را حرفش یکنی و من دیدن با
  گفتمیم) هیااللّ ( هوگرن استهتن مسیح ردمک رکف .ببخشید.:+
 .شودیم بلند جا از یکخندد،نییم ریز

 گویمیم
 ؟یگیم پرت و چرت چرا یمان:_
 بود خوشمزه یخیل زنداداش ممنون:خنددیم شیطنت با یمان

 .گویدیم مکمح و غلیظ را زنداداش
 زا دانمیرود،میم اتاقش طرف هب و گویدیم بخیر) (شب زیرلب یکنی

 ..شیدهک خجالت یمان شیطنت
 .هنشست دلم هب اش يزیر هب سر و حجب یحت دختر، این اتکحر
 دچن و دهدیم دستم هب آب لیوان سرعت هب یمان ..گلویم پردیم هلقم



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 537  

 

 ..زندیم پشتم هب هضرب
  ردم؟ک تعریف یکنی از دل در من من...

  *یک*نی

 را ها هگوج.چینمیم ظرف داخل و نمکیخیار ها را خرد م
 داخلش قاشق و ریزمیم ظرف داخل را عسل.،همینطورهم

 تافتون و تست نان و گذارمیم میز يرو را مربا و رهک.گذارمیم
  .چینمیم نان يحصیر سبد را،داخل

  .آب،جوشیده.زنمیم يترک هب يمیز تقریبا آماده است.سر

 اجاق يجلو را يریزم،قوریم يرقو گیر هتفال ،داخلکخش يچا
  .نمکیم باز را يترک شیر و گیرمیم

 هب یزندگ خوب حس و ندکیبخار آب جوش،پوست دستم را گرم م
  .بخشدیم هایم رگ

  .بندمیم را درش و گذارمیم يترک يرو را يقور

  .میز ي هگوش را هخام ظرف و گذارمیم پنیر ظرف نارکمغز گردو ها را،

  !شد يمیز عجب.اندازمیم میز هب ینگاه
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 را اتاق یمک،یمان و مسیح شدن بیدار از قبل روم،تایم اتاقم هسریع ب
  .نمک جور و جمع

 بود مانده نامرتب دیشب هک یهای نم،جزوهکیتخت را مرتب م
  .گذارمیم هپوش داخل و نمکیم را،منظم

  .اندازمیم خودم هب یاتاق،نگاه از رفتن بیرون از قبل و شومیبلند م

  .يا هسرم شلوار و شال و یآسمان یآب بلند کتونی

  .رومیم هآشپزخان طرف هب و نمکیم رتبم را ام یچادر رنگ

 را یمان و مسیح يگو و گفت و پچ پچ يصدا هآشپزخان هنرسیده ب
  .اند ایستاده میز يشنوم،جلویم

  ؟هخوردنی میز این لک ی:مسیح یعن_

 هش انداختا هشان يرو هک یکوچک ي هحول و زندیمسیح لبخند م
  .داردیبرم

  بشینیم؟ یزم این پشت تونیمیم مام ییعن گمی:مسیح م_

  .ندکیم کخش را ،صورتشهحول با و زندیمسیح دوباره لبخند م
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  اینستا،نظرت؟ بذارم بگیرم سکع ه:بذا ی_

  سلام:گویمیم بلند و رومیچند قدم جلو م

  .گردندیبرم طرفم ههردو ب

  سلام:ندکیمسیح با لبخند نگاهم م

  يا هصبحون میز عجب هب هب.. سلام:خنددیم یمان

  ..بشینید.. بفرمایید:رومیجلو م

  .نشینندیم میز پشت یمسیح و مان

  .ریزمیم یچای و گذارمیم یسین ان،درونکاست هس

  .نشینمیم یمان و مسیح يرو هپشت میز رو ب

  .است یاسکع مشغول و هگرفت میز يبالا را ،موبایلشیمان

 زنِ ،عجب يا هصبحون ،عجبيمیز عجب ییعن:گویدیآهنگین م
  ..تو یمسیح

  .گیرمیم دهانم يجلو را نم،دستمک نترلک را ام خنده توانمینم
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  .يلرزوند گور تو رو مولانا تن:گویدیمسیح م

  مولانا؟ چرا هع: مالدیم رهک رویش و داردیبرم نان از يا هکت یمان

  .هدیگ يردک تحریفش هک همین مولاناس شعرِ خب:گویدیمسیح م

 مالِ ردمک رکف من من؟ جانِ:بردیم دهانش طرف هب را هلقم یمان
  !هعیشچاو

  .زنمیلبخند م

  من هب بده رو شیر یخچال شو،از خم یمان:گویدیمسیح م

  شیر؟:گویمیم

  نداریم؟:گرددیبرم طرفم هب

! جمعش ضمیر و نداریم این است یعجیب حس هنداریم... چ
  .نداریم شیر مان، ي هخان یخچال در مسیح، و ـمنیما،یعن

.. ننش خورده صبح لبنیات ترههب یول داریم چرا:نمکیگلویم را صاف م
  شیر مخصوصا

  ؟یچ هواس:گویدیم یمان
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  .گذاردیم دهانش در یبزرگ ي هو لقم

 ..هشیم یآلودگ خواب باعث هک دارن يمواد هی لبنیات خب: گویمیم
  ..بشن خورده خواب از قبل ترههب..  شیر و ماست و دوغ

  ...یرش لیوان هی فقط خوره،ینم هصبحون وقت هیچ مسیح:گویدیم یمان

  .رومیوا م

 امروز زا گرفتم تصمیم هن:گویدیم و ندکیم نگاه یمان همسیح با اخم ب
 ؟ گذشت يا هصبحون چنین خیر از هشیم همگ..بخورم هم هصبحون

  شب هواس هبمون شیر.. پس

  .دهدیم فشار هم يرو را هایش کپل و ندکینگاهم م

  .اندازمیسرم را پایین م

 مونهب دیروز بود يا هصبحون هچ اون.. ذره هی بگیر یاد:گویدیم یمان
  ؟يداد

   يخرید پنیر و رهک یرفت من؟خودت:گویدیمسیح م
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 و رهک یگفت.. هدیگ یتو گفتمن نه نه...: ندکیم هتبرئ را خودش یمان
  .. هخسیس چقدر مسیح این یدونینم زنداداش... پنیر

  .ندکیمسیح با تعجب نگاهش م

 وزر هی ما؟ینکیم ارک یچ اینجا تو ببینم اصلا:زندیاز پشتش آرام م
 منی هخون شب هر و روز هر باشیم؟؟ هداشت آرامش تو دست از نباید

  ،ها؟يدار ارک یچ

 خسیس ،ازهدیگی هچشم هی اینم:گویدیم تأسف و يخونسرد با یمان
  ...هات يباز

  نیست..داشت دوست هایشان هزنم،برادرانیلبخند م

  زنداداش؟ ندارین خاویار:ندکیم نگاهم یمان

  اونم خریمیم بعد يسر شاءالله نا.. شرمنده:گویمیم

 مآد هزشت.. خونت یخچال بذار بخر خاویار مک هی مسیح:گویدیم یمان
  ...هباش کخش ناخن ههم این

 برو امروز یمان یراست:گویدیم و زندیمسیح با شیطنت لبخند م
  پولش برو خاویار بخر.. ن،باک هتسوی يحسابدار
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  ؟ییعن اخراجم:ندکیمیمصلحت ي ه،سرفیمان

  .گذاردیم دهانش در را هلقم و دهدیم انکت سر يبا خونسرد مسیح

 گل این يباز دل و دست خصوص در.. ـزنداداشییعن:گویدیم یمان
 نظیریب مسیح تا دو فقط دنیا لک تو اصلا... گفتم مکبگم، یهرچ پسر

  ..هست

 يقدر هب.. ما اقامسیح این یمکبود،ی مسیح یعیس خدابیامرز یکی
  .. رمانهربان،دلاور،قهم ،متین.. پسر،آقاست این

  رئیس؟ هحل: گرددیبرم مسیح طرفـ هب

 تواس تونمیم ارک یچ ببینم بیا هشنب:دهدیم انکمسیح سرش را ت
  ..نمکب

.. هرکتش هواس یجورای هی ،هصبحون این.. راستش:گویمیمبا لبخند 
 یخیل.. تاتونم دو هر ممنون.. شد خوب دلم حالِ یخیل دیشب،من

  من هب ردیدک لطف

 با یاش،حت همردان تهاب.زندیم یقشنگ ی،ولکوچکیح لبخند مس
  .شودیم چندان دو لبخند
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. .ازت ممنونم یخیل من..واقع در:گویدیم يجد و نشیندیم صاف یمان
  ...يداد یاد مهب چیزا یخیل دیشب

  .شودیم برقرار وتکس هحظل اندازم،چندیسرم را پایین م

  .ندکشیم را وتکمسیح،س موبایل زنگ يصدا

  ...است هآتلی صاحب:  گویدیم یمان هرو ب

  رودیم بیرون هآشپزخان از و داردیموبایلش را برم

  .خوردیم را اش يبعد ي هلقم یمان

  .نوشمیم یمک و دارمیبرم را ام يفنجان چا

  .گذردیم هچند دقیق

  ؟یگفت شهب یچ: پرسدیم ی،مانشودیم همسیح وارد آشپزخان

 ریمب اومد،نتونستیم پیش یلکمش هی شب اون گفتم:گویدیمسیح م
  ..نگرفتیم سکع ما هنگ شهب پرسید مامان هاگ.. هآتلی

  .ندکیم خوردن هب شروع دوباره و نشیندیمسیح م
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 هصبحون دیروز تا هکاین هن.. داداش،آروم تر آروم:گویدیم یمان
  ..ياینطور الآن هکاین هخورد،نینم

 برام هارو هنقش امروز یراست..یمان یزنیم حرف چقدر:گویدیمسیح م
  ..بیارا

  دانشگاه؟ برم امروز از تونمیم من: گویمیم

  .ندکیمسیح با تعجب نگاهم م

  *مسیح *

  ؟يگیریم اجازه من از يدار:گویمیم

  ..یجورای هی.. ییعن... آره خب:گویدیم

  .نبیننمون آشناها هباش مونحواس فقط باید.. برو:گویمیم

  .دهدیم انکسر ت

 ی،خیلهنکن درد دستت اشزنداد..هدیگ برم من:شودیم بلند یمان
  ؟يندار من با يکار مسیح.. بود خوب

  ..برو هن:دهمیم انکسر ت
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  .رودیم و گویدیم ،خداحافظیمان

  ...نک صبر.. یمان:نمکیصدایش م

  جانم؟:گرددیبرم یمان

 ات رو یک؟نییمان..برو یمان ،بايبر يخوایم هاگ:گویمیم یکنی هروب
  برسون دانشگاه

  حتما آره:گویدیم یمان

  رمیم خودم من... برین شما یآقامان هن:گویدیم یکنی

  ؟ینکیم تعارف:گویدیم یمان

  ...برید شما... یتعارف هچ هن:خنددیم یتصنع

  خداحافظ.. هباش:گویدیم یمان

  !برود یمان با ندارد نم،دوستکینگاهش م

  .هم یک،نیشومیبلند م

 وسایل کردن جمع مشغول و گذارمیم هم يرو را خالی يظرف ها
  .شومیم



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 547  

 

  ..پسرعمو نمکیم جمع من:گیردیم دستم از را بشقاب یکین

 و ارهن و هصبحون ردنک نیست،آماده تو ي هوظیف:دهمیم هادام ارمک هب
  ..نزن یهیچ هب دست هدیگ... شام

  .نمکیم بلند را شود،سرمیم تکسا

 رو يآشپز خودم یول.. نیست من ي هونم اینجا خوندیم: گویدیم
  ...شمینم تون هآشپزخون وارد هیگد خواینینم هاگ.. داشتم دوست

  ..ردک یبرداشت هچ او و گفتم همن چ

 انجام رو هخون ياراک ينیومد تو گمی:من منظورم این نبود... من م_
و  ارک از خوادینم نزنم،دلم مهب رو آرامشت دادم قول من...هک يبد

 غذا و يبشور ظرف ،اینجایبمون عقب دانشگاهت و درس و یزندگ
  ...ننداز زحمت هب رو خودت مگیم من... يبپز

  ...رو ي+:زحمت نیست،من دوست دارم آشپز

  زنمیلبخند م

 هخودت،چ واسه ه،چیداشت لازم هک یهرچ یول... ی:هرطور مایل_
  .. خرمیم خودم من بده نک لیست هخون هواس
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  .زندیلبخند م

  .چینمیم یظرفشوی ماشین داخل را کثیف يظرف ها

.. .دوتامون مال هخون ياراکمن، مال بیرون ياراک..ارک تقسیم:گویمیم
  آمیز مسالمت یزیست هم

  .ندکیباز هم لبخند،لب هایش را هلال م

  .گذاردیم ظرفشان در را پنیر و رهک ي مانده یباق یکنی

  م.آییم بیرون هآشپزخان شود،ازیم تمام هک ارهاک

  پسرعمو رمیم هدیگ من:گویدیم یکنی

  ؟ینرفت یمان با چرا:پرسمیم

  .اندازدین مسرش را پایی

  ..رسونمتیم شو،خودم آماده:خندمیم

  رمیم آژانس شم،باینم مزاحمتون.. هن هن:گویدیم

  .ردمکن تعارف من ی،ولیراحت هرطور.. ه:باش_
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  .زندیلبخند م

★  
  شنومیم را یکنی آرام يصدا.خوردیم در هآرام،ب ي هچند تق

  :پسرعمو؟_

  .نمکیپیراهنم را تن م

  تون شیر،گرمـ....:پسرعمو؟...خوابیدین؟ من برا_

  .نمکیدر را باز م

  .ردهک فراموش را حرفش شود،انگاریهول م

  سلام:گویدیم ار،سریعکخطایها همثل بچ

  سلام:خندمیم

 هاگ.. عسل ردم،باک گرم شیر براتون من.. آهان بگم؟ خواستمیم ی:چ_
  ... باشین هداشت دوست

  .شودیم شیدهک چادرش هنگاهم از صورتش ب

  .آوردیم هجوم نمذه هب مختلف يرهاکف
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  . میشم ممنون..حتما:گویمیم و نمکیگلویم را صاف م

  .ندکیم ذوق ها همثل بچ

  . ندکیم رواز هآشپزخان طرف هبا قدم هاي تند ب

  .نشینمیم میز پشت و شومیم هپشت سرش وارد آشپزخان

 خم لیوان يرو را شیرجوش و ریزدیم يداخل لیوان بلند عسل یمک
  .ندکیم

 سمتم هب را یدست پیش و ندکیم لیوان داخل يبلند هقاشق دست
  .گیردیم

  .دارمیلیوان را برم

  +:ممنون

  :نوش جان_

  ..لبخند لحن،همان لمات،همانکبازهم همان 

  .دختر این دارد ياعجاز هچ

  ؟یشینیم:نمکیم اشاره ام ينارک یصندل هب
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  .نشیندیم و دهدیم انکسر ت

  .شمکیلیوان را سر م

  چسبید.. هنک+:دستت درد ن

  وجود يگوارا:_

  ...آمده قلبم جنگ هب سپاه چند با دختر این امشب!هن

  بیچاره قلبم... و از آن بیچاره تر،من!

  .نمک مانهمی یروشن هباید حرف بزنم.. باید خفقان قلبم را ب

 رو دیشب ارک يخوایگم،نمیم ی.. یعندارم ازت یخواهش هی ؟یک+:نی
  ؟ینکیم من هواس يارک هی.. دادیم رو غذاها هک همین ؟ ینک جبران

  .ندک كدر را لاممک یشوخ تا خندمیم

  ...بربیاد،حتما دستم از يارک:_

 هک هرجور.. ها هنش سوءتفاهم ببین ؟ینکن سر ،چادرهخون تو هشی+:م
  ...نکن سر یچادررنگ باش،ولی هداشت حجاب يدار دوست
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 از ،منینکیم سر هم اینا،چادر و يروسر و لباس ههم این با تو یوقت
  ..هنگران یکنی هک ضعیفم آنقدر ییعن گمیم... میاد بدم خودم

. .ردمک پیدا اعتماد تونهب ییعن.. دارم اعتماد شما ه:پسرعمو من ب_
 هنم،بکیم سر چادر هکاین.. مطمئنن شما هب هم عمووحید علاوه هب

  ..هودمخ دل خاطر

  .نمکیاخم م

  ممنون شیرعسل بابت..نک فراموشش ه+:باش

  .آیمیم بیرون هزخانآشپ از و شومیبلند م

  زندیصدایم م

  :پسرعمو_

  ...،اماهانداخت پایین را گردم،سرشیبرم

  اما چادرش را درآورده

  زنمیلبخند م

  +:جبران شد!
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  .خنددی،ملیح،م و اندازدیسرش را بیشتر پایین م

  از او خواستم؟ يمن چرا چنین چیز

★  
  .آیدیم در يصدا

  . نمکیم بلند هنقش يسرم را از رو

  .هگذشت یکنی و من ازدواج از ههفت کی

 یکنی و ام شیدهک ها هنقش مردم سر سقف يبرا ،منههفت کدر این ی
  ..هرفت دانشگاه و داده انجام را هخان يارهاک ي ههم

  .نمکیم نگاه را بیرون یچشم روم،ازیم در طرف هب

  .آیدیم بیرون اتاق از دست هچادر ب یکنی

  ؟هیک: ایستدیم سرم پشت و ندکیچادرش را سر م

  نیست آشنا:اندازمیم بالا هشان

  .ایستاده در بیرون ینم،پیرزنکیدر را باز م

  :سلام،بفرمایید؟_
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  است؟ هخون هستم،خانمت تونیبغل ه+:سلام..پسرم من همسای

  !باشد یکخانمم،نی یوقت است یلطیف حس هچ

  ..تو بفرمایید ه:بل_

  .شمی+:ممنون،مزاحم نم

  ..يدار مونهجان،م یک:نی_

  .شمکیم نارک در ياز جلو

  تو بفرمایید خوبین؟..يآشور خانم سلام: آیدیم جلو یکنی

  ...برم و بزنم يسر اومدم..شمینم مزاحم ه+:ن

  ..نمکیم خواهش دارین،بفرمایید اختیار:گویدیم ،خونگرمیکنی

  شدم،شرمنده.. مزاحم:آیدیپیرزن داخل م

  بفرمایید.. اومدین خوش یخیل هن:گویمیم

  .نشیندیم ها مبل يرو

  .رودیم هآشپزخان طرف هب یکنی
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 مزاحم يآشور هستین،با شما دونستمیم هاگ:گویدیپیرزن م
  ..شدیمیم

  .چشم سر بیارین،قدمتون تشریف.. دارین اختیار:گویمیم

  نشینمیم پیرزن يرو هرو ب

  .ردهک سر چادر چنان آید،همیم يچا یسین با یکنی

  ممنون: داردیبرم يچا فنجان و ندکیم یکنی چادر هب یپیرزن نگاه

  چادر: زنمیم لب و دارمیبرم يآید،چایم من طرف هب

 یافتد،تصنعیم صرافت هب هلحظ کند،یکیبا تعجب نگاهم م
 یادم.. دره پشت هغریب ردمک رکف.. نبود حواسم من يوا يا:خنددیم

  دربیارم.. رو چادرم رفت

  .داردیو چادرش را از سرش برم

 ياینطور چرا دختر این گمیم خودم با همش منم:خنددیپیرزن م
  يبردار رو روسریت آدیم یادت بعدم مک هی حالا..پوشیده لباس

  .شرم هم،با یکخندم،نییم
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 همین هغذا،واس تو هبیفت موهام خواهمینم.. يآشور خانم هن:گویدیم
  .ردمک سر يروسر

. .بشین بیا دخترم:گویدیم پیرزن هک برود هآشپزخان هب خواهدیم
  شکن متبزنیم،زح حرف هم با مک هی اومدم

  ..خدمتتون بیارم،میام میوه الآن.. یزحمت هچ بابا ه:ن_

  .ایستمیم برابرش و شومیم بلند هک بگذرد کنارم از خواهدیم

 ترلنک را خودش یسخت هبخورد،ب ام هسین هب اشیپیشان است کنزدی
  د.نکیم

  آرمیم میوه من..مونتهم پیش بشین شما:گویمیم

  .شودیم ردو من از سریع و زندیـمیلبخند کم جان

  .شومیم هوارد آشپزخان

 يجو و جست در را ها کابینت و دارمیظرف میوه را از یخچال برم
  .نمکیم هبست و ،بازیدست پیش

  .نمکیم پیدا را ها اردک
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  .بینمیم را ها یدست هم،پیش يبعد ابینتک

  .دارمیبرم را میوه ظرفـ دیگر دست با و دست،بشقاب کبا ی

  .گذارمیم بشقاب پیرزن و یکنی براي و شومیوارد سالن م

  !ام ردهکن ارهاکمن در تمام عمرم،از این 

  دهد؟یم عقلم هب قلبم هک غریبیست و عجیب يفرمان هااین چه 

  ! بدنم ياعضا بین است یجنگ داخل

 يآشور اقاي هشم،بیم:من مزاحمتون نمگوییم و نمکیمیوه را تعارف م
  ...یداشت يارکاتاقم، داخل من جان یکنی..برسونید سلام

  .زندیم لبخند و گذاردیم هم يچشم هایش را رو

  لرزد؟یم دلم روم،چرایم اتاق طرف هب

★  
  .نمکیم عوض را تلویزیون يکانال ها

  .هرفت سر ام هحوصل

  زده. غذایش هب يسر و شده خارج اتاقش از یگاه یکنی
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  .اندازمیم یارونکما ي هقابلم هب یروم،نگاهیم هآشپزخان طرف هب

  .هبرداشت را هخان ي هعطر خوبش،هم

 یخوب آشپز اندازه این نیایش،تا مسعود دختر هک زدمیحدس هم نم
  !باشد

ام و شب ها  بوده ام هسایهم مانِهلذیذ م ي،غذاهاههفت دودر این 
  مهمان شیر و عسلش.

  نمی دانم چرا اینقدر درگیر محبت هایش شده ام.

 شیدهک سمت آن هب هایم اندازم،قدمیم اتاقش ي هبست در هب ینگاه
  .شوندیم

  ..چرا دانمیخودم هم نم

  .بزنم در تا برمیم بالا را راستم رسم،دستیپشت در اتاقش م

  .شودیم متوقف در،دستم هنرسیده ب

  ست.ا تلاطم در مانده، هوا در هک دستم و هنگاهم بین درِ بست
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 میز پشت و شومیم هآشپزخان آورم،واردیعاقبت دستم را پایین م
  .نشینمیم

  .گذارمیم رویشان را سرم و نمکیا در هم قفل مدست هایم ر

 را ها تکحر یبعض چرا دانمینم،نمکینم كدر اصلا را ارهایمک
  .دهمیم انجام عقل ینافرمان در و هناخواست

  .آیدیم یکنی يها قدم آن از بعد و در قفل شدن باز يصدا

  .نمکیسرم را بلند م

  !اینجایین پسرعمو ه:ع_

  دارد؟ هراکا اسمم گفتن از یچرا حت

  .داردیبرم را هقابلم در و آیدیجلو م

  .گرددیبرم طرفم هبا تردید ب

  ...براتون خواینیم هاگ.. است آماده اره:ن_

  +:آره لطفا.. بریز برام

  .گذاردیجلویم م و ندکیم پر را اول دهد،بشقابیم انکسر ت
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  +:ممنون

  گویدیم مردد و ریزدیم هبشقاب دوم را تا نصف

  هست غذا بازم خواستین هاگ.. هیگ:پس منم برم اتاق د_

  .ندکیم نگاهم تعجب دهم،بایم عقب را چپم سمت ينارک یصندل

  !است چپ سمت هب متمایل هم قلب گویندی،میراست

  ...نیست خوب اصلا غذاخوردن اه+:بشین. تن

  .دهمیم انکت را ند،سرمکینگاهم م

  .نشیندیم و آیدیجلو م

  شودیم بلند گذارد،دوبارهیم میز يبشقابش را رو

  :لیوان بیارم_

 يور و ردهک باز را یبالای ابینتکگردم،یبرم. ایستدیپشت سر من م
 ها ابینتک دوم ي هطبق هب دستش ندکیم یسع و ایستاده پا ي هپنج

  .برسد

  .رسدینم ها لیوان هاست!دستش ب زیاد هگیرد،فاصلیخنده ام م
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  .ایستمیم سرش پشت شوم،دقیقایم بلند صدا یب

  .شود مماس او تن با بدنم تا مانده متریسانت چند اهتن

 هب.دارمیبرم ،لیوانیکنی دست يبالا از و نمکیدست راستم را دراز م
  .چرخدیم سمتم

  !وضوح هشنوم،بیم را قلبش يصدا

  .ردهک پر را کفل هم،گوش خودم قلب يصدا

  .گیرمیم سمتش هب را لیوان لبخند با.دهدیآب دهانش را قورت م

  ...بگو خودم ه،بیخواست يچیز بعد ه:از این ب_

  .گیردیلیوان را از دستم م

  .شودیم خارج دستانم حصر از سریع و دهدیم انکسر ت

  .لبخند نشینم،بایپشت میز م

ش را ،گلوییمصلحت ي هسرف چند با و گیردینگاهش را از صورتم م
  ندکیصاف م
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 خواهدیم ، من ي رههچ شیطنت از فرار يبرا ام هسایهم ي هدختربچ
  ! ندک ضعو را بحث

 خواستم چرا دونمی+:بین غذا، آب خوردن اصلا درست نیست..نم
  ؟ بیارم لیوان

  ..یزندگ از پر و زند،شیرینیو لبخند م

  .خورمیم را گیرم،لبخندمیشیطنت را از نگاهم م

 ویرتص ترین بامزه شدنش سفید و سرخ ینم،ولکدوست ندارم اذیتش 
  !است شرم از حیات

  .نمکیم اش یقبل،همراه هلحظ چند اتفاق ردنکدر فراموش 

  :چرا بین غذا آب خوردن درست نیست؟_

  !دارد ستودن دستش هنر ههمیش نم،مثلکیچنگال را داخل دهانم م

  گویدیم

 هتونیم هکشده  ثابت هم یک+:حدیث داریم از امام رضا از نظر پزش
  رفت یادم.. آخ.. هباش يبیمار منشأ



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 563  

 

  .شویدیم را هایش دست و شودیبلند م

  خندمیم

  داره؟ حدیث اینم ترک+:خانم د

  :فرمودن امیر حضرت یول.. هک نیستم ترک:من د_

شستن دستها پیش و پس از غذا، موجب فزون شدن عمر است و 
  سبب زدودن چربی از جامه هاست و دیده را جلا می دهد.

 یب بلاغت و چینش هچ و يمغز پر سخن دهم،عجبیم انکسر ت
  ...ينظیر

  .نمک یمخف را نظرم توانمینم

  !يا هکمعر يبند ه:عجب جمل_

  دهدیم انکبا لبخند سر ت

 عمق كدر يبرا.. رسوند رو ومهمف ي ههم هشی،نمه+:طبیعتا تو ترجم
 جهن هنظیری یب ارکشاه هچ ببینید تا باشید بلد یعرب مطلب،باید

  .هالبلاغ
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  ؟هالبلاغ جه:ن_

 نم... امیره حضرت يها حدیث و ها هخطب و ها هنام ه+:اوهوم،مجموع
 ه...(ببشم ياینجور... اممم... هکاین از بودم،قبل هک دبیرستان اول

 اون.داشتیم لاسمونک تو یارمن دختر هی)ندکیم اشاره اش يروسر
 رو هالبلاغ جهن و قرآن هبتون تا گرفتیم یاد یعرب سخت یخیل موقع

 لاسک سر ها وقت یره،گاهینم یادم وقت هیچ.. هنک كدر املک
 یامام حالتون،عجب هب خوش گفتیود،مب رکف تو ساعت چندین

 و قلبش یکپا هب الآن یول.. خندیدمیم شهب ها موقع اون من.. دارین
  ..نمکیم يحسود اش يپذیر حق

  شد؟ ی:چ_

 رو اش خانواده ي ههم بعد، مدت ه+:مسلمون شد... مسلمون شد و ی
  ...ردک مسلمون

  !دارد یامهاب از پر حال هچ...شدکیآه مزند و یلبخند م

  .آیدیم موبایلش زنگ ياصد

  .داردیبرم را ابینت،موبایلک يرو از و شودیخم م
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  .دهدیم جواب و گویدیم) ببخشید( ؛ اندازدیم هصفح هب ینگاه

  .برمیم دهانم داخل و چرخانمیدور،م هچنگال را س

  .است العاده فوق پختش دست هکالحق 

  +:سلام پرستوجان..

  گذردیم هچند لحظ

  +:ببخشید... ؟؟ شما؟

  ...را هخان طرف آن نم،اوکیم رخ راستش را نگاه منی

 ارک یچ شما دست پرستو موبایل.. یشریف يآقا.. شناختم.. هبل ه+:بل
  ؟هنکیم

  !یشریف يآقا! یشوند،شریفیگوش هایم تیز م

 حواسم ي ههم... اما.. خوردنم مشغول ظاهر هگذرد،بیم هچند ثانی
  . است یکنی معطوف

  .ندید هادام نمکیم خواهش.. یشریف يآقا ه+:ن
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 قصدش اصلا من هن... یشریف يآقا... ندارم رو موقعیتش اصلا من ه+:ن
  ...ندارم هم رو

 یکنی يها گوش بدتر آن از من،و يها گوش هک يچیز لرزد،ازیتنم م
  ...دارم هواهم شنوندیم

 پروژه خواهدیم اش یلاسک هم دهم،حتمایم يخودم را دلدار
  ...دهند انجام هم با ي،زهرماری،تحقیقيا

  ..زمین يرو را پاهایم و دهمیم انکچنگال را در دستم ت

  ...نزنید زنگ پدرم هب لطفا یشریف يآقا ه+:ن 

  .افتدیم بشقاب درون يبد يچنگال از دستم با صدا

  .گرداندیورتش را بیشتر برمص یکنی

  ..هگرفت دندان هب را لبش ي هگوش بینمیم یول

 ي اجازه هک درس و پروژه ي،براببینم را لیوان پر ي ههرچقدر هم نیم
  ...نیست لازم پدر

  یشریف يآقا ندین ه+:خواهشا ادام
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  ...بجوم را یشریف شرفِ یب يدوست دارم خرخره 

 دارم،نثار گلو در فریاد هو هرچ بگیرم یکدوست دارم موبایل را از نی
  ..نمکب هاي شریفی گوش

  ...بدهم یشریف این هب نیستم بلد و بلدم دشنام هدوست دارم هرچ

  من چرا اینقدر دست و پایم را گم کرده ام؟

  گویدیم بلند یکنی

  ...دار هخدانگ... نینک تمومش هشی+:م

  ..گذاردیم میز يم،روکو موبایل را مح

  ..شدکینفس عمیق م

  .بگیرم صورتش از را نگاهم توانمینم

 دعوت آرامش هب را هایم شاهرگ و برمیدست چپم را پشت گردنم م
  .نمکیم

  ...شومینم آرام.. شودینم

  .نمکیم باز و بندمیچشمانم را م
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  .افتدیم یکنی چپ دست هنگاهم ب

  .ندکیم یجک دهن چشمانم ه،بهحلق یخال يجا

  !ایمهاشت شد،تمام ورک

  شده؟ دانشگاه یراه هحلق ،بدونههفت دو این تمام در ییعن

 وبیدهک زمین يرو مدام هک چپم يپا ي هفوران خشم،از درونم.. پاشن
  .ندکیم باز را نطقم یکنی ي هحلق بدون دست و.. شودیم

  گویمیآرام م

  و؟ک ات ه:حلق_

  .ندکیم نگاهم و آوردیم بالا را سرش...شده تر بم و دار هصدایم رگ

  .پردیم مکپل

  گویمیم يبلندتر نسبتا يبا صدا

  و؟ک ات هبا توام حلق:_

  .خوردیاز صدایم جا م
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  بازدینم را خودش یول

  ببخشید؟؟:+

  .ندکیم پرت را من،حواسم یلموبا يصدا

  مامان است.

  .شومیم خیره یکنی هب دوباره و دهمیرد تماس م

  گویمیشمرده شمرده م

  تو دستت نیست؟ چرا ات هپرسیدم،حلق ساده یخیل سوال هی:_

  .مامان هم خورد،بازیدوباره موبایلم زنگ م

  .دهمیبا عصبانیت،رد تماس م

  .اندازدیم پایین را سرش یکنی

  هستین؟ یرا عصبانپسرعمو چ:+

  ...نیستم یعصبان:_

  .خورمیاز لحن خودم،جا م
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  .است یخورد،مانیدوباره موبایل زنگ م

  .ندک شکوفر درونم ابهالت بدهم،شاید جواب است ترهشاید ب

  ...گیرمیـنمیکنگاهم را از صورت نی

  من،همان مسیح سابق نیستم!؟!

  ..دارم مهارمک بگو زود.. یالو مان:_

  ؟یخوب.. يداد ردتماس هگیم زده زنگ تهب مان؟مایجایکمسیح :+

  بگو ارتوک:_

 مسیح..ردهک کش هم هنگران بده،هم رو مامان جواب یول هباش:+
  ..ردهکمتوقف  رو هزعفرانی ي پروژه يردارهش

  پرمیاز جا م

  ؟؟یچ:_

 قبول نینک صبر گفتم من یهرچ... ایرادن پر هات هنقش گنیم:+
 هاگ.. مونده عید تا ماه هی کشیم،نزدییم بیچاره مسیح... ردنکن
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 سال شتهاردیب تا يردارهش يها ياغذبازک خط تو هبیفت پرونده
  نم؟ک ارک یچ.. هرسینم دستمون هب هم هدیگ

 هنقش... يردارهش ریمیم باهم تکشر میام من نک صبر.. نکصبر :_
  ...نداشتن ایراد ها

  ...داریا تشریف هفرانس مثلا تو ؟يمیا جاک:+

  .نمکیمدست در موهایم 

  .... یلعنت:_

 اب هایش حرف.شده خیره اتمکحر هب افتد،مضطربیم یکنی هنگاهم ب
  ...ردهک هآشفت را ذهنم یشریف

  ...اش هچرا حلق

  ...نمکیم اریشک هی خودم نباش نگران ؟؟هالو مسیح حواست با من:+

  ..نذار خبرم یب:_

  .شومیم خیره یکنی هب باز و نمکیتلفن را قطع م

  نگفت؟ يیزچرا از تأهلش چ
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  .ندکیم ام یعصبان شدت هب بار موبایل،این زنگ يصدا

 یتلفن تماس روز.. ردیمکیم خاموش را هایمان تلفن امروز اشک
  !نحس

  .شودیم بد یخیل همامان است،باید جوابش را بدهم وگرن

  .نشینمیم یصندل يرو

  دهمـیم حواب را تلفن و شمکینفس عمیق م

  سلام مامان جان:_

 یکنی رفت؟؟ راه هزار دلم یدونیم ؟ یجایک صبح از هاصلا معلوم:+
  داد؟؟ینم جواب رو موبایلش چرا

 تلفن یول دهدینم را آشناها نم،جوابکیم نگاه یکنی هبا اخم ب
  استگار...خو

  .لرزدیاز تصورش بدنم م

  حق با شماست مامان.. خوبین شما؟ بابا خوبن؟:_

  یکنی هب بده رو یگوش:+
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  ؟ هآخ یکچرا نی:_

  ـــــح؟مسیــ:+

  یمامان،گوش خب یخیل:_

  .گیرمیم طرفش هموبایل را ب

 از پر يها خیابان در هحلق بدون تمام ي ههفت دواز دستش دلخورم،
  رده؟ک آمد و رفت ناجور نگاهِ

  بدون حلقه رفته که هرکس به خودش اجازه داده براي خواستگاري....

  ...تونمینم من:زندیلب م

  بگیر:دهمیم انکدستم را ت

  .بگیرد را تلفن شودیم مجبور

  الو سلام زنعمو...:+

  باشین سلامت هبل:+

  .،ممنونیخال شما يجا:+
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  لطف دارین،چشم:+

  دار هخدانگ:+

 زا... دروغ شده زندگیم لک: زندیم غر زیرلب و ندکیموبایل را قطع م
  ...بگم دروغ نفر هزار هب باید شمیم بیدار خواب

  ...بود ردهکن محبورت یسک... هخودت تقصیر:گویمیبلند م

  .ندکیم نگاهم و آوردیسرش را بالا م

  دهمیم هادام

... هتوع تقصیر همش اصلا..  هدیگ بود تو تقصیر ؟ینکیچرا نگاه م:_
 تشریف سرم خیر من هواست،چرا؟ باد رو تکشر ي پروژه بزرگترین

  ...عسل ماه بردم

  شده اند،انتظار این برخورد را نداشت..گرد چشمانش 

  ...نداشتم خودم از ير چنین رفتارخودم هم انتظا

  بگید؟ دروغ ردمکمن مجبورتون :+

  ...خواینینم مراسم گفتین یابعالجن هبل:_
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  نزنین حرف يپسرعمو با من اینطور:+

  زد،ها؟ زنگ بهت بود یک لندهور ياصلا ببینم این پسره :_

  خودم هم از بی ربط بودن جملاتم خبر دارم.

  .بنددیم را چشمانش یکنی... هرفت بالا يآور سرسام طرز هصدایم ب

  ره،ها؟دا جاک از رو تو ي شماره ؟یکبا توام نی:_

  شما... شما حق ندارین سر من داد بزنین!:+

 دلم یغلط هر.. یمن زن هم تو همن ي همن حق دارم،اینجا خون:_
  ؟یمتأهل ینگفت شهب چرا...نمکیم توش بخواد

  .اندازدیسرش را پایین م

  دلخورم؟ من مدهفینم شوم،چرایم تر يجر

  ند؟ک آرامم ندکینم یچرا سع

  شدم؟ یطوفان اینطور نارشکمگر او منبع ارامش من نیست؟ چرا در 

  ..وبمکب دیوار هدوست دارم سرم را ب
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  .رودیم بیرون هآشپزخان از تند يها قدم با و شودیبلند م

  دومیم دنبالش هب

  ..یکنی نک صبر... نکصبر :_

  .ایستدیم

  آورمیصدایم را پایین م

  نیست؟ دستت ات هحلق چرا ؟یمتأهل ینگفت اون هچرا ب:_

  .دهدیم انکت را من قلب اش هجمل با و زندیم گردد،پوزخندیبرم

  !گرفتین يجد رو يچقدر این باز:+

  .رودیم بالا صدایم شود،دوبارهیم منقبض مکف

 شوهرتم ها؟من ،هات هشناسنام تو یک اسم... هست يجد ياین باز:_
  ...مهبف.. یکنی

  .ندکیم هگری و پردیم ترسد،رنگشیم نمکیحس م

.. ندکیم سست را غیرتم و یمردانگ يیش،پاها کریختن اش
  آیدیم پایین اوج صدایم،از



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 577  

 

  نکن هگری:_

  .گذاردیم صورتش يرو را من،دستانش هب هتوجیب

  ...شیدمکمن..من سر او فریاد 

  گویمیآرام م

  ...یلعنت نکن هگری:_

  .ریزدیم کاش ،بیشترهبا شنیدن این جمل

  .من،هم قلب...لرزدیصدایش م

  ...برگردم خوامیم... ردمکاصلا..من پشیمونم... اشتباه :+

 اینجا در بودن از چرا ردم؟؟ک هچ او با من. شودیم ندهکقلبم از جا 
  برود؟ ندکن... ندکن است؟ پشیمان

  ؟یتو... تو پشیمون:_

  آره من اشتباه کردم.. اصلا مقصر منم...:+

  .دودیم تاقشا سمت هو ب



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 578  

 

  .چرخاندیقفل م در را لیدک و بنددیم را روم،دریم دنبالش هب

  ...شودیم بد نبودنش،حالم رکف از... ام شده هبازهم دیوان

  زنمیداد م

  ..ردمک يباز همچین وارد رو هبچ الف هی هک منم مقصر هن:_

  .گیردیم اش،اوج هگری يصدا

  . آیدیم فرود در يرو يبلند يصدا با و رودیناخودآگاه،مشتم بالا م

  بشود؟ پشیمان یکنی هک ام ردهک يارکمن... من 

  !من هلعنت ب

  .رومیم سالن طرف هب

 اول يجا هب و نمکیم وتاهکمدام طول و عرض سالن را زیر پاهایم 
  .گردمیبرم

 بیشتر هخان فک يها تکپار يرو یچرم يها یخش خش دمپای
  .ندکیم ام یعصب

  .منشینیم مبل يدارد،رو دید یکنی اتاق درِ هب هک یسالن،جای ياهانت
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  .ندکینم يیار ذهنم ام،اصلا هآشفت

  دلخور؟ یکنی از یا ام یکشا يردارهاز ش

 فک و آورندیم فشار ام هشقیق هشود،اعصاب،بیم منقبض مکباز هم ف
  .ندکیم ذق ذُق دستم

  .اندازمیم دستم فک هب ینگاه

  .شودیمشت گره شده ام،تازه باز م

  .شده برآمده دستم يداده ام تا رگ هاآنقدر مشتم را فشار 

  .نمکیم باز دوباره و نمکیمشت م يدستم را چند بار

  پیچدیم ذهنم ي هدیباچ در یکنی يصدا

  )ندارم هم رو قصدش ،منیشریف يآقا)

  .شمکیم نفس یبین از و وبمکیم زمین يرو مکپایم رامح

  .شودیم ظاهر قلبم در شکاش از پر ي رههچ لرزانش،با يصدا

  )برگردم خوامیم... ردمکمن پشیمونم..اشتباه  اصلا)
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  .دستانم ستون يرو را سرم و گذارمیم زانویم يآرنج هایم را رو

 درونش ارگرانک و است آهن معدن سرم ي هاسک نمکیاحساس م
  .ارک مشغول

 ار سرم خواهدیم دلم هک اند افتاده هایم سلول جان هب هآنقدر با تیش
  .وبمکب دیوار ترین کنزدی هب

 هن بعمیق،توتو نفس هر با و نمکیم گیرم،دودیم دستانم بین يیگارس
  .دهمیم حلقم خورد

 را ینگران این منشأ نمکیم یسع و شومیم دود و شمکینفس م
  ...ممهبف

  .ندکینم سیگار،آرامم یحت و افتاده جانم هب هکاین دل آشوب 

  ...)برگردم خوامیم)

  ...هفاصل بدون و ررکافتم،میم هسرف هب

  ببرد.. و ندکب ام هخان البدک از روح خواهدیم..برگردد دخواهیم

  .بخشیده خودش هک باشد یجان الموتِ کمل خواهدیم
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 را رویم و دست شوم،بایدیم بلند.شمکیم صورتم يدستم را رو
  .سوزاندیرام استخوانم مغز تا جانم و صورت ابِهالت این.بشویم

  .شمکیم بالا را شیر اهرم و اندازمیم هزبال سطل داخل را سیگار هت

  .پاشمیصورتم م هب و نمکیدستانم را پر از آب م

 یوقت متنفرم هآین داخل تصویر از اندازم،چقدریم هآین هب ینگاه
  ...شیدهک یکنی رخ هب را اش همردان يصدا

  .افتدیم شلف هنگاهم ب

  !هند،حلقکیبرق انگشتر خیره ام م

  .دارمیم برش و برمیدست م

  .آیمیم بیرون و دهمیم فشارش شتمم در یایهمثل گنج گران ب

 حالت هردم،بک تشنج از پر را ام یریتم آرام زندگ هکباید همانطور 
  .گردانم برش اول

  را یکباید نی

  !یکنی ،آخیکنی
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خودم هم دوست ندارم باور کنم ولی به بودنش و محبت هایش عادت 
  کرده ام.

  .اندازمیم اتاقش ي هبست همچنان درِ هب ینگاه

  .افتمیم راه و شمکیم دهم،آهیم انکت يسر

  بدهم. خبر یمان هباید ب

  .شودیم باز یمان دستان هب لکگره این مش

 را یمان ي شماره و نشینمیم مبل همان يدارم،رویموبایل را برم
  .گیرمیم

  ..هگرفت تماس بار هس

  .آیدیم اش يپرانرژ يبعد از بوق دوم،صدا

  گویمیم سرد.. ردینک نگاه رو یگوش بالاخره ندسهم هب هب:_

  ..هخونیم خروس تکبک:+

 غم يدار منو تا ببین.. هبخون يقنار باید شمام کبک.. هچرا نخون:_
 قرار.. زدم حرف همنطق يردارهش يارمنداک از یکی با.. هک يندار
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 روز ود.. يبیا تو تا ننکن باطل رو احداثش هپروان.. ننکن شد،متوقفش
 ودهب عاشق هدیگ آره نگفت.. عسل ماه یرفت شونهب گفتم..دادن وقت
  تون... هنقش داره اشتباه ههم این

  گویمیم یهیجان و ذوق هیچی،بکسرد و خش

  ممنون:+

  آوردیم پایین را صدایش یمان

  ؟یمسیح،تو خوب:_

  نمکیم موهایم در دست هلافک..نیست هغریب هکبرادرم 

  یگند زدم مان:+

  شده؟ یدرست بگو ببینم چ:_

  دهمیم بیرون مکنفسم را مح

 رکاش بود فکلاسی هم از.. یکنی هب زد زنگ پسره هبل از تو،یق:+
 من.. يزد زنگ تو هک گفت،بعدم یکنی هب یپرتای و چرت هی... نمک

  ... ردمک یخال یکرو،سر نی عصبانیتم ي ههم
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،دارم میام اونجا.. فقط لطفا اومدم بیرون ه:مسیح من الآن از خون_
 یچ شده؟پسره دعوات یکنی با پس... ممهبف تا بگو یدرست و حساب

  گفت؟

  گفت؟ یچ بدونم همزخرف،چرند و پرند،حرف مفت....چ:+

  ...هدیگ یناراحت ههم این تو هک هگفت يچیز هی حتما..بابا يا:_

... شتمشکٻم تلفن پشت زد،ازیم حرفـ هاگ.. نزد حرف هکبا من :+
  ..عمومسعود پیش بره خواستیم یول

  !ردک يخواستگار یکنی از یآها...یعن:_

  .دهمیفشارـم هم يدندان هایم را رو

  غرمیشود،میحالم بدتر م

  ..یمان شو هخف:+

  جاست؟ک الآن یکوام.. خب.. نیخیمعذرت م:_

  .افتدیم اتاقش هنگاهم باز ب

  .رسدینظرـم هب کتاری ه،خانهرفت اتاقش هب رهق با یاز وقت
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  اتاقش..:+

  ...اومدم الآن خب یخیل:_

  ..نمکیم پرت مبل يرو نارمکموبایل را 

 هد،هم روحم را بنک هآشفت مرا تواند،همیم هاین دختر،چگون
  ...ون،دعوتکس

  ...هگرفت هایش دست در ه،چگونیراست هآشوب و آرامشم را ب

★  
  ..دیدم دستش تو مدام مدت،من این و؟توک اش هحلق یحالا راست:_

  .دهمـیم نشانش و آورمیدرـم جیبم از را هحلق

  ...بود یتو روشوی:+

  ...یرفت تند یخیل مسیح يوا:_

  خواستیم... کمک یکببین از :+



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 586  

 

 اصلا...خودت خاطر هب.. نارک بذا رو غرورت رو امشب همسیح ی:_
 طرف هاگ یحت نداشت یارتباط تو هب ؟یدررفت ورهک از چرا ببینم

  ...خواستگارش

  .متنفرم ریزد،یم جانم هب هلمک این هک ياز احساس بد

  ؟یمانــــــــــ:+

 اش هلمک شنیدن از یحت چرا.. بده منو جواب یول.. خب یخیل:_
  ؟یشیم یعصب

  ...ها همن زن یکنی هکمثل این:+

  !يصور یول:_

بهم برخورده که یکی به خودش اجازه داده ..هست هک زنم... یهرچ:+
  ازش...

 را هایم حرف از هلمک کی یحت انگار هک يند،طورکیم ،نگاهمیمان
  ...میدههنف

  ..من يجا بذار خودتو یمان:+
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 ...ینیست خودت هشبی الآن... شناسمی:مسیح من تو رو م_ 

  ..بیرون بیاد اتاق از نک يارک یتونیم هاگ.. بشنوم يچیز خوامینم:+

  ...یپس نگرانش:_

  .شودیم بلند یدهم،مانیم انکسرم را ت

  خبر ندارم،خب؟ دعواتون از من فقط.. من هبسپارش ب:_

  ..هباش:+

  .رویمیم یکف اتاق نیطر هب یمان همراه هب و شومیبلند م

 از پر يها بشقاب يرو یمان شویم،نگاهیم رد هک هآشپزخان نارکاز 
  .ماندیم خیره یارونکما

  ندکیم نگاهم و گرددیبرم

  ه بدموقع زنگ زده...خروس بی محلچ:_

  .دهمیم بیرون را هایم هری يهوا هلافک

  .نشینمیـمیکنی یصندل يرو و شومیم هوارد آشپزخان
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  ..شودیغذایش متوقف م اببشق ينگاهم رو

  .بود،نخورد هپخت خودش هک یغذای ،از سیر دلِ  یحت

  ...یشریف تو هلعنت ب

  یمان يصدا بعد و آیدیم زدن در يصدا

  خوابیدین؟..یزنداداش... زنداداش..منم مان:_

  وبدکیم در يرو تر مکمح یمک گذرد،دوبارهیم هچند لحظ

  ؟نینکیزنداداش... زنداداش منم... درو باز م:_

  .دومیاتاق،م طرف هب و شومینگران بلند م

  .نمکیم نگاه یمان هب

  گویدیم و وبدکیم در يرو را دستش فک یمان

  زنداداش؟؟:_

 يور مکمحی هضرب چند و رسانمیم در هب را نم،خودمک تحمل توانمینم
  . زنمیم در
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  ؟يشنویم صدامو ؟یک؟؟نییک+:نی

  !است فایدهیب م،دهیم هل را در و نمکیدستگیره را پایین و بالا م

  گویمیبلند م

  ؟یکنی... نک باز درو لطفا.. یکنی:+

  ...هرفت بالا حساب یب قلبم، يتپش ها

  .ندک آرامم خواهدیم یمان

  ...همسیح آروم باش.. شاید خواب:_

  زنمیم در يدوباره رو

  ..یکنی نک وا درو... نمکیم خواهش یکنی:+

  .زندیم التماس هلحنم ب

 هدستگیره،ب شدن شیدهکو بعد پایین  لقف در لیدک چرخیدن يصدا
  .ندکیم مانمهمی یراحت نفس

 بنفش،در کوچک يها گل با سفید چادر ـبایکشود،نییدر آرام باز م
  ..ظاهر در قاب
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  .هم یشم،مانکیعقب م

  .اندازدیم پایین را سرش و دهدیم هیکت در ارچوبهچ هب

  سلام:گویدیآرام م

  ..ردهک هگری سال کی اندازه هزیر چشمانش گود افتاده،انگار ب

  .توانمینم من دهد،امایم را سلامش جواب یمان

 را دلم حرف توانم یبگیرم،نم مغمومش صورت از را نگاهم توانمینم
  ...بگویم سلام یحت توانمیبزنم،نم

  .شناسمینم را مسیح این.. گویدیم راست یچرا ؟مان

  مغرورم؟ احساسِیمن همان پسر ب

  اندازم؟یمن بالا هشان یتفاوتیچرا با ب

  ام؟ شرمنده و زنمینم ام،پوزخند هانکودک يرفتارها هچرا ب

  دارند؟ را یشریف شتنکچرا هنوز هم دست هایم هوس 

  ؟است ردهک نگرانم یکنی هک نمکینم اعتراض و زنمیاصلا چرا غر نم
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  چرا دهانم قفل شده؟

  ..است مکحا يبد وتکس

  زدیم... در یلک بودین؟ خواب.. چیزه:شده هدستپاچ هم یمان

  ...خندمیم ببخشید،نماز:است پایین سرش یکنی

 هم اب اینجا بیام گرفتم تصمیم.. زنداداش راستش...آها:گویدیـمیمان
 هی بریم باهم..هگرفت دلتون حتما هم شما گفتم.. بیرون سر هی بریم
  بزنیم يدور

  ...یآزردگ و يدلخور از اندازد،پریم من هب يسرسر ینگاهنیکی 

  .اندازمیم پایین را ند،سرمکیم صورتم مانهمی نگاهش،حرارت را

 از ممنون..ندارم هام،حوصل هخست مک هی من... یآقامان هن:گویدیم
  دعوتتون

 زمین منویرو... لطفا... نمکیم خواهش زنداداش:ندکیم اصرار یمان
  ...یآقامان هآخ:گویدیم یکنی.. هدیگ نندازین
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مشب بیرون ا یکنی و من نم،بگویمکدوست دارم از او حمایت 
  ...دارد یمان هک راهیست اهتن این اما... آییمینم

 طول یخیل دمیم قول.. هدیگ نداره هآخ:گویدیم سماجت با یمان
  ؟ه،باشهدیگ بریم.. هشکن

  راه فرار ندارد...

  .دهدیم انکسرش را ت

  ...شده آریا ي هدیوان برادران درگیر: گویدیم خودش با دانمیم

  *یکنی*

  است؟ گذار و گشت وقت الآن.. ياه مسخر ادهعجب پیشن

  ...ام افتاده گیر آریا ي هبین دو برادرِ دیوان

 بذر يشد،دیگرکیم رخم هب را خشنش يصدا و شدکیم فریاد یکی
  !دارد یربانهم قصد و پاشدیم محبت

  ...اند هدیوان هکالحق 
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 رکف هب حواسم هک زنمیم یبـهن خودم هب و نمکیزیر لب استغفار م
  ...باشد هایم

 ار پوشیدن لباس ي هحوصل هک ام هلافک نم،آنقدرکیم باز را مدکر د
  .ندارم

  .دارمیبینم،برمیم رگال يرو هک یاولین پالتوی

  .دارمیبرم را ام یصورت يروسر و رمکمانتو 

  .اندازمیم هآین در صورتم هب ینگاه

  زیر چشم هایم گود افتاده...

  ...ندارم را نردک رکف ي هنم،حوصلکن رکف دیگر تا دهمیم انکسر ت

  .دارمیبرم را یفمک و نمکیچادرم را سر م

  .ندک ام یچادر،همراه خرید يبرا روز کی نمک خواهش هباید از فاطم

  !ام يچادر يبانو کاین روزها،رسما ی

  .ندکیم يو این احساس،آرامش را در رگ هایم جار
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 اند هنشست مبل يرو دیگرکی نارک یمان و روم،مسیحیاز اتاق بیرون م
  .هرفت فرو رکسیح،در فو م

  گیرمینگاهِ ناراحتم را از مسیح م

  .ام آماده من یآقامان:_

  .نندکینگاهم م

  .اندازمیسرم را پایین م

  .شوندیبلند م

  بگذره خوش دمیم قول: گویدیم یساختگ لبخند با یمان

  ...برادرش و من امروز داندیم جاک از یگویم،مانینم يچیز

  .دهمینفسمـ را بیرون م

  .ریزدیم مهب اعصابم اش يیادآور از ینم،حتک رکنباید ف

  .رویمیم بیرون هاز خان

  .ها خیابان یراه و شویمیم یمثل همان شب،سوارـماشین مان
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 دویدن و ها تلاش و اپوکت هنم،بکیم نگاه اطراف يها مغازه هب
  ...هایشان

  .ردک حس شودیم هفاصل همین از را عید يبو

 و باشم متأهل امسال هکدم،رکینم هم را رشکف اصلا هسال گذشت
  .ام یزندگ در وار همسیح،سای مثل يفرد

  .اندازمیم چپم دست هب ینگاه و شمکیآه م

  .اوندکیم را هحلق یخال يچشمانم جا

  ..شد شروع جا همین از آورم،دعوایمانیم یاد هتازه ب

  ..گذاشتمش جا وضوگرفتن، موقع هک يا هاز حلق

  ..بود شده كاترسن پیچد،چقدریم سرم در مسیح يصدا

 بخواد دلم یغلط هر.. یمن زن هم تو همن ي همن حق دارم،اینجا خون(
  ...)نمکیم توش

  .هایم لب بین را ام اشاره انگشت و گذارمیم هشیش نارکآرنجم را 

  ...بترساند مرا تواندیم اش هچقدر جمل
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  ....يچیز چنین قصد اگر... ندارد انکام... هاگر بخواهد... ن

  .دهمیبیرون منفسم را باصدا 

  .رویم هانگار با دو مسیح روب

 شبرای هالبلاغ جهن از عشق بود،با هنشست ارهمیزـن سر هک یمسیح
 و خوردینم هصبحان وقت هیچ هک یمسیح...ردکیم گوش او و گفتمیم
  ...خاطرـمن هب

 تأهلم يماجرا چرا بداند داشت اصرار و شیدکیم فریاد هک ییا مسیح
  ...داندینم یسک را

  بود؟ زدن زنگ وقت ره،ظیشریف ياآخ آق

  ؟ پرستو ياصلا چرا با شماره 

  .ندکشیم موبایل زنگ يصدا را ماشین وتکس

  .آیمیم بیرون خیال و رکف ياز دنیا

  .نمکیم میخ ها آدم هب پنجره از را زند،نگاهمیم حرف تلفن با یمان

  .ندکینم نم باران،سنگ فرش عابرپیاده را خیس م
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  .گیرمیم باران زیر مچ تا را دستم و شمکیم پایین را هشیش

  برگردد هکاین آید،بدونیم مسیح يصدا

  ...يخوریم بالا،سرما بده رو هشیش:+

  .برمیم بالا را هشیش و شمکیم ینفس عمیق

 ینمبب.. هباش..هک هشینم الآن هآخ:است مشغول تلفن با چنان هم یمان
  ...نمکیارـمک یچ

 زنداداش: رددگیبرم من طرف هند،بکیم كپار خیابان نارک
  ...اومده،ببخشید پیش یمهم یارخیلک هی.. برم باید شرمنده،من

  ..هخون گردیمیبرم شرمنده،ما دشمنتون یآقامان نداره عیب:گویمیم

  ..برین بردارین رو ماشین... برید بابا،شما هن:گویدیم یمان

  ؟یچ خودت پس:گویدیمسیح م

.. .یاستکن نزدیم همیارک من: ندکیم باز را اش یایمن مربندک یمان
  ...زنداداش خداحافظ.. بگذره خوش برین شما...نباش نگران

  ...هآخ:گویمیم
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  .هم شود،مسیحیم پیاده یمان

  .رودیم یمان و دهندیباهم دست م

  ...لوج بیا:گویدیم ندک نگاهم هکاین نشیند،بدونیمسیح،پشت رول م

  .نشینمیم شاگرد یصندل يرو و شومیپیاده م

  برم؟ جاک:  افتدیمسیح راه م

  ...هبریم خون:_

  ...یشینم پشیمون یجای هتا اینجا اومدیم... بذا ببرمت ی:+

  .بگویم هک ندارم يچیز. گویمینم يچیز

  با همین قلدر بازي ها وارد زندگیم شد.

  .شومیم خیره شان یـرنگیها یزندگ و مردم هدوباره ب

  .ندکیم غرقم هایش طوفان خیال،درون و رکف مواج يدریا

  ...سرنوشت دارد یبعجی يباز

  ...هم با هاست انسان يو از آن عجیب تر،باز
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  ...)برگردم خوامیاصلا پشیمونم...م)

 دانیال عقد ي سرسفره هکمن پشیمان شده ام؟ واقعا دوست داشتم 
  بنشینم؟

 دوستم حداقل ، زورگو و برکمت هم باشد،هرچقدر هک ههرچ ،مسیحهن
  ...ندارد

  ...ستاو با یندگز مزیت ترین مهاین م

  ...ندکیدرد م مغزم نمکیحس م

  .اند ردهک دچار را پناه یب ،منِیعصب يبازهم فشار ها

  .بندمیم را هایم چشم و گذارمیم هشیش يسرم را رو

 ام یزندگ يها طوفان ي هشدم،هم بیدار یدوست دارم بخوابم و وقت
  ..باشد خوابیده

  ..گذردیم چقدر دانمینم

  رسیدیم..+

  .بینمینم را جا هیچ و است کتاری ،اطرافنمکیچشم هایم را باز م
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  .شودیم پیاده و ندکیم باز را مربندشکمسیح،

  .ترسمیم یمک

  .ندکیدر را برایم باز م

  نترس،بیا پایین:+

 جاده یکخا ي هشان در نم،ماشینکیم نگاه را اطراف و شومیپیاده م
  وهک ياست،بالا رهش بیرون..شده متوقف

  م..ایستاده ای یپرتگاه ي هانگار لب

  رود و صدایم می زندیجلو مچند قدم مسیح 

  بیا اینجا:+

  .برمیم پناه او با شدن هشان هم امنیت هب فضا كخوفنا یکاز تاری

  .ایستمیم نارشک

 رهش هب نگاهش و ردهک شلوارش يدست هایش را در جیب ها
  .درخشدیبراق،م يا هنقط مثل هکاست،

  داد بزن:+
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  .گردمیبرم طرفش هبا تعجب ب

  ؟یچ:_

  ..بزن داد وهک این ،سریناراحت دنیا این مردم از یداد بزن.. هرچ:+

  ...مرا هم نم،اوکینگاهش م

  .. دهیم جواب... نکامتحان :+

 اپوتک يرو را دستش و ایستدیم ماشین نارکدورتر، و گرددیبرم
  ...گذاردیم

ا ر گلویم هایشان هپنج با یلعنت بغض گردم،همانیبرم دره طرف هب
  .دهدیفشار م

  خدا:گویمیم یخفیف يدابا ص

 و غلتدیم ام هگون يرو سرعت هب راستم چشم از اول کقطره اش
  .ندکیم تر را پایم زیر كباران،خا نم نم با همراه

 وهک ي هقل مقصد هب را چشمانم هم دنبال هب و تر سریع يقطرات بعد
  نندکیم كتر
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  گیرند.یم سبقت هم از باران، با صداشدن هم يبرا یگوی

  خـــــــدا: زنمیم فریاد خشمم يآوا با و م،بلندکمح

 نگاهم هکاین ایستاده،بدون جا همان زنم،مسیحینفس نفس م
  .زندیم آتش يند،سیگارک

  خـــــــــدا:شمکیم زمین رخ هدوباره عصیانِ اعصابم را ب

 دنیا گوش هام،ب یصوت يتارها لرزش با را هایم یایهتن و هغص ي ههم
  ــــــــــــداخـ:رسانمیم

  .نمانده برایم یشود،رمقیش باران شدید مبار

  .نشینمیم زمین يرو

 هایم هشان يرو مسیح تکاور يگرما و یبندم،سنگینیچشمانم را م
  .افتدیم

  .نمکینم یهتوج

 هایم گوش ابرها ي هگری يصدا هب و هایم چشم امان یب بارش هب اهتن
  .سپارمیم را
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  زند؟یر رفتار مسیح موج مد هک است یعجیب یدوگانگ هاین چ

 آنال آرام مسیح ر،یاهظ یعصب و قلدر مسیح نم؟ک باور را مسیح دامک
  .برگرداند جانم هب را آرامش شودیم چطور داندیم خوب هک

  ..را آرامشش نم،یاکآشوبش را باور 

 خندانش يها چشم برق نم،یاک فراموش را گردنش ي هرگـ برجست
  ..را

  .گیرمیطرفش م هب را تکشوم،اوریبلند م

  .رودیم ماشین طرف هب و ندکیم هل پا زیر را سیگارش،هتوجیب

  .ندکیم باز برایم را شوم،دریم شیدهک دنبالش هب

  .گذارمیم عقب یصندل يرو را تک و نشینمیم

 خیس را او يها هسرشان اما نبود نشیند،باران،شدیدیمسیح هم م
  .ردهک

 .بردیبالا م را يبخار ي هدرج بعد و ندکیماشین را روشن م

  ؟يشدآروم :+
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  . دهمیم انکسر ت

  ..ينخور ،سرماه+:دستاتو بگیر جلو دریچ

  ..است عجیب واقعا روز کی در هم انسان،آن کاین دو رفتار،از ی

  ...افتدینم راه چرا دانمیگذرد،نمیم هچند دقیق

  ؟یکنی:+

  .لرزدیم هایم هگون يرو گردم،نگاهشیبرم طرفش هب

  .شماردیم نگاه با را هایم کاش

  .شودیم مشت شزانوی يدستش رو

  ؟ینک مکمک همیش یکنی:+

  .دوزمیم رو هروب هنگاهم را ب

  ..ام یکشا رفتارش از من هک انگار هانگار ن

  ...دارم يا ودههبی توقع هچ.. دارد ،حقهالبت

  ...کی از بیشتر منیمگر جایگاه مسیح در زندگ
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  ندکیم قفل را رمکصدایش،ف

  ...نک مکمکلطفا :+

  نمک گاهشن هکاین دهم،بدونیم انکسر ت

  دهدیم هادام

 الآن یول...ردمکن یخواه معذرت یسکراستش من تا حالا از :+
 یعذرخواه نفر هی از جبرانش يبرا باید هک ردمک يارک همجبورم،ی

  ؟ يچطور دونمینم ینم،ولک

  مگوییم.. جلو هب فقط نگاهم و باشد تفاوتیب لحنم نمکیـمیسع

  ردین؟کن یمعذرت خواه یسکواقعا از :_

 خاطر هب یول بودم آموزا دانش ترینهب از هکبیرستان،با اینتو د:+
  ...شدم اخراج همدرس از ههفت هردن،یکن یخواه معذرت

 از تر سخت یخیل ستنکش ـنیست،دلیسخت ارک یمعذرت خواه:_
 و هلمک ههم این بعدش متأسفید هک بگید اول...هخواهی معذرت
  ...خوام،متأسفمیذر م،ببخشید،ع هست اصطلاح
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  ؟یلحن هچ با یبگم؟یعن باید ير+:چطو 

  ..هشیم درست خودش باشید،لحن پشیمون ارتونک از دل هت از هاگ:_

  ؟هبگم،خوب يببین اینطور:+

  گردمیبرم طرفش هب

  ..متأسفم واقعا رفتارم بایت.. ردمک اشتباه یمن خیل:+

  ..خوام،متأسفمیببخشید،عذر م

  لحنش،پشیمان است...

  برمبگردم و دهمیم انکسر ت

  ..هه خوبآر:_

  ؟یبخشیم...منو ؟ببخشیکنی:+

  .نمکیم يباز انگشتانم با و اندازمیسرم را پایین م

  مخاطب حرف هایش من بودم؟

  رد؟ک یبا این روش،از من معذرت خواه
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 یول...بودم ردهکن حس رو یشرمندگ یهیچ وقت تو عمرم،معن:+
  ...ببخش.. یک... شرمنده ام نیممشهفیم هایم سلول کت کت با...الآن

  .گیرمیم را هایم کبا دست راستم،اش

  ؟یبخشیم:+

  ..گذشت لامش،سادهکالتماسِ  از شود ینم... نبخشم توانمینم

  دهمیم انکسرم را آرام ت

  خنددیم

  .بخوریم يا هسایهم ي دونفره شامِ هی...ي دونفره شام هخب بریم ی:+

 آها..من مونهام،امشب م تو دستپخت مونهم من است ههفتدو 
  ؟یراست

  .گیردیم طرفم هب را راستش آورم،دستیرا بالا م سرم

  ...مسیح ي همردان دست يرو ظریفم ي هحلق

  گویدیم يجد

  ..هن،همیشک دستت هلطفا همیش:+
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  ..دارمیبرم را هحلق

  گویدیذوق زده،با لبخند م

ا دو شده،ت تموممسافرتمون  مثلا هک.. مامانینا با ردهک صحبت یمان:+
  ..یبگ دروغ ینیست رمجبو هدیگ... گردیمیروز برم

  .افتدیراه م

  نمکینگاهش م

  ....ندارم کش هن

  ..هنشست نارمک یمسیحِ واقع

  ...شناسمینم گویند،یم ههم هک يسرد احساسِیمسیحِ ب

 هلفاف حجاب در را حرفش هک است يمغرور ي همسیح،همین پسربج
  .ندکیبرها سیر ما ي؛رويپیروز از حالا؛سرخوش و زد

  .زنمیلبخندـم و اندازمیسرم را پایین م

  ...دارم حالا هک یآرامش برد،با یاد از شودیم را رهظ يماجرا یتلخ

  خدایا،ممنون!



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 609  

 

  *یکنی*

  .چپانمیم یفکجزوه ها را داخل 

  .برگشتیم هخان هب دیر و بودم مسیح مانهشام دیشب را م

  .رومیم بیرون اتاق از و نمکیچادرم را سرم

 تکحر صدا یب و پاورچین است،پاورچین خواب هنوز مسیح گمانم هب
  .شود بیدار مبادا نمکیم

  آیدیم یصدای هک بشوم رد هآشپزخان يجلو از خواهمیم

  صبح بخیر:_

  .گذارمیم قلبم يرو را دستم و شمکیم يهیــــــن بلند

  .ندک انشهند،پنکیم یسع او و اند شده باز یبزرگ لبخند هلب هایش ب

  .نمکیسریع،خودم را جمع و جور م

  گویمیم نفس هببا اعتماد 

  سلام،صبح بخیر:+
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  ؟يترسید:_

  بترسم؟ من هک يا هاجن شما همگ.. خیر هن:+

  .ندکیم نترلکخنده اش را 

  ..يترسید انگار یول:_

  ..نیستین كترسنا هک من نظر هب ترسین؟یم خودتون از شما همگ:+

  آوردیدست هایش را بالا م

  يترسید یتسلیم بابا،تسلیم...ول:_

  .نمکیدستم را مشت م

  پســـرعمو؟:+

  گویدیم هک بروم خواهمیخندد،میم وضوح هاین بار ب

  ..ردم،بشینک آماده هصبحون.. هسایبیا هم:_

  .شدکیم بیرون را اش ينارک یصندل و شودیو از جایش بلند م

  !یعجیب رفتار تناقض هنم،چکیتعجب م



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 611  

 

  است؟ قبل ياین مرد متشخص امروز،همان مسیح روزها

  شده دیرم... من هآخ:+

  ...رسونمتیبیا صبحونت رو بخور.. خودم م:_

  ..را یداشتن دوست ي هسایهم این نم،دعوتک رد را دعوتش توانمینم

  ؟یدوست داشتن

  ...نیست روشن دلم با من لیفکت

  .نشینمیم یصندل يرو و رومیجلو م

  .است همسیح،سنگ تمام گذاشت

  ش جوننو..هبخور دیگ:_

  .زمرییم عسل رویش و دارمیبرم نان يا هکت

 حس یخوب هب را چپم دست ي هحلق انگشت هب مسیح ينگاه خیره 
  .نمکیم

  .گیردیخنده ام م
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  .شوم دانشگاه ی،راههحلق بدون من هکنگران است 

 راحت خیالِ با را نگاهش مسیح و چرخانمیانگشتر را درون انگشتم م
  .گیردیم

  .گذارمیم دهانم داخل را هلقم

  گردیمیبرم امشب هبگ مامانینا هب یقراره مان:_

  گویمیم و دهمیم قورت را شده جویده ي هلقم

  ..خوب هچ:+

  ؟یکنی:_

  .نمکینگاهش م

  ...یاینجای هک یوقت تا بعد هب این از همیش:_

  .بردیم هجوم قلبم هب ینگران دهد،سپاهیآب دهانش را قورت م

  بخوریم؟ غذا باهم همیش:_

  .شمکیم ینفس راحت
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  ..هدیگ خوریمیباهم م:+

 گردمیبرم هک فردا از خب یبودم،ول هخون تو مدام من احال تا..هن:_
 خودمو حتما شام هواس ی،ولهخون بیام نتونم رو ارهن شاید...ارکسر

  .رسونمیم

  .نیست ناهنجار و اش،غیرمعقول هخواست

  ...،حتماهباش:+

 ها هربچپس هشبی اش رههچ نمکیم زنند،حسیچشم هایش برق م
  .یداشتن دوست و شده؛معصوم

  ..گیرمیاز صورتش منگاهم را 

  مسیح**

 موقع هخب.. اینم جلو در دانشگاه... امیدوارم بدقول نباشم و ب:_
  ...باشی رسیده

  ندکیم باز را اش یایمن مربندک



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 614  

 

 دتول رهمن بعدازظپسرعمو  فقط... ردینک لطف یخیل.. ،ممنونهبل:+
 یارونکما از.. بگیرم ادوکاید برم براش ب اینجا از... دوستم،دعوتم

 ونوا زحمتیب.. هباش مونده يبندهت هی ي اندازه هب نمکیم رکز،فدیرو
  ..بخورید نیدک گرم

  ؟ینیست ارهن هواس ی:یعن_ 

 درست خوب يغذا هی شام هواس دمیم قول یول...خرید برم باید هن:+
  .. نمک

  بگذره خوش... هک:قبلا گفتم،وظیفت نیست _

  .ملیح و زند،دلنشینیلبخند م

  .نمکیم نگاه رو هروب هب.ندکیچادرش را مرتب م

  ایستاده اند. در دانشکده يرو هچند دختر و پسر جوان روب

  دوستاتن؟ یکنی:_

  ندکیسرش را بلند م
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 هبقی.. هستن لاسیامک هم آقاپسر،از اون و دخترخانم تا دو اون.. هن:+
  ...شناسمینم رو

  .نمکتصغیر  را مکف انقباض نمکیم یسع

  ؟هبینشون هم یشریف:_

  گرددیبرم فمطر هنگران ب

  شد تموم دیروز هقضی اون ردمک رکپسرعمو من ف:+

  گویمیم اجبار هب

  ...نیست مهم اصلا ، شدم اوکنجک فقط من... شد ،تمومهحق با توع:_

  اومکیم را پسرها گذرد،دوبارهیم هچند ثانی

  ؟هدومشونکحالا :_

  خنددیم یکنی

  ...پرسینیم دوباره ینیست ول مهمیگین م:+

  !تسلیم ي هنشان هآورم،بیا مدست هایم را بال
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  ....دوم بار يبرا

  ام؟ شده دختر این تسلیم من یراست هب

  ...هتوع با حق ،تسلیمهباش:_

  .شودیم پیاده ماشین از و زندیلبخند م

  گویدیم من هب رو و شودیدر هنوز باز است،خم م

  دین...رسون منو هکخداحافظ.. ممنون :+

  گویمیم هک دببن را در خواهدیدهم،میم انکسرم را ت

  ؟یکنی:_

  ندکیدوباره سرش را خم م

  ؟ يپول دار:_

  .ندکیم ذوب را هایم رگ اسفند يلبخند گرم او ،در سردترین روزها

  ..دار هخدانگ...ممنون..،دارمهبل:+

  مواظب خودت باش..:_
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  امروز،اختیار زبانم را ندارم...

  .شودیموقر وارد دانشگاه م و آرام یکنی

  .افتمیم راه و زنمیاستارت م

  .شومیم پیاده و نمکیم كچند خیابان آن طرف تر،ماشین را پار

  .دارمیبرم عقب یصندل از را ام ياهسرمیکزرش اپشنک

  .شدکیزمستان آخرین نفس هایش را عمیق م

 هایم جیب داخل را هایم دست و شمکیم ام هسین تا را اپشنکزیپ 
  .نمکیم فرو

  .دارمیبرم قدم دانشگاه،آرام سمت هب

 ي درونم،هشداردهنده آرامش و دارم سر در هچ دقیقا دانمینم هنوز
  است؟ طوفان دامک

  .دهدیم هل دانشگاه سمت هب مرا ، درون از ینیروی هک دانمیفقط م

 هک بینمیم اي هسال بیست حدودا رسم،پسرجوانیم هک در يجلو
  .آیدیبیرون م کدهدانش موبایل،از با صحبت مشغول
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  .گذارمیم اش هشان يرو دست و رومیجلو م

  .گیردیم دهانش يجلو را گردد،موبایلیبرم

  جانم؟...یگوش:_

  هستین؟ حقوق يها هببخشید... شما از بچ:+

  ...همن،ن:_

  گرددیبرم يورود طرف هب

  دارن؟ ارک یمجیــــد؟ مجیـــــد؟؟ بیا ببین این آقا چ:_

  .آیندیم طرفم هب منظم و پوش ک،شییدو پسر هم و سن و سال مان

  ..پوشیده يا وههق تک و است تر هشانارهچ یکی

  .ردهک تن یکمش چرم تک و یکمش شلوار ،يدیگر

  .. حقوقن يها هاینا از بچ:_

  +:ممنون

  .رومیم دوستش و مجید طرف هب
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  سلام:+

  .نندکیم نگاهم كوکمش

  سلام:_

  .دهمیم دست هردو با و نمکیتم را دراز مسد

  نین؟ک مکمک هنکداشتم،مم سوال تا چند هی:+

  .نندکیم نگاه هم هب

  گویدیم است وتاهک من از یسانت چند هکپسر قدبلند تر 

  بفرمایید:_

  ...داشتم سؤال تا تون،چند دهکدانش يها هبچ از یکراجع ی:+

  .ددخنیم شیطنت با و زندیم دوستش هب يا هتر،سقلم وتاهکپسر 

  گویدیپسر قدبلند م

  قا پس امر خیره... در خدمتمآ هع:_

  .شودیم ندهک قلبم از يا هکت نمکیحس م
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  دهمیآب دهانم را قورت م

  شناسین؟؟یم ینام یشما شریف:+

  ؟یشریف:_

  ...هحقوق يها هبچ از گفتن مهآره ب:+

  چنده؟؟ يورود:_

  ...راستش دونمینم:+

  ..نندکیم نگاه دیگر هم هبا تعجب ب

  گویدیم تر وتاهکپسر 

  ...ها هبچ بین شناسمینم یمن شریف:+

 تا صبح از ما... ندید حقوق يدانشجو هب شنوین،دختریم ما از یول
  ....داریم ارک و سر یقانون یکپزش و ایتکش و جرم با شب

  گویمیم همصران

  ...دیدنش اینجا گفتن بهم هآخ:+
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  گویدیپسر قدبلند م

 استادشریفی هی یول..شناسمینم یشریف اسم هب یمنم دانشجوی:_
  ...ماست ي دهکهست،از اساتید دانش

  !یاستاد شریف

  است؟؟ یکنی استاد او ید؟ یعناستا

  گویمیبا تعجب م

  است؟؟؟ هچند سال:+

  نندکیپسر ها نگاهم م

  ...نیستا یعلم هیئت از... یوش سححول و :_

  نمکیم رکف بلند يبا صدا

  خودشهه؟ ییعن:+

  نمکیسرم را بلند م

  پیشش؟ برم نینکیم مکمک ها هبچ:+
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  گویدیپسر قدبلند م

  ... گیراست سخت استاد از ی،ولهباش:_

  +:باید ببینمش 

  ...نیمک ردت يورود از بیا.. هباش:_

  .شومیم دهکدانش وارد و افتمیهمراهشان راه م

  .رسیمیم ساختمان يجلو و شویمیاز بین شمشادها رد م

  ...هببین داداش،الآن باید تو اتاق اساتید باش:_

  نمکیدستم را دراز م

  ممنون رفقا:+

  گویدیم تر وتاهکپسر 

 خترد یشریف این هب میگم نده؟حالا دختر حقوق يجودانش هگفتم ب:_
  ..ینکینم پیدا آدم این از ترهب داماد... بده

 اتاق يجلو.نمکیم تکحر ساختمان طرف هب و دهمیم انکسر ت
  .شمکیم موهایم و تک هب یاساتید،دست
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  ر بیایم.نظ هب ههمیش از تر پوش خوش خواهمیم

  ...دانمینم هم را یکدلیل این ی

  .زنمیم در هب هچند تق

  گویدیم يا همردان يصدا

  بفرمایید:_

  .شومیم وارد و نمکیدر را باز م

  .دارد دست در يچا یفنجان و هنشست مبل يرو یمرد جوان

  .نیست اتاق در يدیگر سک

  .رسدیم نظر هب سال یجوان تر از س

  . وتاهکمرتب و  ریش و روشن يها بور،چشم يموها

  .يا وههق شلوار و هردک تن هب رمک ي هارخونهپیراهن چ

  داشتین؟ يارکجانم ؟ :_

  .نمکیاخم ابروهایم را باز م
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  هستین؟ یشریف يشما آقا:+

  ...بفرمایید رو ،امرتونهبل:_

  .شودیم بلند و گذاردیم میز يفنجانش را رو

  ؟یهست حقوق يها هبگو جانم.. در خدمتم.. از بچ:_

  آریا مسیح.. یشریف يمن آریا هستم آقا:+

  ن... خانم نیایشهمسر شاگردتو

  .بینمیم را جاخوردنش وضوح هب

  .ندکیم نگاهم باتعجب و پردیرنگش م

  ..بختم خوش دیدنتون از یواقعا؟؟ خیل:_

  .گیرمیم را دستش سرانگشتانم با..ندکیدستش را دراز م

  گویدیم و ندکیدستم را رها م

  بفرمایید بشینید..:_

   نمکیم قلاب ام هسین يدستانم را رو
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  +:ممنون.. 

  .ما شده خودم هشبی حالا.دوزمیم صورتش هب را سردم و تفاوتینگاه ب

  مغرور و سرد...

  ... ام برده یاد از است یوقت چند را ترم جذاب ي هاین نیم

 رو خانمم اومدم فقط... یشریف يآقا شمی+:مزاحمتون نم
  دار هخدانگ..نمک عرض شما هب هم یسلام برسونم،گفتم

  .بروم بیرون اتاق از تا گردمیبرم

  آریا؟ يآقا:_

  ؟هبل:+

  بشید خوشبخت امیدوارم... ازدواجتون گم،بابتیم کتبری:_

  ممنون:+

  .رومیاز اتاق بیرون م

 يحدود تا دانشگاه در کوچک اندام عرض دارم،همین يترهحس ب
  .پراندیم یکرا از دور نیاتفاقات مشابه شریفی 
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ره ي شاید نیکی با دانستنش حتی از دستم عصبانی بشود اما چا
  دیگري ندارم!

 يرو را هایم مشت رخوت و بگیرم را یشریف ي هدوست داشتم یق
  ...نمک پیاده صورتش

  ..است ترهب یکنی ياما این رفتار متشخص و متین،برا

  .شومیاز دانشگاه خارج م

★  
  ..بگو يدار ارواجبک..فرمونم پشت یالو مان:_

 رسینیم هدیگ ساعت پنج ارهچ شما گفتم مامانینا همسیح من ب:+
  ...ایران

  نک نسلشک،هشینم.. امروز تولد بره قراره یکنی هن ؟؟یچ:_

 هگم.... نماک نسلکریت رو اک يقرارا نیستم يمسیح،من خانم نیاز:+
  ن؟ک نسلک يڱمی هشوخی

  ...رسنیم شب بگو.. هبگو پروازشون تأخیر داشت:_
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  برم فرودگاه تا ندارم هشب،حوصل هترجیحا بگو نصف

 تو بگم؟مسیح هدیگ دروغ هی برم من یکنی ینموهم خاطر هب:+
  ؟؟هچت

و  خسته الآن یکنی..بخرم غذا برم باید.. بزنم حرف تونمینم یمان:_
  هخون هرسیمگشنه 

  نم؟ک صحبت آریا مسیح يآقا با تونمیالو؟ببخشید م:+

  ؟؟یمان یگیچرا چرت م:_

 شونزده ي هپیش عاشق پسر هی تو...ی+:تو مسیح،برادر من نیست 
  ..يا هسال

  ...گویدیم هچ یمان ممهفینم

  مزخرف نگو:_

  ...يذاریم یچاه هچ تو باز،پا چشم با يدار هحواست باش:+

  ؟یمان هیچمثل آدم حرف بزن ببینم دردت :_

  ...شده صوریش زنِ شقم،عاشق هلک لجباز برادر هک هدردم این:+
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  .شودیم کدهانم خشام؟؟از صراحت کلامش  شده یکمن؟ عاشق نی

  .بگیرم ام یتصنع لبخندِ با را یمان لامک یتلخ نمکیم یسع

وام براش غذا بگیرم؟ خیم چون ؟هدعوت تولد یکچرا؟ چون گفتم نی:_
   شم؟یم عاشق من ؟یشدم؟من،مان عاشقشیردک رکف

اره سیل قر گفتنیم مسیح هب روز هن،یک رکف اراتک هب مک ه+:ی
 بخرا هم اب دنیا نصف دادنیم خبر هبیاد،قراره هممون بمیریم اصلا اگ

  ...زدیم شده،پوزخند

  ..دهدیم نشانم را یواقع گوید،منِیراست م

 هی اونم...است هدختربچ هی یالآن همون مسیح نگران گرسنگ:+
  ...یکنی مثل دختر

  ...یمان:_

ن ماجرا تموم یعد اب ماه هی يداد قول یکنی همسیح.. یادت نره،ب:+
  هگذشت روزش ده.. همیش

  یمان هبس:_
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  ...همدیم فشار مشتم بین را فرمان و نمکیمپرت  یندلص يتلفن را رو

 هدیگ ي هگرسن آدم هی هب يدار رتهظ ي همن شام نخوردم... از قیم(
  )؟يبد

  .نمکیترمز م

 .شوندیم رد نارمکماشین ها،با بوق ممتد از 

  ن)کن سر چادر هخون تو هدیگ(

  ..گذارمیم فرمان يسرم را رو

  )برگردم خوامیم ..ردمکاصلا من پشیمونم... اشتباه (

  ...مسیحم همان من..هن

  ...بگیرد يباز هب يروحم را دخترگذارم ینم

  ...نیست من يبرا قلبش هک نمکینم یسکقلبم را اسیر 

  .دهمیم فشار پدال يرو را هایم یناراحت تمام و زنمیاستارت م

  *یکنی*



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 630  

 

  .آیدیم در شدن هباز و بست يصدا

  .نمکیم سر را شالم و بندمیقفل دستبندم را م

  ..هفاطم ي هاست،دخترخال هتولد فرشت

  .ندک شادابم تواندیم هدوستان یمانهم ،اینیبعد از مدت ها آشفتگ

  .رومیاز اتاق بیرون م

  .رودیم اتاقش طرف همسیح ب

  ن دارد.ت هب را يا هسرمیکزرش اپشنک و يا ههمان شلوار سرم

  سلام پسرعمو:_

  .گرددیبرم طرفم هب

  .زندیم آتش را مهای ـنگاهش،استخوانیسرما

  .دهدیم انکسر ت

  ...شده كهایش،هولنا چشم برق..ترسمیاز نگاهش م

  گویدیم اخم و یتفاوتیبا ب
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  خب؟:+

  ..خورمیجا م

  ؟؟يدار يارک:+

  ...نیست مسیح ،اینهن

  .دهمیآب دهانم را قورت م

  ردمکگرم  رو تون یارونکما:_

  گرددیبرم

  آشغال بریزش خورمینم:+

  .پردیم مکپل

  .آوردیم هجوم قلبم هب یایهو تناحساس ضعف 

  .گردمیبرم اتاقم طرف هب

  .آیدیم در پشت از مسیح يصدا

  اینجا؟ يبیا هلحظ چند هی هشیم:+
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  الآن میام.:_

 هفاطم هب تا دارمیموبایلم را برمگذارم،کیف و یم یفکداخل  را ادوک
 از. است باز ه،نیمكمشتر اتاق در.شومیبفرستم و از اتاق خارج م پیام

  .آیدیم اتاق داخل از مسیح يصدا هک شومیم رد نارشک

  .اینجام یکنی:+

  .شومیم داخل و نمکیدر را باز م

  داشتین؟ يارک:_

  آره، بشین:+

  .تخت يرو هم نشینم،اویم توالت میز یصندل يرو

  دمیگوش م:_

 هاگ گفتم..هراستش ما قراره امروز فردا از ماه عسل برگردیم دیگ:+
 هم با اینجا نیمک دعوت عمواینا با رو من ياینا مامان نداره، یالکاش

  .ننک یآشت

  .. هخوب هم یخیل.. نداره یالکاصلا اش:_
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  ترههب بشیم جدا زودتر ههرچ هرحال ه+:ب

  همینطوره:_

  .چرخدیم قفلش داخل لیدک و شودیم هبست يبلند يدر با صدا

  .پردیم در سمت همسیح بقلبم از جا کنده می شود.

  .ایستمیم نارشکو دومیم

  .آیدیم یمان آرام يصدا

  .تو میاد الآن نینکن صدا اومدم،سرو مامان با باشید اروم ها هبچ:_

  .هرفت بالا قلبم در،ضربان شدن وبیدهک بلند ياز صدا

  .زنمینفس نفس م

  .نمکرا آرام  خودم نمکیم یسع و گذارمیم دهانم يدستم را جلو

  .ستا آرام ههمیش مثل یول شده هکافتد،شویم مسیح هنگاهم ب

  .نمکیم سقوط در نارک هم نشیند،منیم تخت يرو
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 رد يرو را پیچد،گوشمیم هخان سالن بلند،در هپاشن يها فشک يصدا
  .گذارمیم

  آیدیم زنعمو يصدا

 رو كخا و گرد باید حالا تا.. همونیم گل ي هدست مثل هکاینجا :_
  ..نشستیوسایل م

   شنومیم را یمان يصدا

.. .بیاید نیست،شما لازم هک گفتم ..ردمک تمیز دیشب من ی+:آره ول
  ..بریم هدیگ حالا

  ..بندازم اتاقا هب ینگاه ه:بذا ی_ 

  شمام؟ با مامان هع...نیست درست.. هخصوصی يمامان اتاق جا:+

  .شودیم کنزدی ها فشک يصدا

 تر کنزدی و کشود.قدم ها نزدییم بلند هم پرم،مسیحیاز جا م
  .شوندیم

  .نمکیم نگاه مسیح هنگران،ب
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 در،پایین ي دستگیره بعد و آیدیم در پشت از دقیقا ها فشک يصدا
  .شودیم شیدهک

  .شمکیم نفس بلند هناخواست

  .هیس:گذاردیم اش یبین يمسیح انگشت اشاره اش را رو

  .شودیدوباره دستگیره بالا و پایین م

  ؟هقفل در این یمان:_

  ...هآره مامان جان،قفل:+

  ؟یچ هواس:_

  ...برد لیدشمک ردک همون شب،مسیح در رو قفل:+

  یهقربون پسر خوش غیرتم بشم ال:_

  .افتدیم مسیح هب نگاهم هناخواست

  .اندازدیم بالا هشان و زندیم ند،لبخندکیاو هم مرا نگاه م

من  اتاق طرف هب و شودیم دور كمشتر اتاق از زنعمو يپاها يصدا
  ..رودیم
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  .آیدیم دورتر از گذرد،صدایشانیم هک هچند لحظ

  ..نارک شکب در جلو زا یمان هع:_

  ...اتاق این تو يبر بذارم همامان محال:+

اگر زنعمو داخل .نمکیم تحسین را یمان دل گوید،دریاتاق مرا مانگار 
  این اتاق شود و وسایل من را ببیند...

  چرا؟:_

  من یو این اتاق نره.. حتت سک هیچ ردهک یدکمسیح تأ:+

  چرا؟:_

  هاتاق این یوارد و در تو ساشونکع.. یچیزه... یعن:+

 هنوز گفتن زدم زنگ هآتلی هب است؟دیروز آماده همگ ساشونکع:_
  ..نیست آماده

  ..اینجاست عقدشون از قبل يساکع... ییعن.. هن:+

  .سوزاندیم را صورتم،پوستم يها رگ ههجوم خون ب

  .اندازمیسرم را پایین م
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  ؟؟یمان: آیدیم مسیح آرام يصدا

  .خنددیزنعمو م

  عجب...:_

  .دنبالش هب هم یرود،مانیورتر مزنعمو د

  .است واضح هایشان فشک يصدا

  دهیم یزندگ يبو هآشپزخون این: شنومیم را زنعمو يصدا

  .اندازمیم پایین را ند،سرمکیمسیح با تحسین نگاهم م

  بریم.. بیا.. مامان هدیگ هبس:گویدیم یمان

  .شودیم رفتن هب یراض زنعمو هکمثل این

  میام الآن ن،منمک روشن رو ماشین تو خب،برو یخیل:_

  ...ترن مقدم خانما.. شما اول هن:گویدیم یمان

 تهب اصلا ها حرف این برو بیا.. يشد جنتلمن هچ:گویدیزنعمو م
  ...نمیاد
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  ...مامان هآخ:ندکیم اعتراض یمان

 مک... بیرون برو: زنعمو يآید و بعد صدایم راهرو در شدن باز يصدا
  ..بزن حرف

  ...در آرام شدن هبست يو صدا

  .آیدینم بیرون از یصدای گذرد،هیچیم هچند لحظ

 پایین و بالا را دستگیره و آیدیم جلو. اندازمیم مسیح هب ینگاه
  .ندکیم

  ..هقفل:دهمیم انکتبا تاسف سرم را 

  ..هدیوون.. ردکن باز چرا:گویدیم

 است فایده یب:نشینمیم تخت يرو.دهدی،در را فشار میو عصب 
  ...شدیم یزندان ..هقفل در اون.. پسرعمو

 يور من از هفاصل با تخت، نارک و ندکیم در نثار يلگد یمسیح،عصب
  .نشیندیم زمین

  ..هک نیست اینجا هم موبایلم یحت...یلعنت:گویدیم
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  نینک استفاده این از:گیرمیم طرفش هسریع موبایلم را ب

 دهد،شمارهیم تکحر هصفح يرو را هایش دست و گیردیموبایل را م
  .ماندیم انتظار هب و گیردیم را یمان ي

  ؟؟یترف جاک پس... یمان الو: گویدیم هک هنگذشت هبیشتر از چند ثانی

  ؟هگیم یچ: پرسمیم آرام گذرد،یم هچند لحظ

  .گذاردیم رکموبایل را،در حالت اسپی

 م؟خان شما ،قربانیاحسان يباشین آقا سلامت:شنومیم را یمان يصدا
  ؟هراحت جاتون خوبن؟ ها هبچ

  ...ببینم برگرد زود ؟؟یگیم يدار ینیست:چمسیح عصبا

. .هستم موقعیتتون همتوج یاحسان يآقا هبل: گویدیم دوباره یمان
  ..رسمیم منزل،خدمت برسونم رو مادرعزیزم الآن ،منهباش

 هیچ هقول امروز رو ب يبیخود یمان:آیدیم طرف ان زنعمو،از يصدا
  ..دارم ارک باهات من.. نده سک
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صدایش ضعیف ند،چون کیدور مگوشش انگار موبایل را از 
  ...برم باید رده،منک گیر ارشکخدا، ي بنده این مامان:شودیم

  يبر یتونینم امروز بگو.. یمان هن:گویدیم مکزنعمو مح

  ...برم باید هارواجبک نک مامان،باور:ندکیم اصرار یمان

  ...اومدیم باهام بود،حتما مسیح هاگ:گویدیم رهزنعمو با حالت ق

  ..شودین پیروز مو این چنی

  ...بیام تونمینم شدین؟امروز همتوج یاحسان يآقا:شدکیم آه یمان

  ؟یمـــــــــــان:شدکیمسیح فریاد م

  .نمکیم ترسم،نگاهشیاز صدایش م

 هخدانگرسم،یم خدمت.. یاحسان يآقا باشین سلامت:گویدیم یمان
  دار

  .ندکیو تلفن را قطع م

  .ندازدایم تخت يرو را ،موبایلیمسیح با ناراحت
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 ههم این با حتما هاست،وگرن من موبایل هکخوب شد حواسش هست 
  ...!وبیدکیم دیوار هب را ،آنیناراحت

 زندان حداقل اشکروم،یم راه اتاق طول در قدم چند و شومیبلند م
  داشتم!ن یسلول هم حداقل بود،یا بزرگتر

  ..شودیم چپ،قفل سمت دیوار ينگاهم رو

 حال هب تا بینم،چرایم رویم هب رو ابتک از پر و بزرگ يا هتابخانک
  !بودم؟ نشده این همتوج

  ...است العاده فوق اینجا... اینجا... يوا:گویدیبلند م

  ؟یچ:ندکیم نگاهم تعجب ند،باکیمسیح سرش را بلند م

  شماست؟؟ يها تابک:نمکیم اشاره هتابخانک هب

  بودیش؟؟ ندیده حالا تا همگ:ایستدیم نارمک و شودیبلند م

 عنوان هیچ هب را بزرگم لبخند یول دهمیم انکت شدت هب سرم را
  .نمک نترلک توانمینم

  چشمانش می خندند..زده زل صورتم همسیح ب
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   ؟هن ام هدیوون:گویمیبا لبخند م

  *مسیح*

 دیدنِ با هلحظ کی یول چرا دانمیدهم،نمیجوابش را با لبخند م
  !شد عصبانیتم،محو و یناراحت و هغص لبخندش،تمام

  گویمیم

  ؟؟هدیوون چرا.. هن:_

 برایش زمان هم هک يا هدختربچ شود،مثلیدوباره لبخندش بزرگ م
  .يا خریده يباز اسباب چندین

  !!ردمک ذوق ههم تاب،اینک دیدن از.. ها هبچ مثل هآخ:+

  ؟یتابکپس اهل :_

  تا دلتون بخواد...،یآره خیلـــــ:+

  من امروز قسم خوردم...باید مسیح سابق باشم

  ایستمیم هتابخانک یقدم کی و رومیجلو م

  ؟ی،روانشناسیشعر،رمان،تاریخ حالا؟ یخونیم یچ:_
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  ایستدیم نارمک و آیدیجلو م

 ونت هتابخانک..نیستم اینا و یروانشناس و یتاریخ اهل زیاد.. یهرچ:+
 قرض اون و این هب یخیل یزیاد داشتم ول تابک منم.. هبزرگ یخیل

  ...برنگشت خیلیاش همتأسفان و دادم

  .بینمیم را زدنش ههقهق هک است بار اولین.. خندد،بلندیمو 

  ...ریایچقدر ب

  شودیم حس یتنم ب

  دهمیم قورت را دهانم دهم،آبیم انکسرم را ت

  .دمینم قرض یسک همن معمولا ب:_

  ..ندم قرض همنم تصمیم گرفتم دیگ:+

  ؟ياینو خوند:_

 مدره رههگیرم،چیم برابرش را) یجذام يها دست و كاستخوان خو(
  شدکیم

  خوندم:+
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  ؟يچطوره؟خوشت میاد اینجور:_

. هستریکداستان،خا يفضا یول..ها هعالی نویسنده قلم... دونینیم:+
 رو نویسنده همین) معتبر روایت چند(  من... هناامیدی از پر يجور هی

  .دمیم ترجیح

  .نشیندیم دل هجالب شد! عقاید این دختر،عجیب ب

 زمین يرو و رومیم وجل و نمکیم انتخاب مختلف تابکچند 
  .نشینمیم

  زده زل اتمکحر ههمان جا ایستاده و ب

  گردمیبرم طرفش هب و گذارمیم زمین يرو را ها تابک

  بیا بشین:_

  .نشیندیم و آیدیم ن،جلوک گوش حرف ي هبچ کمثل ی

  .آیدیم مکنزدی و شدکیم جلو یمکخودش را 

  ...ددار اعتماد من، هب یکنی هکاین دارم،از یچقدر حس خوشبخت

  .نمکیم گذرد،وحشتیم سرم از هک يارکاز اف
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  ..ام داده قول غرورم همن... ب

  ..نمکباید بحث را منحرف 

  .دهمیم نشانش را) يورک)

  ؟یاین چ:_

  زندیلبخند م

 هی اومد خوشم.. داره جالب و جدید ي ایده هی ییعن... هاین خوب:+
  .. ازش یجورای

  بزنیم؟ حرف شهب راجع مک ه:ی_

  ..آره حتما.:+

  بگو:_

 داستان يفضا و زیادن هکاین با ها شخصیت.. آها... بگم یچ:+
 جنس ان،از یآدمای.. ملموسن و شدن توصیف خوب ی،ولهشلوغ
  ..مردم

  .زنمیرتش زل مصو هب من و زندیحرف م
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  گویمیم خنده شود،بایم تمام هکحرفش 

  يخوند شد ،باورمهباش:_

  .ـنگیرد يجد را حرفم تا خندمیم

  ..خوشحالم آمده، بحث،خوشش این از ،زیادخنددیاو هم م

  ...ردک آرام مرا هناخواست یکنی نرفت،هم سر مان ههم حوصل

  .زندیم لبخند دیدنش دارم،بایبرم را) باز كبادباد)

 یبود،خیل سالم دوازده راستش... خوندم پیش وقت یمن اینو خیل:+
 یدممهف تازه و خوندمش دوباره پیش ماه چند همین یول... بودم هبچ

  !هچی هقضی

  !ردک من با یراحت احساس یخیل هلحظ کشود،ییسرخ م

  خورمیخنده ام را م

  چطوره؟:_
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 و ان یعال ها يبند هجمل هکموضوع داستان،تازه است و هم این:+
 هم يبعد تابک لابد.. شدن چیده هم نارک خوب لماتک

  ؟ههزارخورشیدتابان

  زنمیلبخند م

  ؟يمیدهف جاکاز :_

  .داندازیم بالا هشان

  !هلحظ هی:+

  .گذاردیم یصندل يرو و آوردیدرم را اش یکمش شود،چادریبلند م

 املک از تر املک حجابش و دارد تن هب مانتو هکاین نشیند،بایدوباره م
  .دهدیم دست من هب یحس خوب یاست،ول

  گرم بودا... :+

  دهمیم انکسرم را ت
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 لاتکمش و هجالب موضوعش و ،متنهخب... هزار خورشید تابان خوب:+
 رو چیزا یبعض قُبح... داده،اما توضیح خوب رو افغان يها خانم

  ..هستکش

  پرسمیم دانم،امایجواب سؤالم را م

  ؟یمثلا چ:_

  .. هکخب.. مثلا این:+

  تا می کند. را اش يروسر ي هو گوش بردیدست م

 و بگیرم را هایش خنده،دست زیر بزنم بلند خواهدیدلم م
  وچولوک خانم نکش خجالت:بگویم

  .خندمیماما فقط 

 اراکآش و شده سرخ اش یتابهم ند،صورتکیسرش را بلند م
  ندک عوض را بحث خواهدیم

اصلا چرا همش من حرف بزنم؟شما خودتون بگید ببینیم اینا رو :+
  ؟هخوندین یا ن
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  زنم و با شیطنت می گویمیلبخند م

  ؟هستکش رو یبگم قبح چ:_

  ندکیم نترلکخنده اش را 

  ...ندینخو میدمهف..هن هن:+

 هک يبار آخرین. خندمیم بلند يصدا با و نمکیم خم عقب هسرم را ب
  .آیدینم خاطرم هزدم،ب ههقهق اینطور

 هنقش و تکشر هدر.. ن قفل هن.. نمک رکف چیز هیچ هب خواهمیاصلا نم
  ...یکنی هب ام هماه کی قول هن.. بابا و مامان هن.. تمام هنیم يها

  ...دیگر سک هیچ و چیز هیچ هن

 مرا حال تواندیم او و ام شده یزندان هدختربچ این با امروز هکمین ه
  ...افیستکند،ک خوب

  ندکیم اخم اش خنده ها،میان هدرست مثل بچ

  ...هپسرعمو نخندین دیگ:+

  .نمکیم موهایم در خندم،دستیم هک چنان هم و نشینمیصاف م
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  گویمیم

  ..یخوندن کتاب اهل شد معلوم.. هخوب:_

  ددهیم انکسرش را ت

  هکگفتم :+

  .گذردیم هچند دقیق

  ...او هب من و ندکیم نگاه دیوار و در هب یکنی

  دهدینفسش را با صدا بیرون م

  ...رفت سر مون هحوصل:+

  آمده یادش يانگار چیز هدفع کنم،یکینگاهش م

  ...ندکیم ذوق ها هباز مثل بچ

 هک... توگوشیم ریختم فیلم هی پیش روز چند من... پسرعمو يوا:+
  ببینیم؟ هم با خواینیم.. دارم،ببینم شو هحوصل توق هر

 این از معمولا،او و بود وتاهک هایمان صحبت امروز انگار،تا هانگار ن
  !يفرار هم وتاهک الماتکم
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  ر از این...تهب یچ:_

  گویدیم و داردیموبایلش را برم

  ..برم تونمینم هکبدم، خبر دوستم هاول ب:+

  گویدیم بعد و ردخویم انکت هصفح يرو دستش هچند لحظ

  بذاریمش؟ جاکخب اینم از این...حالا :+

  گویمیم و شومیبلند م

  نکصبر :_

  گذارمیم رویش را یپاتخت يرو گلدان و آورمیم را یصندل

  بده:_

  .دهدیم دستم هموبایل را ب

  .گذارمیم تخت يجلو را یصندل و نمکیم موبایل گاه هیکگلدان را ت

  منکیم اشاره ناردستمک هب و نشینمیم تخت يرو یصندل يرو هروب

  بیا اینجا..:_



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 652  

 

 هاصلف نارم،باک و آیدیم گذرد،جلویم هلحظ ند،چندکیبا تردید نگاه م
  .نشیندیم

  ت باشدراح تا نمکیم دور را خودم یمک

  ..شد رعایت یخیالت راحت.. شئونات اسلام:_

  خنددیریز م

  رکخداروش:+

  .شویمیم تماشا مشغول. شودیفیلم پخش م

★  
  گویمیشود،میم امتم هکفیلم 

  ..بود یخوب ادهممنون،پیشن:_

  ؟هکندیده بودینش :+

  .ام دیده هگذشت هدیده ام. این فیلمـ را من،هفت

  ممنون.. هن:_

  .دهدیم انکسرش را با لبخند ت
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 ستا يرارکت فیلم یرختک نمیدانم.. هگرفت را ،وجودمیاحساس عجیب
  ..او حضور یا

   اندازدیم ساعتش هب ینگاه یکنی

  بخونم؟ نماز اینجا تونمینمازه...من...م+:وقت 

  اندازمیم بالا هشان

  حتما..:_

 یکوچک ي هجعب یفش،ک از و ندکیم سر را شود،چادرشیبلند م
  .آوردیم بیرون

 و ندکیم خارج هجعب ،ازيا فیروزه یتسبیح و رهند،مُ کیم باز را هجعب
  .گذاردیم زمین يرو

 هب دقت با و نمکیم بدنم گاه هیکت تخت يدست هایم را پشت سرم،رو
  .شومیم خیره اتشکحر

  .اندازدیم بعد و آوردیم گوشش يدست هایش را تا بالا
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 و افتدیم كخا هب. شودیم ماند،خمیم حالت همان هب يا هچند دقیق
  .شودیم بلند دوباره

  ..هست و بوده عجیب برایم اتکحر این ي شیوه ههمیش

 لب زیر یچیزهای و آوردیم بالا صورتش يدست هایش را جلو
  .خواندیم

  .زندیم لبخند یگاه و ندکیم نگاه سقفـ هب یگاه

  ..بودم ندیده ینمازخواندن اینطور حال هب نم،تاکیتعجب م

  .ندکیم رارکت مدام را اتشکحر و افتدیم كخا هشود،بیدوباره خم م

  .ندکینماز دومش را هم شروع م

  ..هباطمأنین ،یخستگ دهد،بدونیم انجام را اتکهمان حر

  .ندکیم سجده شود،دوبارهیم تمام هکنماز 

  .شودیم مشغول و داردیبرم رهم نارکتسبیحش را از 

 از را هایم سؤال دارم دوست یبزنم،ول مهب را خلوتش خواهمینم
  بپرسم.. >>او<<
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 هروب و رومیجلو مبلند می شوم و چراغ اتاق را روشن می کنم،بعد 
  .دهمیم هیکت سرم پشت دیوار هب و نشینمیم زمین يرو رویش

  هقبول باش:_

 مدار اعتقاد نماز هب من مگر اصلا... گفتم ناخودآگاه هک خورمیقسم م
  ...نمک دعا بودنش مقبول يبرا هک

  ده... شاید هم سرِ دلم!آم سرم هب یبلای ندکن

  .رسدیم نظر هب ینوران صورتش زند،چقدریلبخند م

  ممنون:+

  ؟یخونیم نماز آروم اینقدر ههمیش:_

  آروم؟:+

  ...اذان بعد هبلافاصل و...هآهست و یواش.. هدیگ آره:_

  .زندیلبخند م

  معمولا..:+

  ؟یچ یباش هداشت هعجل هاگ:_
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  ست؟چی مسخره يها سؤال این از منظورم دانمینم

 و قشنگ چقدر.. ام ردهک يحسود یکنی يخدا هب نمکیفقط حس م
  ...بزند حرف هم من با خواهدیم دلم..زدیم حرفـ او با هباحوصل

  ...تندتر این از یمک هی باشم هداشت يضرور یخیل ارک هاگخب :+

  ؟یچ یباش هداشت هعجل یخیل یخیل هاگ:_

  ....اما ندارم خندد،دوستیباز هم م

  ..زیباست اش رههچ نمکیاعتراف م

 و بدم انجام ارموک زودتر نمکیم یسع.. هنش وقت ،اولهخب اگ:+
  ..هبش دیر یخیل نمازم نذارم

  چرا؟:_

 هبش سرد يبذار نباید.. داغ یچای مثل.. هچسبیت منماز،اول وق:+
  ..هافتیم دهن از هوگرن

  ؟كخا رو يذاریحالا چرا پیشونیت رو م:_

  آیند؟؟یمن بیرون م دهان از هدف،چرایب ياین سؤال ها
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  !آرامش منبع یکنی و ام هآشفت

 در تواضعمون ي هنشون..است بنده يسارکخا ي هخب این نشون:+
 تربت يرو سجده هکاین داره،اونم ام هدیگ هدف هی هالبت... خدا برابر

  .هشیم نماز بودن مقبول دا،باعثهسیدالش

.. دستم در زمین هب بردارم،نرسیده را رهم تا برمیناخودآگاه دست م
  ..باشد هنداشت دوست شاید ؛ شودیم کهوا خش

  .گیردیم طرفم هب یربانهم با و گیردیم انگشتانش بین را رهم

  .دوزمیم سمتش هرا ب نگاه پر از سؤالم

  .زندیم لبخند و دهدیم انکسرش را ت

  .بگیرم را رهنم،مک لمس را دستش هکاین بدون نمکیم یسع

  ..نیدکبو :+

  ؟یچ:_

  ..نیدکبوش :+
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 جریان هایم رگ در یکخن حس.. بلعمیم وجود تمام با را رهم يهوا
  .یابدیم

  ؟هبش قبول نماز هشیم باعث یمیگ هک داره یفرق ه،چكاین خا:_

 اما دارد بغض و شده غمگین میگیرم،صورتش طرفش هب را رهم
  زندیم لبخند همچنان

  ..هدیگ ست داهسیدالش معجزات از یکاینم ی:+

  ؟یخونیچرا نماز م:_

  ...شودیم یقین هب تبدیل مکش

  ..ام ردهک يحسود یکنی يخدا همن ب

  ...دارد دوستش یکنی هکاین خاطر هب.. یکنی محبت داشتن خاطر هب

 یوقت نم،کیم يحسود هم ربلایشک كخا و حسین امام همن ب اصلا
  ...ندکیم بغض یادش هب یکنی

  .شومیم هکدهد،شویم هک یاز جواب

  خوریم؟یچرا غذا م:+
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  نمیریمخوریم تا یغذا م:_

  ...روح هب ده،نمازیم توان و يانرژ جسم هغذا،ب:+

 روح ما رفت یادمون هکع شد شرو یجای همون از آدما ما لکمش
  ..زدیم هلک و سر هم با و دویدیم جسممون آسایش هواس..مداری

 و شتیمک و انداختیم راه جنگ خوردن ترهب يخوردن،برا بیشتر يبرا
 هم بیچاره روح.. خوردیم رو ههمدیگ ردیم،حقک يدزد... ردیمک نابود

 روحمون خونیم،تایم نماز مسلمونا ما... شد مریض و ا،لاغرهتن و کت
  ..هبمون يپرانرژ و سالم

  هروح یزیبای و یسلامت مهم.. هشیاین جسم نابود م

  هست؟ روح هک معلوم جاکاز :_

 هک بینمیم یراه هسرب ي هپسربچ را زنم،خودمیباز هم لبخند م
  ..هنشست معلمش يرو همؤدب،رو ب

 و عجیب اونقدر. ردمک رو عمرم تغییر بزرگترین بودم، هپونزده سال +
 هک هآین تو اون بعد...درکینم باور سکهیچ هک شدم عوض غریب
 هقیاف یول بودم شده عوض هکاین با.. بودم یکنی دیدم،همون رو خودم
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ره، من بزرگتر گذیم سال ارهچ موقع اون از..بود نشده عوض ظاهرم و
  ...ام یکنی همون یشدم ول

 اون نشده،پس عوض هک جسمم.. نیستم یکنی اون واقعا هک یدر حال
  بود شده عوض روحم.. روحم هب بود؟ جاک هب مربوط تغییر ههم

  .است یمنطق هایش دهم،استدلالیم انکسرم را ت

  دگوییمدوباره .داردیبرم را تسبیحش و رهم و شودیبلند م

 یحموم.. چ نرییهر روز پنج بار م نینک رک.. شما فهگید زیچ هی+:
  ؟هشیم

  ..هگدی شمیم  زی:تم_

و  مشورییپنج بار،روحمون رو م هکنی..مثل اهی+:نمازم همون طور
  ..مینکیشاداب و سلامتش م

  چرا با دولا و راست شدن؟ یعن؟ییلکش نی:حالا چرا ا_

  ن؟ینکی+:شما ورزش م

  دهمیم انکرا ت سرم
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  ؟يا ه+:حرف

  .نمکیم دشییدادن سرم،تأ انکهم،با ت باز

 انجامش تا دهیم شما همشخص رو ب اتکحر هی بار شما،هر ی+:مرب
 اهتن هد،نیبد رتغیی خودتون ي هترو با خواس اتکحر اون ه.. اگنبدی

.. نماز هم نیهم برسون بآسی خودتون هب هنکممین،حتیردکن ورزش
  ا گفتنه یمرب هک میبا همون روش بخون دینطوره،بایهم

 دلم هب و است یسن و سال، منطق مکدختر  نای يها استدلال
  .ندنشییم

  هی:منطق_

  زندیم ترضای ياز رو يلبخند

  ...ردمکینم بولشق ،من نبود یمنطق ه+:اگ

  .داردیبرم را جا ههم یکتاری هلحظ کی

  هرفت برق فقط.. نترس یکنی:_

  ...ترسمینم هستین هک شما... پسرعمو ترسمینم:+
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  ..لرزدیجانم م وضوح هب

 گاهمن و شودیم بلند ینگران با یکآید،نییم سالن در یهای قدم يصدا
  ندکیم

  ..شودیم کینزد ها قدم يروم،صدایم در طرف هب و شومیبلند م

  ...تر کنزدی و کنزدی

  ...گیردیم پناه سرم پشت دقیقا یکنی

  ..شدکیم رخم هب را یکنی بینمان،اعتماد مک ي هفاصل

  ت..اس مطمئن من هاو ب

 قدم يصدا و یکنی جان يها زنش تند يقلبم،آوا وار هدیوان وبشک
 ....شودیم تر کنزدی هلحظ هر هک یهای

 و شودیم کنزدی ها قدم يصداروم،یم در طرف هب و شومیم بلند
 .متوقف در پشت

 شناسمیم را یمان يصدا

 اونجایین؟؟ هنوز یکمسیح..نی:_

 گس را دهانم ي ،مزهیمان با سردم ي هالمکم و صبح اتفاقات یاد
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 ...ندکیم

 گویمیم عصبانیت با

 ...گو دومک...اینجاییم هک همعلوم:+

 هک یآقامان قصیرت : گویدیم آرام و آیدیم جلو یکخورم،نییم را حرفم
 باشین آروم ..نبود

 در هایش کمردم نظیر یب تلالو و لرزش اما نیست یردنکباور
 ي هجمل همین و مان یتسان چند وتاهک ي هاتاق،فاصل روشنکتاری

 .ندکیم ،آرامميامر ي ساده

 ..سپرد تو دستان هب را آفرید،آرامشمیم را تو یوقت خدا انگار

 آب و نمکیم مشت را رم،دستانمگییم آرامش صورت از را نگاهم
 .دهمیم قورت را دهانم

 .ام داده قول خودم هب من

 ..بسپارم قلبم هب را جانم یفرمانده توانم،نبایدینم

 اخلاص،تقدیمم طَبَق در لامشک خوش يآوا با یکنی هک یآرامش
 .زنمیم پس خشونت ند،باکیم

 ..ندود تر سریع یکنی يبرا نمکیم مجاب را دلم

 یمان نک وا درو:گویمیم تند و شومیم یطانش بکسوارـمر
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 بگم يچیز هی بذا..نشو یعصبان مسیح:گویدیم یمان

 ...بگو ن،بعدک وا درو اول:گویمیم

 .یشینمیعصبان هک بده قول تو اول هید:نگویم یمان

 . دهمیم بیرون را نفسم

 ..نیست یعصبان پسرعمو..یآقامان هن:گویدیم یکنی

 .نمکیم نگاهش تعجب با

 ....ام یعصبان

 ؟؟؟ !!یاو،آقامان و هستم پسرعمو من چرا

 ....ام یعصبان

 است؟ مهم برایم هنوز یکنی يها حرف مخاطب چرا

 ....ام یعصبان

 ناراحتم؟؟ ندکیم پسرعمو،خطابم هکاین از چرا

 ...ام یعصبان یکنی از واقع در

 ...ام هجنب یب خودِ از هم شاید

 شد راضی مامان شیدم،تاک زحمت یلک من مسیح:گویدیم یمان
 ...اما ..اراشک دنبال بره ماشین با و هبش من خیالیب

 ؟هچی لک؟مشیآقامان یچ اما:پرسدیم یکنی
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 !شده یمان نگران

 .....من هب لعنت

 نم؟ک يحسود خودم برادر هب باید من

 بود.. تمک جیب تو اتاق لیدک راستش ..زنداداش هن:آیدیم یمان يصدا
 ..ماشین تو موند هم تک

 ..یمان یا یکنی از دانمینم ..ام یعصبان

 ..ام یعصبان یول

 .وبمکیم در يرو مکمح را مشتم

 ...شدکیم را پیراهنم ،آستینیکنی

 ...نکن

 ...ندارد را ارهاک این طاقت من دخترجان،دل

 .آیمیم نظر هب هک هستم آن از تر ضعیف

 ...نیست مقصر هک هم یآقامان....نشده يچیز پسرعمو:+

 رو لیدک سریع رمیم ...نک تحمل ساعت چند مسیح:گویدیم یمان
 .آرمٻم

 وت فرستمیم طناب هی بوم،با پشت رمیم آوردم.. آبجوش و غذا براتون
 ...منو ببخش داداش.. ش..شرمندهبگیر مسیح ..نکبال
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 ..گویمینم يچیز

 ..در شدن هبست يصدا بعد و آیدیم پاهایش يصدا

 .شودیم تراح خیالم نیست یسک و هستیم اهتن هکاین حس از

 ترین؟هب:ندکیم نگاهم یکنی

 هب مطمئن و ام بوده ام،خونسرد هسال پنج و بیست عمر تمام در
 ...خود

 هشدار مرز هب ،عصبانیتمیکنی با یایآشن از بعد دوم بار يبرا اما
 ...است رسیده

 .نمک برخورد ملاطفت با و نرود بالا صدایم نمکیم یسع

 .دنکن كدر را خشمم شدت یکنی نمکیم یسع

 را دستم و بخشمیم انگشتانم قدرت هب را جانم يها یناآرام تمام
 .نمکیم مشت

 ؟ینکیم دفاع یمان از چرا تو:نمکیم رها را نفسم و بندمیم را چشمانم

 باعث ایشون ارک ..ردمکن دفاع یآقامان از من من؟:گویدیم تعجب با
 سر ..شمام خب،نگران یول ..نرسم دوستم تولد جشن هب من شد

 ور دستتون يطور تازه ..بخورین حرص ههم این نباید يبیخود يچیزا
 ...هنکشیم دستتون ردهکن يخدا گفتم هک در؛ رو وبیدینک
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 .شوندیم باز انگشتانم آرام آرام

 !شده من نگران او ...زنم؛اویم يا هنصف لبخندِ ناخودآگاه

 .اندازدیم پایین را سرش

 .ام داده فک از اختیار هم باز

 یکنی از را نگاهم و نمکیم صاف را شم،گلویمکیم یعمیق نفس
 ...گیرمیم

 ...اختیارم یاخلاق،ب ي اسطوره این برابر من،در

 ...دهم خودم دست يارکنیست، بعید

 .نندک كتر را پریشان،سرم ارکاف دهم،تایم انکت سر

 .آیدیم سرم پشت یکروم،نییم نکبال طرف هب

 اینجا ...من يداخ يوا+: .آوردیم وجد هب اش،مرا زده ذوق يصدا
 هخوب چقدر

 ي اندازه هاینجا،ب تا بام پشت اندازم،ازیم ساختمان يبالا هب ینگاه
 .هست هفاصل هدوطبق

 ؟هخوب اشیچ:_

 هتونیم آدم باره،یم بارون یوقت نینکب رشوکف ..پسرعمو يوا:+
 يها هوند و اینجا هزمستونا،بشین یحت یا ..هبخون تابک و اینجا هبشین
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 تهس نکبال اینجا دونستمینم من ..هقشنگ یخیل ...بشماره رو برف

 ...را رهش ي منظره او....را او نم،منکیم نگاهش

 ...گیردیم ام خنده

 نکبال کی دیدن از ر،هش این مردان وتمندترینثر از یکی دختر
 ...گنجدینم خودش پوست در يچندمتر کوچک

 .نیاورم زبان هب را نظرم توانمینم

 !یتهس یاحساسات یخیل تو:_

 ...ان یاحساسات آدما ي ههم:+

 .زنمیم یخ ام یلیفکبلات جنوبِ قطب در بازهم

 .نمکیم منتقل لاممک هب را قلبم يسرما

 تمنیس من ..هن:_

 ارنک در یباشم،وقت هنداشت احساس شودیم مگر ..زنمیم گول را خودم
 طرفۀ هب و شومیم ی،عصبان خندمٻنم،مکیم ذوق ها هپسربچ او،مثل

 ...آرام یالعین

 .ندکیم نگاهم تعجب با

 نبود؟ یاحساسات تو، يها معصومیت برابر در شودیم مگر اصلا

 .نمکیم تلخم يها حرف یچاشن را هطمأنین
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 و بردم ارث هب رو پدرم ياقتصاد شَمِّ من گفتم.. رو واقعیت:_
 رو مامانم ،احساساتیمان

 شودیم خیره رهش هوب گیردیم صورتم از را نگاهش

 شدکیم یعمیق آه

 !هناعادلان هچ:+

 .نمکیم قفل ام هسین يرو را هایم غرور،دست با

 ..شده ظلم یمان حق دونم،دریم:_

 .ایستدیم مقابلم و گرددیبرم طرفم هب

 شمایید ردهک ضرر هک یاون ...سکبرع:+

 مهب را درونم اش هجمل و هلمک هر با دختر این نم،چراکیم نگاهش
 ریزد؟یم

 ...شودینم باورم هک زده زل چشمانم در مکمح چنان

 فرستمشیم دارم مسیح:پراندیم سرم از را خیال و رک،فیمانیصدا

 نمکیم نگاه یکنی هب نم،دوبارهکیم بلند را سرم

 سرت هب وایسا،نخوره تر عقبـ یکنی:_

 . گیردیم یتفاوت یب رنگ نگاهش

 .ندکیم نگاه را آسمان و رودیم عقب
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 .فرستدیم پایین را آرام،طناب یمان

 .شودیم متوقف هوا يدستانم،رو يچندمتر من،در هب نرسیده

 ..هوتاهک طناب:گویدیم حرص با یمان

 ...اش هفاصل و دازمان یم یکنی هب ینگاه

 ...گیرمیم هوا رو ...نک ول ،طنابویمان بفرستش:_

 ...ها هکخطرنا ؟ید:مطمئنگوییم تردید با یمان

 بفرست...نترس:_

 مضطرب يصدا ، ندکیم رها را طناب یمان...نمکیم دراز را هایم دست
 ...باش مراقب:آیدیم یکنی

 ....او يبرا شدنم مفرد اولین

 ...نبست جمع خودم با مرا هک بار اولین

 ....شدم خودم برایش هکبار، اولین

 .گیرمیم را کوچک کنی کپی هوا،سبد يرو و تپدیم شدت هب قلبم

 ...گیرمیم ،جانیکنی ي هجمل رینتآمیز محبت از

   ....نگاهم برق،در و نشیندیم مدستان يرو سبد
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 یمان دستم :رسید_

 پایین میام الآن ..هباش:گویدیم یمان

 من و شودیم اتاق وارد تو.. بریم: گویمیم یکنی هب و دارمیبرم را سبد
 ..سرش پشت هم

 .نشینمیم رویش هروب

 .آورمیدرم را غذاها و نمکیم باز را سبد

 .گذرمیم یکنی و خودم برابر را غذا یآلومینیوم يها ظرف

 .يچا کفلاس و هنوشاب يبطر آورم،بایدرم را ها لیوان

 .افتاده سبد فک قاشق کاندازم،ییم سبد داخل هب ینگاه

 .اندازمیم اطراف هب ینگاه

 .آیدیم يورود در شدن هبست و باز يصدا

 زنمیم صدا

 ؟یمان:_

 آیدیم دور از صدایش

 ؟یمن با:+

 ...دونست هی آره،قاشق:_

 .آیدیم موبایلش يصدا
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 ...نک صبر هدقیق هی+

 گویدیم در پشت آید،ازیم پاهایش يصدا

 مامان؟ جانم ...نزنین ،حرفهمامان مسیح:+

 ... ...هدیگ میام خب یخیل:+

 برسونم؟؟ خودمو زود يچطور ندارم ماشین من خب مامان:+

 ؟هآخ يا یمونهم هچ شب ه،نصفهرسیم شب هنصف مسیح ؟یمونهم:+

 ..هشیم یبشنوه،عصبان یحمس خودم جون هب مامان:+

 فرودگاه؟؟ ....هآخ:+

 ماشین رمیم ...هخون بیام رسمینم هدیگ من هن ...همامان،باش هباش:+
 ...فرودگاه رمیرم،مدایبرم رو مسیح

 زنم،خداحافظیم زنگ بهتون حالا هباش:+

 ؟يندار يارک رمیم دارم مسیح؟من:+

 رومیم در پشت و شومیم بلند

 ؟يریم جاک:_

 دارمیمبر رو ماشینت ..بیارم لیدوک و هخون برم تونمینم هدیگ ببین:+
 پیدا يچیز يساز ،قفليلیدسازک هی زنمیم اطراف این يدور هی
 ...نم،میامکیم
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 ...هدیگ بیار لیدوک هخون از برو خب:_

 برخ ...فرودگاه بیاد پیشوازتون هواس هنکیم اصرار برم،مامان هاگ هن:+
 نداره شنیدن هن عادت هک يدار

 ،بروهشبا:_

 زدم؟ زنگ تهب ههم این من جاستک موبایلت:+

 یداشت يارکاینجاست، یکنی یگوش ماشین... تو جاموند موبایلم:_
 شهب بزن زنگ

 ندارین؟ من با يارک زنداداش ؟يندار يارک،هباش:+

 ...ممنون یآقامان هن:آیدیم سرم پشت از یکنی يصدا

 ...فعلا خداحافظ پس:+

 .ودشیم دور یمان يها قدم يصدا

 .نشینمیم اتاق کوچک فرش يسرجایم،رو

 ...بخوریم ینوبت باید ...نیست يا چاره:_

 .ندکیم نگاهم تعجب با

 رمگییم طرفش هب را قاشق

   دخترخانم... شماست نوبت:_
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 ...زندیم زل قاشق هب و ندکیم گرد را هایش چشم

 ...دخترعمو نکن

 ....نکن بازي چنین این جانم و دل با

 حفظ را ظاهرم مکمح مسیحِ نمکیم یدهم،سعیم تقور را دهانم آب
 .نمک

 بخورم؟؟ غذامو الآن من ییعن:+

 نمکیم بزرگ را لبخندم

 جان ،نوشهبل:_

 ؟یچ شما پس:+

 ...یلکو خانم خورمیم شما از بعد:_

 ....هشیم یدهن قاشق هآخ:+

 چشمانم برق میان شود،شیطنتیم تر عمیق لبخندم،ناخودآگاه
 گویمیم و دودیم

 ...نداره معنا یشوهر،دهن و زن گفتن،بین دیمق از:_

 پایین را سرش آرام و شودیم یگیلاس هایش هشود،گونیم سرخ
 .اندازدیم

 .یدگویآرام،م و ندکیم همچال را اش ییاس يمانتو ي هوشگ هک بینمیم
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 ...پــــسرعمو:+

 ..ام ردهک یشوخ فقط دهم نشانش تا خندمیم بلند

 ...نشنوم را قلبش تپش ي نندهکرک يصدا تا خندمیم بلند

 ...بخشم امنیت را ام هسایهم ظریف روحِ تا

 .ندکیم سربلند یکنی

 .دوزدیم صورتم هب را هایش چشم

 .خندمیم چنانهم و اندازمیم بالا هشان

 ..گیردیم آرام یمک انگار

 .نشیندیم لبش يرو ناخودآگاه یکوچک لبخند

 ؟؟هآخ خندینیم یچ هب:+

 .آیدیم نچنامن،هم ي ههقهق يصدا

 را یمصلحت ي خنده این و یواقع ي خنده مجنونم،فرق عقلِ
 ...داندینم

 .ندکیم صادر خندیدن دستور چنانهم

 ...پسرعمو نخندین:+

 گویمیم ام خنده میان بریدهبریده

 ...یشیم قرمز بامزه یخیل:_
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 ندکیم اعتراض

 ...پسرعمو هع:+

 مگوییم خودش لحن با درست و نمکیم خفیف را ام خنده

 ...دخترعمو هع:_

 .نمکیم نترلک را ام خنده..ندکیم نگاهم

 شودیم بلند حرص با

 ...زنمینم حرف شما با هدیگ من اصلا:+

 گویمیم هک برود خواهدیم

 ؟ ینک رهق يخوایم جاک جا وجب هی این تو:_

 .ردهک اخم

 شومیم بلند

 ..خندمینم هدیگ خوامیم معذرت ..هباش:_

 خاطر هدختر،ب کی عمرم،از در بار لیناو يآریا،برا من،مسیح من؟؟؟
 ردم؟ک یعذرخواه خندیدنم

 ...هکاین تر عجیب و

 بشین ..هدیگ یآشت:_

 !دهمیم هادام را یشک منت
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 ....است هگرفت هقیاف نشیند،همچنانیم یکنی

 ...است مشغول رمکف

 انجام ارادهیب هک یارهایک ....نیست خودم دست هک يارکاف درگیر
 ...شوندیم

 .شودیم مشغول و ندکیم زبا را ظرف

 .بردیم دهانش سمت هب و ندکیپرم را آرام،قاشقش

 ...املک وتکس در

 ...نمک نترلک را نگاهم توانمینم

 وجودم ي ههم با و هایم استخوان بند بند با هایم، سلول کت کت با
 ...برسد دهانش هب غذا لذت خواهمیم صدا کی

 ...بشود جانش نوشِ دارم، جانم،دوست عمق از

 .ندکیم حس را نگاهم یسنگین

 .شودیم خیره رضایتم سرِ از لبخندِ هب و ندکیم بلند را سرش

 شدکیم دهانش نارک را ظریفش انگشتان

 نین؟کیم نگاه یچ هب:+

 نمکیم اعتراف اندازم،راحتیم بالا هشان

 تــــــو هب:_
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 ...آدینم خوشم خیره نگاه از من ...نینکن نگاه خب،لطفا:+

 .گویدیم راست

 انتخاب جا ههم بلند سیاهِ این هک بُردیم لذت خیره يها نگاه از گرا
 ...نبود اش یاصل

 ...دهمیم انکت سر

 ...نخورده يچیز صبح از دانمیم

 ارک ترین نگاه،سخت ننرلک بخورد،اما را غذایش باید دانمیم
 ...باشد یکسوژه،نی دنیاست؛اگر

 ...تونمینم:_

 ....بخورم غذا تونمینم منم خب:+

 .نمکیم او،اعتراف محضر در همباز

 ...نمکن نگات تونمینم:_

 ..اندازدیم اطراف هب ینگاه

 .شودیم بلند

 گیر اینجا یوقت هرحال هب بود... قولنامع من ،درخواستهطبیعی:+
 ..نیمکن نگاه مهب هشیردیم،نمک

 ...ردک تعبیر هچ او و گفتم هچ من
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 اتذ در بودن ینبخوش و دیدن را لیوان ـپری هبودن،نیم مثبت انگار
 ..شده هادینهن او

 بیرون یتابک،هخانتابک از و شودیبلندـم پاهایش ي هپنج يرو
 .آوردیم

 .نشیندیم شجای سر و گرددیبرم

 .گیردیم طرفمـ هب را تابک

 .شناسمیم را )ضد( تابک زرد جلد

 ...دیدم شعر تابک،یتابک هر از تاباتون،بیشترک بین عصر:+

 ...بخورم غذامو منم ابخونین،ت رو يشعر هی شما

 ...است یخوب ادهگیرم،پیشنیم را تابک

 .خوردیم را غذایش یکنی و شودیم هاستک تشویشم از حداقل

 ..شعرم اهل

 .گویدیم راست

 .شومیم مشغول و نمکیم باز را تابک

 ...بلند:+

 ؟یچ:_

 ..هدیگ بشنوم منم بخونین بلند لطفا... بخونین بلند:+
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 .دهمیم انکت سر

 .نمکیم آغاز ار اول غزل

  آمدي خوش ها غم ي هخان همن،ب خوارغم:_ 

 يآمـد خـوش اهتن مـــردم جـــمعِ هب مــن با

  زنــــنـدیمــ ســنـــگ مرا هک یجـمـاعت بینِ 

 يآمـــــد خوش ، تــماشـــا يبرا بــینـمـتیم

 نیــسـت دوست يگیسو شــبِ از نجــاتم راهِ 

 يآمد خوش ـــادنیـ شبِ آخریــــن هب !دل يا 

 .ندکیم نگاهم لبخند با و شیدهک غذا از افتد،دستیم یکنی هب چشمم

 اسـت نروش عـــشـــق و دل يماجـرا پایانِ:_ 

   يآمد خوش دریــا هب هسستکش قایـــقِ يا. 

 عمـر میــهـمان عزیـــــزتــرین يعشــــق،ا يا 

 يآمـد خــــوش امــــا دیدنم، هب يآمـــد دیر. 

.... 
 .ندکیم نگاهم تحسین با یکبندم،نییم را تابک

 ...شد منتقل املک حسش ...پسرعمو خوندین قشنگ یخیل:+
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 رده؟ک كدر را من حس واقعا واقعا؟

 واقعا؟؟:_

 رهق زنعمو با يروز هی هاگ ..هقشنگ هم صداتون یآره،راست:+
 ..بشین خواننده تونینیردین،مک

 نمکیم نگاهش تعجب با

 ؟یچ ییعن:_

 با یکهر مدت هی ..است هفاطم دوستم يها یشوخ از یکی این:+
 ردهکن يخدا هاگ گفتم ...شدیم خواننده رفتیم ردکیم رهق مامانش

 ..نینک رکف شدن خواننده هب تونینیم ، ردینک رهق

 ..خندمیم وجود تمام با

 است؟ یخجالت و راه هب سر یکنی همان این

 گیردیم طرفم هب را قاشق

 ...بخورین اونور از شمام پسرعمو.. دمخور طرفش این از من:+

 تمامش بعد و نمکیم فرو غذایم ظرف گیرم،دریم دستش از را قاشق
 .رمگذایم دهانم در را

 ...نیستم بازیا سوسول این اهل ،منهک گفتم:_

 بخورین؟ رو همه یدهن تونینیم ییعن:+
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 .نمکیم نگاهش

 .اند شده گرد تعجب از هایش چشم

 گویمیم و مبلعیم را دهانم ي هلقم

 ...ینیست ههم تو یول...هن:_

 ...است یعاشق توهم یا بینمیم درست دانمینم

 ...نمکیم خیال من یا است راست دانمینم

 و کمردم ي نندهک خیره يا هلحظ هایش،برق چشم تلألو اما
 ..زندیم حرف من اش،با يا وههق يها هتیل نظیر یب درخشش

 .اندازدیم پایین را سرش

 ....نیست یراضخیره، نگاه از

 .وبدکیم جنون طبل بر وار هقلبم،دیوان

 ...خوردین رودست شما:+

 ؟یچ:_

 ...خنددیم شیطنت با

 ....من ضعیف قلب يبرا دنیاست شب ،آخرینامشب گمانم هب

 ...دخترجان نکن

 ...نک رحم پسرعمویت هب
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 يا یاحساسات آدم نداره انک،امهبخون شعر قشنگ اینقدر هک یسک:+
 ...هنباش

 ...يناچار يرو ندم،ازخیم

 ..گذردیم سرم در هآنچ بخواند خواهمینم

 ..باشم شکنزدی دارم دوست مدهبف خواهمینم

 ...ام شده پشیمان ام هماه کی قول از دمهبف خواهمینم

 گمشده؟ ي هردم،نیمک پیدا را تو دیر چرا من

 ...دارد هادام من قلب ابرقدرت،با ي هسایهم این جنگ اما

 ..هستین میاد،احساساتی نظر به که چیزي از تربیش یخیل شما:+

 ...دهمیم قورت را دهانم آب

 بد؟ یا خوبه این....این:_

 اندازدیم بالا هشان

 ...دیگه خب،خوبه:+

 ...کنم فرار باید من

 ....بگریزم اش خواسته و دل از باید

 تلاش و ها زدن نفس نفس و قلبم امان بی هاي تپش این شر از باید
 ...شوم خلاص ایمه هری امکنا
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 ...بترسم یکنی از باید

 هب هک یقول پس از دانمیم بعید باشم اینجا ، دیگر ي هدقیق دنچ اگر
 ...ام،بربیایم داده وحیدعمو

 ...من

 .رسانمیم نکبال هب را خودم بلند یهای قدم با اما آرام و شومیم بلند

 .بندمیم را چشمانم و گذارمیم وتاهک دیوار يرو را دستانم

 ...شمکیم عمیق نفس

 ...ام،داغم شده گرم اسفند،من روز سردترین این در

 هب را قلبم و شدکیم هشعل درونم از نو و رکب یعجیب،حس يچیز
 .داردیوام تپش

 ...ندکیم بیدارم و نشیندیم جانم هب سرما سوز

 ...ترمهب یمک

 آیدیم سرم پشت از درست رویا هخواب،شبی صدایش،مثل

 پسرعمو؟؟ خوبین:_

 .گردمیبرنم

 .برگردم نباید من

 ..باشم ضعیف مسیح آن نباید
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 .شده هبرداشت سرم از یدستپاچگ شوم ي هسای تازه

 .گردمیبرنم

 .نمکیم مکمح را لحنم

 گویمیم و دهمیم لاممک هب مکتح ضرباهنگ

 ...تو،سرده برو:+

 .گرددیبرنم یکنی اما

 .آیدیم جلو

 .نمکیم حس چپم نارم،سمتک را حضورش يگرما

 .چرخانمیم راست هب را صورتم

 ...او از ردک يدور باید

 ...ردنشک نگاه از یحت دارم ام،ترس شده اختیار یب من هک چنین این

 پسرعمو؟ شدین ناراحت من حرفــ از:_

 .دهمیم انکت را سرم

 ..نداشتم يمنظور مامانم جون هب من ...شدین ناراحت نظرم هب یول:_

 ...ان یتاحساسا ههم نمک ثابت خواستمیم فقط من

 ...ببخشید منو پسرعمو،لطفا

 از ندکیم رکف و زندیم حرف چنانهم ام یداشتن دوست ي هسایهم
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 .ناراحتم ام ردهک هک یاعتراف

 .نمکیم منقطع را لامشک و گردمیبرم طرفش هب

 ...یکنی نیستم ناراحت تو حرف از ،منهن:+

 برگ و شاخ ي هسای زیر چشمانش ي تیره ي هحلق در يشاد برق
 .نشیندیم هایش مژه لوغش

 میگین؟ راست:_

 .شود مطمئن تا زنمیم یکوچک لبخند و دهمیم انکت سر

 .زندیم لبخند

 ...شودیم خاطرجمع انگار

 .نمکیم نگاهش دقیق

 ...نگاهش نجابت از امان اما گیراست اش يا وههق چشمان برق

 ....پا و دست یب منِ هب لعنت

 ...تو برو حالا:+

 نمیاین؟ شما:_

 ...میام الآن منم برو تو:+

 .اندازدیم پایین را سرش

 ..،منهکتاری مک هی هآخ ..هآخ:_
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 ؟یترسیم:+

 .اندازدیم پایین د،دوبارهگیریم بالا را سرش

 .دهدیم انشکت آرام تأیید ي هنشان هب بار چند

 .خندمیم ناخودآگاه

 .زنمیم اش،زل هانداخت پائین سرِ هب تکحر یب و آرام

 تونستم توش من هک ي،دیدهخوب هک اتاق نور ؟یترسیم یچ از:+
 ..بخونم تابک

 .ندکیم نگاهم زده خجالت و آوردیم بالا را سرش

 ...جان هبچدختر مهبف

 ...نیست صلاح بودنمان هم نارک

 .ندارم را کارهایم اختیار من

 را صورتت هک نمک نترلک را ام وامانده يها چشم توانمینم یحت
 .نندکن پایین و بالا اینقدر

 ...شودینم هک دهدیم یگواه چرخد،قلبمیم صورتت در چشمانم بارهر

 ...شودینم تو بدون یزندگ

 ...تو نارک شومیم پا و دست یب من چقدر

 ....تو ،بریمهباش:+
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 .فدکشیم هایش لب هغنچ يرو یرضایت سر از لبخند

 پوشانده را آسمان سقف هک يا تیره يابرها هب و گیرمیم بالا را سرم
 .نمکیم اند،نگاه

 ...بیاد بارون قراره نظر هب:+

 ...برف شایدم:_

 .شده خیره ابرها هب ذوق نم،باکیم نگاهش

 ...خوادیم برف دلم نباریده... برف زیاد امسال:_

 گیردیم ام خنده

 ؟ینک درست یبرفآدم يخوایم:+

 اندازدیم بالا هشان

 هاست؟ هبچ مال يباز برف نینکیم رکف شما هنک،نهن هک چرا:_

 .نمکیم نترلک را شمانمچ شیطنت

 بزرگ یخیل هنوز شمام ی،ولهنباش ها هبچ ارک يبازبرف شاید:+
 ...وچولوک دختر ینیس

 ندکیم ریز را چشمانش

 است؟؟ هگونهبچ ارامک واقعا:_

 یبرم كودک کی از شعور و كدر و درایت از حجم این مگر ؟هبچ
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 ...آید

 هبچ هشبی ینکیم ذوق یوچولویک هرچیز از هکاین ی،ولهن اراتک:+
 ...هاست

 ...اندازدیم بالا هشان

 ..سرش پشت من و شودیم اتاق وارد

 .بندمیم را نکبال در

 ...روشنهنیم و است گرم داخل

 چشمانش و دهدیم هیکت دیوار هب را نشیند،سرشیم زمین يرو یکنی
 .بنددیم را

 .نشینمیم رویش هروب

 .نمک فرار او هب ردنک نگاه از باید

 .شودینم انگار اما

 .شوندیزـمکمتمر یکنی يرو و غلطندیم وسایل يرو از چشمانم مدام

 .ندکیم ام هدیوان اتاق وتکس

 .هبست را ،چشمانشدلهره هیچ یب و هدغدغ یآرام،ب

 ...هن

 پوستم گرفتن گر و صورتم هب خون هجوم و قلب يمتماد وبشک ینا
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 ..شودینم هک دهدیم نشان

 ..او بدون

 ...شودینم

 .آیدیم خیابان از انه،ناگبوق بلند يصدا

 .ندکیم باز را چشمانش هراسان یکنی

 ..خانمـَ  نیست يچیز یکنی نترس نترس...:+

 .چرخدینم دهانم در یتکمال میم

 ...توست يبرا یکنی هک ندکیم یدکتأ و دهدیم دستور قلبم

 ...گذاردینم و است تر کنزدی زبان هب عقلم اما

 يرو را دستش و شدکیم عمیق یول وتاهک نفس آرام،چند یکنی
 .ندکیم حائل اش یپیشان

 باشد؟؟ شده لاممک و لفظ همتوج ندکن

 خوابیدم؟ هوقت یخیل:_

 ...است يدلخور از یخال لحنش

 .فدکشیم لبانم يرو يدل،لبخند هت از

 ...بود هثانی چند ..هن:+

 .نشیندیم هایشلب يرو یمرنگک لبخند



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 691  

 

 ...برد خوابم یک میدمهنف ببخشید،اصلا:_

 ....دارم حق

 ...شودیتوانم،نمینم ییعن گیرمیم جان لبخندش با هک همین

 .شودینم یکنی بدون من يدنیا

 داغم و ریزدیم قلبم يرو چشمانم از هک هناشناخت حس این
 .ریزدیم هایم رگ هب تازه یجان و دهدیم پرواز را ند،روحمکیم

 ...زد هجوان من در یک دانمینم و چیست دانمینم هک یحس همین

 .است یخوب هست،حال ههرچ

 پاشمیم صورتش هب يلبخند

 ...،بخوابيا هخست هاگ:+

 .مالدیم را چپ،چشمانش دست با

 ...پرید خوابم ...هدیگ هن:_

 .آیدیم در يصدا هک بگویم يچیز خواهمیم

 .ایستمیم در پشت و شومیم بلند

 .آیدیم یهای گام يصدا

   زنمیم صدا
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 ؟یتوی ی+:مان

 .دآییم یمان ي هخست يصدا

 هنصف شیدنک زحمت آقا این مسیح!...اُوستا تو منم،بفرمایید آره:_
 ؟هکتاری چرا اینجا .ننک باز رو قفل اومدن یشب

 هرفت برق نمک رکداداش...ف گرم دمت:+

 ..ببینم بذا فیوزه از الکاش شاید ...داره برق ساختمون لک هن:_

 ..باش مراقب:+

 .شودیم ورن از پر اتاق هدفع کی و گذردیم هدقیق چند

 .زنمیم لبخند و گردمیبرم یکنی طرف هب

 !نمونده يآزاد تا يچیز:+

 .ندازدایم پایین را سرش و زندیم لبخند

 گویدیم یمان

 ..هخون قسمت این مال بود... پریده فیوز:_

 ..هنکن درد دستت:+

 .آیدیم در پشت از يچیز تق تق و آلات ابزار يصدا

 نمکیم اشاره هخانتابک هب ابروهایم با و نشینمیم یکنی کنزدی

 ..ببر بیا یخواست هروقت رو هاتابک از دومکهر:+
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 ...شیطنت ند،باکیم نگاهم

 ؟یچ ندم پس و دارم برشون هاگ:_

 یخودمان را ام هسایهم ي ه،دختربچهساعت چند ینشینهم این چقدر
 ...است ردهک راحت و

 ...یلکو خانم نمکیم ایتکش ازتون:+

 .خنددیم ملیح

 .آیدیم در پشت از یانـمیصدا

 ..مسیح،زنداداش:_

 ...هشیم باز الآن در

 ..هم یکشوم،نییم بلند سریع

 .اندازمیم یکنی يسرتاپا هب ینگاه

 .است املک و نقصیب حجابش

 .زندیم چنگ را دلم يچیز نیست،اما بیرون موهایش از يتار یحت

 ...شود باز در اگر

 ...سازقفل مرد و یمان اگر

 ...یکنی

 .گیرمیم طرفش هب و دارمیبرم یصندل ي هدست يرو از ار چادرش
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 ..اند ایستاده بیرون هک یمردان و من میان باشد یفرق باید

 ...باشد یتفاوت برادرم، خواه يدیگر نامحرم مرد هر و من میان باید

 ...مانتویش بودن پوشیده وجود با یحت

 من و ندکیم مشخص ها هغریب يبرا نگاه ي محدوده چادرش با یکنی
 .نمک تعظیم برابرش دارم حجابش،دوست احترام هب

 .ندکیم نگاه دستانم بین چادرِ هب بعد و چشمانم هب تحسین با یکنی

 ...است ستایش از پر لبخندش

 ...احترام از پر

 ...شده دار هرگ نم،صدایمکیم یمصلحت ي هسرف چند

 ..نوکبال در ترهه،بهشیم سرد داره چیزه،هوا:+

 دنکیم قطع را حرفم

 پسرعمو:_

 نمکیم نگاهش

 ..هجمع حواستون هک ممنون...ممنون:_

 .زنمیلبخندـم

 .لرزدیم دلم هم باز

 ...شودینم هک رسمیم هنتیج این هب هم بار،باز مینهزار يبرا
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 ...شودی،نمیکنی بدون

 .گذاردیم سرش يرو باارزش یگنج مثل را چادرش آرام،

 .شودیم حجابش کتاری اش،شب یتابهم صورت قاب

 .نمکیم گاهشن

 .اندازدیم پایین شرم،سر با

 ...را بودن خوب ههم این نمک باور توانمینم

 !من زیر هب سر ي هسایهم

 ...نیمک باور بیا

 ..شودینم تو بدون

 .ندکیم پاره را ارمکاف ي هدر،رشت شدن باز بلند يصدا

 .رسانمیم باز هنیم درِ هب را گام،خود چند با و گردمیبرم

 .نمکیم باز را در

 .اند ایستاده در پشت يا جاافتاده مرد و یمان

 .دهمیم يبلند نسبتا ''سلامِ''

 .شودیم وسایلش ردنک جمع مشغول و دهدیم را جوابم لبخند با مرد

 ...ردینک آقا،لطف هنکن درد دستتون:_

 ندکیم بلند را سرش مرد
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 لیدک همون از ستم،دوبارهکنش قفلشو ...جوون نمکیم خواهش:+
 ...هبش پیدا هاگ هنین،البتک فادهاست تونینیم

 "..هشیم پیدا هبل":گویدیم یمان

 .شاندکیم نارمک را خودش یمان

 .فشارمیم گرم را ند،دستشکیم دراز دست

 يافتاد زحمت هب یحساب داداش،امروز هنکن درد دستت:_

 .ندکیم تعجب گرمم رِکتش و یصمیم لحن از

 .ندارد عادت مسیح زبانِ از یلماتک چنین شنیدن هب یمان يها گوش

 سر یبلای هچ هسایهم زیر هب سر ي هدختربچ داندیم همن،چ برادر
 .آورده قلبم

 نارمک را حضورش يگرما بعد و آیدیم یکنی دادن سلام آرام يصدا
 .نمکیم حس

 "شد ياینجور هک زنداداش،شرمنده سلام":گرددیبرم طرفش هب یمان

 يها هگون اما ام، شده وهم دچار هم باز یا بینمیم درست دانمینم
 .گیرندیم رنگ '' زنداداش ''لفظ شنیدن با یکنی

 "...نبود هک شما ،تقصیریانآقام دارین اختیار":زندیم یملیح لبخند

 از میشم مرخص هدیگ من بدین اجازه هاگ خب":شودیم بلند مرد
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 "..خدمتتون

 .ندکیم تکحر مرد با گامهم یمان

 .نمکیم نگاه یکنی هب

 بیام؟ تا ینکیم دم یچای ه،ینمک راهیش برم:+

 .گذاردیم هم يرو را چشمانش و زندیم لبخند

 *یکنی*

 يرتک يرو را يقور و نمکیم مک را گاز ي هبندم،شعلیم را يترک شیر
 .گذارمیم

 .رومیم اتاقم طرف هب

 .شدم هخست یحساب امروز

 .نمکیم عوض دامن و بلوز با را شلوارم و مانتو و بندمیم را در

 .رومیم بیرون اتاق از و نمکیم سر را ما یرنگ چادر

 .ریزمیم یچای يبلور يها فنجان داخل

 يمبلها طرف هب و دارمیمبر را یشیرین ظرف و يچا یسین
 .رومیم یجلوتلویزیون

 .شوندیم هخان وارد یمان و مسیح زمانهم

 .ندکیم پرت من يرو هروب مبل يرو را خودش و خنددیم یمان
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 ردین؟ولیکیم ارک یچ كمشتر اتاق تو شما میدمهنف من بالاخره:_
 رسوندم خودمو یاسترس هچ با بدونین هاگ شد... وننفعم هب خب

 ...اینجا

 نشیندیم من کنزدی ي نفره کت مبل يرو مسیح

 ..رسیدیم ما بگو بزن مامان هب زنگ هی الآن:+

 .گیردیم را آن لبخند گیرم،بایم مسیح سمت هب را يچا فنجان

 .گیرمیم یمان طرف هب را يبعد بشقاب و فنجان

 دست هب را فنجان آورد،یدرم را موبایلش هک یدرحال و آیدیم جلو
 گیردیم

 زنداداش یـمرس...نمک راحت رو خیالش بزنم زنگ آره:_

 "جان نوش":گویمیم آرام

 ندکیم نگاهم مسیح

 ما هک هباش راحت خیالشون بگو ..بزن زنگ هی اینا مامانت هب هم تو:+
 دیدنشون یمریم رسیدیم،فردا

 "پسرعمو؟ بگم دروغ":نمکیم نگاهش

 ارهایشک امروز لاکمم،هفینم را معنایش هک زندیم یعجیب لبخند
 .رسدیم نظر هب غریب و عجیب
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 !زنمیم زنگ مادرخانم هب الآن خودم بذا خب:+

 .ممهفینم را هایش حرف یاندازم،معنیم پایین را سرم

 .پراندیم سرم از را خیال و رک،فیمان يصدا

 ؟یجان،خوب مامان الو...سلام_:

 و رنگ هتخت هب بزنم راحت،مسیح ،خیالتهخون رسوندمشون آره:_
 !واشده روش

 .نمکیم نگاه مسیح هب ناخودآگاه

 و دنکیم نگاهم شد،کیم صورتش هب یدست شیطنش از پر لبخند با
 "؟هگیم راس":زندیم لب

 .خندمیم و اندازمیم بالا هشان

 .آیدیم یمان يصدا هم باز

 ..یگوش ی،گوشهباش_:

 .آیدیم طرفم هب و شودیم بلند

 از دمبو تو يجا مسیح ،هبزن حرف عروسش با اول خوادیم مامان:_
 .یدمکتریم يحسود

 .اندازمیم سرپایین و گیرمیم را موبایل شرم با

 .ندکیم اذیتم یمک یمان گاهیب و گاه يها یشوخ
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 زنعمو سلام:_

 پیچدیم گوشم در زنعمو گرم يصدا

 یسلامت هب گذشت؟ ؟خوشیخانم یخوشگلم،خوب عروس سلام:+
 فرودگاه هک یباش ناراحت يدار عزیزم،حق برگشتین؟ببخشید

 ...بیایم نذاشت ،شوهرتهمسیح تقصیر همش یول ومدیمنی

 .گیردیم من از را دادن پاسخ مجال و زندیم حرف تند و تند

 .ام ردهکن عادت واژه این هب شوهر؟هنوز

 .شومیم خیره حمسی هب باز ناخودآگاه

 .نظیریستیب مادرشوهر زنعمو قطعا یول دانمینم را او

 ...نبودیم زحمت هب ی؟راضهچی حرفا این زنعمو.. دارین اختیار:_

 ؟یخوب خودت ؟هخوب مسیح:+

 خوبن؟ عموجان خوبین؟ خوبیم،شما هبل:_

 هعزیزم،دیگ يا هخست گفت یمان ...خوبیم عزیزم،مام یمرس:+
 .شمینم مزاحمت

 ...مراحمید دارین اراختی:_

 را این بدهم،اما مسیح هب را گوشی هک بخواهد و بگوید هک دارم انتظار
 ..گویدینم
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 عزیزم؟ يندار يارکخب،:+

 برسونین سلام هن:_

 قشنگم،خداحافظ عروس رسونمیم بزرگیتو:+

 دار هخدانگ:_

 .نمکیم قطع را تلفن

 .دارد من هب چشم خیره مسیح

 "شد؟ یچ":گویدیم يناباور با و آرام

 از من هنک رفتار ياینطور منم زن با مامان هاگ":خنددیم یمان
 ".مکتریم يحسود

 "؟هبزن حرف باهام نخواست واقعا":ندکیم نترلک را اش خنده مسیح

 .دهمیم انکت سر مظلومیت با

 "..ببینم بزنم زنگ زنعمو هب منم بذا خب":خنددیم بلند مسیح

 ".ماشین تو جامونده خآ آخ":شدکیم شلوارش يها جیب يرو دست

 یچ ینداشت منو آوردمش، من بیا":ندکیم تشک جیب در دست یمان
 "؟يردکیم ارک

 "!یزندگ":گویدیم يلبخند با و گیردیم را موبایل مسیح

 "...رتکش ریمکاوستا ..آه":گیردیم خودش هب غمگین ي هقیاف یمان
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 .نمکیم کنزدی لبم هب را يچا فنجان و زنمیم لبخند

 آیدیم مسیح يصدا

  ..هستین؟ زنعمو...خوب سلام:_

 ...باشین سلامت...شما لطف هب هبل:_

 بگذره؟ بد هنکشما،مم خانم یکنی با همگ:_

 .نمکیم هسرف و چسبدیم گلویم سقف هب نوشیدم هک یچای هجرع

 .افتدیم مسیح عجیب لبخند هب نگاهم

 .بینمیم چشمانش در را صداقت برق بار این چرا دانمینم

 يجلو باید ...بزند ها حرف این از هم باید:دهمیم يداردل را خودم
 "...ندک يباز نقش مادرم

 .ندکشیم را ذهنم وتکس صدایش بازهم

 ...هبل هبل باشین... سلامت:_

 ...بود هخست یخیل...خوابیده هبل ...هک یکنی:_

 .نمکیم نگاهش اخم با و گردانمیبرم تند را سرم

 ...بگوید دروغ نداشت حق

 .اندازدیم بالا هشان يناچار با

 ...شما قربان...برسونین سلام عمومسعود هب:_
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 ..دار هخدانگ ...رسیمیم خدمت حتما:_

 .شودیم بلند جا از و شدکیم سر را اش يچا فنجان یمان

 ندارین؟ يارکرم،یم هدیگ من:+

 ...است زمین هب رو زده،نگاهم مکخش چنانهم

 گویمیم رکف بدون و اباهمیب

 ین؟گفت دروغ چرا:+

 پرسدیم تعجب با مسیح

 ؟یچ:_

 ایستمیم رویش هب رو و شومیم بلند

 مامانم با خودم هک بگم غدرو خواستمیم هگفتین؟اگ دروغ چرا:+
 .زدمیم حرف

 .ایستدیم ام هسین هب هسین و شودیم بلند مسیح

 در شدن خیره يبرا مجبورم و است من از تر بلند قدش
 .بگیرم بالا املک را چشمانش،سرم

 ؟؟هنشست جا همین یکنی بگم هک ینداشت تظاران:_

 ...هبزن حرف هتونینم بگین تونستینیم:+

 .زندیم پوزخند
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 ...وچولوکدختر هدروغ اینم:_

 ...ام یعصبان

 .آنم کشری هم من هک یدروغین یزندگ از

 ...دروغ ههم این از

 ...وچولوک نگین من هب:+

 عین و راحت ، ردمک عمر سال شش و بیست دخترخانم،من هآخ:_
 بشم؟؟ تو هشبی هدفع هی هک يندار انتظار ...گفتم دروغ خوردن آب

 زنمیم داد تقریبا

 هک یمدت حداقل گمیم فقط من ..باشید من هشبی خوامینم من:+
 ...نگین دروغ مونتونمهم اینجا

 در هثانی چند ...خوردیم جا ام هجمل شنیدن از هلحظ کچرا،ی دانمینم
 .شومیم خیره هایم چشم

 .شودیم غلیظ اخمش و خورندیم تلو چشمانش،تلو سیاه يها کمردم

 ...اندازمیم پایین را سرم

 هایش رگ و شده مشت مکمح هک افتدیم راستش تدس هب نگاهم
 ...هبرجست

 .نمکیم بلند را سرم
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 و شدکیم یعمیق آید،نفسیم بالا و رودیم پایین گلویش کسیب
 .گیردیم صورتم از را نگاهش

 بابا هک يارک شد،دقیقاکیم هایش ریشهت يرو را چپش دست
 .ندکیم یلافگک يهاوقت

 .دهدیم انکت آرام را سرش

 ..يا هخون این تو روز چند فقط تو هدرست آره نبود... یادم:_

 ...شده بَم صدایش

 .ومشیم نگرانش یا ترسمیم مسیح یآشفتگ از دانمیشوم،نمیم آرام

 .زندیم پوزخند هم باز

 .لرزاندیم را روحم و شده سرد هایش چشم برق

 ...بودم ردهک فراموش را مسیح این

 کی از مترک در هدفع کی خندان و شوخ شخصیت آن شودیم مگر
 .شود هاینگون ساعت

 یسع من دارین تشریف اینجا شما یوقت ..تانیایش خانم هباش:_
 ...نگم دروغ نمکیم

 "..مسیح هبس":گویدیم یمان

 .هشستن مسیح یپیشان يرو عرق درشت يها هدان
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 "؟يندار يارک ...مسیح رمیم هدیگ من":داردیبرم را تشک یمان

 صورتم از را نافذش نگاه و دشکیم صورتش يرو را دستش مسیح
 .گیردیم

 .گرددیبرم

 .باش تکشر زود صبح..يردارهش بریم باید فردا:_

 "..هباش":دهدیم انکسرت یمان

 .وبدکیم مسیح پشت را دستش و آیدیم جلو

 ...گذرهیم ر...نگی سخت زیاد:+

 .دهدیم انکت سر مسیح

 .دوزدیم مسیح هب را نگرانش نگاه دوباره بعد و ندکیم نگاهم یمان

 .رودیم و گویدیم 'خداحافظ' بلند و شدکیم آه

 اینطور هک شد هچ دانمینگرانم،نم یمک ایستاده.. جا همان مسیح
 ...برود پیش اینطور خواستمینم اصلا ...شد

 ...نداشتم يمنظور من

 .رودیم یدستشوی طرف هب مسیح

 ...ردمک اشتباه من شاید

 .....ردمکیم ناراحتش نباید
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 ...من

 ...نمکشیم لمب يرو

 .نمک یخواه معذرت ام هسایهم ، او از باید

 ..بیاید تا نمکیم صبر

 ...ردهک داغ سرم

 ..شد اینطور هک شد هچ دانمینم اصلا

 .گذارمیم امیپیشان يرو را دستم

 .شودیم بلند لمموبای زنگ يصدا

 .دارمیبرم میز يرو از را موبایل و شومیم خم

 .است "هفاطم"

 .دهمیم فشار را سبز کنشان و نمکیم یپوف

 ..هفاطم سلام الو:_

 ؟یعزیزدلم،خوب سلام:+

 ...هنکیم درد سرم ترکد خانم برم.. قربونت:_

 عزیزدلم؟ ،چراهع:+

 ؟یخوب کن،تو ولش یهیچ:_

   ...شدم نگرانت یول خوبم من:+
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 خبرا؟ ه،چيخواهر :خوبم_

 ؟يچطور ما يزحمتا با یکنی بشم ر،فداتکخداروش:+

 یصحاف هب احترام با مادربزرگت ی؟امانتهچی رفاح این یزحمت هچ:_
 ...شد منتقل

 قرآن خودت،این دردسر ههم این ،بینهنکن درد دستت يوا:+
 ...ردک اذیتت منم مادربزرگ

 ...بردمش ،منمهدیگ بود سرراهی؟صحافهچی حرفا این بابا هن:_

 .برمیم هآشپزخان طرف هب را یخال يها فنجان یسین و شومیم بلند

 چقدر ببینن مادربزرگ هاگ دونی نمی خواهر... شرمنده خلاصه:+
 ده؟یم تحویلش یک حالاگفت ...میشن خوشحال

 .شویمیم را اول فنجان و نمکیم باز را آب شیر

 ..هنکیم تموم هماه هی رو ارشک داد قول:_

 .گذارمیم انکچآب داخل هوارون را فنجان

 .گیرمیم آب شیر زیر را دوم فنجان

 ...خوب چقدر يوا:+

 عید تا تقریبا ییعن ماه هی ..ردمک حساب قولش رو من ...یخیل آره:_
 ...هشیم حل
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 .دارمـیبرم را سوم فنجان و گذارمیم اول فنجان نارک را دوم فنجان

 ..خوشحالم چقدر یکنی یدونینم برم قربونت یهال:+

 امیدوارم یول ..دارم ذوق یخیل ...يندار خبر من دل ،ازهفاطم يوا:_
 ...هبمون ولشسرق

 ان نمک جبران ..یخواهرجون یمرس دنیا هی همینطور...بازم منم آره:+
 ؟يندار يارک ..هشاءالل

 ..خداحافظ ...عزیزم هن:_

 ..خداحافظ:+

 .دربیاورم سرم زیر از را یگوش تا بندمیم را آب شیر

 فنجان و نمکیم باز را آب دوباره و گذارمیم ابینتک يرو را موبایل
 .یمشویم را سوم

 هآشپزخان يجلو را مسیح انهناگ هک گردمیبرم و بندمیم را اب
 .بینمیم

 مشت دستش و هانداخت اش هشان يرو را صورتش و دست ي هحول
 ..شده

 .رخشددیم چشمانش در غم یحت یا و خشم، برق چرا دانمینم

 وایسادین؟ اینجا پسرعمو...چرا:_
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 ...گویدینم هیچ

 .پردیم چپش کلپ هک بینمیم وضوح هب بار این فقط

 ..تند مک هی نمکیم رکف من پسرعمو... راستش:_

 .دودیم لاممک چاهش،میان قعر از و آرام يصدا

 ...هستم قولم سر من:+

 ؟یچ:_

 .ندکیم بلند دوباره ...هانداخت پایین را سرش

 .زندیم زل چشمانم در یعصب

 ...ندکیم گلویش،نگرانم ي هبرجست رگ

 ي هدست يرو از را شک و اندازدیم رود،دستیم مبل طرف هب حرف یب
 .داردیبرم مبل

 نفس وبلند ندکیم اش هریخت مهب و خیس يموها در دست هلافک
 .شدکیم

 ندکیم باز و بنددیم را چشمانش

 ....هستم ام هماه هی قول سر:+

 از لقب یبگویم،حت يچیز هکاین از بیایم،قبل خودم هب هکنای از قبل
 نبیرو هخان از سریع و ندکیم باز را بدهد،در ردنکرکف فرصت هکاین
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 .رودیم

 ...زده خشکم

 ..ام مانده وتهمب و مات

 ...رفت

 ...رفت واقعا

 ...رفت مسیح

* 
 بغل را خودم هایم دست با هلافک و گذارمیم پا زیر را سالن عرض

 .گیرمیم

 ....شودینم اما نترسم خواهمیم

 ..شودینم باشم،اما مکمح خواهمیم

 ...شودینم اما نیفتاده یخاص تفاقا نمک وانمود دارم دوست

 طرفۀ هباد،ب و برق سرعت هدست،ب يرو از كشاپر پریدن يتند هب
 ...رفت یالعین

 ...رفت هآشفت شد،اما هچ دانمینم

 ...رفت یخداحافظ ،بدونهت و سر یب ي هجمل چند ردنک سرهم با

 .دوزمیم در هب بازگشتش امید هب را نشینم،نگاهمیم مبل يرو
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 ...بودم مجرد هک یهای بودم،وقت اندهم اهتن قبلا

 ...آه

 ...ماندیم ثابت ام هحلق يرو نگاهم

 ؟یجایکتأهلم، دلیلِ

* 
 .پرمیم خواب از موبایل يصدا با

 .اندازمیم اطراف هب ینگاه

 .شناسمیم را هنخا سالنِ وسایل و مبلمان

 ...نمکیم هچ اینجا بیاورم یاد هب تا گذردیم هلحظ چند

 ...دیشب

 ..مسیح

 ...آه

 .دارمیبرم میز يرو از را موبایل و شومیم خم

 .شودیم قطع برسد،تماس دستم هب موبایل هکاین از قبل

 .بوده "مامان"

 .اندازمیم ساعت هب ینگاه

 ..شودینم باورم
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 !یازده و ده عدد بین کوچک ي هعقرب

 ...برد خوابم چطور میدمهنف بودم،اصلا بیدار دیروقت تا دیشب

 .وبمکیم  ام یشانپی يرو را حسرت مشت

 ...شد قضا صبحم نماز

 ..شودینم باورم

 ..ام بوده ام هگان پنج ينمازها ،مراقبياند و سال هس این در

 ...شد قضا صبحم ،نمازیراحت همین هب حالا

 ..ندکیم پرواز مسیح سمت هب ذهنم

 ..شمکیم هایم لباس هب یدست و شومیم بلند

 اتاق طرف هباشد،ب همن،برگشت بیدارشدن از قبل مسیح هکاین امید هب
 .رومیم ها

 ..است باز هنیم دیشب مثل ،درستكمشتر اتاق درِ

 و گیرمیم اش هنصف قفلِ و در از را شم،نگاهمکیم یآه چرا،اما دانمینم
 .ایستمیم مسیح اتاق  يجلو

 ..است هتبس در

 ..اندازمیم اطراف هب ینگاه

 ..مردّدم ام، ردهک قصد هک يارک يبرا
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 ..رسدینم گوش هب یصدای گذارم،هیچیم در يرو را گوشم

 پسرعمو؟:زنمیم صدایش آرام

 ..دهدیم هخان کمضح وتِکس را جوابم

 ..زنمیم در يرو هتق آرام،چند

 ...نیست يخبر

 .شوم اتاقش وارد دارم دوست

 .اومکیم نگاهم با را اطراف هم باز

 .باشد اینجا یسک ترسمیم انگار

 .شمکیم پایین را دستگیره بارهکی و برمیم دست

 .است هنکس از یخال نیست،اتاقش يخبر

 .گیردیدربرم را وحودم ي هیأس،هم

 افتاده تخت يرو هک رمشک پیراهنِ يرو نگاهم و چرخانمیم چشم
 ..شودیم کخش

 .آیدیم موبایلم يصدا هم باز هک شوم اتاق وارد خواهمیم

 .رومیم سالن طرف هب هعجل با و بندمیم را در

 گیردیم را وجودم ي ههم هانکودک یذوق

 "باشد مسیح شاید"
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 جواب و ماندیم خیره مخاطب نامِ يرو دارم،نگاهمیبرم را موبایل
 .دهمیم

 چشم چپ دست با و گیرمیم صورتم نارک را موبایل راست دست با
 .مالمیم را هایم

 مامان الو...سلام_:

 مامان؟ یجان،خوب یکنی سلام:+

 هغریب محبت و عشق از پر يصدا این با سالیست چند هایم گوش
 ..اند

 ...است داده تغییر را چیزها یمسیح،خیل با ازدواج انگار

 .نمکیم بغض هگذشت یاد هب

 ..شده تنگ بابا و مامان يبرا دلم

 دآوریم هجوم امیپناهیب هب هرطرف از غربت حس

 خوبین؟ شما ممنون:_

 .نلرزد صدایم نمکیم یسع

 ...شده تنگ براتون دلم:_

 .گیردیم غم نگمامان،ر يصدا

 اینجا،با بیاین ارهن هواس بگم زدم زنگ دخترم... همینطور منم:+
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 ...مسیح

 ...مسیح

 .شمکیم آه دل هت از

 بود؟ ردهک هآشفت حد این تا را او چیز هچ دانمینم

 مهب یخیل تشونکشر ياراک ان،راستشمام نیست هخون مسیح:_
 ...بیاد هبتون ارهن هواس نمکینم رکبود،ف هریخت

 آید؟یم

 ..ردک كتر را هخان بارهکی دیشب ..هن

 ...را خودش ي هخان

 .رفت و گذاشت اهتن را اش هسایهم

 ..نریزد مهب را آرامشم بود داده قول

 ..ریخت اما

 ..ردک موّاج را قلبم آرام يدریا

 .پراندیم سرم از را خیال و رک،فمامان يصدا

 ...تهدیدار مشتاق هم منیر ..بیا خودت پس...یکنی الو:+

 گوید؟ینم خودش از چرا منیر؟

 ند؟کینم كدر را ام یآشفتگ یمک چرا
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 ند؟کینم رکف امیایهتن هب یسک چرا

 ار؟هن:_

 ...رومیم فرو رکف هب

 ماربگذ جلو یمن،قدم بار این باشد ترهب خوبیست،شاید ادهپیشن
 ...ام هسایهم يبرا

 ....آه،پسرعمو

 فرصت هی...هشلوغ یلخی مسیح،سرش...هشینم ارهن همامان،واس هن:_
 ..میایم هدیگ

 ...يپدر ي هخان يبرا زندیم پر دلم

 گویدیم مامان

 ؟يمیا هک عصر...یراحت ،هرطورهباش:+

 هشاءالل ،انهبل:_

 ؟يندار يارکباش، خودت دخترم،مراقب هباش:+

 ...هستند ر،زیباهپرم يها اژهو این چقدر

 ..دار هخدانگ..برسونین جان،سلام مامان هن:_

 ...بگذارم تمام سنگ شوم،بایدیم بلند و گذارمیم میز يرو را موبایل
*** 
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 ...اندازمیم ام یمچ ساعتِ هب یگذارم،نگاهیم میز يرو را سالاد ظرف

 ...هدقیق لهچ و کی

 .نشینمیم و شمکیم عقب را ها یصندل از یکی

 .نمکیم نگاه اجاق يرو يها هقابلم هب و گردانمیبرم سر

 ..گذرانمیم نظر از را وسایلش و دقت،میز با

 ...رسدیم نظر هب نقص و عیب یب چیز ههم

 .ام شده یتلویزیون يها سریال يدبانوهاک هشبی نمک رکف

 .است ردهک یزندگ از پر را هخان تمام غذا خوشِ يبو

 .ام شده گرانن یمکدارم،یبرم را موبایلم

 ...ردهک دیر

 .بماند هخان از بیرون مدت ههم این نداشت هسابق

 پشیمان و زنمیم هضرب یگوش يرو را گیرم،نامشیم را اش شماره
 ...شومیم

 .گذارمیم میز يرو را موبایل و نمکیم قطع را تماس هبلافاصل

 بزنم؟ زنگ او هب باید چرا

 برگردد؟ دارم دوست چرا

  ام؟ هشد نگرانش چرا اصلا
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 و احساس یب و مغرور یپسرعموی مسیح،برایم هک است درست
 زدیم فریاد سرم بر ارهن میز سرِ پیش روز هس ینهم هک بوده تفاوتیب
 .نمکیم حس درونم او هب نسبت يدهتع حال این با اما ،

 و گاه نقیضِ و ضد و غریب و عجیب يارهاک دلایل هک است درست
 من، و اوست ي هخان اینجا حال این با فهمم،اماینم را گاهشیب

 ...اش هسایهم
 .بخشدیم قلب اطمینان و قوت من ه،بهخان در حضورش

 .نمکیم لمس را "پسرعمو" اسمِ دارم،بازیبرم دوباره را موبایل
 ببرم، گوشم سمت هب را موبایل هکاین از قبل
 ..پرمیم جا آید،ازیم قفل در لیدک چرخیدن يصدا

 ..دهمیم پایان را تماس
 رفط هب سریع و وتاهک یهای قدم با و شمکیم شالم و پیراهن هب یدست
 .رومیم هال

 ..خورمیم شد،جاکیم قد برابرم يمرد قامت
 ..پردیم لبم از لبخند

 گویمیم آرام
 یآ..آقامان:_

 .زندیم يلبخند
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 ..سلام:+
 زنمیم لب و اندازمیم سرش پشت هب ینگاه

 سلام:_
 ..شودیم امیدنا امیدم و بنددیم را چرخد،دریم یمان

 .اندازمیم پایین را سرم
 گویدیم

 دونستمیببخشید..نم بردارم... مسیح اتاق از رو ها هنقش اومدم:+
 وا درو لیدک با شدم ،مجبوريردکن باز زدم در هرچقدرم...يا هخون

 گویمیم آرام و اندازمیم پایین را سرم ...نمک
 ..نشنیدم:_

 .ام ردهکن سر هب چادر شومیم همتوج تازه
 ام چیده باوسواس هک آشپزخانه وسط میز هب و و آید می جلو یانم

 شود. می خیره
 ؟يدار مونهم:+

 .دهمیم انکت را سرم
 ..پسرعموام منتظر:_
 پرسدیم تعجب با

 مسیح؟:+
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 .دهمیم انکت سر
 ..ردهک دیر شود،چقدریم شیدهک میز سمت هب نگاهم

 ..جان یکنی نمیآد هدیگ مسیح:+
 ..دهندیم یگواه هایم گوش هک يچیز نمک باور خواهمینم
 ؟یچ:_

 در حمسی و ردهک یشوخ بگوید دارم نم،دوستکیم بلند را سرم
 ...است هخان هب برگشت مسیر

 دهدیم ادتهش هرحمانیب اما یمان...خودش ي هخان
 يماجرا این هک یوقت اینجا،تا گردهیبرنم هدیگ گفت مسیح:+

 ..هبش تموم ازدواجتون
 چرا؟ هآخ یول:_

 ...منم مقصر نمکیم زند،حسیم وفتکسر روحم هب دانوج عذاب
 حصب یبینتون،ول شد یچ دیشب دونمینم جان،من یکنی راستش:+

 ...بود اونجا دیشب از یبود،یعن اونجا ت،مسیحکشر رفتم هک
 هبزن مهب رو تو آرامش خوادینم گفت نداد،فقط جواب پرسیدم یهرچ

 ...هست قولش سر  و
 ..رومیم فرو رکف هب

 شد؟ عوض اینقدر باره کی مسیح شد؟؟چرا هچ مگر
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 گذردیم نارمک از یمان
 ...بردارم رو هنقش برم من ببخشید:+

 .دهمیم بیرون صدا با را نفسم
 ..افتدیم ها هقابلم هب نگاهم
 من دیشب يها حرف از و مان ي ساده بحث و جر خاطر به یعنی

 ..شده؟ ناراحت
 ..نمک یخواه معذرت یطریق هب او از باید شاید

 ..باشد ناراحت او خواهدینم دلم یول چرا دانمینم
 تقریبا ظرف دو.زندیم برق هایم روم،چشمیم هآشپزخان طرف هب
 .آوردمیدرم ابینتک از دردار کوچک
 ظرف..جاافتاده خورشت از را يدیگر و نمکیم برنج از پر را یکی

 و آرام را ها ظرف.ریزمیم آن داخل سالاد یمک و دارمیبرم يدیگر
 .چینمیم یکوچک کنی کپی سبد داخل احتیاطبا

 از نگاهش.شودیم النس وارد دست هب شده هلول يها ه،نقشیمان
 دستانم يرو کنی کپی سبد هب خندانم صورت و خوشحال چشمانِ

 .رسدیم
 زنمیم لبخند

 ...ارتونهن:_
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 ...جان یکـنییول:+
 جان نوش...ریختم شمام هواس...نداره اما و یول یآقامان:_
 .گیردیم دستانم از را سبد و دهدیم انکت را سرش ناچار یمان

 یحت...باشد بس آتش ي هنشان تواندیم ناقابل يغذا خوشحالم،این
 معذرت ارک این باشم،با شده مسیح رنجش ،موجبهناخواست من اگر

 .ام ردهک یخواه
 گویدیم یمان
 ..بگو خودم هب یداشت يارک:+
 ممنون:_
 خداحافظ:+
 خداحافظ:_

 گرددیبرم رسدیم هک در يجلو
 ؟هک یترسینم شبا:+
 دهمیم انکت سر
 ...نمکن رکف:_
 ..نک هدوقفل رو در خواب قبل:+
 ...چشم:_

 .گرددیبرم و آیدیم هایم لب پشت تا ام هجمل
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 گویمیم سریع ایتهن در اما
 ..برسونین سلام:_
 .دهدیم انکت سر و زندیم لبخند یمان
 مهای لب يرو یعمیق ندلبخ و شمکیم یراحت بندد،نفسیم هک را در

 .ندکیم جاخوش
 .بمانم منتظر باید حالا

 "اش هنام یا رسدیم خودش یا" هفاطم قول هب
 ...زندیم زنگ یا برمیگردد یا

 .مطمئنم
 *مسیح*
 ي منظره هب دوباره و نمکیم خاموش يزیرسیگار درون را سیگار هت

 .شومیم خیره خیابان
 ...است بریده را امانم سردرد
 يبلند يصدا با را نفسم و شمکیم صورت پایین تا بالا از را دستم

 .دهمیم اتاق يهوا تحویل
 درد هب را امیرده،پیشانک مک را ابروهایم ي هفاصل هک یعمیق اخم

 ..آوردیم
 ياوتس هب یصندل یپشت يرو را هایم هشان وزن و نشینمیم میز پشت
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 .نمکیم پخش
 .مبندیم را هایم چشم و نمکیم خم عقب هب را گردنم

 .آیدیم در پشت از یمان ردنک صحبت يصدا
 و شومیم یدستشوی وارد سرعت هببیند،ب حال این در مرا خواهمینم
 .ـبندمیم را در

 یمشت و نمکیم باز را آب آید،شیریم اتاق در شدن هبست و باز يصدا
 .پاشمیم صورتم هب کخن آبِ
 ..ندکیم مک را صورتم ابهآب،الت ياکخُن

 ندکیم صحبت تلفن با نظر ه،بشنومیم را یمان يصدا
 ....دستتون هرسیم نباشین نگران هن ...هباش:_

 هآین در هایم ریش هت يرو آب درشت قطرات و صورتم هب ینگاه
 دانمینم هم خودمیست؟؟ک هب متعلق هغص از پر ي رههچ این..افتدیم
 ...ام شده دچار یمرگ هچ هب

 آیدیم چنانهم یمان يصدا
 ...هسال يآخرا ه،دیگهن:_

 ...سال هب حال،لعنت این هب لعنت
 ....دیدمت هک من هب لعنت
 ...بندمیم را آب شیر
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 .آیمیم بیرون یدستشوی از.ببینم را ام هغریب صورتِ خواهمینم دیگر
 .زندیم حرف تلفن با چنانهم و ایستاده پنجره هب رو یمان

 ..افتدیم شده هلول يها هنقش هب نگاهم
 میز روي کنی کپی سبد هب چشمم هک رومیم طرفشان هب
 .بروم سبد سراغ هب ها هنقش يجا هب ندکیم وادارم ياوکنجک.افتدیم

 .خوردیم صورتم هب یخانگ يغذا خوش يبو.نمکیم باز را سبد
 .شمکیم یعمیق نفس ناخودآگاه

 ..دهدیم کقلقل را ام یخال ي ،معدهيسبز هقورم خوشِ يبو
 ...خوردم غذا یکنی با قاشق کی با هک دیشب از
 ...آه

 ...نمک رکف خواهمیبندم،نمیم را چشمانم
 ...ندکیم وصل او هب را من ههرچ هب  و او هب

 ....دیدم را او هکداشت، آرامش ام یزندگ
 تازه جاتِیصیف...سالاد از ،پرکوچک ي هقابلم دو يرو يدردار ظرف

 ...ندکیم کتحری را اهسالاد،اشت ي
 ..بود ردهکن ارهاک این از قبلا مامان

 ...شده چیده سبد پایین هم چنگال و قاشق و بشقاب ات دو
 داخل سالاد يمقدار و نمکیم باز را سالاد آورم،ظرفیدرم را اه هقابلم
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 .ریزمیم بشقابم
 .ندکیم رهکمذا خط پشت فردِ با و شده خیره بیرون هب چنانهم یمان

 .گذارمیم مقابلم را ظرف و ریزمیم خورشت و بشقابم،پلو داخل
 و لعاب و رنگ علاوه هب...هگرفت من از را ردنک رکف ن،امایگرسنگ

 ...ردهک طاق را غذا،طاقتم خوش ي هرایح
 ...خیال و رکف از است پر ذهنم سکاست،برع خالی ام معده هرچقدر

 ..برمیم دهانم داخل و نمکیم پر را اول قاشق
 ....نیست مادرم پخت دست

 ...ندکن درد دستش هپخت هک سکنیست،هر مهم
 ...است خوشمزه

 .بلعمیم را شده جویده يغذا
 .گرددیبرم طرفم هب و ندکیم قطع را تماس یمان
 سلام:_
 .دهمیم را جوابش سر با

 اشاره هقابلم هب هایم چشم با و نمکیم فرو سالاد ظرف در را چنگالم
 نمکیم

 برات؟ بریزم:+
 شدکیم خودش سمت هب را هقابلم یمان
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 .یزممیر بخور،خودم يا هگشن یخیل تو هن_ 
 ..گیرمیم صورتش از را نگاهم

 ام،را ياوکنجک عطش هک هلمک چند ینیستم؛حت صحبت هب مایل
 .ندک سیراب

 .نمک باز را صحبت سر اصلا خواهمینم
 هتخواس يبار نم،چندک يدور یکنی از خواهمیم گفتم او هب هک صبح از

 .ام هنگذاشت ند،اماک باز را صحبت سر
 ...را هگان هبچ یوابستگ این نمک تمام خواهمیاست،م همین واقعیت

 ..شودیم وردنخ مشغول یحرف هیچ یب یمان
 ..شودینم بزنم،اما حرف خواهمینم
 ...توانمینم

 ...را نیکی حال مم،حداقلهبف دارم دوست
 ..گیرمیم را زبانم يجلو یسخت هب

 ...برده فرمان قلبم از شدت هوقت،ب چند این
 را حرفممک مغرورِ شخصیتِ همان ندارم،من دوست را مسیح این

 ...دارم دوست
 .زنمینم حرف
 .شومیم خوردن مشغول قطر،فکف بدون
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 .نمک مشغول را دهانم باید
 تا..نزنم ینامربوط حرفِ باشد،تا جویدن مشغول باید هایم دندان
 رشکف یحت من..دهند نشان برادرش هب را مسیح ضعفِ ابا،همیلغات،ب

 ..باشم ضعیف اینقدر ردمکینم هم را
 ندچ اهتن....ندک نگاهم هکاین ند،بدونک سربلند هکاین بدون ینما
 ..بود منتظرت ارهن هواس یکنی:گویدیم هلمک

 باز هنیم شود،دهانمیم کخش دهانم و بشقاب هوا،میان يرو دستم
 .نمکیم نگاه یمان هب گردشده یچشمان با و ماندیم

 ..دکتریم سرم ي هاسک نمکیم حس
 ...ام ردهک را تلاشم تمام

 ...ام هرفت راه را دیشب مامت
 ...نمک كپا ذهنم از را اسمش شده،تا تمام سیگارم تکپا

 ...را یدستپاچگ ههم آن بیاورم یاد هب خواهمینم یحت
 ...را تهجیب و جایب یوابستگ ههم آن

 ...یدیوانگ این از امان
 نفس نارشک هک يا هدوهفت آن لک،هجمل کی این با حالا

 ....خوردم غذا ارشنکرفتم، راه نارشکشیدم،ک
 برابر صورتش تابِهم و اش يانار يها هاش،گون هبچگان شرم تمام
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 ....گیردیم جان چشمانم
 ...یهای حرف این از تر ضعیف تو ....مسیح هن

 صبح تا اسفند يسرما سوز در شب کی با هک بود این خامت خیال
 ...ندیدنش نبودن،با نارشک شب کی کردن،با گز را ها خیابان

 ؟؟یمیتوان شب کی همین با اهتن
 ....یمحال ابوسِک عجب
 دهانم آب و دهم می فشار هم روي را هایم آورم،لبیم پایین را دستم

 .بلعمیم را
 ..هباش:+

 .آورمیم بالا را قاشق دوباره
 ...ات هخون يبرگرد يخواینم دونستینم:_
 ...هم باز

 ..شودیم حبس هسین در نفسم
 ...مرا مه،بفیمان است بس

 دوباره و نمکیم اش یخال بار کگذارم،ییم بشقاب درون را قاشق
 ...پر

 نمکیم صاف را گلویم
 !خب:+
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 ...است بس جان یاست،مان بس ییعن این
 افیستـــک ینده،یعن هادام ییعن
 ....نکن بیشترش تو..خیال و رکف از پُرَم من ییعن

 نیست بردار دست یمان انگار اما شومیم خوردن مشغول
 ...یخیل ...بود نگرانت یخیل:_

 .افتدیم بشقابم داخل يبلند يصدا با قاشق
 اوتتفیب یدوزم،مانیم صورتش هب را آتشینم آورم،نگاهیم بالا را سرم

 .ندکیم نگاهم
 نباشد ملموس صدایم خشم نمکیم یسع
 ؟هبش من نگران هک داره یارتباط هچ یکنی هب:+
 گویدیم توجهیب و گیردیم نشنیده را سوالم یمان
 ...ات هخون يبرگرد هدیگ نیست قرار ونستدینم:_

 ..ندک مکتحری امروز ردهک قصد ی،مانهن
 ..نمک اقرار ضعفم هب هناخواست مکوچک برادر يجلو خواهمینم

 .نمکیم را قاشقم برداشتن قصد او هب هتوجیب بنابراین
 ....دارد ینیت هها،چ جواب و سوال این از یمان دانمینم

 ..گذاردیم یمان نافذ نگاه ي هنڱمن زیر مرا هست هک ههرچ
 ودشیم روحم سوهان صدایش دوباره
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 قصد هب احتمال رم غذا این ...يرهق باهاش ردکیم رکف معصوم طفلِ:_
 ....فرستاده نونک یآشت

 .شومـیم خیره بشقابم هب اختیاریب
 علت پس....بوده طباخش ي هپنج و دست غذا این یطلای راز پس

 ....است این ندنشییم جانم عمق هب غذا هکاین
 ...دنیایی عجب

 ...دویدمیم سمتش هب نمک فرار یکنی از خواستمیم هک مدت تمام در
 گرفتار دامش هب حال عین در اما شومیم دور او از ردمکیم رکف

 ...شدم
 ...یکتو،نی ششک دارد يا دایره هچ
 .....یکمن،نی با یادت و نام ندکیم هچ

 یمان نخور:+
 دنکیم نگاهم تعجب با یمان
   ....نخور میگم يشنوینم:+
 مسیح؟ شده :وا،چت_

 رو غذا اون نخور میگم:+
 نم؟ک ارشک یچ پس:_
 ..دور بریزش:+
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 شوندیم گرد یمان يها چشم
 ؟ینکیم ياینجور چرا مسیح هچی:_
 ....نخور غذا این از....نخور گمیم یمان+:
 ...اند هریخت یوابستگ ي هادوی غذا این در داندیم هچ یمان

 ...من ادربر نخور
 ...نخور

   ..ندک بتلام من مثل هم را تو است نکغذا،مم این
 ...هدیگ +:نخور

 ...نخور يندار دوس تو هاگ:_
 رو؟ اینا يآورد یچ هواس:+
 ....گفتمـ منم...داد یکنی:_

   دومیم لامشک میان
 ....یخیل +:تو

 .ندک شکفرو آتشفشانم یمک بندم،شایدیم را چشمانم
 گیرم.یم را یکنی ي شماره و دارمیبرم را موبایلم

 .پیچدیم گوشم يسرسرا در اش يپرانرژ يبوق،صدا دو از بعد
 ..دیدارش عطش رود،ازیم ضعف دلم

 ....پسرعمو الو...سلام :_



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 734  

 

 يا شده نترلک خشمِ با و شمکیم صورتم پایین تا بالا از را دستم
 گویمیم

 ؟؟هچی بازیا هبچ این:+
 است مشخص املاکشود،یم هکشو
 بازیا؟؟ هبچ دومک..دوک:_

 .شمکیم عمیق نفس
 گویدیم آرام

 خوبین؟؟ پسرعمو...شما:_
  .متنفرم خودم ضعف از

 ...باشم یپاچلفت و دست اینقدر ندارم دوست
 نمکیم نترلک را خودم اما گیردیم اوج صدایم

 ؟هچی بازیا هبچ این گمیم تهب:+
 ...میفک تو ذاشتیم گرفتیم هلقم برام حتما بود،مامانم ينیاز هاگ
 یراس یراس هنک؟نیبفرست غذا برام قجر دهع عین هگفت تو هب یک
 یخیل عقلت هک ؟الحقیباش ممکش رکف هب باید و یزنم يردک رکف

 ..است هبچ
 .آورمیم فرود یکنی گوش هب دهانم از را لماتک ،شلاقهرحمان یب

 .شوندیم تند هایش نفس يصدا
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 .شودیم دگرگون حالم
 شمکیم فریاد بلندتر

   ...اراک این از نبینم هدیگ:_
 ...هدربرگرفت را معقل نم،خشمکیم حس را صدایش بغض

 .شودیم بدتر حالم دارش بغض يصدا شنیدن با
 شمکیم رخش هب را صدایم يبلند

 شد؟ مهشیرف:_
 گویدیم آرام
 ...خداحافظ:+

 ...ممهفیم را این...است کاش از پر صدایش
 .پیچدیم سرم در اشغال بوقِ

 تمامِ با را یگوش و ریزمیم مشتم درون را خشمم ر،تمامِکف بدون
 ..وبمکیم مقابل دیوار هب قدرت

 ...کش ام،بدون شده هدیوان
 یمتلاش جسد ي منظره از را نگاهم و شمکیم صورتم يرو را دستم
 .بندمـیم را چشمانم و گیرمیم موبایل ي شده
 شدم؟؟ يباز این وارد چرا

   ...بازنده منِ هب لعنتِ
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 *یک*نی
 .گیرمیم دستانم بینِ ار سرم

 آنم زا تر پناه یغریب،ب منِ و آیندیم فرود سرم بر کپت مثل جملاتش
 .نریزم کاش هک

 .افتدیم دامنم يها یچین چین يرو کاش درشت يها هدان
 ..مروارید:گفتیم مکاش يها هدان هب بودم،بابا هک هبچ

 ..شده اش،تنگ هپدران يها محبت يبرا دلم
 ...ارمک و سک یمن،ب چقدر

 ..ندکیم يپدر ي هخان يهوا دلم
 .ام ردهک اشتباه

 یداشتن دوست یمنطقیب عین مادرم،در و پدر يها عصبانیت ي ههم
 ...بود مسیح يلبخندها از تر

 ...ردمک یبچگ
 ...گویدیم راست بودم،مسیح هبچ

 شد؟؟ مهشیرف:پیچدیم سرم در مسیح يصدا
 ..لرزدیم تنم

 بزند؟ حرف طوراین من با داد اجازه خودش هب چطور
 ام؟ شده حقیر هاینگون من شده،چرا خرد اعصابم
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 .گذارمیم کسین داخل را ثیفک يها شوم،ظرفیم بلند
 .ندارم را شستنشان ي هحوصل و حال

 ...يپدر ي هخان قصد و نمکیم عوض را   هایم لباس
***** 

 انربهم صورتِ هب يلبخند و دارمیبرم یسین داخل از را یچای انکاست
 .پاشمیم منیر ي هیشهم از تر

 ام،با هگذاشت هخان این در پا مانهمی عنوان هب امروز شودینم باورم
 ...چادرم
 .است مشخص اتشکحر از املاکاست، ناراحت مامان

 پرسمیم و نمکیم کنزدی لبانم هب را يچا فنجانِ
 نیست؟ بابا:_

 .ندکیم نگاهم مامان
 .نیاورد رویش هب ندکیـمیسع است،اما دلخور

 ...هدیگ هبابات یهمیشگ يها يردرگی:+
 .نوشمیم داغ را،داغِ يچا از يا هجرع و دهمیم انکت سر

 .بگوید يچیز ندکیم پا آن و پا این مامان
 .بزند حرف خودش نمکیم صبر و دزدمیم را نگاهم

 گویدیم دلخوري ایتهن با و آوردینم طاقت عاقبت
 نیومد؟؟ هک بود شلوغ سرش اینقدر ییعن:+
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 .دوزمیم اش یآب چشمان هب را نگاهم
 سمپریدانم،میم را جواب هکاین با

 ؟یک:_
 گویدیم و زندیم کپل

 شوهرت...مسیح:+
 .دهمیم قورت را دهانم آب
 يصور شوهرِ این اسم هب هنوز..نمک جلوه يعاد نمکیم یسع

 .نیازمندم
 ...مامان درگیره یخیل:_

 شدکیم مکنزدی را خودش مامان
 ازدواج این ه،بهبابات مثل هم حمسی هک حساب این رو من یکنی:+

 .دادم رضایت
 آوردیم جلو را سرش

 هست؟؟:+
 ..باباست هشبی هم دهم،مسیحیم انکت سر

 ..غد و مغرور همانقدر
 گویدیم مامان

 پایبند رسوم و رسم و ادب هب بگو شهب.اومدیم باید حال هر در:+



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 739  

 

 ...هباش
 .گویمیم "چشم" لب زیر و دهمـیم انکسرت
 ماا ندکیم ترهب را حالم فضا این هب آمدن ردمکیم لگیرد،خیایم دلم

 .دارم قرار شرایط بدترین در لآنا
 شومیم بلند

 ..مامان برم هدیگ من:_
 شودیم بلند هم مامان

 جا؟ک:+
 سوغاتی راستی.بزنم عمومحمود ي هخون هب هم يسر هی باید:_

 براتون نرفته!میارم یادم هاتونم
 زند می لبخند و دهدیم انکت سر مامان

 .برسون سلام شراره هب:+
 اندازمیم سرم دور را چادرم شک

 .شودیم پشیمان اما بگوید يچیز خواهدیم مامان انگار
 پایین را سرش هم،مردد باز اما گیرندیم هفاصل هم از هایش لب دوباره

 .اندازدیم
 گردمیبرم
 خداحافظ:_
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 .ندکیم سست را رفتنم يپا صدایش انهناگ
 ...بود شده تنگ برات دلم..یکنی يموند یبیشترـم اشک:+

 .نمکیم بغلش سرعت با و مگردیبرم ناخودآگاه
 شده. هکشو هم خودش
 .نبوده حد این تا گاه هیچ ما يدختر و مادر يها محبت

 .زندیم نیش را چشمانم و ندکیم باز گلویم،سر ي زده چنبره بغض
 .ریزمیم کاش مامان آغوش در آرام
 دارد؟؟ يدیگر ش،مأوايمادر آغوش يجا هب دختر کی مگر

 *مسیح*
 ابراز و زده زنگ بار چند مامان صبح نم،ازکیم باز لیدک با را هخان در

 .ردهک یدلتنگ
 .آمدمیم دیدارش هب باید یروح یآشفتگ و یخستگ وجود با

 .آیدیم استقبالم هب در يصدا شنیدن با مامان
 ...خودم پسر خودم،شاه شادوماد سلام:_

 .ندکیم هحلق گردنم دور را شدست و ندکیم بغلم گرم
 زنم.یم لبخند و گذارمیم مرشک دور را دستانم

 گویدیم شیطنت با مامان
 ؟ياومد اهتن تو؟چرا يندار عروس همگ...نداریما اراک این از پسرگل:_
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 .رویمیم سالن طرف هب هشان هب هشان و شویمیم هخان وارد
 هی هنبمو تمگف ...هجونش هب هنوز سفر یخستگ یکمامان،نی راستش:+

  ...هنکدر یخستگ مک
 .بردیم هزار يرو را قلبم ،ضربانيا هزنان ظریف يصدا 

 .آیدیم بند نفسم نمکیم احساس
 ...نمک بلند را سرم توانمینم
 ...ببینم است قرار هک يا هصحن از ترسمیم

 نگاهش هک بینمیم برابرم يدختر و آورمیم بالا را ایت،چشمانمهن در
 ..میدهد سلام من هحال،ب عین در و دارد یناراحت رنگ

 سلام:گویدیم که است یکنی اول هم باز
 *یکنی*

 سلام:گویمیم آرام
 .گرداندیبرم من سمت هب مادرش از را صورتش مسیح

 ...ترس گیرد،رنگیم رنگ نگاهش اراکآش
 .نمکیم رکف من،اینطور هم شاید

 .شده خیره من هب هکشو چنانهم
 .دهدیم نشانش مرا و زندیم مرشک از دست با زنعمو

 ...یکنی فعن هب هیچ دو:_
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 !آقامسیح ترهبامعرفت تو از خانمتیکنی
 .پاشدیم من صورت هب يلبخند یربانهم با و

 چپ م،سمتکنزدی و آیدیم جلو قدم آید،چندیم خودش هب مسیح
 .ایستدیم

 ردمک رکف:گویمیم راباضط یمک با و لرزدیم صدایش نمکیم حس
 ...استراحت يخوایم

 ...نیستم ه:خست گویمیم یاحساس هیچ ی،بيجد و کخش
 گویدیم زنعمو

 تازه یگلوی بیارم يچیز هی ؟برميایستاد چرا دخترم بشینید...:_
 ..نیدک
 .گرددیبرم و زندیم من هب یکچشم و

  گردانمیبرم يرو و نشینمیم مبل يرو
 ..او از دلخورم

 .شیدک نشان و خط برایم و بافت هم پشتِ هک یهایحرف از
 ..ارهایشک از یرمدلگ
 دهند؟یم محبت با جز را محبت جواب مگر

 .ندکیم پا آن و پا این مسیح
 .شدکیم صورتش پایین تا بالا از را دستش
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 .نمکیم حس خوب را نگاهش یسنگین
 .نیست خوب حالش نمکیم رکف چرا،اما دانمینم
 آمده،پسرعمو؟ تو سر یبلای هچ
   مسیح*.*
   .بدزدمـ او از را نگاهم توانمینم
 يوردلخ با و هنشست مکنزدی يا هسرم نِیج شلوار و یصورت يمانتو با

 برگردانده. يرو
 .نمکیم نگاهش اراکآش

 ....این و
 هریخت مهب را اعصابم ياختیاریب این و ارکآش عجز ،اینیناتوان این

 .است
 ...نمکن نگاهش یحت توانمینم من
 .؟ گذاشت رویش شودیم ینام هچ یارادگ یب جز

  .متنفرمـ ياختیاریب و عفض این از
 .ریزمشانیم مهب و نمکیم موهایم در دست
 نوکس و آرامش هب را پریشانم و ناآرام ارکار،افک این با خواهمیم شاید

 .نمک دعوت
 .رومیم جلو قدم چند و شومیم بلند جایم از هلافک



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 744  

 

 گردمیبرم یکنی طرف هب خشم با
 .نمکیم انهپن بلندم يصدا پشت را ضعفم ام،اما یعصبان خودم از

 اینجا؟ يومدا یچ هواس:_
 .گرددیبرم طرفم هب خونسرد

 .ترسمیم چشمانش احساسیب يها هشیش از
 است؟ ناراحت من از حد این تا ییعن
 شماست؟ دست من ي ببخشید،اجازه:+

 .شومیم هکقبل،شو از بیشتر
 ام؟ ردهک هچ احساساتش و دختر این با من

 ...مسیح تو هب لعنت
 ..قلبم هب هبدهم،ن عقلم هب را اوضاع رلنتک نمکیم یسع

 یکنی قبلِ از مغرورتر و نافذ چشمانِ و مکمح لحن از یمک هم شاید
 .ام ترسیده

 .نمکیم صاف را گلویم و دهمیم قورت را دهانم آب
 .بدزدم او از را نگاهم نمکیم یسع

 يا هجویان مسالمت لحن با و شومیم خیره یکنی مقابل میزِ ي هپای هب
 گویمیم

 ....دیشب من میدنهنف هک مامان:_
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 .ندکیم قبل،قطع از تر مکمح را لاممک
 .بودم ندیده او از وقت هیچ هک یاخلاق

 ...هن:+
 ..نمک تحمل توانمینم من
 شیطنت برق یگاه هک یهای چشم با زیر هسرب و مظلوم یکنی من

 .خواهمیم داشت
 ...تو،مسیح هب لعنت

 .اهمکب فضا یسنگین از یمک خواهمیم
 .ندارم را آتشین يها چشم نای با همقابل توان نم

 يرو از را چادرش.شودیم بلند جا از یکنم،نیک باز دهان هکاین از قبل
 .ندکیم سر و داردیبرم مبل

 .گیردیم دست در را یفشک
 پرسمیم ناخودآگاه

 جا؟ک:_
 .ماندینم دور چشمانم از زندیم هک يپوزخند

 دهدیم انکت تأسف هب يسر
 هستین؟ من ي ارهک یچ واقعا شما:+
 دمق تبختر با رویش هک ام ردهکن آسفالت تو يپاها زیر را اعصابم من
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 !جان یکنی یبزن
 سایمیم هم يرو را هایمدندان

 ...هشناسنامت تو هک اسمم حرمت هب...یکنی شوهرتم من:_
 .ندکیم قطع را لاممک هم باز

 .شناسمینم را یکنی این ،واقعاهن
 از ،بیشترهنرفت هک یادتون...هشیم كپا اونم بعد هدوهفت هالحمدلل:+
 ..هگذشت هماه هی موعد از ههفت دو

 .نمکیم مشت را دستم
 ؟ینکیم هچ من ي شده همچال قلبِ با یکنی

 ...تو،مسیح هب لعنت
 ...است یکنی نوبت ،حالايا زده قبلا را هایتزخم تو
 نیا از يانتظار ه،چیگذاشت زیرپایت را احساسات یتوانستیم تا تو

 ؟يدار دختر
 ي هدان هدان در یکنی یربانهم هک یغذای و گرفتم سخره هب را یمردانگ

 .زدم پس خشونت بود،با ودهمش هایش برنج
 ..دارد حق یکنی

 گویمیم ام شده هدورگ يصدا با و اندازمیم پایین را سرم
 ..هنرفت ،یادمهن:_
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 .نمک سربلند شودیم باعث یسین در ها لیوان لرزش يصدا
 .ندکیم نگاهمان تعجب اب و شودیم سالن وارد مامان
 .رسدیم من صورت هب و لغزدیم یکنی چادر يرو هایشچشم

 مسیح؟ شده سرخ چرا چشمات:گیردیم ینگران رنگ نگاهش
 .آمده سرم هب یبلای هچ دانمینم هم دهم،خودمیم قورت را دهانم آب
 دهمیم انکت سر
 ...نیست يچیز:_

 ؟يشد حاضر چرا:گرددیبرم یکنی طرف هب مامان
 .بزند لبخند ندکیم یسع یکنی

  .ممـهفیم یخوب هب را،من این
 لبخندِ دانم،فرقیم ام بوده نارشک شب و روز ههفت دو هک یمن

 آمدنشک این بخشد،بایم یزندگ هک اش یواقع پرروحِ و دارجان
 .است متفاوت اجبار سر ها،ازلب
 اخمش،نفس و بخشدیم جان اش ام،خنده هشناخت خوب را او من

 .ستاندیم
   گویدیم آرام
 شمینم مزاحمتون این از تربیش ...هدیگ برم اجازتون +:با

 یکنی طرف هب نگران و ندکیم نگاهم تردید و کش با مامان
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 دخترم؟ شده يچیز:گرددیبرم
 اندازدیم پایین را سرش آرام یکنی

 ...دارم ارک هخون تو مک ه؟یهبش باید یزنعمو،چ هن:+
 بااجازتون

 .بوسدیم را انمام ي هگون و رودیم جلو
 خداحافظ:گویدیم و زندیم يلبخند مامان

   .رودیم در طرف هب ندک نگاهم یحت هکاین بدون یکنی
 دارهبرسونید،خدانگ سلام عمو ه+:ب

 .شودیم ،خارجهخان از و
 .ندک صحبت من با يا هلمک هکاین بدون

 جاک:شدکیم را آستینم مامان هک برسم او هب تا پرمیم جا از تیز
 پسر؟؟گل
 .رفت یکجان،نیمامان برم:_

 ه...شد دعواتون میدمهنف نکن خیال:ندکیم نگاهم هسرزنشگران مامان
 بدهم جلوه يعاد را شرایط نمکیم یسع
 ؟؟یدعوای همامان،چ هن:_

 ي هخون ینرفت میدمهف:خواندیم را دستم هایمیکودک مامان،مثل
 يبر باید ام اینجا،تو اومد تو از زودتر یکنی هک يهمینطور...مسعود
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 هک نک رفتار يهمونجور خانمت ي خونواده با...پدرخانمت ي هخون
 ...هنک رفتار مادرت و پدر با یکنی يدار دوست

 ؟ يمیدهف
 ...دارم هعجل
 .برسانم یکنی هب را خودم زودتر باید

 در روز از موقع این یکنی ندارم خوش و است هبوط حال در آفتاب
 ..باشد اهتن هاخیابان

 ..رفت اهتن یکبرمـ،نی الان.میدمهمان،فما هباش:_
 خداحافظ...باش مراقبش ..برو:زندیم رضایت سر از يلبخند مامان

 .شومیم خارج هخان از سریع و زنمیم چنگ میز روي از را سوییچ
 ..را خیابان ياهانت تا گردانم،ابتدایم چشم

 .نیست یکنی
 و دزنیم قدم آرام هک بینمیم ار يچادر يبانو قامتِ  و نمکیم تیز چشم
 .ندکیم وتاهک هایشگام با را خیابان طول

 .زنمـیم استارت و نشینمیم فرمان پشت سریع
 .زنمیم بوق و نمکیم مک را سرعتم رسمیم هک نارشک
 .دهدیم هادام را مسیرش برگردد هکاین اعتنا،بدونیب

 ..یکنی: نمکیم صدایش و دهمیم پایین را رانندهکمک ي هشیش
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 .ایستدیم صدایم شنیدن با
 .گرددیبرم طرفم هب آرام
 باران است نکآن،مم هر و است يابر هایشچشم آسمان نمکیم حس

  .ببارند
 شو سوار:گویمیم یهستم،مدع ارکطلب هم باز انگار
 .دهدیم بالا را ابرویش يتاکی و ندکیم اخم

 یچ معطّل:گویمیدارد،م طلب را پدرش خون هک یسک هم،مثل باز
 شو سوار ؟یهست

 جلو را يروسر و چادر ي ه،مجموعیمک و گذاردیم سرش يرو دست
 پسرعمو خداحافظ:گویدیم و شدکیم
 .افتدیم راه يدیگر لامک هیچ یب و
 .دهمیم دست از را اعمالم اختیار و نترلک

 !اعصابم يرو یکنی ینگکوا تک هم باز
 ار یانایتو این ند،همک آرامم یالعین طرفۀ هب تواندیم دختر،هم این

 .شاندکب جنون سرحد تا مرا هک دارد
 .وبمکیم را توانم،در يههم با و شومیم پیاده
 .پردیم بالا هدر،ب برخورد بدِ يصدا از یکنی يها هشان نمکیم حس

 .عصبانیتم ي ههم گیرم،بایم را جلویش
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 امــیآشفتگ ي ههم با
 ...تو،مسیح هب لعنت
 پسخودم، دست هب دمخو و بینمیم یکنی دستان در را حیات جام

 .زنمشیم
 ..شو سوار میگم:_
 .ندک حفظ را خونسردش ظاهر ندکیم تلاش ترسیده،اما یکنی

 نم؟؟ک اطاعت رو شما حرف باید یچ يبرا:+
 شوهرت.. من هکاین هواس:_
 ...پسرعمو نینک تمومش يوا:+

 .ریزدیم مهب را وجودم ي ههم دارشخش يصدا
 .است همن،آشفت مثل هم او

 ...يآزاریم را او چنیناین هک تو،مسیح هب لعنت
 .گویمینم هیچ
 خیره ردهک تر براق را اش يا وههق چشمان هک یکاش ي هحلق در فقط

 .شومیم
 .نبینم را ضعفش تا دهدیم فشار هم يرو را هایش کپل

 ...دخترعمو بلعدیم را من جان تو کاش
 تمرسپیم وجودم تمام با هک يچیز مغرور، يها هپسربچ مثل نکن نگاه
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 .مزنیم پس را
 ...یخواستمیم هآنچ تمام تو،مجموع

 ...هک حیف
  .دهمـیم قورت را دهانمآب

 .است یام،ناراض خیره نگاهِ ،ازیکنی معمول طبق
   .اندازدیم پایین را سرش
 ....پسرعمو نارک +:برید
 .لرزدیم صدایش یوبم،وقتکب ينارک دیوارِ هب را مشتم دارم دوست

 ...برسونمت مخوایم فقط من من...:_
 ...نیست شما لطف هب ينیاز:+

 .آیمیم خودم هب
 ..دادم فک از اختیار هم باز
 .ردمک هویدا نگاهم در را دلم راز باز
 ...را بزرگم تصمیم نمک فراموش بود کنزدی باز

 هردویمان يبرا اما رسدیم نظر هب هخودخواهان یمک هک یتصمیم
 .است خوب

 ...یکنی من،هم هم
 .هاستشباهت از بیشتر ما يهاتفاوت
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 بخواهد.. یکنی است بخواهم،محال هم من اگر یحت
 .... است ینشدن..هن

 با یکنند،نیک پیدا را لاممک در یتجل فرصت ارمکاف هکاین از قبل
 .گذردیم نارمک از شتاب

 .نمکیم صدایش و گردمیبرم
 ..یکنی:_

 گویدیم آرام برگردد هکاین ایستد،بدونیم
 موم،تهقضی این یوقت تا هک هاین نظرتون تنگف یپسرعمو،آقامان:+

 خداحافظ...بمونین تصمیمتون يپا پس...نزنیم مهب همو نشده؛آرامش
 .ندکیم رها امیپریشان با مرا و گذردیم نارمک از

 .بگویم توانمینم ندارم،هیچ تکحر توان
 .نمکیم نظاره را رفتنش و گردانمیبرم را جانم یب ،تنیسخت ها،بهتن

 .رودیم و نَدکیم جانم از روح
 ی،زندانهخان عسلِ ماه در هک يا ههفت دو در داندیم هچ یسک

 اب ارهایتک و پختتشرمت،دست هب هآغشت يها لامت،نگاهکبودیم،
 رد؟ک هچ چارهیب منِ دلِ
 ...شدم دچارت خود نوایب ،منِینک اسیر مرا یخواستینم تو

 ...ماندنت هک ندکیم ویرانم رفتنت،همانقدر
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 ینم؛وقتک یبختخوش يآرزو برایت رم،بایدندا يا چاره
 ...شد ینخواه من آنِ وقت،ازدانم،هیچیم
 ...دنیاست یدانای انگیزترین این،غم و
 ....دیدمتینم هرگز اشک
 *یکنی*

 .چرخانمیم قفل،دوبار درون را لیدک و آورمیدرم سرمـ از را چادرم
 از را امیروسر و آورمیدرم را شود،چادرمیم راحت هک امنیتم از خیالم

 .شمکیم سر
 يوب باشد؛اما یماندن زمستان تا ندکیم را هایشتلاش اسفند،آخرین

 .ردهک پر را ها خیابان ار،تمامهب شیرینِ
 چسبیده حریرم يروسر هب كاکاصط قدرت هب هکمو، پریشان يتارها

 .نندکیم فرار طرف هر هب هبودند،آزادان
 .نمکیم نور غرق را هبرق،خان لیدک دادن فشار با و برمیم دست

 .رومیم اتاقم طرف هب
 .آورمیردم،درمک تن هب عمو ي هخان درحیاط هک يا هسورم يپالتو
 تازه هک یتابکنم،کیم عوض يا هحول شلوار و بلوز با را هایم لباس

 .رومیم هآشپزخان طرف هب و دارمیبرم ام ردهک خواندنش هب شروع
 الِخییب و گذرمیم رنگخوش يچا خیرِ ندارم،از ردنک صبر ي هحوصل
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 .شومیم يترک
 .رومیم چالیخ طرفِ هب خود و دهمیم فشار را سازیچا ي همکد

 .لغزدیم چالیخ یخال و پر طبقاتِ يرو نگاهم
 .ندارم یایهاشت مانده،اما هم ر،هنوزهظ يغذا از

  .گردمیبرم و بندمیم آرام را چالیخ در
 ام. خوانده محله مسجد در را نمازم
 دیوار و در هب را خودش قراریب هکساز،یچا درون آب غلِغل يصدا

 .هستکش را هخان وتکس وبدکیم
  .آورمـیم در هل هدان کی و نبات هشاخ ک،ییبالای ابینتک از

 .آورمیم بیرون هم را يا هیسکیچا ي هجعب و نمکیم دراز دست
 درونش را نبات و هل و ریزمیم جوشآبِ  یمکسفیدم، فنجانِ  درون

 .نمکیم فرو
 يهابرگ تا برمیم پایین و بالا فنجان درون بار دچن را يا هسیکیچا
 .فنجانم یزلال هب بدهند رنگ يچا

 هب تابک و فنجان و اندازمیم هزبال سطل درون را يچا ي هتفال
 .شومیم سالن دست،وارد

 .نمکیم جمع را پاهایم و نشینمیم مبل اولین يرو
 ام؟ خوانده جاک تا بار ،آخرینهرفت یادمـ
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 .بیایند خاطرم هب وقایع سیر تا زنمیم ورق ابتدا از را تابک
 .نمکیم کنزدی لبم هب را فنجان

 نبات،مشخص یداشتندوست حلاوتِ و هل بخشجان عطرِ وجود با
 شاید و لیفکت سر از هک است هویتیب يچا فنجان کی هک است
 .ام هگذاشت ردنشک دم هب ،بنايناچار

 .شمکیم آه
 .پرمیم جا از ها هگرفتبرق مثل انهناگ

 بود؟ هشنب چند امروز
 .است هشنبپنج بیاورم خاطر هب تا شدکیم طول هلحظ چند
  .شمـکیم یآسودگ سر از ینفس
 ..يماندگار استاد لاسِک آینده،سر ي ههفت ي هشنب يبرا باید

 .ندارم را اش هحوصل و حال... نک ،فراموششهن
 .مسیح سمت ندکیم پرواز سلیمان ي هقالیچ ذهنم،مثالِ ي سفره

 .برود ندارم خوش هک یجای
 .است هممنوع هک یجای

 مسیح يبرا یجای ارمکاف مانم،درهبف هوایم هسرب ذهنِ هب خواهمیم
 .نیست
 هوشیارم برخوردش، يصدا وبم،شایدکیم میز يرو مکمح را فنجان
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 .ندک
  .دهمـیم بیرون صدا با را نفسمـ

 . شومیم بلند جا از و بندمیم را تابک
 .شودیم بلند واحد زنگِ يصدا هک بروم اتاقم رفط هب خواهمیم

 .اندازمیم دار هشماط ساعت هب ینگاه و گردمیبرم
 .است هگذشت هدقیق شب،ده هن از

  .ترسمـیم هم یمکنم،کیم تعجّب
 .آیدینم هک مسیح

 .برگردد است ،محالهم من امروز يهاحرف و رفتار بیاید،با نبود قرار
 .رومیم در طرف هپا،ب ي هپنج يرو
 .نمکیم نگاه را ،بیرونیچشم از
 .شمکیم یراحت عمو،نفسِزن يآشنا ي رههچ دیدنِ با

 يدیگر شخص ببینم دهدینم عمو،اجازه ي هارشانهچ و بلند قامت
 .هن یا هست همراهشان

 .دومیم اتاقم طرف هب و نمکیم هایملباس هب ینگاه
 .رمگییم در،اوج سمت هب دوباره و اندازمیسرـم يرو را چادرم

 .همدیم فشار پایین طرف هب را دستگیره و چرخانمیم قفل در را لیدک
 .آیندیم جلو عموزن و عمومحمود
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 سلام:گویمیم بلند
 دخترم سلام:ندکیم نگاهم لبخند با عموزن

  دهد.یم را سلامم اش،جوابیهمیشگ تِهاب با عمو
 .نمک انهپن را حیرتم توانمینم
 جا...؟؟شب...این موقع این..شما...هباش خیر عمو...زن:_
 .زندیم یقشنگ لبخند عموزن
 هاتونهسایهم از یکی ...بزنیم پسرمون و دختر هب يسر اومدیم:+

 ؟ تو بیایم يدیم اجازه حالا...بالا اومدیم همین هبود،واس پایین
 خجالت با و شمکیم نارک را خودم شوم،سریعیم اشتباهم همتوج

 گویمیم
 بفرمایید...ببخشید:_
 .نمکیم مرتب سرم يرو را ادرمـچ

 .نشینندیم استیل يهامبل يرو و شوندیم وارد عموزن و عمو
 .رومیم اتاقم طرف هب

 .نیست همراهشان یمان
 .نمکیم مرتب را موهایم و اندازمیم تخت يرو را چادرم

 .نمکیم روشن را يترک زیر و رومیم هآشپزخان طرف هب
 .رومیم سالن طرف هب و دارمیبرم ابینتک از را وییتکبیس ظرف
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 ندکیم نگاهم عموزن
 ...دخترم شکن زحمت:+
 ...یزحمت هچ:_

 .رمگییم مقابلشان را وییتکبیس و گذارمیم یدستپیش برایشان
 .دارمیبرم را میوه ظرف و رومیم هآشپزخان هب دوباره

 .نندکیم پچ پچ یدرگوش عمو و عموزن
 .شوندیم تکسا و گیرندیم هفاصل هم شوم،ازیم سالن وارد هک من
 .اندازمیم چپم يپا يرو را راستم يپا و نشینمیم رویشان هروب
 پرسدیم عموزن
 نیست؟؟ مسیح:+
 ..نیست هن ...راستش ...هک مسیح:_
 جاست؟کشب، موقع این:+
 ...باشن تکشر نمک رکف:_

 .دهدیم بالا را ابرویش يتا کی زنعمو
 برنگشتین؟ باهم همگ:+
 ..اومدم ودمخ من ...هن ییعن راستش...:_
 پرسدیم ياهمادران لحن با عموزن
 .نمک تونکمک خوامینذار،م دخالت حساب هب:+
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 .اندازمیم پایین را سرم
 دهدیم هادام زنعمو

 عزیزم؟؟ اومده پیش یلک؛مش+
 شده؟؟ دعواتون

 .آیدیم آیفون يبگویم،صدا يچیز هکاین از قبل
 .پرمیم جا از و گویمٻم ي"ببخشید"
 'باشد مسیح شاید'
 .رومیم آیفون طرف هب

 .دهمیم فشار را همکد و دهمیم تشخیص را بابا و مامان ي رههچ
 گویدیم لبخند با عموگردم،زنیبرم
 ....شدیم ناخونده مونِهمردیم؛ک هماهنگ باهاشون:+

 گویمیم يلبخند با
 ...دارین اختیار:_
 .رومیم هآشپزخان طرف هب و نمکیم باز را واحد در

 يور را انگشتانم عصبانیت با و دارمیبرم شخوانپی يرو از را موبایل
 :نویسمیم یمان يبرا و دهمیم فشار موبایل يهصفح

 ...اینجان عموزن و عمو و مامانم و بابام"
 "...بگم باید یچ دونمینم من گیرنیم رو پسرعمو سراغ
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 .دهمیم فشار را "ارسال" ،يرکف هیچ از قبل
 .رومیم سالن طرف هب

 .شوندیم هخان ردوا بابا و مامان
 .گیرمیم بغل را بابا و رومیم جلو
 ...خانم یکنی يشد وفایب یخیل:گویدیم يداربغض يصدا با بابا

 ...بیام تا ینک صبر داشتم انتظار
 .بوسدیم را موهایم يرو اندازم،بابایم پایین را سرمـ

 .شودیم بلند موبایلم زنگ يصدا
 .ام ردهکن يدارمانهمی حال هب ام،تا شده هول

 هآشپزخان طرف هب سرعت با و بنشینند تا نمکیم تعارف دست با
 .دومیم

 دهمـیم جواب و دارمیبرم را موبایلم
 ...یآقامان سلام:_

 .آیدیم زدن نفسنفس يصدا
 .شمکیم كسر هآشپزخان از

 يارک مشغول را خود هردو و اند هنشست هم يرو هروب بابا و عمو
 .دهندیم نشان

 گویمیم
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 ...یقامانآ ...یآقامان:_
 حرف بریدهبریده يبعد،صدا و ندکیم نگرانم زدن نفسنفس يصدا
 ..زدن

 ....الــــــــو ....یــکنیـــ......:+
 ...مسیح:زنمیم لب
 دارم ...شـــده ...ب...خرا...ماشین ...یــ.....ــکنی نیـــ....:+
 ...آمیم...

 .گویمینم هیچ
 صدامو؟؟ يشنویم یکنیــ:+

 گویمیم آرام
 داحافظخ:_

 .گذارمیم امهسین يرو را موبایل و نمکیم قطع سریع و
 .بیایم بیرون كشو از تا شدکیم طول هثانی چند

 .نمکیم جوششاب از پر و ریزمیم هل و کخش ي،چايقور داخل
 .گذارمیـمیدستمامان،پیش و بابا يبرا و رومیم سالن طرف هب

 گویمیم و زنمیم لبخند
 ...ندارم هسررشت يازنومونهم از زیاد من ببخشید:_
 .زندیم یگرم لبخند عموزن
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 ....دخترم هحرفی هچ این:+
 بابا؟؟ نیست مسیح :ربانهم و ند،نافذکیم نگاهم بابا

 .ببافم هقص و بگویم دروغ نیست ي،نیازمورد این در رکش را خدا
 ...شده خراب ماشینش ...ردمک صحبت باهاش الآن:گویمیم خجالت با

 ماشین هی گفتم بار صد:گویدیم و دهدیم ناکت تأسف هب يسر عمو
 ...بگیر یحساب و درست
 یبحسا و درست عمو نظر از مسیح یمیلیون صد نم،ماشینِکیم تعجب

 نیست؟؟
 هواس هک هاین اش هقراض ماشین یخوب:گویدیم و زندیم يپوزخند بابا

 ..ردهکن دراز یسک جلو دست خاطرش
 !هن يوا
 !هن را امشب کی

 ....ندارم تحمل من
 *مسیح*
 .دهمیم فشار بار چند را آسانسور ي همکد

 .ندکیم بیشتر را آسانسور آمدن پایین سرعت و است گاز پدالِ انگار
 .نمک صبر توانمینم

  .اندازمـیم ساعت هب ینگاه
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 ...هدقیق بیست و یازده
 ...پیش در را انکپل راهِ و گیرمیم ساعت از را نگاهم

 ..نمانده برایم یفسن دیگر رسمیم هک هخان در يجلو
 .زنمیم را واحد زنگ بار چند

  .ندارمـ تحمل
  .شومـیم خم زانوهایم يرو و گذارمیم دیوار يرو را راستم دست
  .نمـکیم هبست و باز ناخودآگاه را هایمچشم و زنمیم نفسنفس
 ؟هیک:پرسدیم یظریف يصدا
 .گیرمیـمیچشم برابر را صورتم و شومیم بلند
 .شودیم باز رد هک شدکینم یطول

  .شومـیم هخان وارد
 . اند هنشست تکسا هم يرو هب رو بابا و عمومسعود

 .صحبتند گرم و اند هنشست هم نارک عموزن و عوض،مامان در
 .دهمـیم "سلام" بلند
 .شودیم جلب ههم هتوج

 بـــرم:گویمیم نمکیم تعارف هایم دست با هک یحال در
 ...رسمیم ــ.....ـــآن...ــالـ ....بشورم ...رو ــام....دستــــ
 ...خدمتتون
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 .رومیم یدستشوی طرف هب
 بیرون اتاقش از ندکیم سفت را روسریش گره هک یحال در یکنی
 .آیدیم

 اشیتابهم صورت هبلندش،ب يمانتو و یراحت شلوار يرو از نگاهم
 رسدیم

 سلام:گویدیم خجالت با و دهدیم انکت را سرش
 .شومیم یدستشوی وارد و دهمیم را جوابش

★ 
 .نمکیم کخش هحول با را صورتم و دست

 .آیدیم سالن از خنده يصدا
 .رومیم جمع طرفـ هب

 ...بود يجوراین منم مادربزرگ:گویدیم خنده با مامان
 چندسال،چادر،چاقچول تا پدربزرگم دیدن وقت ردکیم تعریف

 .ردهکیم
 .شده سرخ و هانداخت پایین نکمم حد آخرین تا را سرش یکنی

 ...دختر این ياراک دست از:گویدیم لبخند با عموزن
 شده؟ یچ: پرسمیم و نشینمیم عمومسعود نارک

 رفت ياومد تو تا ..میگیم خانومت يحیا از داریم:گویدیم عموزن
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 ..پوشید يروسر و مانتو
 .خنددیم و

 .افتدیم یکنی هب نگاهم
 ي هواس ..بستیم شرط هی یکنی و من.....جانمامان هن:گویمیم

 .ردهک حجاب یکی،ناون
 .ندکیم نگاهم و آوردیم بالا را سرش تعجب با یکنی

  :دهمیم هادام را حرفم
 ....برهیم رو ،شرطهباش هداشت حجاب من جلو ههفت هی تا یکنی هاگ

 .خنددیم عموزن و مامان
 تحمل تو جان،امیدوارم یکنی ..یسخت شرط هچ يوا:گویدیم مامان

 ...يبِبَر منو پسر و ینک
 .زنمیم يلبخند

 طاقت حتما شناسمیم من هک یسرسخت یکنی: گویدیم عموزن
 ...آرهیم

 ...بیارم طاقت من نمکن گمون یول:گویمیم لب زیر
 .ندکیم نگاهم اخم با یکنی

 .اندازمیم پایین را سرم
 .ترسمیم اش يا هشیش نگاهِ از
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  ...بریم دیروقته جانهافسان خب:شودیم بلند عمو
 ...بریم خانم،مام:شودیم بلند بابا سرشپشت
 .بوسندیم را یکنی صورت و شوندیم بلند عموزن و مامان
 ؟های هعجل هچ حالا:نمکیم تعارف

 ...آمدخوش و اومدیم یسرسلامت هواس:گیردیم را دستم همردان بابا
 .گذردیم برابرم از و

 تم،وامِکشر تو من:گویدیم آرام گوشم در و گیردیم را هایم هشان عمو
 ...یخواست هدم،اگیم روخود خرید

 کمک هعموجان،اگ ممنون:دهمیم انکت يسر تقدیر ي هنشان هب
 ...گمیم تونهب حتما خواستم

 .زندیم رضایت سر از يلبخند عمو
 ..شده نفسمعزت و غرور همین ي هشیفت دانمیم

 .روندیم بیرون هخان از ترتیب هب هامانهمی
 رو راه خودمون:شودیم مانع مامان هک بروم شانهبدرق يبرا خواهمیم

 ...تو برید شما ...بلدیم
 .روندیم و بنددیم را در خودشان و

 .شودیم برقرار وتکس هلحظ چند
 .اندازمیم مبل يرو را خودم و گردمیبرم
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 .رودیم اتاقش طرف هب یحرف هیچ یب یکنی
 ...رفتنش و مانمیم من هم باز

 ؟یکنی ینکیم اینطور من با چرا
 یصمیم و گرم ي هسایهمان،هم باز ابی و بود،ببخش من تقصیر اگر

 ..باش
 .بیفتم يبازلج ي دنده يرو نگذار

 ...است يجار هایمرگ در آریا مامان،خون قول هب
 ...شوم دندهکی و غد نگذار و بیا
 *یکنی*

 .آیدیم لیدک چرخیدن يصدا
 .بماند هخان در ردهک قصد دیشب از مسیح رسدیم نظر هب
 . همدیم گوشم پشت را موهایم و گذارمیم ابمتک بین را مداد تفاوتیب

 .آیدیم هآشپزخان از هالمکم يصدا
 .پرمیم جا از
 ي همردان و بمیصدا میان یوقت دهدیم مکقلقل ياوکنجک

 .آیدیم يا هزنان ظریفِ پچِپچ يمسیح،صدا
 .پیچمیم سرم دور را شالم و پوشمیم را مانتویم سریع

 .ندکیم جا از را مسیح،قلبم ي خنده يصدا
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 .رومیم هآشپزخان طرف هب بلند یهایقدم با و نمکیم باز شدت هب را رد
  .....و ندکیم يباز موبایل با و هنشست هآشپزخان یصندل يرو مسیح

 .ایستاده یظرفشوی هب من،رو هب پشت یزن و
 ..نیست عموزن هشبی هیچ و است لاغر و بلند قد

 .نمکیم باز و بندمیم را هایمچشم
 .هبرداشت را روراه قلبم،تمام يمادمت يهاوبشک يصدا

 .لرزدیم دستم
 ...قلبم مثل

 .افتاده شماره هب هایمنفس
 .چرخدیم سرم دور دنیا نمکیم حس

 یغلب ابینتک تو شربت نظرم هب:گویدیم زن هب رو لبخند با مسیح
 ..هباش

 ...مســـــیـــح:زنمیم صدایش
 .پردیم مسیح يهالب يرو از خنده

 ....یک:نیگویدیم
 ياهخون دونستمینم من...نم

 .گرددیبرم طرفم هب زن
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 ...رودیم یسیاه چشمانم نمکیم حس
  ..ممهف ینم هیچ دیگر و

 .دهمیفشارـم هم يرو مکمح را چشمانم
 .شوم بیدار كوحشتنا ابوسِک این از خواهمیم

 .نمکیم باز آرام و دهمیم فشار را هایمچشم
 .بینمیم برابرم را مسیح نگران ي رههچ
 .داریم هفاصل هم با قدم کی اهتن

 پرسدیم بهملت آرام،اما
 ...پریده ؟؟رنگتیخوب:_

 .ببینم را هآشپزخان گذاردینم مسیح بلند قامت
 .خوابم هم ،هنوزهن..اما

 .بینمیم ابوسک هم هنوز
 .شودیم دیده من مرد سرِ پشت یزن شومِ ي هسای
 ؟؟ من... مردِ

 .رومیم عقب قدم کی
 .ندکیمپرـ را قدم کی همان مسیح

 نمکیم حس.گردمیبرم و گیرمیم سرم پشت دیوار هب را دستمـ
 .آورندیم هجوم دهانم سمت هام،ب معده محتویات
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 گذارمیم ممکش يرو را دستم و بندمیم را چشمانم
 زندیم صدایم ینگران با مسیح

 .....یکنی ...یکنی ...یکنی:_
 .شودیم کنزدی ما هب ینامرتب و تند يهاقدم

 .نمکیم ازب را هایمچشم
 .برسمـ نظر هب دو،ضعیف آن دید از خواهمینم

 .آیدیم جلو زن
 ي همقنع زیر از اشیسترکخا يموها و پوشیده یدارچین بلند يمانتو

 .هریخت بیرون اشیاوههق
 .آشناست اش رههچ چقدر

 ...بخورن خانم بدید : دهدیم مسیح دست هب يبلند زن،لیوان
 یپیشان يرو یافق يها طچشمش،خ طرافا درشتِ و ریز يهاكچرو
 ..اش
 ؟ ام دیده جاک قبلا را هسال پنجاه زنِ این من

 .بایستم صاف تا گیرمیمرـمک هب را دستم
 خوردنمهب يصدا و چرخاندیم لیوان درون را قاشق مسیح،مضطرب

 .ریزدیم مهب را لیوان،اعصابم ي دیواره و قند يها هحب
 ... شدن ضعیف نظرم هب پریده... رنگشون: گویدیم مسیح هب آرام زن
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 .آشناست برایم هم صدایش
 دیدمش؟ جاک

 کمک لطفا:گویدیم زن هب رو بیاید،اماـمردد طرفم هب خواهدیم مسیح
 .بشینن مبل اون رو نک

 .بیندازم مبل يرو را توانممک جسمِ تا ندکیم مکمکزن،
 .شودیم خیره هایمچشم در ینگران با و زندیم زانو برابرم مسیح

 ...خانمَـ بخور بخور... اینو بیا:_
 و ندکیم كپا اش هجمل ياهانت از را یتکمال ماند،ضمیریم باز دهانش
 .دهدیم بیرون صدا با را نفسش

 .دهدیم دستم هب را ،لیوانهلافک
 .نوشمیم هجرع کی

 .گویدیم راست زن
 .ام ردهک ضعف

 .دارم نیاز شیرینش يانرژ و قند ينیرو هب
 .نمک هشیار را مغزم يسترکاخ يها سلول رتسریع ههرچ باید
 .امدیده جاک را زن این بیاورم خاطر هب تا ندک يیار امهحافظ باید

 .نمکیم باز و بندمیم را چشمانم
 چشمانم از را نگاهش يا هثانی هکاین بدون شمرده شمرده مسیح
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 گویدیبگیرد،م
 ...بخور آرومـ:_

 .نوشمیم لیوان درون شیرین آبِ دیگر،از يا هجرع
 .شمکیم ییقعم نفس

 پرسدیم مسیح
 ؟يترهب:_
 .دهمیم انکت سر

 ...ییعن ترمهخوبم،ب
 .شومیم بلند جا از

 .شودیم بلند همراهم نگران مسیح.برسم نظر هب مقتدر نمکیم یسع
 ؟یخوب یمطمئن:_
 .افتمیم آزمایشگاه یاد

 ـ..ردمک ضعف هک يروز همان
 ...ندارم کنبود،ش نگران روز،مسیح آن
 ...ستا امروز،نگران اما

 ...هم را هایشچشم برق.شناسمیم را لحنش
 .باردیم نگاهش حالت از یحت ینگران
 ...پسرعمو ردهک هچ تو و من مسخره،با یوابستگ این
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 .اندازدیم پایین را سرش مسیح
 .ندکیم باز و بنددیم را هایشچشم

 تکحر اش یکمش لخت يموها درون را دستش و گرددیبرم هلافک
 ددهیم

 .بدزدد نگاه هک اوست نوبت بار این
 اما چقدر دانمینم

 هایشچشم بگویم،در يچیز هکآنیب است يزیاد مدت شومیم همتوج
 .ام شده خیره

 ؟ نمکیم اینطور من چرا
 .گردمیبرم زن طرف هب

 نگاهش س،کبرع نیست من هب نسبت یخصومت هیچ اش رههچ در
 .رسدیم نظر هب دلسوز و ربانهم
 .زندیم صدایم یحمس هک بگذرم نارشک از خواهمیم

 گور هب زنده یاحساسیب جنوبِ قطبِ در را لحنش،قلبم يسرما
 .ندکیم

 ...یکنی:_
 .ایستاده من هب پشت چنانهم او اما گردمیبرم طرفش هب

 آماده رو شام و ارهن اینجا میان شنکیم زحمت امروز از طلاخانم:_
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 .ننکیم
 ...نم،طلاکیم نگاه را زن

 ...عموشرارهزن ي هانخ ارکخدمت
 . ندکیم مشخص قرمز خط برایم دارد

 در تصرف حق یحت من و اوست ي هاینجا،خان هک ندک ثابت خواهدیم
 .ندارم را اشهآشپزخان

 .آیدیم غرورم بعد یمک دلم،و ستنکش يصدا
 .پاشمیم طلا صورت هب یجان یب لبخند

  .رومـیم اتاقم طرف هب یحرف هیچیب
 .تمـافیم زمین يدر،رو پشت و وبمکیم را در
 .ندک رفتار اینطور من با ندارد حق او

 .ندکبش را غرورم ندارد حق
 ...بگیرد يباز هب را احساساتم ندارد حق
 ...ندارد حق

 احساسات؟؟
 ...مگر
 دارم؟؟ یاو،حس هب نسبت من مگر

 *مسیح*
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 .نمکمی عوض هدفیب را تلویزیون يهاانالک
 یفب آموزش ي هبرنام و هاهپروان اجرتهم از يمستند جز

 .شودینم نصیبم يگیردندان استراگانف،چیز
 .پرت مبل يرو را نترلشک و نمکیم خاموش را تلویزیون

 .آورمـیم بیرون را یمان شلوارم،موبایل جیب از
 .است خاموش دیروز از خودم همراه ي شماره

 .وبیدمک دیوار هب را موبایل هک دیروز از
 هاياسم از پر یمان ن،موبایلم یگوش خلوتِ ي هصفح برخلاف
 .است غریب و عجیب هايهبرنام و گوناگون يها يباز و مختلف

 متس شودیم شیدهک نگاهم ناخودآگاه .اندازمیم نترلک نارک را یگوش
 ...یکنی اتاق در

 هایشلب و بود ههمیش از سفیدتر صورتش بود،رنگ بد حالش صبح
 .لرزیدیم

 .بردارد سرم از دست او رکف تا دهمیم انکت سر
 .نمـک رکف او هب ندارم است،حق هممنوع یکنی

 .شدکیم بیرون یکنی خام خیالِ از مرا و شودیم امیطلا،ناج يصدا
 نم؟ک صدا هم رو خانم است،برم آماده ارهن آقا:_
 شومیم بلند جا از
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 طلا هک امهبرنداشت املک را اول، قدم..نمکیم صداشون خودم:+
 گویدیم

 .آقا،ببخشید:_
 گردمیبرم رفشط هب

 طلاخانم؟ هبل:+
 .اندازدیم پایین را سرش

 طلاخانم؟؟ شده يچیز:+
 نینک فراموشش نیست مهم ...آقا هن:_
 .بگو یمان یا من هب یداشت يارک هاگ:+
 ..دهدیم انکت سر

 .گویدیم خودش بخواهد ندارم،اگر يپیگر ي هحوصل
 .نمـکیم تند را هایم،گامیکنی اتاق طرف هب

 .رسم،مرددمیم اتاقش در پشت
 .دارمـ تعارف دلم و خودم با هنوز

  .خواهمـیم هچ یزندگ این از دانمینم
 .شومـ وارد اجازهیب زندیم سرم هب اما برمـیم بالا را دستم

 .شومیم غالب وجودم شیطانِ بر و شمکیم عمیق نفس چند
 پر را یخال فضاي هتق چند يصدا و آیدیم فرود در يرو دستمـ
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 .ندکمی
 .رسدینم اتاق از یجواب هیچ و گذردیم هلحظ چند

 .وبمـکمی در يرو تر مکمح یمک بار این و دوباره
 .نیست يخبر انگار بیاید،اما داخل از یصدای منتظرم

 ؟ باشد شده بد صبح،حالش مثل ندکشوم،نیم نگران
 چرخیدن صداي هکوبم،کب در يرو هم سوم بار تا برمیم بالا را دستم

 درِ بین ،ازیکنی ي رههچ راست هلال عدب و آیدیم قفل درون لیدک
 .شودیم رویت دیوار و بازهنیم

 .است هگرفت دستش،رو با و ردهک سر را گلدارش یرنگ چادر
 .ندکینم باز املک را در و هانداخت پایین را سرش

 بزنمـ حرف باهات باید:نمکیم آگاه آمدنم علت از را او یقاطع لحن با
 :بفرمایید گویدیم ندک بلند را سرش هکاین بدون

 ...هنمیش اینجا:گویمیم و نمکیم اطراف هب یاهنگ
 .بینمـیم را اتاق داخل و شمکیم كسرش،سر يبالا از

 برسم نظر هب يجد چنانهم و نمک مک را لحنم شیطنت نمکیم یسع
 ؟هسایهم يخواینم مونهم:

 .شودیم خیره هایمچشم در و ندکیم بلند سر هثانی صدم چند يبرا
 یروشنای این در هک شومیم اشیا وههق براق يها هتیل مستِ
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 .رسدیم نظر هب تر ر،روشنهظ
 .شدکیم نارک و دزددیم را نگاهش سریع
 .شومـیم اتاق وارد و گویمیم "هیااللّ" آرام،

 .ندکیم نگاهم شده گرد يهاچشم با یکنی
 بیرون هاموصندل باید:نمک نترلک را ام خنده نمکیم یسع
 ...تمیزه باش مطمئن یول....نبود ،حواسمهسایهم آوردم؟ببخشیدرم

 ...راحت خیالت
 .ندکیم نگاهم چنانهم تعجب با

 .دارد حق
 درون از يدیگر يها هجنب هاو،ب نارک در چرا دانمینم هم خودم یحت

 .برمیم یپ مسیح
  .نمـک نترلک را خودم باید اما

 .بدهد دستم ارک ،بعدهایوابستگ این ترسمیم
 ...است مادهآ ارهن:گویمیم

 ندارم میل :شودیم دمغ اشرههچ نمکیم حس
  .ببازمـ را خودم نباید
 .باشد اوضاع هب حواسم یجنگ فرمانده کی مثل باید

 :گویمیدلخور،م و نمکیم يجد را لحنم
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 راحت هستم،خیالت....باشم سرقولم یگفت
 .ندکیم نگاه را یقال يهاگل و گیردیم صورتم از چشم

 یباش قولت سر باید هم تو اما:_
 اندازد.یم سریع،پایین و آوردیم بالا را ،سرشخوردیم جا

 ؟یقول هچ:پرسدیم آرام
 غذا من ،بایهست اینجا یوقت تا يداد قول:گویمیم شمرده شمرده

 ؟ هنرفت هک یادت میز، هی ،سريبخور
 ندک اعتراض خواهدیم

 ...پسرعمو هآخ یول:+
 يدار توقع هک مونطوره بمون، يداد هک یقول ينداره،پا اما و یول:_

 ....بمونم نم
 .ایستاده تکحریب سرجایش

 .است موافقت علامت وتکس نظرم،این هب
  .رومـیم در طرف هب
 گردمیبرم و افتمیم يچیز یاد هلحظ کی

 ..ما ي هقضی از نداره خبر طلا'_
 ...نباش تابلو خواهشا

 .دهدیم انکت سر آرام
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  .رومـیم ارخوريهن طرف هب و آیمیم بیرون اتاق از
 ...شده تنگ یکنی پختدست يبرا دلم

 .است ياجبار توفیق غذاخوردنمان نارهمک همین هرچند
 .شده لاغرتر واقعا یکگوید،نییم راست طلا

 .شد خواهم مطمئن غذاخوردنش از لااقل هحرب این با
 .نشینمـیم نارشک بار هس يروز حداقل

 .برد خواهم غنیمت هب هدوهفت از بعد را وتاه،ک يها دیدار این
 آن از و ام هشناسنام از یکنی نام خوردن آن،خط از بعد و ههفت دو

 ...امیزندگ بدتر،از
 ...یوتاهک مدت هچ

 ...يردک بازنده و مغلوب را حریفت زود چقدر
 ...را جنگ این سپرد خاطر هب باید

 ...جنگ سوغات شودیم كمشتر وتاهِک خاطراتِ همین
 ...نوایب قلبِ کی مانش،باچش سپاهِ جفت کی نابرابرِ جنگِ

 بردـ خواهم را مجروحم جنگ،قلب این از هم يیادگار يبرا
 ...شودینم درمان یداروینوش هیچ هب ابد،جراحتش تا هک یقلب

 ...اشکبود، یباق عمرم از ههفت ا،دوهتن اشک
 نیکی**
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 .دهدیم بستن قامت بر،دستورکم
 .نمکیم مرتب سرمـ يرو را نمازم چادرِ و شومیم بلند

 .است مسیح یانهناگ يهامتصمی درگیر رمکف هنوز
 ...رفتن

 ...برگشتن
 ...آشپز کی با برگشتن

 ؟ دهدیم یمعن هچ هااین
 .گویدیم اذان آرام هک آیدیم نمازپیش وارِهزمزم و آرام يصدا

 .است درگیر رمکف هنوز
  .ممـهفینم را هایش شیدنک پیش و ها زدن پس
 يروز هک ندکیم يیادآور اما ند،کیم منع اش هخان در يآشپز از مرا
 .بخورم غذا نارشک باید بار هس

 .بسپارم خدا مقتدر دستان هب را خودم باید
 ...آگاه بندگانش چیز هر بر و است رحیم و رحمان او هکاین هن مگر
 هب نمکیم لکتو و نمکیم كپا او جز ههرچ از را ذهنم ي هخانکتاری

 . ★بودممع
 .دهمیم جا یفمک وندر و نمکیم تا هباحوصل و مرتب را امیرنگ چادر
 .نمـکیم آرام،بازش و گیرمیم دست در را ام یکمش چادر
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 .ندکیم یربایدل و غزدݪیم چشمانم يجلو براقم یکمش
 ينمازها ي،براینگران و هدغدغ هیچیب هک بود این آرزویم تمام يروز

  .بیایمـ مسجد هب يچادر یبانوی عنوان هب هیومی
 ؟ نیستم رگزارکش شده،چرا داده قرار اختیارم در نعمت نای هک حالا

 "..ورکالش يعباد من قلیلٌ" و است ارکفراموش یآدم هک الحّق
 .نشینمیم دوباره افتخار با و اندازمیم سرم دور را چادرم شک

 را رکش ي سجده و گذارمیم داهسیدالش تربت طرف دو را هایمدست
 .آورمیم جا هب هایم"هالحمدللّ" حلاوت با

 ...ام ودهب ناسپاس من چقدر
 ربانهم دستِ و بودم ناصالح و ناخلف ي بنده همان ،منهرفت یادم چرا

 .ردک نجات،هدایتم یشتک تا خدا،
 ...میراندیم و بخشدیم جان را یآدم هک ام،اوست ردهک فراموش چرا
 .شودیم کسب دوشم يرو بار دارم،انگاریبرم هک رهم از سر

 ..نیستم نگران دیگر
 ...چیز هیچ نگران

 ...یحمس هن
 ...یجدای هن
 ...يپدر ي هخان هب بازگشت هن
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 ؟؟ كآینده،بیمنا از و بود بنده را خدا شودیم مگر
 .است محال

 .شومیم بلند جایم از آرام
 .دارمیبرم را یفمک
 .نشیندیم امهشان يرو یدست هک شوم خارج مسجد از خواهمیم

  .گردمـیبرم
 سرم سیدجواد،پشت ،همسرهحنان یصمیم و ربانهم ي رههچ
  .بینمـیم

 هبهب :گویدیم خودش هب منحصر یداشتندوست لحنِ با و زندیم لبخند
 !خانم یکنی

 ....شما،روشن جمال هب چشممون
 .نمک صبر توانمٻنم

 ....بود شده تنگ برات دلمـ هحنان يوا:نمکیم بغلش مکمح
 ما از يخبر سال هب سال و بود شده تنگ دلت حالا:خنددیم هحنان

 ؟يگیرینم
 .خیره روشنش سبز يهاچشم در و شومیم جدا هحنان از

 ...بودم گرفتار جفتمون هر جون هب:زنمیم لبخند
 ور ما ، يشد عروس ...هدیگ هبل :اندازدیم صورتم هب هافانکموش ینگاه
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 ...رفت یادت
 .اندازمیم پایین را سرم خجالت از

 .بوسدیم را امهگون و ندکیم بغلم هحنان
 ...خانمگلخوش هباش كمبار:گویدیم

 ...بشید پیر هم يپا هب هشاءالل ان
 .ام ردهکن عادت یتعارف ي هجمل این هب هم هنوز

 ممنون:دهمیم پاسخ جویده جویده و آرام و زنمیم یجانمک لبخند
 ؟ي،داريندار هعجل هک حالا:گویدیم هحنان

 ...ما پیش بشین هدقیق دو
 .مدهییم هیکت دیوار هب دو هر و رویمیم هگوش هب هم با

 :گویدیم لبخند با هحنان
 ...ببینم نک تعریف برم قربونت یهال خب

 هواس يآورد غذا یلک و ياومد همسرت با هک گفت مهب يمشد
 ..نیازمندا

 .دهمـیم انکت سر
 هچ دانمینم ...هستن خیر ارک اهل همسرت رکخداروش پس: گویدیم

 .بگویم
 .آیدینم بحث،خوشم این از یمک فقط
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 ؟ خبر هچ يعلو يآقا از:گویمیم
 اماعز ،دوبارههمونیم ههفت دو یکی ...میاد : زندیم یتلخ لبخند هحنان

 ..هشیم
 ..هنکینم بمون،قبول بیشتر گمیم هرچقدر

 ...هبرسون خودشو هبتون زایمانم هواس نمکینم رکف یحت
  .نمک تحلیل و هتجزی را اش ساده ي هجمل تا شدکیم طول هلحظ چند

 مامان...برم قربونت یه؟؟الیچ:شومیم خیره هحنان چشمان هب ذوق با
 ؟؟يشد

 ...آره:زندیم یگرم ،لبخندهحنان
 .نمکیم بغلش دوباره اشتیاق با

 ..یشتک مامانمو جونهخال:آیدیم آرام هحنان يصدا
 ...بره قربونش هخال یهال:گویمیم و نمکیم جدا خودم از را هحنان
 ...یبش مامان خودت هاللشاءان : زندیم لبخند هحنان

  .اندازمـیم پایین را سرمـ و شومیم رخس
★ 

 .افتمیم راه خیابان نارک از آرام
 .ام ردهک بغض

 .گفتیم هایشیتنگدل از یافتم،وقتیم هحنان یباران چشمانِ یاد
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 یخال و کخش عنوان هب اهتن و ندارم مسیح هب ياهعلاق هیچ هک من
 بیرون هخان از خبریب هک شب نم،آنکیم یزندگ نارشکهمسر،

 .شوم مجنون بود ک،نزدیزد
 ..در هب چشمم و بودم صبح،بیدار خود تا
 .شمکیم خجالت هحنان از
 شان هخان امید را، سرشان ي هرا،سای همسرانشان هک هحنان امثال از
 .فرستندیم مرگ خونخوار امِک هب را شان مَرد و را فرزندانشان ،پدر را

 .لغزدیم امهونگ يرو سرعت هب یکاش قطره
 .باشم ها،مقاومآن مثل توانمینم توق من،هیچ

 از خوامیم یوقت" .پیچدیم ذهنم یخال اتاقِ در هحنان يصدا كپژوا
 ..شمکیم خجالت سادات ي هعم از نم،ک ایتکش یتنگدل

 ...هستن هایشون،هم پدر پدرم،برادرم، خب یجنگ،ول هرفت آقاسید
 .نیستم اهتندست

 ...ننک مکمک خوانیم سریع، ههم باشم هتداش لازم يچیز هاگ
 ینب،ز حضرت هبیفت یادت فقط گرفت دلت همیگن،اگ ههمیش آقاسید

 ههم اون میون یوقت نبود، يمرد هیچ یوقت عاشورا، روز عصر
 ....نامحرم

 .... "هحنان نک رکف این هب فقط
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 .نمکیم كپا صورتم از را هایمکاش
 ...یسکتا :گویمیم و رومیم خیابان سمت هب
★ 

 .شومیم پیاده و گیرمیم نندهرا طرف هب را هرایک
 گوشم در هاماشین آمد و رفت يصدا و شده کتاری املاک هوا

 .پیچدیم
 .شومیم ساختمان یلاب وارد و نمکیم باز را در لیدک با

 .دهمیم فشار را آسانسور ي همکد و نمکیم سلام بانهنگ هب آرام
 .ایستمـیم منتظر و شومیم شود،واردیم باز آسانسور درب

 .گردمـیبرم هآین طرف هب
  .افتادهـ گود هایمچشم زیر

 هگری هحنان يجلو حداقل و باشم مقاوم خواستم هرچقدر
 ...نم،نشدکن

 یبود،وقت شنیده اهرا،تن دخترشان قلب يصدا هک يبار اولین از یوقت
 مجروحیت از یگفت،وقتیم فامیل و دوست يهاهنایک و هاهطعن از

 ....زدیم حرف جواد سید
 .نمـک نترلک را ودمخ نتوانستم

 .ردمـک هگری بلند بلند و انداختم گردنش در دست
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 جمع قرآن تفسیر مجلس يبرا هک یهایخانم هک يطور
 .ردندک نگاهم و بودند،برگشتند

  .شمـکیم دل هت از یآه
 .ایستدیم آسانسور

 .مداریبرم قدم هخان طرف هب و گذارمیم راهرو در پا یآرام هب
 .دمگریم هخان لیدک دنبال هب و نمکیم یفمک در در،دست هب نرسیده

 .شودیم باز واحد بیندازم،در قفل درون را لیدک هکاین از قبل
 .ایستاده در پشت عبوس يا رههچ مسیح،با

 .شومیم هخان وارد و دهمیم آرام،سلام
 بدهم،جواب یاد صدا و سر پر و تخس ي هپسربچ این هب شدیم اشک

 .است جبوا سلام
 ؟يبود جاک : گویدیم هک بروم تاقما طرف هب خواهمیم
  .گردمـیبرم طرفش هب
 خودش، مثل و دهم نشانش را پیش سال چند یکهم،نی باز خواهمیم

 .نمک يلجباز
 ...بستم خدا با هک يقرار ،یادهحنان يهاحرف یاد اما
 .باشم مغرور توانمینم من

 .ـدهمیم ترجیح را آرام و ساده یکنی همین
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 .است ترکنزدی داخ ه،بیکنی این نمکیم حس
 اندازمیم پایین را سرمـ

 ....مسجد بودم هرفت:+
 .نرود بالا صدایش ندکیم یسع مسیح

 ....هشب هشت بنداز،ساعت ساعتت هب نگاه هی یکنی:_
 .نمکیم يباز امیروسر ي هگوش با

 ....ببخشید:+
 ؟؟ههمراهت یچ هواس یگوش اون یبگ لطفا همیش:_

 ر،تاهظ از بعد ارهچ ساعت خط،از اینور یبدبخت هی هاگ هکاین هواس
 ...يبد جواب بشنوه،تو صداتو تا زد بال بال شب، هشت

 ؟ینگران از مُردم يبیا تا یدونیم
 .نمکیم بلند را سرم

 پرواز چشمانش برق میان صداقت اما اندهنشست خون هب هایشچشم
 .ندکیم

 ...شده من نگران
 ..دوم بار يبرا

 !پذیرمسئولیت چقدر
 ...سرعموپ ببخشید:+
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 ...نبود ساعت هب حواسم اصلا
 ..دادمـیم حواب حتما زدین زنگ دیدمیم هاگ

 ...ببخشید
 يمیر هک هرجا این از بعد همیش:گویدیم هک نمک اتاق قصد خواهمیم
 ...يبذار برام وچولوک یادداشت هی هاگ یحت ؟یبگ طلا یا من هب

 دهمیم انکت سر
 نیام دیر وقتهیچ نمکیم یسع و...حتما:+

 .زندیم لبخند
 ...یواقع لبخند

 .ندکیم ها هپسربچ هشبی را او هک ها خنده آن از
 .پرمیم جا از ها هگرفتبرق مثل

  .بزنمـ زل او هب اباهمیب اینطور ندارم دوست
 .رومیم اتاقم طرف هب

  .آورمـیم در یفمک از را بندم،موبایلیم هک را در
 ...پاسخیب تماس کی و گوید،هفتادیم راست

 .نمـکیم باز را مدک در و اندازمیم تخت يرو را یگوش
 یگوش ي هصفح نمکیم حس هک نم،کب تن از را مانتویم خواهمیم

 .شودیم روشن
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 .رومیم طرفش هب
 "عموزن" طرف از یدریافت تماسِ
 .گذارمیم گوشم يرو را موبایل و دهمیم جواب

 عمو؟زن جانم:_
 ؟یجان،خوبیکنی سلام:+
 خوبین؟ شما سلام،ممنون:_
 نشدم؟ مزاحم هک بدموقع:+
 ...دارین اختیار هن:_
 ..نگیرم وقتتو این از بیشتر هکزنم،یم حرفمو سریع من خب:+

 ...ببینمت باید دخترم
 نبره؟ بو هقضی این از مسیح لطفا نیم،فقطک صحبت باهم باید
 ؟هباش

 ...همهبف يچیز نباید نم،مسیحکیم یدکتأ
 .خوردیم اتاقم در هب هتق چند

 گردمیبرم شتاب با
 ...یکنی:شنومیم در پشت از را مسیح يصدا
 ؟هبل:گویمیم بلند

 ...حاضره شام:_
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 اومدم اومدم:+
  .گیرمـیم دستم دو با را یگوش و زنمیم نارک را موهایم

 .بریده را امانم ياوکنجک
 زدهشتاب ...دخترم برو:گویدیم شده اوضاع همتوج هک عموزن

 برسونین،خداحافظ:چشم،سلامگویمیم
 .نمکیم عوض را هایملباس سریع و اندازمیم تخت يرو را موبایل

 تنم از برق هشبی يچیز هلحظ کی هک بروم بیرون اتاق از خواهمیم
 .گذردیم

 گیردیم را جاههم و شودیم پیچد،بزرگیم سرم مسیح،در يصدا
 تا زده لباشب،بال هشت تا ، رهظازبعد ارهچ از خط اینور یکی"

 "...بشنوه صداتو
 .دارمیبرم دستگیره يرو از را آرام،ناخودآگاه،دستم

 .گیردیم گُر وجودم تمام
 جریان هایمرگ ناب،در و خالص یعمرم،احساس در باراولین يبرا

 .یابدیم
 نوازش را هایمگوش وار،هزمزم مسیح، مکمح و همردان يدوباره،صدا

 .دهدیم
 "ینگران از ممُرد ،منيبیا تو تا یدونیم"
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 .بردینم رمانف من از دستم
 .نشیندیم امهسین يهقفس چپ ناخودآگاه،سمت

 را صدایش مسیح ترسمیم هک وبدکیم مکمح و بلند قلبم،آنقدر
 .بشنود

 .گردمیبرم
 .ایستمیم امیقد يهآین هب رو

 اقِس وسطِ تا قدش و است گشاد پایین هب مرک از هک،یسرخاب پیراهن
 .رسدیم پایم

 ....یهبگل شالِ و یکمش ضخیم يشلوارجوراب
 ...روشن يا وههق درشت يهاچشم

 ...یتابهم و روشن پوستِ
 .نمکیم مرتب سرم يرو را شالم

 ....افتدیم چشمانم برق هب نگاهم باز
 پیچدیم سرم در مسیح يصدا

 "....ینگران از ،مُردميبیا تا"
  ...و مکمح يهاوبشکامان،یب يها زدننفسنفس این نمکیم حس
 ..است رآید،دویم مسیح يصدا
 زندیم صدایم هخان يسوآن از انگار
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 .... ردک شام،یخ....یکنی:_
 .امشده هدستپاچ نمکیم حس
 .میبینمش هک است باراولین انگار
 .شومیم خارج اتاق از و نمکیم پاتند

 .نشینمیم رویشه،روبهنشست هآشپزخان کوچک میز پشت مسیح
 گویدیند،مک نگاهم هکاین بدون

 ...يردک دیر چقدر:_
 .زنمیم لحنش،یخ يسرما از
 .نمکیم تعجب،نگاهش با

 .شودیم عوض زود،حالاتش چقدر
 طرفم هب را بعد،بشقاب و گذاردیم تلتک تا هبشقابش،س ،درهحوصل با
 .گیردیم

 .گیرمیم را بشقاب و نمکیم رکشوم،تشیم هول
 .ندکیم خوردن هب شروع و گذاردیم تلتکهم، خودش يبرا
 .نمکیم آرام،شروع هم من

 .منکیم نگاهش و نمکیم بلند سر ناخودآگاه بارکی هلحظ هرچند اام
 .است خوردن من،مشغول هب هتوجیاو،ب
 ....بودم هگرسن چقدر:_
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 .نمکیم بلند را سرم
 .گویدیم یگرسنگ از هک است بار اولین

 گویمیم لب زیر
 ...خوردینیم رو غذاتون زودتر اشک:+

 گویدیم مکحم یلحن من،با ند،برخلافک نگاهم هکاین بدون
 ...بودم تو منتظر:_

 ...سم شودیم ...هلاهل زهرِ شودیم برایم غذا
 ....مرگ شودیم

 .اندازدیم چنگ را ،گلویمهبچگان یحس
 "....لیفکت سر از بخوره،اونم غذا من با هخواستیم فقط نشده نگران"

 .نمک آرام را درونم كودک نمکیم یسع
 .شمکیم عمیق نفس چند
 .ندک امهخف دارد یسع گلویم بر زده چنبره نم،بغضِ کیم حس

 لممقاب بگوید،لیوان يچیز هکاین بدون و داردیبرم را آب مسیح،پارچ
 .ندکیم پر را
 .نمکیم تعجب اتشکحر ي ههم از
 ؟ خواندیم را من ذهن یحق هچ هب

 .دارم احتیاج آب لیوانِ این هب بود،الآن هک ههرچ
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 .شمکیم سر هعلاجر و دارمیبرم را لیوان و نمکیم دراز دست
 ترمـهب نمکیم حس

 افتاده اشینگراندل و مسیح يهاحرف اتاق،یاد در یوقت هرچند
 ...داشتم يتریداشتندوست بودم،حالِ

  .شومـیم بلند میز پشت از
 ندکیم بلند سر مغرور و برکآرام،مت

 ...ينخورد املک غذاتو:_
 ...ندارم +:میل

 .گردمـیبرم اتاق طرف هب يدیگر حرف هیچ یب و
 .گیرمیم هآشپزخان طرف هب را آخر،صورتمیهلحظ

 .است میز ردنک جمع مشغول اهتنمسیح،دست
 .شومیم اتاقم وارد و گذارمیم دلم يرو پا
★ 

  .شومـیم هآشپزخان وارد ، دست هب تابک
 .است يسبز ردنک كپا مشغول طلا

 .نشده من حضور همتوج
 .شود جلب اشهتوج تا نمکیم یمصلحت يا هسرف

 گویمیم هک شود بلند خواهدیند،مکیم بلند را سرش
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 بشین،بشین:_
 شمکیم بیرون را رویش هروب یصندل

 ؟ نیستمـ هک مزاحم:_
 زندیم لبخند

 ...خانم دارین اختیار:+
 .گذارمیم میز يرو را تابک و نشینمیم یصندل يرو

 .شودیم مشغول دوباره طلا
 ؟يخواینم کمک:_
 خانم،ممنون هن:+
 نداشتیم؟ يسبز چالیخ تو:_
 چالیخ ،داخلهنشست رو يسبز ترههب...خانم بودن شده پلاسیده:+

 ..گذاشت
 دهمیم انکت سر
 ...دونستمینم:_

 زندیم یعمیق لبخندِ طلا
 گفتن من هب همین هواس هم آقامسیح...جوونین یخیل شما خانم:+

 ..بیام
 افتمیم صرافت هب
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 ؟یچ هواس:_
 نای از بیشتر شما خوانینم گفتن آقا...هسخت يدارهخانم،خون خب:+

 ...بمونین عقب درساتون از و بشید ضعف دچار
 ...هم خانمشراره راستش

 .خوردیم را حرفش طلا
 پرسمیم امهاب و کش از پر یلحن با و دهمیم بالا را ابرویم يتا کی
 ؟یچ خانم شراره:

 ندکیم غولمش را خودش رفسک يهاهساق و چاقو با طلا
 ...یخانم،هیچ یهیچ:+
 .افتمـیم عموزن دیشب تماس یاد

 .دهدیم مک،قلقلياوکنجک
 هب ههرچ راجع چرا دانمینم ام،اما نبوده ياوکنجک اهل یخیل یبچگ از

 .نمکیم تیزشود،گوشیم مربوط مسیح
 گویمیم مکمح و شمرده یلحن با

 ؟ گفتنیم یچ عموزن گمٻخانم،م طلا:_
 گویدیم آرام طلا
 دوست رو شما یخیل قامسیحآ گفتنٻم فقط...خانم خدا هب یهیچ:+

 ...دارن
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 زنمـیم ،پوزخندهناآگاهان نمکیم رکف و دهمیم هیکت یصندل یپشت هب
. 

 گویدیم طلا
 با حق هم مورد این در...گنٻم راست ههمیش خانمشراره:+

 ...ایشونه
 تنگشبر یوقت بیرون،آقا رفتین خبریب شما هک دیدم،دیروز من خودِ
 ...شدن نگران چقدر هخون

 ...تنبرگش و خیابون سر تا رفتن بار شش بودم،پنج اینجا من یتوق تا
 ...زدنیم زنگ شما هب و بود دستشون هخون تلفن و موبایل مدام

 ...بودم ندیده پریشون اینطور رو آقا وقتهیچ من
 نمک عوض را بحث خواهمیم

 ؟یرفت یک شما:_
 هی شوهرم هآخ دونینیم..بود،رفتم هگذشت ارهچ از ربع هس من:+

 ...هحساس یمک
 .ندک دل و درد خواهدیم نمکیم حس

 پرسمیم
 شما،طلاخانم؟ هسالت چند:_
 ...گرفتم عمر خدا از سال پنجاه کنزدی من:+

 ..بودم زده حدس زنم،درستیم لبخند
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 ..ترطرفآن طرفاین دوسال یکی حالا
 .دهدیم هادام را حرفش

 اره،راسد دنبالش آفت و دردسر هزار يپیر میگن خانم... راستش:+
 ...هگرفت هک،معريپیر شوهرمنم،سر...میگن

 ...باش هخون یغروب ،قبلهخون نیا دیر هگیم همش روزااین
 .زنمیم لبخند

 و نینک ارک حد از بیش خوادینم داره، دوستتون طلاخانم،لابد خب:_
 ...بشین هخست

 .زندیم یآگینشرم لبخند
 .اندازدیم گل هایشحرف،لپ این شنیدن از

 گذر اشک..افتمیم خودم سال و سنهم دختران از یبعض وقاحت یاد
 .ردکینم عوض را چیزها یخیل زمان

  .ندکیم مرتب را اشیروسر خجالت با طلا
 ...دراومدن گل و آب از هدیگ هاهبچ همیگ مهب راستش خانم... آره+:

 ..نیمک ارک زیاد نیست لازم
 عروسشونهتاز و آقامسیح هواس گفتن زدن زنگ خانمشراره یوقت اما

 آقامسیح...نرم هشینم رو جااین گفتم شوهرم هنم،بک يآشپز خوانیم
 ...دارن حق امخونواده و من گردن یخیل



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 802  

 

 گویمیم
 نبودین؟ عموزن حالکمکشما، همگ:_
 هی هدوهفت فقط ...ننکیم يآشپز خودشون خانمشراره ...خانم هن:+
 ...نظافت هواس رهیم هک هست یخانم هی بار
 ...نباشن اهتندست هک میرم دارن مونهم هک یزایرو فقط من

 رفتارهایشان چقدر و است هشبی عموزن و مامان يها یزندگ چقدر
 ...متفاوت

 بین.داشت دههبرع را مانهآشپزخان يارهاک دارم،منیر یاد هب یوقت از
  .باشمـ عموزن هشبی دهمیم ترجیح عمو،منزن و مامان

 پرسمیم
 ؟ انمطلاخ يدار هبچ تا چند:_

 زندیم لبخند افتدیم هک هایشهبچ یاد هب طلا
 ...پسر تا هس… تا هس:+

 ...شدن يمرد خودشون هواس دومکهر هدیگ الآن
 زنمیم لبخند

 ـ..هنک حفظشون خدا:_
 ...اینجا میام من هک خورهیبرم شونهب الآن یول:+
 .گزدیم را پایینش لب
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 .شده زده،پشیمان هک یحرف از انگار
 نداشتم يبد قصد اصلاخانم، ببخشید:+
 ....طلاخانم ينزد يبد حرف:_
 ...کنن مرخص منو هنکمم...نگید آقامسیح هب خانم:+

 ارمگذیم دستش يرو یگرم هب را دستم
 ...طلاخانم نباش نگران:_

 .زندیم یتلخ لبخند
 ...گفتن تونهب آقامسیح حتما خانم؟ دونینیم:+
 تو رفتم امسیحپرستار،آق میگن شهب روزا ،اینهدای عنوان هب من
 ماهشون چند یوقت از یدیدمشون،یعن یبچگ از...آریا يآقا ي هخون
 هم مترک باشم هنداشت دوسشون خودم يپسرا از بیشتر هاگ...بود

 ...ندارم
 .زده یناشایست حرف ندکیم انگار،حس باز

 ..ندکیم جور و جمع را خودش
 صحبتهم کی ه،بهخان این در روزها.شود معذب حضورم از خواهمینم

 .نیازمندم
 ...طلاخانم یمیگ یچ ممهفیم:_
 ....نداریم نیاز من ردنک ارک پولِ هب هدیگ خانم،الآن راستش:+
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 هدیگ ر،الآنکخداروش هک ردنک مونکمک یآقامان و آقامسیح اونقدر
 شودیم مکمح لحنش ..هرسیم دهنمون هب دستمون

 باید شده هرطور گفتم،گفتم هامهبچ و رمشوه هب یول:+
 ردنکن لطف خونوادم و من حق در مک آقامسیح...برم

 .است بلد هم ارهاک این از زنم،پسیم لبخند
 گویدیم یگرم لبخند با طلا
 هی هماشاءالل هزار هماشاءالل بدونین، رو آقامسیح خانم،قدر:+

 ...آقانهپارچ
 ...شد شما،نصیبشون ثلم يا هر،فرشتکش همرتب هزار صد رو خدا

 .زنمـیم یتلخ لبخند
 خواهند یحس هچ دانمیشود،نم پخش طلاقمان خبر هک بعد ههفت دو

 .داشت
 .شودیم بلند اتاق از موبایلم يصدا

 .شومیم بلند جا از و گویمیم "ببخشید"
 .دارمیبرم را یگوش

 ..رانهت ي شمارهپیش با شده کح هصفح يرو "ناشناس"
 .نیستم یسک تماس منتظر

  .گردمـیبرم طلا طرف هب و دهمیم تماس رد خیالیب
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 نارشک هاساعت دارد دوست آدم و زندیم حرف گرم و خوب طلا
 .بنشیند

 !!ندارم خبر هم دلیلش بدانم،از بیشتر مسیح از خواهمیم
 بود؟ يچطور بچگیاش مسیح:_

 .شودیم خیره ینامعلوم ي هنقط هب و گیردیم من از را نگاهش طلا
 .بیاورد خاطر هب را هگذشت يروزها کتکت خواهدیم انگار
 گویدیم و شودیم عمیق لبخندش خط
 رفتنیم راست دیوار از....جوش و جنب پر و شلوغ یخیل:+
 خودشون با كاردهجوج هبرگشتن،ی هک شمال از بار هی هیادم....بالا

 آقامسیح هواس اونو شدن مجبور گفتنیم خانمشراره.بودن آورده
 ...بخرن

 تو نشبیار خواستنیم..بودن كاردهجوج اون عاشق آقامسیح
 ...بودن ردهک منع خانمشراره اما اتاقشون

 ...هخون تو آوردن رو بیچاره يهجوج یونهپن بارهی
 هجوج هک شدن هول اونقدر آقامسیح...آقا اتاق تو رفتن یویهخانم،ی

 ....خانمشراره سر تو ردنک پرت رو
 و بود ردهک گیر خانم سرِ يهایبیگود و موها بدبخت،بین ي هجوج
 ...پریدنیم پایین و بالا ستر از خانم
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 .خندمـیم بلند يصدا ،باهصحن این تصور از
 .خنددیم روزها آن يیادآور و من ي خنده از هم طلا

 لامس: شودیم بلند جا از سریع طلا هک زنمیم ههقهق هملاحظیب و بلند
 .خورمـیم جا حمسی دیدن با هک گردمیبرم يورود طرف هب

  *مسیح*
 .بینمیم ار اش ههقهدوم،ق بار يبرا

 .شودیم یخواستن چقدر
 یکنی از چشم ياهثانی یحت خواهمینم آید،امایم طلا سلامِ يصدا

 .بردارم
 لبخند قشنگش رخنیم دیدن با ناخودآگاه و امشده صورتش مسخِ

 .زنمیم
 .گرددیبرم طلا يصدا شنیدن با یکنی

 .نشده كپا هایشلب يرو از خنده آثار هنوز
 .دخوریم جا بیندیم هک مرا

 .دهدیم "سلام" و شودیم بلند
 صورتش از چشم هکاین شوم؛بدونیم شیدهک طرفش هب ناخودآگاه

 .بردارم
 .دادمیم ایست دستور پاهایم هب هوگرن نیست خودم دست
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 .ایستمیم رسمیم هک اشیقدم کی
 زا چشم هکاین بدونگذارم،یم یکنی میز،جلوي يرو را موبایل و یفک
 .بگیرم او
 .ندک نگاه صورتم در بتواند تا گیردیم بالا را سرش یکنی

 خوبین؟:پرسدیم آرام
 .شومیم موقعیتم همتوج

 افص را ،گلویمیمصلحت ي هسرف چند با و دهمیم انکت تأیید هب يسر
 .نمکیم

 خندیدین؟یم یچ هب:گردانمیبرم را صورتم
 ...ردمـک تعریف نماخ برا رو تونكارد ي خاطره:گویدیم طلا

 .اندازدیم پایین را سرش و شودیم سرخ یکنی
 .گردمیبرم یکنی طرف هب دوباره

 هواس بیشتر طلاخانم...دارم زیاد ها خاطره این از من: گویمیم خنده با
 ....بودم يا پارهآتیش هچ من هبدون ترهب ن،تاک تعریف یکنی
 .اندازدیم پایین را سرش خنده با یکنی

 .گذاردیم ایمانهتن و گویدیم "چشم،بااجازه" طلا،
 ...رفتینم اشک

 !جانهدختربچ ترسمیم تو با شدن اهتن از من
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 ...شومیم هایتخنده مستِ هک من
 ...نمک وبکسنگ بود نکمم هک يبود زنم واقعا اگر
 "ـمردیزدگذوق از يداماد"

 .گیردیم امخنده
  ...نیست بعید

 .دش ینخواه من آنِ از هک حیف اما 
 !یراست
 است؟ هتگذش جایب و مسخره قولِ آن از روز چند
 مانده؟ روزش چند
 ؟یهست من مانهمی دیگر روز چند

 ...است سخت
 .لرزاندیم را قلبم رشکف و است سخت

 ....عروسیت مجلس يبرا يروز و يبرو هکاین
  !هن

 ...هستم هاحرف این از تر خودخواه من
 ...نمک تصور دیگري فرد نارک در را بختیتخوش ینمیتوانم،حت

 ...است كوحشتنا هم رشکف
 ...ندک تصور يدیگر نارک را تو تواندیببخش،نم را پسرعمویت
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 ....مُردم و دیدم دیگر يمرد دست در دست را تو را،اگر من ببخش
 هعد،بب و خودت،ببینم هشبی يـمردی،حتيدیگر نارک را تو ببخش،اگر

 !باشم زندان در او قتل جرم
 ....توانمینم هک ببخش

 .شودیم گس نباشد،دهانم جااین دیگر یکنی هکبعد، روز ده تصور از
 .رودیم فرو درهم ابروهایم ناخودآگاه

 .نشینمیم یصندل اولین يرو
 ده؟ش يچیز: پرسدیم هک بیندیم صورتم در يچیز هچ یکنی دانمینم

 .دهمیم انکت سر
 .شودیم بلند یمان موبایل زنگ يصدا

 .گیردیم طرفم هب را یگوش هاهبچ ،سریع،مثلیکنی
 .ندکیم نگاهش دقت با بدهد، دستم هب را یگوش هکاین از قبل

 ...همانی یگوش:گویمیم
 .دهدیم انکت سر

 اندازمیم شماره هب ینگاه گیرمیم که را موبایل
 ...هستکش خودم مال:گویمیم

 .گویمینم را واقعیت تمام هک ببخش
 .ستمکش تو با دنز بدحرف جرم هب را یگوش گویمینم هک ببخش
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 ...،بفرماییدهبل:_
 ؟ آریا مسیح يآقا:+

 ي شماره از را من سراغ هکاین تر عجیب آن از و است هغریب صدا
  ..گیردیم یمان

 :بفرمایید_ 
 آریا یمان آقاي برادر شما...شمیم مزاحمتون يلانترک آریا،از يآقا:+

 ؟ آقا ه،بلهدیگ هستید
 .پرمیم جا از

 نمک رلنتک را خودم نمکیم یسع
 ...هبل:_
 ...برسونین ...يلانترک هب رو خودتون ترسریع ههرچ لطفا:+

 .افتدیم یکنی نگران صورت هب نگاهم
  ؟ جاستآن ،چرایمان

 *نیکی*
 .نوردمیدرم را سالن عرض و طول هزارم بار يبرا

 .افتاده جانم هب خوره ،مثلینگران
 ...گرفتن رو یگفت:مان مسیح

 .رفت بیرون هخان از سرعت هب و
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 هگرفت دست در را یفشک و پوشیده را اشهمقنع و طلا،مانتو
 ..هبمون گرم روویوکما تو گذاشتم.استآماده خانم،شام:_
 ..هدیگ برم بدین،من اجازه هاگ

 ...هدقیق پنج و یس و ارهچ.اندازمیم ساعت هب ینگاه
 .دهمیم انکت سر
 ...تونهخون یبرس شدنکتاری قبل تا برو طلاخانم... برو:+
 .رودیم بیرون هخان از و ندکیم رکتش طلا
 .انمنگردل
 .گیرمیم را یمان يشماره بار هزارمین يبرا
 مورد كمشتر دستگاه:شودیم روحم سوهانِ اپراتور يصدا چنانهم
 ...باشدیم خاموش نظر

 .بگیرم عمومحمود از را مسیح و یمان سراغ افتمیم رکف هب
 .گیرمیم را شماره

 .نمکیم قطع سریع و افتمیم صرافت هبخورد،ب اول بوق هکاین از قبل
 .باشد خبریب موضوع این از عمو یدشا

 .نندک مطلع را یسک هک نخواهند یمان ترمهم آن از و مسیح شاید
 .نشینمـیم نارشک خودم و اندازمیم مبل يرو را موبایل

 .گیرمیم دستانم بین را سرم
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 .امهلافک
 .دهدینم قد یجای هب ذهنم نمکیم رکف هرچقدر

 .ام هشناخت معقول را رفتارش و یمان
 .هدربرگرفت را استخوانم مغز حد سر تا یگمسردر

 ارکبی توانمینم.دانستمیم را يلانترک ي شماره و آدرس حداقل اشک
 .بنشینم

 گیرمیم را یمان يشماره دوباره
 "...باشدیم موردنظر،خاموش كمشتر دستگاه"
★ 

 .آیدیم قفل در لیدک چرخیدن يصدا
 .گیرمیم در،اوج طرف هب

 خورده،واردگره یهایابرو و آویزان یهایهشان ،باهلافک و همسیح،خست
 .شودیم هخان

 سلام:دومیم طرفش هب
 .ندکیم نگاهم فقط هثانی چند

 .رقصدیم هایشچشم برق در یلافگک و یعصبانیت،خستگ
 .ندکیم پرتاب را مبل،خودش اولین يرو و دهدیم انکت را سرش
 ...هخست یخیل...است هخست
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 .نشینمیم نارشک
 .بنددیم را چشمانش و گذاردیم مبل یپشت يرو را سرش

 .نگرانم یخیل یطرف از شوم،اما مزاحمش خواهمینم
 صورت و کخش يهالب.نخورده يچیز حال هتاب صبح از دانمیم
 .دهدیم نشان اینطور حالشیب

 .نمکیم پا آن و پا این
 و ندآییم دهانم پشت تا نندک داپی اداشدن فرصت هکاین بدون لماتک

 .گردندیبرم
 هبست و باز نگفتن و گفتن يبرا تردید بین را هایم،لبیهما مثل

 .نمکیم
 بیارم؟ برات يخوریم يچیز:_

 .نمکشیم را وتکس عاقبت،طلسم
 .خورمٻم جا هم خودم

 بیان مخاطب مفردِ باب در را ضمایرم و هاناخودآگاه،فعل و اختیاریب
 .نمکیم

 ...ستا خبریب هنوز عقلم و شده "مسیح" ؛ "پسرعمو"دلم، در شاید
 .باشد يدیگر چیز ،درگیریمان ینگران جز ذهنم فعلا خواهمینم
 .ندکیم باز آرام را چشمانش ام،مسیحیسوال يهجمل یپ در
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 .پیداست هم نامرتبش يهانفس از یخستگ
 .ندکیم نگاهم

 چنده؟ ساعت ...ندارم ،میلهن:+
 گویمیم آرام

 ...ده هب ربع هی:_
 زندیم لب
 ؟يخورد شام:+

 ویمگیم صداقت با
 ...نداشتم میل منم..هن:_

 .ندک استراحت رده،ک قصد نمکیم حس
 گویدیم هک شوم بلند خواهمیم

 ...یکنی بمون:+
 ياهخست شما هآخ:_
 ...جمع و مفرد ضمایر چالش هم باز
 بمون:+

 .صدایش غربتِ از رودیم ضعف دلم
 ...است ه،عاجزانیلفکت ههرگون از لامش،خارجک يدستور لحن

 .نشینمیم سرجایم
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 .خوردیم انکت یمک و شودیم جاهجاب
 .ندکیم مبل،دراز يرو و ندکیم بلند را پاهایش

 .گذاردیم مبل يرو پایم نارک درست هم را سرش و شدکیم دراز
 ...ياهفاصل هیچیحال،ب عین در ،امايبرخورد هیچیب

 .یکنزدی ههم این از یابدیم جریان هایمرگ در تازه و رکب یاحساس
 .نمکیم خم صورتش يرو یمک را سرم

 .هفاصل با و احتیاط با
 .بازند هایشچشم
 .ندکیم نگاه را سرش يبالا و چرخاندیم را هایشکمردم

 خبر؟ هچ:_
 .گیردیم صورتم از را نگاهش و دهدیم انکت سر حسرت با

 .نمکب يارک براش نتونستم:+
 پرسمیم ینگران و ترس با

 رده؟ک تصادف:_
 هن:+

 .مگردیم يبعد يهفرضی دنبال
 .نرسیده ذهنم هب یجرم ام،هیچردهک رکف حال هب تا رهظ از هرچقدر

 .نمک تصور مهمت یا مجرم کی سوتک در توانمینم را یمان
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 .بگیرم را زبانم يجلو توانمینم
 ردن؟ک ارک یچ یآقامان هآخ:_

 ..هبش وا يترلانک هب پاش ردمکینم رکف اصلا
 .ندکیم ستس را دلم و عقل مسیح، چشمان دور لرزان يهحلق

 .نشود جمع چشمانش درون کاش تا زندیم کپل
 ...آره+: گویدیم مکمح اما زند،آرامیم حرف خودش با انگار
 ...بود نشده وا پاش وقتهیچ
 گویدیم حسرت با و بلند
 ...نمکب براش يارک نتونستم:+

 .نیست خوب حالش.نیست خوب اصلا مسیح
 کسیب.دید اشییشانپ نارک يهبرجست يهارگ از توانیم را یآشفتگ

 .رودیم پایین و بالا و لرزدیم مدام گلویش
 .امشده نگرانش

 ....پسرعمو:_
 .نشیندیم و شودیم بلند و دهدیم بیرون صدا با را نفسش

 را راستش دست و شودیم خیره روهروب هند،بک نگاهم هکاین بدون
 .ندکیم اختیار،مشتیب
 .شومیم خیره رخشنیم هب



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 817  

 

 هب ؛ هواهسرب و تخس يهپسربچ کی از را اشهرهچ هک یهایریشهت
 .استردهک تبدیل اعتمادقابل و مطمئن مرد کی

 ...یداشتندوست و همردان يارههچ
 .ندکیم باز و بنددیم را چشمانش آرام ند،اماکینم نگاهم

  .خورنُزوليهکمرتی نگرفت سپ رو ایتشکش ردمک يارکهر:+
 .شومیم هکشو
 .خورمیم جا
 گویمیم رزانل يصدا با

 ....یآقامان ییعن...ییعن:_
 .اندازدیم پایین سر باراین مسیح

 مهس هکاین هواس...من خاطر هب...هگرفت نُزول من يهدیوون برادر:+
 گفت مهب..هبش خودمون مال تکشر لک و بخرم رو داراامهس يهبقی

 ...،اماهگرفت قرض
 ....،بازمهنکیم بدبختمون هارههب و سود این دونستیم هکاین با

 ....هوثیق و ضمانت با نمیشد ییعن ؟هشیم یچ الآن خب:_
 دهدیم انکت ینف هب را سرش مسیح

 تأیید رو هوثیق قرار دادستان دید باید...دادگاه برن قراره فردا:+
 ...هن یا هنکیم
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 ؟؟یچ بعدش:_
 خودم سر از دست تا جلوش بندازم رو آشغال این پول باید بعدش:+

 ...دارهبر امخونواده و
 .شومیم خیره روهروب هب نیز من باراین

 ..است سوزخانمان...خداست با جنگ رِبا،اعلان
 .ندکیم تقسیم یغن و فقیر دوقطب هب را هجامع
 پول يرو پول و ندکمیم را مردم خون روز هب زالو،روز مثل ياعده
 .نندکیم ارتلنب
 .بپردازند را يارههب پولِ سودِ تا شوندیم فقیرتر روز هب روز ياعده

 ...حرام يهاوام این هب لعنت
 گویمینم،مک نگاهش هکاین بدون

 چقدر؟؟:_
 ...پونصد و میلیارد کی شده الآن ...هگرفت میلیارد کی:+

 .نمکیم تعجب
 گردمیبرم طرفش هب حیرت با

 سود؟ میلیون پونصد:_
 تو هانداخت خودشو هنک کمک من هب ه،خواستهدیوون يپسره:+

 ...دردسر



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 819  

 

 گویمیم آشوبدل با
 ؟ ینک ارک یچ يخوایم حالا:_

 گویدیم وارهزمزم و آرام و اندازدیم پایین را سرش
 ..ندارم نقد پول اینقدر:+

 صاف رو طلبشون اونا هارن،اگکبده مهب هنوز هاپروژه از يسر هی
 ...مقدارشو هی بتونم نن،شایدک

 .گذردیم هلحظ چند
 .شودیم خیره رزانمل يهاکمردم در و آوردیم بالا را سرش
 .زندیم لبخند

 .ندک قلبم مانهمی را آرامش خواهدیم
 نمـک هیکت او هب خواهدیم
 .برایم باشد امن خواهدیم

 پس از خودم بارماین...وایسادم خودم يپا رو حالا تا...نباش نگران:+
 ..برمیام لاتمکمش

 .ندکیم آرامم لبخندش
 .شودیم بلند

 .شومیم خیره رفتنش هب
 نارتک.یبمان اهتن گذارمینم بار این اما..يابوده اهتن حال هب تا شاید
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 .ایستمیم
 .نمکیم حفاظت امیزندگ و تو از دندان و چنگ با

 ...يبپرداز حرام پولِ یریال گذارمینم من
 ...است حیف

 هب زیان،اصلا از يجلوگیر خاطر هاند،ببوده هک هرطور پدرهایمان
 .اندهرفتن هارههب و سودها و هاوام این سمت

 .ایمشیدهک قد پدرهایمان رنجدست حلالِ پولِ با
 ...ینک تباه را فرزندانتان و یخودت،مان ي گذارم،آیندهینم
★ 

 .دگذریم هآشپزخان يجلو از دست هب سامسونت یفک،هعجل با مسیح
 ..یکنی رفتم من:_

 .گیرمیم را جلویش و رومیم دنبالش هب سریع
 ...هصبحون:+

 دنکیم نگاهم ربانهم
 ...برم باید دیره...:_

 گویمیم همصران
 ...هصبحون اول:+

 .ندکیم نگاهم و خنددیم اختیاریب مسیح
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 وارد او از رسیده،جلوتر اشهخواست هب هک بازیگوش ياهبچ مثل
 .شومیم هآشپزخان

 جانیکنی برم خورم،بایدیم هلقم چند:_
 .پرمـیم جا از هاهگرفتبرق مثل

 .نمکٻم نگاهش
 .ردهک هوابست مرا بدجور یزشآممحبت لماتک

 .مانده یذایک قرار آن از روز چند هک نمک رکف این هب خواهمینم
 خوش او يصدا اسمم،با از بعد 'جانِ' ذوقِ با تا افیستک عمرم ي هبقی

 .باشم
 آیمـیم خودم هب سریع

 هباش:+
 .گذارمیم جلویش را چایش فنجان
 .ندکیم نگاهم

 ...هست حسابم تو تومن سیصد:_
 !حالمنیست،خوش پولدار یخیل هکاین رکف از یچرا،ول دانمینم

 .گویمینم هیچ
 هیهال مجتمع و پاساژ يهاپروژه سر هدیگ میلیون دویست کنزدی:_

 شاید برم باید....ننک وصولش تا هشکیم طول یدارن،ول طلب مهب
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 ...بدن مهب رو مشک هی حداقل
 ...دارم مک یخیل اوف،هنوز...داره پنجاه و صد،صد خودش مانیم

 ...هبزرگ خدا:+
 .ندکیم نگاهم متعجب

 گویمیم مکمح و بااطمینان
 .پسرعمو باشین هنداشت کش:+

 ...هبزرگ یخیل خدا
 .شدکیم سر را اشیچا فنجان و دهدیم انکت سر تأیید يهنشان هب

 .شودیم يسپر وتکس در هلحظ چند
 .زندیم حرف خودش با انگار وارهزمزم.هرفت فرو رکف هب مسیح

 ...همک یخیل هنوز:_
 ...نیست مک+: گویمیم

 ...همک یهست؛خیل چرا:_
 ...پسرعمو:+

 بدین؟؟ حرام يرههب تومن میلیارد نیم خواینیم واقعا هنکن
 گویدیم حسرت با

 یادنم بیرون دهشخراب اون از یمان ندم رو پول این ندم؟تا تونمیم:_
 ..پسرعمو هحروم یطرف زیاده،از یپول،خیل این هکاین از جدا:+
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 ...خداست با جنگ ربا،اعلان گرفتنِ و دادن
 دهدیم هیکت یصندل یپشت هب

 ارک یبود،چ بازداشتگاه يهگوش برادرت هاگ...من يجا بذار خودتو:_
 ؟يردکیم

 نینک باور ..عزیزه منم يبرا یآقامان:+
 ...هگناه ،پسرعموهگناه..میگم هم خودشون خاطر هب من اما
 نمکیم لحنم یچاشن را مکتح
 ریالم هی یحت هک ردمکیم يارک شده بودم،هرطور شما يجا هاگ من:+

 ...ندم زالوصفت آدمِ  اون هب پول اصلِ از بیشتر
 گویدیم هرانکمتف
 ؟يارکهر:_

 .دهمیم انکت ،سرهصادقان
 .رودیم فرو رکف در هم باز مسیح

 .نمـک استفاده امیحقوق اطلاعاتِهنیمچ از اهمخویم
 افراد جوراین با قانون..ردک جمع یمحل ادهاستش هی هبش شاید:+

 هنکیم برخورد
 گویدیم حال همان در
 .ردمک وجوپرس دیروز ..هن:_
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 نیست حاضر سکهیچ داده،اما باد هب رو خیلیا آدم،دودمان این
 ...ترسنیم ازش ...بده ادتهش شهعلی
 ..برمیاد آدم این از يارکهر
 گویدیحال،م همان در هم باز
 هعیراه اهتن یول..ینک مخالفت تو بگم ترسمیم امادارم، يرکف هی:_

 ...نداد پولو يرههب هشیم هک
 گویمیم شوق با

 ؟يرکف هچ:+
 .گرددیبرم طرفم هب

 هشبی يچیز.خوردیم انکت يچشمانش،چیز شب آسمان در
 ...رههدل مثل رنگمک يشجاعت،چیز

 ..میاره خودش با رو یمان يهاهسفت و کچ دادگاه،حتما هواس امروز:_
 ....بعد و نمک هتسوی باهاش پولو دادگاه،اصل قبل باید

 .ندکیم نگاهم
 .نمک املک را اشهجمل است منتظر

 .ترساندمیم چشمانش شیطنت
 ...زده، سرش هب هک يرکف ندکن

 گویمیم رههدل با
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 ...هن:+
 ...هراه اهتن:_

 دهدیم هادام را حرفش وارهزمزم
 رو لپو نصفـ هنوز...مبرگردون شهب پولو تونستم،اصلیم هاگ فقط:_

 ..ردمـکن جور
 .آورمیم بالا آرام را دستانم

 .گذارمیم میز يرو جلویش را رمزدار کترس،چ با
 .امهشناخت مستقل و مکمح را مسیح.ترسمیم نششکوا از

 .رودینم سکهیچ منت بار زیر
 غرور هک يطور خواستم،اما عاجل کمک و زدم زنگ بابا هب دیشب

 .ندکهمسرم،نش
  .فرستاد برایم را کچ این اشراننده صبح،با هم بابا

 .دهدیم بالا را ابرویش يتا کی
 ؟هچی این:_

   .زنمیم یرنگمک لبخند
 ..هنک حل رو لاتتکمش از مک هی هبتون شاید ...ه+:ناقابل
 .شودیم ثابت کچ مبلغ يرو نگاهش

 گویدی،مهبرگ پشت از و آوردیم بالا را سرش آرام آرام



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 826  

 

 ؟یداشت اندازمیلیون،پس ارصدهچ هک یبگ يخواینم:_
 .ندکینم قبول یسادگ هب بودم شده،مطمئن کخش دهانم
 .زنمیم گره درهم را هایمدست
 .دیده کچ يپا را بابا يامضا و نام حتما

 از بیشتر ازدواج يههدی هواس بود قرار بابا..نیست من انداز،پسهن:+
 ...ندارم لازمش فعلا ردم،گفتمکن قبول من بدن،اما من هب رو پول این

 رودیم بالا یمک صدایش
 حتما هم بابات...يدار لازم یگفت و يزد زنگ دیشب اونوقت بعد:_

 ...يدار ياهعرضیب شوهرِ هچ ردهک رکف
 گویمیم اضطراب با

 ....پســــرعمــــــــو:+
 .ندکیم نگاهم و آوردیم بالا را سرش
 .است جوابم منتظر

 ـ.نندهـکقانع یجواب
 فعلا خوامینم نم،اماک يگذارهسرمای دارم قصد گفتم اباب هب من:+

 ...هبدون يچیز مسیح
 گویدیم ياهسرزنشگران لحن با مسیح

 ؟یگفت دروغ:_
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 ...اصلا هن:+
 .نمک يگذارهسرمای شما تکشر تو خوامیم واقعا من

 .باشم داراامهس جزو خوامیم یول..همکمبلغ، این دونمیم
 تونهب رو اممهنبودین،س من با يراکهم با مایل هدیگ هک هم هروقت

 .فروشمیم
 .گیردیم طرفم هب همحترمان و گذاردیم تکپا داخل را کچ

 ونمتیاحترام،نم مالک با نم،اماکینم فراموش وقتهیچ رو لطفت این:_
 ...نمک قبولش
 گویمیم هعاجزان

 ...هستن من برادر مثل هم یآقامان...پسرعمو:+
 اون با دادگاه از زودتر هک ه،لازمهنقش اون ردنک اجرا هواس هک شمام

 ...نینک حساب آقا
 ..شده مسیح،مردد

 زنمیم را یایهن تیرِ
 حساس يروزا تو تونمیم...خونوادم ياعضا از ردمکیم رکف:+

 ..باشم ون....تـکمک
 گویدیم مسیح هک گردانمیبرم رو دلخور

 نکن رهق خانم،حالا هباش:_
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 ...هستین ما یسنکف تکشر دارامهامروز،س همین از شما
 .گیرمیم طرفش هب را تکپا و زنمیم لبخند

 ...افتخاره باعث:+
 .گذاردیم یفشک داخل را تکپا مسیح
 .گرددیبرم طرفم هب دوباره

 .هنشست اشرههچ در غم
 قول...میدمش پس تهب زود یخیل:_

 زنمیم لبخند
 ...هک نداریم شما و من:+

 .شودیم عمیق لبخندش خطِ
 ...هنشست دلش هحرف،ب این انگار
 .شودیم بلند

 خداحافظ ...کشری ممنون:_
 .نمکیم صدایش هک رودیم قدم چند

 پسرعمو:+
 جانم؟:_

 .لرزدیم دلم بند
 .چرخاندیم صورتم يرو را براقش چشمانِ
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 گویمیم سریع
 ندونن؟ یآقامان همیش:+
 رو؟ یچ:_
 ..گرفتن ایشون،ربا دونمیم من هکاین:+
 دهدیم انکت سر
 .میدمهف:_

 .نمکیم يباز شالم يهاهریش با و اندازمیم یینپا را سرم
 .رودیم در طرف هب مسیح

 .زندیم صدایم هک است دستگیره يرو دستش
 ؟یکنی:_

 .آورمیم بالا را سرم
 از رشعو و مهف ههم این...واقعیت سنِ راجع نمکیم کش یگاه:_

 ...تو سال و سن تو يدختر
 .دهدیم انکت سر حیرت با

 یخونوادم عضو هک ممنون:_
 .شودیم خارج در بگویم،از يچیز هکاین از قبل
 .آوردیم داخل در يلا از را سرش و گرددیبرم
 ...کشری خداحافظ:_
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 .بنددیم را در
 گویمیم آرام
 ....پناهت و پشت خدا:+
 *مسیح*
 .شومـیم هخان وارد صدا و سر یب
 .نمک غافلگیر را یکنی خواهمیم

 .نمکیم جاهجاب دستم يرو را یشیرین يهجعب
 .حالمخوش

 .دانمینم را دلیلش
 .نیست یکنی هب ربطیب اما
 اشتیاق بود،با شده دراز طرفم هب هک یکمک بار،دست اولین يبرا

 و ی،راضيدیگر شخص از گرفتن کمک حد،از این تا وقتهیچ.گرفتم
 .نبودم خشنود

 نگرانم هک داد ارش،نشانک این با.ردک زدهشگفت مرا امروز یکنی
 ..است

 .هست رهایماک رکف هب
 .رومیم جلو

 .،خالیستهآشپزخان
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 .رومیم اتاقش طرف هب پاورچین
 .بودن او نارک يبرا رودیم ضعف دلم

 "باشد هطرف ،دویکنی هب من عشق این شاید" گویدیم یعجیب حسِ
 .باشد آمیزمحبت ي ساده احساسِ کی اگر یحت راضیم

 ...یاتاق،خال و است باز اتاقش در
 .امشده نگران

 .باشد روز،بیرون وقت این داردن هسابق
 ..نیست هم طلا

 قِاتا بازهنیم درِ هب نگاهم هک بروم تلفن طرف هب سرعت هب خواهمیم
 .افتدیم كمشتر

 .اندازمیم اتاق داخل هب ینگاه جاهمان از
 .هگرفت يباز هب را اتاق حریر ي باد،پرده و است باز نکبال درِ

 .رومیم نکبال طرف هب
 .شده خیره رهش يمنظره هب و هگذاشت نرده يرو ار هایشآرنج یکنی

 .نمکیم نگاهش
 آرام و ندکیم آسمان هب یبشود؛نگاه حضورم همتوج هکاین بدون

 گویدیم
 ..بود پوشیده كناز لباس ...نباره اشک...بباره بارون خوادیم:_
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 .اندازمیم هایملباس هب ینگاه
 من سرماخوردن نگران واقعا ندکن.امپوشیده ارههب كناز پلیور کی

 است؟
 .گردمیبرم
 .است هآشپزخان در طلا
 ...آقا سلام هع:_

 آورمیم بالا را اماشاره انگشت
 !هیس:+

 .گذارمیم پیشخوان يرو را یشیرین يهجعب
 ن؟کبال تو يآریم يچا و یشیرین واسمون طلاخانم:+
 .گویدیم "چشم" طلا

 .آیدیم باران نمنم بارشِ يصدا.شومیم اتاق وارد دوباره
 هم هنوز یکنی.گذارمیم نکبال در پا و دارمیبرم یجارخت از را تمکاور

 .جاستهمان
 .رومیم طرفش هب

 .نمکیم صاف را ،گلویمهسرف چند با
 گرددیبرم
 سلام هع:_
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 .شودیم رهخی آسمان هب دوباره و زندیم یگرم لبخند
 ...گرفت بارون:_
 .اندازمیم هایشهشان يرو را تکاور
 گرم لباس لطفا پس...يبخور سرما هنکمم هنوزم ی،ولهاریهب هوا:+

 بپوش
 .اندازدیم راپایین سرش خجالت با

 چشم:_
 .نمکیم نگاهش

 ...بشین بیا:_
 .رویمهروب یکنی و نشینمیم نکبال يها یصندل يرو

 .گیردیم شدت یمک باران
  گویدیم ذوق با یکنی
 !یهوای هچ ي+:وا 
 .فرستدیم یشهاهری هب را خورده باران كخا يلذت،بو با و

 .باشم شکخوب،شری حالِ این در تا بندمیم را هایمچشم
 ؟هقضی اون شد حل:+

 .نمکیم باز را چشمانم
 اون یفکموتورسوار، ه،ییاتفاق املاک صورت هدادگاه،ب قبل آره...:_
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 ...دزدید رو خورنزول
 .گرفتم ازش رو یمان يمیلیارد هی کچ و دادم شهب پولو اصلِ قبلشم

 شد؟ زادآ یآقامان+:
 ...هنوز هن:_
 دیمینم نزول پول ریالم هی ...هشیم آزاد يزود هب یول
 .وبدکیم مهب را دستانش ذوق با یکنی

 ...اینالعادهفوق شما پسرعمو:+
 ...باز شیطنت هب هایملب و شوندیم گرد هایمچشم

 .ندکیم تعجب آورده زبان هب هک ياهجمل از هم خودش
 گویدیم آرام
 ...ردمک رکف بلند يصدا با ببخشید،من:+
 گویم می مغرور و دهمیم انکت سر
 ..یگفت رو حقیقت هرحال هب:_
 .اندازدیم بالا هشان و دهدیم انکت سر لبخند با یکنی
 گویمیم

 ...برد رکف هب منو صبحت يهاحرف:_
 هک شد یچ یراست...یمهفیم سنت از بیشتر چقدر تو

 ؟ يشد معتقد بگمــ چطور ..ی،یعنياینجور
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 .شودیم خیره هایمچشم در دوباره و اندازدیم پایین را سرش
 ..هباباهامون حلال يهلقم عمووحید،تأثیر قول هب:+

 .نمکیم تعجب
 ؟؟همگ داره حروم و حلال هم هلقم:_
 دهدیم انکت سر هطمأنین با

 ....دارهـ هک همعلوم:+
 هیل،یکو ه،یکپزش هباغبون،ی هارمند،یک هی حساب يتو پولِ الآن

 بحسا يتو پول با ننکیم یزندگ هشرافتمندان همشون هک رحسابدا
 ؟ هیکخور،ینزول اون

 ...نیست هک همعلوم
 سپاهِ یصحبت،وقت ههم اون بعد عاشورا روز تو داهسیدالش دونینیم

 چون شنویدینم را من يصدا ":ردن،فرمودندک ههلهل شام
 "شده هانباشت حرام يهلقم از هایتانمکش

 ...داره یبستگ ها هاین،لقم هب لنس کی ي آینده یزندگ
 .نمکیم وتکس

 .آورمیم مک هایشاستدلال برابر در ههمیش مثل
 گویمیگذرد،میم هک یمک

  ببخش منو...یکنی ردمک يبد ارک هی من:_
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 ؟؟ شده یچ:پرسدیم ینگران با
 قبل باید ببخشید..بفروشم رو ماشبن شدم پول،مجبور يهبقی هواس:_
 ردمـکیم مشورت فروختن،باهات از

 ...فروختین رو خودتون ماشین پسرعمو:+
 ه،بهکمشتر نداریمجیبمون تو و من هدیگ..یگفت خودت ..هدیگ هن:_

 !هسایهم و یمکشری هرحال
 ..بخرم ترشوهب میدم قول

 .زندیم لبخند
 ینشیری و يچا یسین با و زندیم نکبال ياهشیش در هب هتق طلا،چند

 .شودیم وارد
 جا؟ک از یطلاخانم،شیرین هباش خیر: گویدیم خنده با یکنی

 ...خریدن آقا:گذاردیم ـمیزیرو را یسین طلا
 .ندکیم نگاهم تعجب با یکنی

 ینیس،شیرین هقضی اون هواس:گویمیم و دارمیبرم را فنجانم
 ...هتمونکشرا

 .لرزدیم دلم و زندیم لبخند
 .اممیدههف خوب یخیل را چیز کی

 هایمهضعفدل قلبم،این هگایب و گاه لرزش شیرین،این احساس این
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 هتجرب بار کی فقط عمرم تمام در هارااین يههم هایش،خنده يبرا
 ..یکنی نارک هم رد،آنک خواهم

 ...است حیف
 ..بدهمش دست از توانمینم

 ....ههمیش ي،برایباش من مالِ باید...باید
  *نیکی*
 و گذاردیم خورشت ظرف نارکمیز، يرو را پلو طلا،دیسِ

 خانم؟ ندارین من با يارک:پرسدیم
 ..شد،شرمنده زحمتت طلاخانم،اسباب هن:زنمیم لبخند

 .رودیم هآشپزخان طرف هب يلبخند با طلا
 .ریزدیم برنج برایم و داردیبرم مقابلم از را مسیح،بشقابمـ

 .آیدیم موبایلم زنگ يصدا
 .رومیم اتاق طرف هب و گویمیم "ببخشید"
 .ندارم یخوبيرهخاط موقع، این يهاتلفن نگرانم،از یمک

 .رانهت يشمارهپیش است،با ناشناس
 .رومیم میز طرف هب

 بدم؟ ناآشناست،جواب:_
 .ندکیم نگاهم تعجب با مسیح
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 ؟یپرسیم من از:+
 .دهمیم انکت سر
 بدین؟ جواب شما هشیم:_

 .دشکیم آتش هب را قلبمـ هک يزند،لبخندیم یگرم لبخند مسیح
 .خندیدن وقتِ شودیم هاهپسربچ هشبی

 ـموهایشان بین را دستت يدار دوست هک یشلوغ يهاهپسربچ
 ...را رنگشانشب يهآشفت يتارها يبریز مهب و ینکب

 .ریزدیم مهب را ارمکاف موبایل ي دوباره خوردنزنگ
 .گیرمیم مسیح رفط هب را یمستأصل،گوش

 تشیطن برق همتوج ندکیم یند،سعکیم نترلک را لبخندش مسیح
 .نشوم چشمانش

 گویدیم يجد و ندکیم یمصلحت ياهسرف
 بگم؟ یچ یهست یکنی ي ارهکیچ پرسید ازم هاگ:+

 انگشتانم دور را يروسر کباری گوشهاندازم،سیم پایین را سرم
 .پیچانمیم

 ..راستشو:_
 .ایستدیم رویمهروب و شودیم بلند مسیح
 همین در و خوردیم تاب و سیاهش،پیچ يهاکمردم در یحالخوش
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 .شودیم کنزدی نم هب قدم کحال،ی
 .نمکیم نگاهش

 .شودیم خیره هایمچشم در و ندکیم جک یمک را سرش
 پسرعموشم؟ بگم ییعن...میدمهآها،ف:+
 .دهمیم قورت را دهانم آب
 ...زد زنگ هک بس سوخت تلفن:_

 .گیردیم دستم از را موبایل و خنددیم بلند مسیح
 عراج لمفص بعدا:گویدٻم بگذارد گوشش يرو را موبایل هکاین قبل
 "پسرعمو" یمیگ مهب هک همین...زنیمیم حرف موضوع این

 .سوزاندیم را پوستم صورتم، يهارگ خون،زیر دویدن حسِ
 .اندهانداخت گل هایملپ هک دارم حتم

 .نشینمیمیزـم پشت و اندازمیم پایین را سرم خجالت با
 ندکٻم نگاه امشدهداغ يهاهگون هب آمیزششیطنت لبخند با ، مسیح

 .گذاردیم گوشش يرو را موبایل و
 ؟هبل:+
 ...،بفرماییدهبل:+
 ..هستم همسرشون من:+
 ..آهــا:+
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 ...هباش:+
 دارهخدانگ:+

 و بیخیال.نشیندیم سرجایش و گذاردیم میز يرو را موبایل مسیح
 .شودیم غذایش خوردن من،مشغول هب هوجتیب

 خیره غذاخوردنش هب و نمکیم قلاب امهزیرچان را هایمدست
 .بردیم دهانش طرف هب قاشق پشت ا،قاشقهاشت با.شومیم

 "نیست اهپراشت و پرخور زیاد" بود هگفت گیرد،قبلایم امخنده
 ..نمکیم ياهسرف و دهمیم قورت را امخنده

 پرسدیم تعجب با و ندکیم بلند را سرش مسیح
 ؟يخورینم غذاتو چرا:+

 .نمکیم رهاشا موبایلم هب انگشت با و برمیم بالا را ابروهایم
 بود؟ یک خط پشت جسارتا:_

 افتدیم صرافت هب مسیح
 ذارهینم حواس و هوش طلاخانم پختدست این هببخشید،آخ هع:+

 ..بود یرانندگ آموزشگاه از...آدم هواس هک
 .زنمیم يزهرخند
 جان چشمانم برابر یکی یکپرماجرایم،ی یسالگنوزده خاطرات

 .گیرندیم
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 دانیال
 سیاوش

 مسیح
 مسیح
 مسیح
 .بود اتفاق ترینتو،عجیب با یآشنای
 .شیرین یا بود تلخ بگویم توانمینم هنوز
 .یخانوادگ يهنهک يهازخم بر بود ینکمس يدارو بود ههرچ

 حال گفتی،مزدمیم حرف عمووحید با یتلفن هک دیشب همین
 و بابا هکما،یعروس يهاعکس دیدن از و است ترهب پدربزرگ

 زعم هب و ردهک یبختخوش احساس د،انایستاده هم نارک عمومحمود
 .بشوید دنیا از دل و دست تواندیم راحت خیال خودش،با

 انهپن لماتک پشت را اشهمردان گفت،بغضیم را هااین هک عمو
 .ردکیم

 ..را عمو سخت رایطبودم،ش همتوج من اما
   دهدیم انکت صورتم جلوي را دستش مسیح

 ؟؟یجایک+:
 .آورمیم بالا را سرمـ
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 ؟ حالا گفتنیم یچ..جاهمین یجا...یعنجا،هیچهیچ ؟ومه:_
 ارولاسک باید يخواینم هگذره،اگیم نامتثبت از هوقت یخیل میگف:+

 .ینک نسلک
 .اندازمیم پایین را سرمـ

 زندیم صدایم هطمأنین با مسیح
 ؟یـــکنی:+

 .قلبمـ آتش بر شودیم آرامَش،آب لحن
 .باشد سخت تقدرای هگذشت خاطرات يیادآور يروز ردمـکینم رکف

 هب گمانم هب هک بود دردسر از پر برایم آنقدر هک اخیر ماه چند این
 .است هگذشت سالده ياندازه
 غذاتو+: .شومیم خیره براقش يهاکمردم هب و نمکیم بلند را سرمـ
 بخور

 .گیردیم فرا را وجودم يههم بارهکی هلامش،بک آرامِش
 و هگذشت يهارنج زا صدایش،فارغ شنیدن با یسادگ همین هب

 ...آینده يهاینگران
 .شومیم خوردن مشغول

 .نمک بلند را سرم شودیم باعث مسیح يصدا
 ؟يردک نامثبت یک:+
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 ماه آذر:_
 ؟ینرفت چرا پس:+
 اصرار یخیل بابام..رو یرانندگ گرفتن یاد دونمینم لازم من راستش:_

 خودشون هبش شلوغ سرم یبشم،یعن مشغول من خواستنیداشتن،م
   ردنک نامثبت هم

 .میشم اوکنجک من يدیم اطلاعات یونکچ+:قطره
 ؟هبش شلوغ سرت خواستیم عمو یچ هواس

 .اندازمیم پایین را سرم
 ...نمکن خیال و رکف تا:_
 ؟یچ خیال و رکف:+

 ..افیستک جاهمین تا منظر هب
 .امردهک یلقدهن و يروزیاده

 از مسیح ندارد هم یلزوم اما نیست زندگیم در یکتاری يهنقط
 .بشود باخبر سیاوش يخواستگار
 .ترسمیم نششکوا از ناخودآگاه

 .نمکیم بلند را سرم
 لغو رو ناممثبت میرم فردا...نیست مهم هم یخیل حالا...هدیگ لاک:_

 .نمکیم
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 ..ینکینم اروک ،اینهن:+
 .نمـکیم نگاهش تعجب با

 .دهدیم دستور هآمران
 ..يارند گرفتنش یاد هب ينیاز دونمیم:+

 يبنده،راننده بدین افتخار هاگ هک موافقم موضوع این با منم
 هب یول..برسونمشون ردنک امر علیاحضرت هرجا و باشم تونیشخص

 ...یباش بلد هک هلازم هرحال
 ....بخوره دردت هب يروز هی شاید

 گویمیم ،اماهگرفت امخنده لحنش و هاحرف از
 يانرژ و دارم،وقت ارک یلک هک شلوغ يروزا این تو ..پسرعمو هآخ:_

 ..برام همونینم یرانندگ هواس
 زندـیم يریزکچشم مسیح

 !من هب بسپارش:+
 .اندازمیم پایین را سرمـ و زنمیم لبخند
 !یهست هک است خوب چقدر

 .شودیم تمام غذایمـ
 گویدیم مسیح هک شوم بلند خواهمیم

 ....یول طلاست طلاخانم، يهپنج و دست انصافا:+
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 .ندکیم نگاهم همشتاقان و دهدیم بالا را ویشابر يتا کی
 پرسمیم تعجب با

 ؟؟یچ یول:_
 .بود ترخوشمزه این ،ار يداد مهب اول شب هک ياهقیم یول:+

 صورتم يآب،رو رفظ درون جوهر ياهلک مثل ناخودآگاه،لبخند
 .شودیم پخش

 ...جاننوش:_
 .زندیم یگرم لبخند مسیح
★ 

 .نمکیم ایینپ و بالا شتاب با را هایمتابک
 .رودیم رژه چشمم يقوانین،جلو و بندها يهاشماره

 ؟ بود چند ي شماره ي ماده يبرا تبصره این
 .امشده گیج
 .برسند نظرم هب حد،سخت این تا هادرس ردمکینم رکف وقتهیج

 ...لکمش هادرس و شده آورملال برایم هالاسکروزها، این اما
 و بالا ذهنم در تو اسم يچیز هر از روزها،بیشتر این چون هم شاید
 .شودیم پایین

 "...یاسلام مجازات قانون پنجم ي ماده سوم بند هب بنا"
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 پیچدیم ذهنم يسرسرا در مسیح يصدا
 فرمودن علیاحضرت رجاه و هستم تونیشخص يراننده بنده":

 "برسونمشون
 .دنکیم باز هم از را هایماراده،لبیب يلبخند و دودیم پوستم زیر خون

 .نامش از امشده پر هم ازب
 .گیرند سامان ارمکاف تا دهمیم انکت را سرم

 .نمکیم خم تابک يرو را سرم دوباره
 "...بند این طبق بر"

 سرگردانم روح بر شودیم یصدایش،نوازش
 "پسرعموشم؟؟ بگم ییعن"

 ..امهنداشت حال هب تا هک یام؟حسشده احساس این دچار چرا
 و زمان يامعاهده هر مثل هک ماست بین يقرار و قول هکاین هن مگر

 ..دارد یانقضای مدت
 ؟هچ ندک يپدر يهخان یراه مسیح،مرا و برسد پایان هب زمان این اگر
 باشد؟ سرانجام یب ندکزده،ن هجوان من در هک لطیف احساسِ این

 .دهمیم انشکت ینگران با و دارمیبرم را مدادم
 چیست؟ امآینده با من لیفکت

 ..شاید خب
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 ...ایم شده هساخت هم يبرا او و من واقعا ایدش
 ؟هچ نباشد اینطور اگر
 الدانی يهسین هب رد دستِ چرا بود،پس انتخابم مسیح مثل يمرد اگر

 زدم؟
 "هن":گویمیم بلند و وبمکیم میز يرو مکمح را دستم

 .آیمیم خودم هب هلحظ کی
 ...اتاق وتِکس هم باز

 !هن
 .دارد فرق دانیال با مسیح

 .دارد فرق دنیا مردان ي ههم با مسیح اصلا
 .برمیم موهایم درون را دستم دو ،هرهلافک

  !مسیح هشبی درست
 .گذارمیمیزـم يرو را سرم
 ...امشده پر مسیح از چقدر روزها من،این يخدا
 .آیدیم موبایلم زنگ يصدا

 .پردیم صورتم از رنگ هصفح يرو "شراره عموزن" اسم دیدن با
 .اندازمیم پایین را سرم و گزمیم را لبم.بودم هردک فراموش یلک هب

 .دادمینم جواب شد،اصلاینم محسوب یادبیب اگر
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 .نیست ياچاره حالا انگار اما
 عموجانزن سلام:_
 ...عزیزم ماهت يرو هب سلام خانمیک،نیهبهب:+
 ...هک افتاد یاتفاقات هی نیدک باور ببخشید عموزن شرمنده:_

 .پیچدیم گوشم در تلفن پشت از عموزن خندیدن يصدا
 الآنم..بود خودخواه هم بچگیش از مسیح...دخترم دونمیم دونمیم:+

 رو شما ما هدقیق دو هشینم یخواد،راضیم خودش واس فقط خانمشو
 ...دمهخو خسیس پسر تقصیر یناا...هک ببینیم

 گویمیم شرم با
 ...نیست مقصر اصلا مسیح...پـسـ نینک باور ...عموزن هن:_
 خنده يصدا هم زبا

 ...داره يهوادار چینهم هک مسیح حالهبخوش...خانمعروس هباش:+
 .گزمیم را خجالت،لبم با و آیدیم هایملب يرو خنده

 ؟هن یا اینجا شام هواس میارین تشریف...خانمعروس حالا:+
 امشب؟:_
 ..،امشبهبل:+
 .دآوریم نپایی را صدایم تُن و ندکیم يانار را هایمهخجالت،گون هم باز
 .رسیمیم خدمت بگم،چشم مسیح هب:_
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 ..بوسمتیدخترم،م منتظریم پس:+
  دارهخدانگ:_
* 

 .برمیم دهانم طرف هب را يچافنجان
 گویدیم لبخند با عموزن
 یسک يذارینم یداشت هنگ اژدها يهقلع تو تو رو خانمت خوب:_

 ...هاهبش کنزدی شهب
 .هویداست شاتکحر از يشاد.ندکمی درشت را چشمانش مسیح

 .اندازدیم بالا را هایشهشیطنت،شان با
 ..هدیگ اینیم ما:+

 .گذارمیم میز يرو را فنجان
 .آمیم الآن بزنم غذا هب يسر هی ببخشید:شودیم بلند عموزن

 .میزند من هب يزریکچشم و
 مشغول امیروسر با را خودم.شدکیم طرفم هب را خودش مسیح

 .نمکیم
 ؟یکنی:+

 .دازمانیم پایین را سرم
 ..یکنزدی ههم این از امهگرفت گر
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 .آیدیم نارگوشمک از درست صدایش
 هوم؟:_
 ..هشیم اتهشیفت همیرس تو هب یکهر چرا دونمینم:+

 .گردمیبرم طرفش هب تعجب با
 .ندکیم اشاره هآشپزخان هب ابروهایش با

 ...مامانم مثلا:+
 .بگویم باید هچ دانمینم

 طرف هب و شومیم بلند.آوردیم هجوم صورتم يهارگ هب خون
 .رومیم هآشپزخان

 .زندیم امهشقیق نارک نبضم.یابدیم جریان هایمرگ بین شیرین یحس
 مبگذار هعلاق يپا هب را تعریفش باید دانمینم.ام شده هپاچدست یمک
 .هن یا

 .اوست خواستار تماما قلبم در یحس
 !مسیح

 ..يداد من هب را حس این تو
 ...یتهاهایت،حرف نگرانی يههم

 .نمک هیکت هاحرف ینا هب نباید ولی
 .ببازم دل نشدم مطمئن يچیز از تا نباید
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 .ردک صبر باید
 ..لکتو و صبر

 خواین؟ینم کمک : گویمیم بلند يصدا رسم،بایم هک هآشپزخان هب
 .شوم وارد هک ندکیم اشاره دست با و اندازدیسالن،م هب نگاهی عموزن
 عموخدمتم،زن در من:_
 .بنشینم میز پشت رویشهروب ندکیم ارهاش عموزن
 ...افتاده هک یجان،اتفاق یکنی راستش:+

 سلام: گویدیم بلند ياهمردان يصدا
 .گردمیبرم
 .آیدیم هآشپزخان طرف هب بعد و شودیم ظاهر در ارچوبهچ در یمان
 ..برگشتم خانواده،من بر سلام:_
 گویدیم يدلخور با و شودیم بلند یساختگ یاخم با عموزن
 يسفرا این از خونوادمون تو ما...بخیر سفر یآقامان...هباش خوشم:+

 ...نداشتیما ییهوی و خبریب
 .ندکیم بغل را عموزن و زندیم صورت يناهپ هب لبخندي یمان
 ...خودم خوشگل بگردم دورت:_
 .ایستمیم مسیح نارک و رومیم بیرون هآشپزخان از

 مردِ نک ولم هع : بیاید بیرون یمان دستان حصار از دارد یسع عموزن
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 ...گنده
 گویدیم سماجت با یخندد،مانیم مسیح

 ...برقصین باهام ندیدم،باید شما یزیبای هب يدختر حالا ،تاهن:_
 .زندیم زانو عموزن برابر و

 اراک این از هبود،دیگ شده تنگ برات دلم : گویدیم لبخند با عموزن
 ..نکن

 چشم:بوسدیم را مادرش دست یمان
 هب هایمذهب یبرخ از بیشتر.خورمیم هغبط شانیصمیم يهطراب هب

 .نندکیم محبت مادرشان
 .ندکیم بغل را ومسیح آیدیم جلو یمان
 ...یآقامان سلام: گویمیم شودیم جدا هک او از

 سلام: زندیم یگرم لبخند یمان
 .نشینمیم مسیح نارک سرجایم

 باهام عشقم؟هنوز یرفت جاک:رودیم هآشپزخان طرف هب یمان
 ...ينرقصید

 آیدیم گوشم نارک مسیح يصدا
 هک يخوند يورد هشد،چیم بدجنسا مادرشوهر این من،از مامان:_

 ؟؟ شده اسیرت ياینجور
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 ...پسرعمو هع:گویمیم يدلخور با
 ویدگٻم شیطنت با مسیح هک نمکیم هآشپزخان قصد و شومیم بلند

 ؟ هنکیم ارک یچ ینکیم صدام ياینجور بشنوه مامانم هاگ نظرت هب:_
 آوردیدرم را من يداده،ادا یپاندول تکحر سرش هب هک یحال در بعد و
 ...پسرعمو هع :

 .نمکیم پرتاب طرفش هب و دارمیبرم ظرف از یپرتقال
 را میوه و آوردیم بالا را هایشدست و گیردیم یتدافع حالت خنده با

 .قاپدیم هوا در
 .رومیم هآشپرخان طرف هب خنده با و گردمیبرم

 .آیدیم سرم پست اشههقهق يصدا
 ...من
 ردم؟؟ک یشوخ او با من

 وبد؟کیم وارهدیوان چنیناین هک آمده قلبم سر یبلای هخدایا،چ
 *مسیح*

 .است گاهش از هر يهاخنده و یکنی درگیر نگاهم
 يهاحرف هب یگاه و زندیم حرف یگاه و است هنشست مامان نارک

 .خنددیم مامان
 .زده زل تلویزیون يهصفح هب هک افتدیم یمان هب نگاهم
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 ..پایتخت يرآوردهاهش از یکی رارکت
 .شمکیم طرفش هب را خودم

 ...نداره یهیجان هک رارشکت...یببین زنده باید رو یدرب:_
 .شودیم مهمتوج
 ..تلویزیون هب بعد و اندازدیم صورتم هب ینگاه
 .آیندیم شک هایشلب

 .ندکیم موشخا را تلویزیون و داردیبرم میز يرو از را نترلک
 گویمیم گوشش نارک

 ..گذشت بود هک ی،هرچیمان نکن رکف یهیچ هب:_
 يرو را دستش و دوزدیچشمم،م در را اندوهگینش چشمان هم باز

 .گذاردیم پایم
 .شدم دردسرت باعث..مسیح ببخش:+

 .زنمیم یگرم لبخند
 ..پیش سالپانزده هب امهبرگشت انگار
 دست در را یمان توپ هک هسایهم پیرمرد گینخشم نگاه برابر منم
 .زندیم فریاد فوتبال زمین داخل يهاهپسربچ سر بر و دارد

 .داشت غم همینقدر یمان نیز،چشمان شبآن
 .دهمیم انکت را سرم
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 .گذارمیم برادر يهشان يرو دست
 ...ین،هیچکن رکف یهیچ هب:_
 گویدیم داربغض یصدای و لبخند با یمان
 ..نمکینم فراموش وقتهیچ لطفتو:+

 .نمکب عوض را بحث باید
 یطرف از.ببینم وجدان عذاب و احساسات درگیر را یمان خواهمـینم
 .امشده یکنی يهاحرف اوِکنجک

 ؟یمان:_
 جونم؟:+
 بوده؟ یچ من،درگیر با ازدواج قبل یکنی یدونیم تو:_
 ؟یچ ییعن:+
 هبش گرم سرش هکاین هواس گفتیم..گفتیم یچیزای هی امروز ببین:_

 یرانندگ يلاساک و هگواهینام هواس ،عموهنکن رکف یچیزای هی هب و
 ..امسال همین ماه آذر..ردهک نامشثبت

   دگوییم و داردیبرم را اشیچا فنجان برد،آرامیم بالا را ابروهایش یمان
 ..+:آره

 ؟؟یچ خب:_
 اسم بود یچ ....اممم اسمش؟ بود یچ ...اممم ... يخواستگار درگیر:+
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 ؟ عمووحید دوست این
 جویدهجویده هایمدندان بین آرام،از.شومیم خیره مبل يهپای هب
 گویمیم

 سیاوش؟:_
 مخالف عمومسعود...بوده سیاوش يخواستگار درگیر آره... آره:+

 ...یکنی ولیبوده،
 .مانَدیم ناقص یمان يهمامان،جمل و یکنی ورود با

 ..باشد من نفع هنشدنش،ب املک شاید
 ...سیاوش يهمسر هب هتداش اصرار یکنشنوم،نی هک
 .نشیندیم هبافاصل نارمک آرام یکنی

 .نمکیم نگاهش
 ...روشن ياوههق درشتِ يهاچشم ،یتابهم سفیدِ و شیدهک صورتِ

 ..است ردهک هرخن قلبم حد،در این تا هک دارد هچ رههچ این
 .دهدیم انکت صورتم برابر را دستش یکنی
 .آیمیم خودم هب

 ؟ه...چیوم؟ه:_
 خوبین؟:زندیم يخندلب یکنی

 نمک جلوه يعاد نمکیم یسع
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 ..خوبم آره.. آره:_
 .داردیبرم را اشمیوه بشقاب و شودیم خم یکنی

 يچیز چرا مسیح:گویدیم تعجب با هنشست یمان نارک هک مامان
 ...مامان بگیر پوست ؟میوهيخورینم
 ..مامان خورمینم:_
 ..عموزن براش گیرمیم پوست من:گویدیم یکنی

 .نمکیم نگاهش
 ..لطف ههم ،اینیربانهم ههم این
 عمیق قدراین و باشد هنداشت من هب نسبت یحس هیچ شودیم مگر

 ..بزند لبخند
 و گذاردیم بشقابم وندر را شدهقاچ يهاپرتقال و شدههحلق يخیارها

 .گیردیم برابرم را یدستپیش
 بشقاب درون رنگارنگ يهامیوه و قشنگش لبخندِ هب ینگاه مردد

 .نمکیم
 .ندکیم باز و گذاردیم هم يرو را هایشکطمئن،پلم

 .شومیم خوردن مشغول و گیرمیم دستش از را بشقاب
 .نباشد سیاوش تن هب سر خواهدیم درونم از یچرا،حس دانمینم
 *یکنی*
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 .آورمیدرم چالیخ از را سالاد ظرف
 با يباز مشغول هک اندازمیم یمان و مسیح هب پنجره از ینگاه

 جااین تا خواندنشان يرک و هاخنده يصدا و ندهست یدستفوتبال
 .آیدیم
 .گردمیبرم عموزن طرف هب

 .ایستاده اجاق هب رو من هب پشت
 .ایستمیم نارشک و نمکیم پر قدم چند با را مانبین يهفاصل

 .نمکیم هایمهری مانهم عمیق ینفس با را فسنجان خوش يبو
 گویمیم ناخودآگاه

 ...يامزهخوش يبو عجب:_
   .زندیم یشیرین لبخند عمونز

 ..هباش مزهخوش هم اشمزه اشک+:
 ..هست هم پلوکزرش يوا....لعاب و رنگ این ..هست هک همعلوم:_
 .ندکیم نگاهم همادران عموزن
 ..شدیم جمع هم دور هامدت بعد امشب:+

 ارب پلوکزرش خاطرش هبود،ب نیومده جااین بود وقت یخیل هک مسیح
 ..گذاشتم

 ..رسیده تازه هک مه یمان
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 ..هراه يهخست
 ..داره دوست هک بپزم فسنجون براش گفتم
 .دارد را هایشهبچ يهوا چقدر.خندمیم و اندازمیم پایین را سرم

 لمث مادرم،حتما همشاب موقعیت ر،باهش این زنان یتمام ردمکیم خیال
 .هستند هایشانیمانهم و هایدورهم و مد یپ مدام او

 خورد از.نگرانند مدام هک ياساده و صاف مادران نیستند مک انگار اما
 ..هایشانهدغدغ و یزندگ تا هگرفت هایشانهبچ كخورا و

 ..يدار تدوس فسنجون توام دونمیم..خانمعروس ینش ناراحت:+
 ..نیست مامان هشبی اصلا عموزن

 .برمیم یپ هتکن این هب بیشتر گذردٻم هک هرچقدر
 .افتدیم یمان و مسیح هب نگاهم

 ..هگذاشت مسیح يهشان بر دست یمان و اندایستاده هم يروهروب
 .بود شده تنگ هم يبرا شاندل حتما

 اهتن ههماین وقت آن داشتم،شاید برادر یا خواهر هم من اشک
 ..نبودم
 .اندازمیم پایین را سرم ند،سریعکیم نگاهم مسیح
 .نمکیم رکتش و زنمیم لبخند

 ..هنکن درد دستتون...عموزن افتادین زحمت یخیل:_
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 .ندکیم نگاهم دلخور عموزن
 .شومیم نگران

 زدم؟؟ يبد حرف من من...:_
 ..عموزن نگو من هب جانیکنی:+

 .آوردیم الاب را دستش هک بگویم يچیز خواهمیم
 محسوب عموت،زنیبش هخون این عروس هکاین از قبل دونمیم:+

 ..شدمیم
 ..هع عموزن از ترکنزدی یخیل مادرشوهر نیمک قبول باید یول

 .اندازمیم پایین را مطیع،سرم و مظلوم
 بگم؟؟ یچ پس خب:_
 ...شراره بگو:+
 صلاا ...شراره بگم شما هب من هادبییب یخیل ...عموزن هن يوا:_

 ..نزنین حرفشم
 ..مامان بگو پس:+
 ؟یچ:_
 ..لطفا ....هدیگ مامان بگو:+

 .دهمیم انکت ناچار،سر
 و بمانیم مسیح و من و شود تمام اجرام این هک يروز از ترسمیم
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 .ایمردهک ایجاد خانواده در هک یتغییرات
 ..بگین يچیز هی من هب خواستینیم شما ..یراست:_
 .ددهیم انکسرت مشتاق عموزن
 ...بگم برات تا جااین بشین بیا بدو آره... آره:+

 .نشینمیم عموزن نارک و شمکیم عقب را یصندل
 *مسیح*

 .چرخانمشیم و شمکیم خودم سمت هب را چپم تدس زیر يهمیل
 .شودیم یمان يدروازه وارد سرعت با و خوردیم قل توپ
 گویمیم و اندازمیم یمان هب ینگاه

 ..یازده هب اردههچ:_
 .دنکیم پرتابش شدت با و گذاردیم بانشدروازه يپا زیر را توپ یمان
 .شده خوب یخیل یکنی با اتهرابط بینمیم:+

 .گیرمینم توپ از را نگاهم
 .ندکن پیدا تکحر قدرتِ یمان تا نمکیم راست و چپ را دفاعم

 ؟یگیم یچ:_
 هنکیم پرت طرفت هب پرتقال و گیرهیم پوست میوه واست:+

 ؟؟هخبری..و
 نکبازی يپا زیر از را توپ و چرخانمیم را دفاعم نکبازی هشدت،س با
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 .گیرمیم یمان يهحمل خط وسطِ
 ؟؟يخبر هچ مثلا:_
 .است بر از را هایمکنیکت یمان

 .نمکب زمینش وارد را توپ نتوانم تا چرخاندیم را اشهحمل خط مدام
 قرار و قول یا هرفت یادت رو یکنی با قرارت و قول هاگ گمیم:+

 ...گذاشتین يجدید
 دومیم لامشک میان

 پوست واسم میوه تا دو بیچاره ؟؟دختر یمان یگیم داري یچ:_
 ،...یرفت جاهاک تا گرفت،تو

 ..تو هنوز تو نبود یکنی هاگ یدونیم
 .آورمیم پایین را صدایم

 ...پول در هب در من و يبود بازداشت تو هنوز تو:_
 ...استهدیگ چیز فمحر یول..گرم دمش...دونمیم هک همعلوم:+

 شدت با بانمدروازه يپا زیر از تا دهمیم پاس عقب هب را توپ دوباره
 .برسانم هحمل خط هب

 ؟؟هچی حرفت:_
 ...یکنی رو هتوع هتعصب..یکنی هب هتوع خاص نگاه حرفم:+

 ....یکنی هب هتوع يهعلاق حرفم
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 .شودیم خارج دستم از اختیار
 ، یثکم هیچ بدون او و رسدیم یمان يهحمل نکبازی يپا زیر توپ

 امدروازه وارد را بدهد،توپ دفاع و ردنک رکف لتهم هکاین بدون
 .ندکیم
 .دهدیم نشانم و رددایبرم را لبخند،توپ با

 ..من تو،دوازده اردههچ:+
 .شمکیم یعمیق نفس
 .ارمکیم باندروازه يپا زیر و گیرمیم دستش از را توپ

 .برسد نظر هب يعاد لحنم و صدا نمکیم یسع
 دارم؟؟ هعلاق یکنی هب من هگفت یک:_
 .نمک رد را توپ گذاردینم یمان
  .چرخاندیم را اشهحمل خط هوقفیب چنانهم

 خودم از بیشتر رو تو من..هبگ يچیز یسک نیست زم+:لا 
 ...مسیح نگرانتم..شناسمیم

 باش خودت نگران تو:_
 .ندکیم نگاهم هثانی چند یمان

 يهانکبازی يپا زیر را ،توپیمان يهاعللت بین تا است فرصت ترینهب
 .برسانم امهحمل
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 .ندکیم يباز جمعِ را حواسش و شودیم اشتباهش همتوج یمان
 گویدیم حال عین در
 يارک هر يدار حق تو...هاتیقانون و یشرع سر،همیکنی هرحال هب:+

 ...يخوایم
  ...نگرانتم مسیح اما

 ترسمیم...نداره تظارشوان هک خورهیم هضرب یجای از آدمیزاد میگن
 پدربزرگ،از و شد حل بابا و عمو يهمسئل هک،هدیگ صباح چند

 متمو رو هغائل این تخواس ازت یکنی یرد؛وقتک نظرصرف ایتشکش
 ...ینک
 ...دادنش طلاق هب هنش گرم دلت و دست ترسمیم..مسیح ترسمیم
 .نمکیم شوت اشدروازه طرف هب را حرص،توپ با

 ..امخوابیده
 دارد یسع یکی بینم،امایم را رویا ترینقشنگ و امخوابیده انگار

 .بدهد نشانم را يبیدار يدنیا و ندک بیدارم
 ...است یانم با حق هک دانمیم

 .بپذیرم ندارم دوست اما
 ارهم بانشدروازه يپا زیر را امیسرعت يه،ضربيخونسرد با یمان

 .ندکیم
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 .است فایدهیب ارکان...است شده رو یمان پیش دستم
 ..هطبیعی املاک اینم..شدم هوابست شهب مک هی فقط من فقط... من:_
 .رساندیم اشهحمل نانکبازی يپا زیر را توپ یمان
 پرسدیم یخاص لحن با

 ؟؟هبستدل یا هوابست:+
 .شومیم یعصب
 بدل و رد نانمکبازی بین ارتهم با و شمکیم بیرون پایش زیر از را توپ

 .نمکیم اشزهدروا داخل ایتهن در و نمکیم
 .دهدیم نشانم و داردیبرم را توپ لبخند با یمان

 .است نندهکهدیوان آرامشش
 ...پونزده،دوازده...داداش زدي گل:+

 پرسمیم هلافک و زنمیم مرک هب دست
 ؟؟هچی حسابت تو؟؟حرف یگیم یچ:_
 .رساندیم رویمهروب را خودش و زندیم دور را میز یمان
 .نشیندیم فرشسنگ يرو و گذاردیم امهشان يرو دست لبخند با

 اومده؟؟ خوشت یکنی یچ از بگو كر:+
 خاص اتکن دومک هب بگو حالا..يشد علاقمند یکنی هب تو دونمیم من

 ..مثبتش و
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 .نشینمیم نارشک
 ارکان و گفتندروغ مجال.شناسدیم را بَمم و دست،زیر فک مثل

 ...نیست
 ..هخاص جور هی یکنی...یدونیم خب:_
 ...چیش ههم
 ...گرفتناش رو

 ..شدناش سرخ
 ..شیدناشک خجالت
 ..ردناشک محبت

 ..خورمیم ،شیرهصبحون يجا هب من یگفت شهب تو هیادت
 ؟ خورد خواب قبل شب باید رو شیر تگف هم یکنی

 .دهدیم انکت سر یمان
 يبرا چرا دهد توضیح پدرش هب خواهدیم هک دارم را ياهپسربچ حسِ

 را اشهمدرس مسیر در روشگاهف ویترینِ پشت يهدوچرخ جایزه
   ...میخواهد

 عسل و شیر برام خواب قبل شب حالا،هر تا شب ونا از ی:مان_
 ..هنکیم درست
 ...ستنی متحجر
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 ...نیست امل
 ..نداشتم جاهیچ قبلا هک دهیم مهب یآرامش هی

 ...منو دختر،بلده این انگار اصلا
 ..هنک آرومم هتونیم يچطور حرفاش با هدونیم

 .اندازمیم پایین را سرم
 ..گفت شودینم را چیزها یبعض.ندارم گفتن يبرا یحرف دیگر

 ..داد شرح شودینم
 ..نیدگنجا لماتک تحقیرِ در توانینم

 ...ردک حس هبست چشمِ با باید را حوادث یبعض
 ..شنید باید
 ...جان،شنید گوشِ با باید

 .گویمینم یمان يبرا چشمانش از
 عمیقِ برقِ و اندستاره از پر هک نشچشما درون درشتِ يهاهتیل از

 ...درونشان
 ياهب هب هم را هایش گفتن }پسرعمو{ یحت هک بخششروح يصدا از

 .خرمیم جان
 غشش و غلیب و صاف و یتابهم ورتص
 ...گفت شودینم
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 .نمک هواگوی را همسرم يظاهر يهایزیبای برادرم يبرا توانمینم
 .شودیم بلند و گذاردیم امهشان يرو دست یمان
 ...من برادر یباخت رو دینت و دل...هن:+

 ...رفت يشد عاشق
 .گرددیبرم و شودیم دور من از قدم چند

 .نمکیم نگاهش منتظر
 ...ینگفت ظاهرش از هلمک هی يردک تعریف یکنی از ههم این+:

 هشینم برات يارک هدیگ متأسفم...يشد یکنی عاشق رسما ییعن
 ..ردک
 .خنددیم و دهدیم انکت سر شیطنت با و

 شومیم بلند
 ؟یمان یگیم پرت و چرت چرا:_
 ...بدون ،حالایدونستینم هاگ...گمیم يجد نک باور:+

 ...عـــا...شــــق..هبخش داداش،دو يشد عاشق
 .نمکیم نگاهش گیج
 است؟ شیرین و لطیف قدرعشق،این واقعا
 هب قلبم صدایش،آرام،از شنیدن یا یکنی دیدن با هک،كپا احساس این

 است؟؟ شود،عشقیم پمپاژ بدنم قاطن تمام
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 حیاتم و گیردیم نبض هایمرگ در هک یشیدای و جنون این
 است؟؟ بخشد،عشقیم

 چیست؟ سرانجامم پس...امشده عاشق واقعا من اگر اما
 ند؟ک رفتن قصد یکنی ندکنباشد؟ درست یمان يهاحرف ندکن
 برود؟ و ندکب امهخان البدک از حرو ندکن
 بخشیده؟ امهخان يهارگ هب خودش هک باشد یجان الموتکمل ندکن

 ...برود وقت،اگرآن
 ...شده لگدمال هک يغرور و هستکش هک یدل و مانمیم من
 .دهدیم انکت صورتم مقابل را دستش و نشیندیم برابرم یمان
 جان؟مجنون یجایک شد؟؟ یچ:+

 .شومیم بلند جا از هلافک
 .شانمکیم صورتم يرو امآر بعد و دهمیم تکحر موهایم بین را دستم

 ضرب زمین يرو راستم يپا يهپاشن با و ایستمیم سرجایم
 جان مکمک بعد و شودیم خارج امحنجره هت از صدایم،ابتدا.گیرمیم
 .گیردیم

 ...من هب لعنت...من هب لعنت:_
 .ایستدیم رویمهروب و شودیم بلند یمان
 ...ترآروم مسیح؟؟ ینکیم ارک یچ:+
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 ..خورهیم مهب خودم از حالم یمان امهجنبیب یخیل من:_
 ...يدار حق هم پسر؟تو یمیگ یچ:+

 ...هبیفت اتفاق این بود نکمم بود تو يجا سیمکهر بالاخره
 ...هخوشگل،مهربونه،باکمالاته؛هاخلاقخوش یکنی..هطبیعی خب

 .رسدینم مغزم هب خون هلحظ کی
 .ندک تمجید را همسرم ظاهر ،هغریب يمَرد هک نمک تحمل توانمینم
 .دهمیم عقب،هلش هب و وبمکیم یمان يهسین تختِ مکدست،مح با

 ....بعد یمیگ یچ مهبف اول...یمان شوهخف:_
 .ندکیم صاف را پیراهنش و زندیم يلبخند یمان

 .گردمیبرم دوباره و شمکیم یعمیق نم،نفسکیم پشت او هب
 نباید من..من اصلا..دادم دست از رو نترلمک هلحظ هی...ببخشید:_

 ...شدمیم يباز این وارد
 .گذاردیم هایمهشان يرو را دستانش یمان
 ...مسیح:+

 ...پسر هطبیعی همش اینا...منو ببین...باش آروم
 ...توینگران ممهفی؟ميندار اعتقاد سرنوشت يباز هب

 بدشون یعالجناب از هم داداشزن همعلوم هک یجایاون از یول
 ...نمیاد
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 .شومیم خیره یمان چشمان هب تعجب با
 ؟یگیم یچ:_

 .ندکیم خم چپ هب یمک را سرش
 ...نک نگا اینورو:+
 .گردمیبرم

 .دنکیم تماشایم يخندلب با و ایستاده اجاق هب رو مامان نارک یکنی
 .دزددیم را بیند،نگاهشیم هک مرا

 .اندازمیم پایین را سرم
 .دهمیم قورت را بغضم

 ..سیاوش امثالِ از هک هطبیعی بیاد؟؟خب خوشش من از باید چرا:_
 .دهمیم قورت را دهانم آب
 .نمکیم ینارضایت احساس خودم عمرم،از در بار اولین يبرا

 ...نبودم اش،این،منک
 ..بودم سیاوش هشبی یمک طفق اشک
 ..یکنی محبتِ نداشتم،جز هیچ دنیا ندار و دار از اشک
 ...یکنی قلب يهخان.داشتم دنیا در هخان کی فقط اشک

 .نمکیم جدا امهشان از را یمان يهادست و مزنیم يزهرخند
 گویدیم یمان



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 872  

 

 ؟؟ینگران اینقدر چرا:+
 ...دعمووحی هب..یکنی هب ؟؟هرفت یادت قرارام و قول:_
 !همردون دادم،قولِ قول من
 گویدیم امید با یمان
 ...مسیح نباش نگران:+

 رو تو هم یکنی هاگ...ینکب خودت عاشق رو یکنی یتونیم نک باور
 ...همونینم تونبین يقرار و قول هدیگبخواد،

 ..جاریست هایمسلول تمام در یسرخوردگ احساس
 بودم ردهکن حقارت حد،احساس این تا عمرم در وقتهیچ

 باید چرا یکنی...بنداز من هب نگاه هی...یمان تو یخیالخوش هچ:_
 ..هبش من مثل یکی عاشق

 ..بده گوش من هب مسیح:+
 راحت،قلب یخیل و ینک مدیریت ،یجنگ هفرماند هی مثل یتونیم تو
 ...ینک تصرف رو یکنی
 حاضرم میل مالک با من خاطر همین هب یشناسینم رو هاخانم تو
 ..نمک تکمک

 ؟ هن یا خوايیم..يبخوا خودت باید اول ولی
 .شومیم دور او از و نمکیم یمان هب پشت هلافک
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 .آیدیم سرمپشت از صدایش
 ..وایسا دلت خواهش ي،پاهمردون..وایسا پاش يدار دوسش هاگ:+
 ...هبش قلبش يهالضممشمول نباید ادم عمووحید قول به
 فرمانده؟؟ صدامو يشنویم
 *یکنی*

 .امشده خیره عموزن ورتص هب مشتاق
 گویدیم عموزن
 تولد واسش نذاشت وقت هیچ هاشيغدباز همین هواس..هدیگ آره:_

 این و شدم مرد و دمش بزرگ من هدیگ گفت شد هک هسالده.بگیریم
 ..بگیریم براش نتونستیم ساده تولد کیک هی یحت..حرفا
 ..ترسمیم مسیح از یهیبت،خیل این با ،منهباش خودمون بین

 .خندمیم
 دهدیم هادام عموزن
 ..هنکیم فرق شرایط امسال یول:_
 رو ههم و بگیرم براش بزرگ تولد هی هک ینکیم مکمک امسال تو

 نم،آره؟کب دعوت
 .بگویم هچ دانمینم

 .امهگرفت قرار محظور در شدت هب
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 دیگر طرف از و نمک رد را عموزن يیار دست توانمینم یطرف از
 .آیدینم خوشش ارک این از مسیح مطمئنم

 این از دونینیم خودتون یوقت...جانمامان هآخ ییعن...عمـزن هآخ:+
 ...آدینم خوشش ارک

 ...هگینم هن یبگ شهب تو هاگ مطمئنم من..دخترم هآخ:_
 .بگیرم خوب جشن هی واسش دارم دوست من

 هن: آیدیم هآشپزخان يورود از ياهمردان و مکمح يصدا
 .گردمیبرم هراسان

 دوست یدونیم یوقت جانمامان: ایستاده در ارچوبهچ در یمان
 ؟ ینکیم اصرار یکنی هب ،چرانداره

 براش امسالم..دآینم خوشش چیزا این و سورپرایز و بازیاهبچ این از
 ..پارسال با نداره یفرق
 ..ردهکن امضا هک بنیادین تحول ،سندهگرفت زن
 .اندازدیم پایین را سرش یناراحت با عموزن

 و؟ک مسیح: پرسمیم و نمکیم یقدردان یمان د،ازلبخن با
 ...هبزن قدم رفت :گویدیم و رودیم چالیخ طرف هب یمان

 .رومیم يورود طرف هب سرعت هب
 .اندازمیم بیرون هب ینگاه
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 .بینمیم حیاط ياهانت یکتاری در را مسیح بلند قامت
 هب را خودم بلند یهایقدم با و دارمیبرم را مسیح اتاق،کت از

 .رسانمیم هزخانآشپ
 ...سرده بیرون يهوا..یآقامان:+

 ش؟هب بدین رو تک این هشیم
 ..هک هشیم ترحال؟خوشيبرینم خودت چرا: خنددیم شیطنت با یمان
 هآخ:گویمیم و نمکیم مرتب را اميروسر يهگوش خجالت با

 ...ترسمیم مک هی...تونسگ
 .رودیم يورود طرف هب و گیردیم دستم از را تک یمان

 ...ممنون:گویدیم و زندیم یکگذارد،چشمیم دستگیره يرو را تشدس
 ..چیست يبرا رشکتش دانمینم

 بعد شبهس هک يلجباز يهپسربچ و اممانده من حالا هست هک ههرچ
 ..آیدینم خوشش سورپرایز از و است تولدش

 پدرها! نانکیآشت يبرا باشد یخوب فرصت رسدیم نظر هب
 *مسیح*

 .زنمیم قدم يپدر يهخان سالِنهک و قطور يهادرخت بین
 .است درگیر ذهنم

 ...قلبم تند يهاتپش و یکنی ي،رفتارهایمان يهاحرف مشغول



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 876  

 

 بخشدیم نبض...جانم هب دهدیم ضربان شنام آوردنزبان هب یحت چرا
 ...امیزندگ هب
 ...مرددم..امهلافک

 .برگردم شودیم باعث سرم پشت هابرگ خشخش يصدا
 .ایستدیم رویمهروب یمان
 ...رسید غیب از بیا،شاهد:_

 .گیردیم سمتم هب را تمک و
 شاهد؟؟:+

 .زنمیم زل یمان هب و نمکیم آستین داخل را راستم دست
 ؟هنکیم رکف تهب هم یکنی نگفتم..آره:_

 .گردمیبرم یمان طرف هب و پوشمیم را چپم آستین
 گویدیم و اندازدیم بالا را ابروهایش شیطنت با

 ...سرده هوا گفت اد..فرست خانمت:_
 .شومیم گرم

 يرو يلبخند و گیرمیم گر درون اسفند،از يروزها سردترین در
 .ندکیم هوفکش هایملب
 .رویمیم هخان فطر هب یمان با قدمهم
 دهیمیم گوش پاهایمان زیر کخش يهابرگ خشخش هوت،بکس در
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 .نیمکیم نگاه سرمان يبالا يپرستاره سقف هب و
 .آیدیم هخان در شدنهبست و باز يصدا

 .دآییم ما طرف هب قدم چند و هانداخت اشهشان يرو را ،پالتویشیکنی
 .اندازدیم سرمانپشت هب ینگاه ترس با
 زودتر گفتن مامان..است آماده شام بیاین ...پسرعموهــــا:گویدیم

 ..بیاین
 .رسیمیم اشیقدم چند هب

 مــامــــان؟؟: پرسدیم تعجب با یمان
 ..شرارهمامان..آره:گیردیم دست در را شالش يهگوش یکنی
 .نمکیم نگاهش ستایش و لبخند با

 ....هنشون دومین اینم : زندیم لویمهپ هب ياهسقلم یمان
 .نمکیم نگاه صاف آسمان هب و برمیم بالا را سرم

 باشد؟ یمان با حق شودیم ییعن
★ 
 .زنمیم را آسانسور يهمکد

 .شوندیم هبست هادرب
 .ایستاده هآین هب ور نارمک یکنی

 یجواب از ترسمیم...میدنهنف و میدنهف نپرسیدن،بین و پرسیدن بین
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 ..بشنوم است قرار هک
 ...ینکب برف زیر را سرت کبک هشبی است ترهب یگاه

 .رومیم لنجارک خودم با
 پرسمینم،مک نگاهش هکاین بدون

 خبر؟؟ هچ پسرهاین از پسره... این_ : 
 ؟یک:ندکیم نگاهم تعجب با یکنی

 .دهمیم قورت را دهانم آب
 ..شده دیر یمک یپشیمان يبرا اما
 ...بود خواستگارت هک لوس يپسره این...عمووحید دوست همین:_
 پرسدیم حیرت با یکنی

 دونین؟یم جاک از شما:+
 ياینطور شناسینینم هک یسک راجع نیست درست..پسرعمو بعدم

 ..نینک صحبت
 ..هاوشآقاسی اسمش..داره اسم امپسرهاین

 .گیردیم هفاصل من از سرعت هبیکنی و ایستدیم آسانسور
 .شودیم روشن هپلراه يهاورودمان،چراغ با

 .آورمیدرم جیبم از را لیدک و ایستمیم واحد در يجلو
 ..ینکیم دفاع ازش خوب چقدر:_
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 یحت نبود حاضر بابامم...دارین شما هک هبدی عادت هچ این دونمینم:+
 ..بیاره اسمشو

 .شومیم هخان وارد یکنی از زودتر ودمخ و نمکیم باز را در
 عوتد نور ضیافت هب را ه،خانهضرب کی با و برمیم برق لیدک هب دست

 .نمکیم
 .شودیم وارد سرم پشت یکنی

 ار در و گذارمیم در يرو یکنی سر يبالا را دستم و گردمیبرم سریع
 .بندمیم شدت هب

 تکحریجلو هکاین يراب و من با برخورد از يجلوگیر يبرا یکنی
 .چسبدیم در هبگیرد،ب را امیانهناگ

 .برمیم صورتش کنزدی را سرم
 کنزدی مچپ دست و است در يرو سرش يبالا راستم دست

 .دستگیره يلویش،روهپ
 .شده دستانم حصار اسیر یکنی

 یمک پایینش لب و اندشده فراخ هایشکمردم.ترسیده اراکآش
 .لرزدیم

 خیره من هب دوباره و دهدیم قورت را هانشدبندد،آبیم را چشمانش
 .شودیم
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 ..پسرعمو:زندیم صدایم مضطرب و آرام
 .امیعصبان

 را امیغیراراد يارهاک يجلو توانمینم و شده هبرجست گردنم رگِ
 .بگیرم

 ،پسرعمو؟؟هان؟؟من و هسیاوش اون چرا:_
 .دهدیم انکت راست و چپ هب را سرش ترس با یکنی

   .ردهک گم را مادرش و پدر هک شده ياهدختربچ هشبی
 بگم؟؟ باید یچ +:من...من

 "مسیح" بگو مهب بعد هب این از:_
 ...هآخ:+
 ؟؟هباش...گفتم هک همین..نداره اما و هآخ:_

 و بالا را سرش بار سریع،چند و دهدیم قورت زحمت هب را دهانشآب
 .ندکیم پایین
 .نمکیم نترلک یسخت هب را امخنده
 .شومیم دور او از قدم چند و دارمیبرم رشس يبالا از را دستم

 بودي! ترسیده چقدر امهسایهم يهدختربچ
 ..داد لمد دست ارک هایت شدن سفید و سرخ همین

 دامک مدیون را هایمرگ درون يجار خوبِ حسِ این دانمینم
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 ؟ امهنداشت کنیعمل
 گناهت دامک تاوان را من چون یمجنون نارک حضورت دانمینم یحت یا

 اند؟؟هنوشت
 .امهگرفت را خودم هست،تصمیم هک ههرچ

 .توست قلب يهقلع هدفش،فتح هک شومیم یجنگ يفرمانده
 را دلت يهاهپای دهمیم دستور چشمانم پوشیکمش يسربازها هب

 .بلرزانند
 خواهم عاشق را تو ،منیباش هنداشت هم دوستم اگر یحت

 ..قلبم در ابد حبس هب نمکٻم ومتکمح...ردک
 ه،چیبخواه هچ.بود یخواه من دستان حصار ،درههمیش تا تو

 .مانیمیم هم نارک ابدالدهر تا تو و منینخواه
 ...شد خواهم قلبت صاحب

  ..ینخواه اگر یحت
 *یکنی*

 .گذارمیم میز يرو مسیح يروهروب را يچا فنجان
 زندیم لبخند

 ممنون:_
 جان نوشِ:+
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 خودم يبرا یرپن و ،نانیکوچک يهلقم و نشینمیم یصندل يرو
 .گیرمیم

 گویدیم مسیح
 ...دیشب:_

 .ریزدیم يهر دلم
 ترس بود،احساس ایستاده من از یچندسانت يهفاصل با هک دیشب

 .گرفت را وجودم يههم
 من،فرصت مغز هب و شدندیم ردیف هم سر پشت وارلماتش،مسلسلک

 .دادندینم تحلیل و هتجزی
 یهایکمردم با و دهمیم قورت را دهانم دیشب،آب يیادآور با

 .شومیم خیره مسیح هب شدهدرشت
 .شده بدم حال همتوج نظر هب

 .خنددیم شیطنت با
 پرسمیم و گیرندیم هاصلف هم از یسخت هب هایملب
 دیــ...دیشب...؟؟:+
 ؟هت،نهب ردک اصرار مامــان یخیل دیشب:_
 خورمیم جا
 ؟یچ يبرا اصرار:+
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 .."عموزن" ینگ شهب هک:_
 ..نمک مخالفت هک شیدمک تخجال یآره،یعن:+
 .نشیندیم دلم هخاص،ب جور کی اشخنده.خنددیم هم باز

 .است لبخند خاصیت این
 .ندکیم ینکنم و بخشدیم جذابیت.آیدیم ياهقیاف هر و صورت هر هب

 .دنیاست لبخند ترینمسیح،خاص اما،لبخندِ
 .شودیم هاهپسربچ هند،شبیکیم معصوم را اشرههچ
 خاص و یداشتندوست و جذاب مردِ کبر،یکتم و مغرور مسیحِ از
 .سازدیم

 .ندکیم ترهب را قلبم حال ،لبخندشهالقص
 ..هخوب ياینجور:_

 ..امانمم هب آفرین
 ...عموزن هبگ مادرشوهرش هب آدم هک نداره خوبیت هرحال هب
 .خنددیم هملاحظیب بندشپشت و

 مویگیم هگلای یچاشن خاص،با یلحن با و زنمیم يلبخند ناخودآگاه
 ...،پســرعمــوهعـــ+:

 .بلعدیم را اشخنده درجا مسیح
 گویدیم و ندکیم یکترسنا اخمِ
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 نیست؟؟ زدم، حواض حرفامو دیشب ردمک رکف:_
 دهمیم قورت را دهانمآب
 ؟یچـ:+
  ...پسرعمو یمیگ مهب نمیاد ،خوشمیکنی:_
 ...هآخ خب:+
 مهب هک ینک قبول و يبگیر قرار یرودربایست تو بازم هشیم یچ:_
  'مسیح' یبگ
 ...پسرعمــ هآخ:+

 ..شودیم بلند و زندیم میز يرو دست با هلافک مسیح
 .بندمیم را چشمانم

 ؟ خواهدیم خواهد،ینم من از هک یخاص چیزِ
 عمو،زن و مامان يجلو بارکی است نکبرود،مم پیش اینطور اگر تازه

 .شوند آب بر ها،نقشهنقش يههم و نمک اشتباه
 مانیصور ازدواجِ و مسیح و من قرارداد همتوج بابا هکاین تصور از

 .لرزدیم شود،تنم
 ....نیاورد را روز آن خدا

 .بزنم لبخند نمکیم ینم،سعکیم باز هک را چشمانم
 .هگذاشت مرشک دور را دستش و ایستاده من هب پشت



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 885  

 

 مسیح هباش ..هباش:+
 .گرددیبرم

 .ندکیم نگاهم لبخندش ترینقشنگ با
 نزما يفیلما این بازیگر نمکیم حس یمیگ هک رعموپس...شد حالا:_

 ..امیقاجار
 .زنمیم لبخند آگینشرم

 .نشیندیم سرجایش دوباره
 ...داره خوردن هصبحون این حالا:_

 .مالدیم هخام رویش و داردیبرم تست نان ياهکا،تهاشت با و
 .نمکیم پر را اشیخال فنجانِ و دارمیبرم را يقور
 هک گرفت اجازه طلاخانم ،هخون بیاین هکاین قبل دیروز یراست:+

 ..نیاد ارهن هواس امروز
 .داردیبرم را فنجانش

 بخرم؟ یچ ارهن هواس ،پسهنکن درد دستت:_
 ..هدیگ نمکیم يآشپز خواد،خودمینم یهیچ ...پسـ خوادینم:+
 ..زحمتت خوامی،نمیکنی:_

 !متنفرم هک اريکدوم،یم لامشک میان
 گیرهینم ازم یوقت ...امیآشپز شقعا گفتم هم قبلا بابا،من هن:+ 
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 رو طلا هک نمیاد خوشت پختمدست از شما ردمک رکف من...هک
 ..آوردین

 یبلای هچ دانمینم هم خودم.زنمیم پا و دست مفرد و جمع ضمایر میان
 !آمده لغاتميهدامن سر

 گویدیم همسیح،دستپاچ
 ..پختتمدست عاشق واقعا من...من:_

 .ریزدیم يهر دلم
 .نزنم لبخند تا نمکیم نترلک را خودم یسخت هب

 .شودیم خیره چشمانم در مسیح
 ..گیرچشم همان،برقِ
 ..گیـــرا همان،نگاهِ

 .لرزدیم دلم
 ..ردنشک باشد،اعتراف سخت شاید

 .امشده هاچشم این درگیر هک مطمئنم تقریبا حالا اما
 دهدیم هادام اشهمردان لحنِ و بم يصدا با

 ياراک خوامینم..یبش هخست تو خواستمینم فقط من:_
 ..ینرس دانشگاهت و درس هب تو هبش ،باعثهآشپزخون

 ؟ یمهفیدنیاست،م ولویتا ترینمهم من يآسایشت،برا و تو آرامش
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 .ندکیم یپیاپ يهاهانکت مانهمی را اش،دلمیصوت يتارها لرزش
 هک افیستک عمر تمام يصدا،برا این و لحن این جملات،با این
 .باشد هرشبم يهنعاشقا يهایلالای

 .امشده خمار نمکیم حس
 .اندافتاده هم يرو و اندشده سنگین هایمکپل انگار

 .آوردیم جلو را صورتش و شودیم خم میز يرو
 هردومون اممعده و من هباشهنداشت یلکمش تو يبرا واقعا هاگ:_

 .شده تنگ پختتدست برا دلمون
 .زندیم را قشنگش لبخند و نشیندیم صاف

 .ردمکیم ثبت را لبخند این و رههچ بودم،این نقاش قسم،اگر داخ هب
 دلم هک بدهم نشان هکاین بدون و دهمیم قورت را دهانم آب

 گویمیلرزیده،م
 ...ندارم یلکمش واقعا..هن:+

 ..بگویم يچیز توانمینم دیگر
 هم جاهمین تا.نمک رو را دلم دست یاضاف حرفِ هلمک کی ترسم،بایم

 .ماهرفت پیش یخیل
 .شومیم بلند جا از سریع

 .ترسمیم



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 888  

 

 ..ترســمیم حرام نگاهِ از.ترسمیم ردنکگناه از
 ....ترســــــــمیم بستندل از...ترسمیم شدنهوابست از

 .دهدیم هیکت یصندل یپشت هب مسیح
 گردن افتاده زحمتمون هک...هدیگ نیاد طلاخانم فردا از بگم پس:_
 !خانمیکنی

 .زنمیم لبخند
 گویدیم هک بگذرم اشیصندل پشت زا خواهمیم

 ..بیام رسمینم ارهن هخانم،واس دارم هجلس يردارهش تو من:_
 تهب رو جدیدم يپروژه یشیرین باهم،من بیرون بریم هم شام هواس
 بدم

 .ببیند را نشمکوا تا گرددیبرم و
 ..هشینم هک شب :+
 ؟؟هشینم چرا:_
 ...دعوتیم شام هواس هآخ:+

 .ایستدیم برمبرا و شودیم بلند مسیح
 .نمک بلند را سرم ردنشکنگاه يبرا مجبورم

 جا؟ک،هع:_
 گویمیم شمردهشمرده و ترس با
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 ..شمایهآقاآرش...پسرخال يهخون:+
 .ترسانده مرا یافک ياندازه هب عموزن.ترسمیم نششکوا از

 .روندیم فرو درهم مکمک مسیح يابروها
 ؟یگفتیم من هب قبلش نبود تره،بیکنی:_
 ردهک يبد ارک نمکینم رکف من مسیح ...یعــمــ....یعنپسـر:+

 ..باشم
 دعوت مارو یوقت وناا ی،ولهچی اتهپسرخال با شما لکمش دونمینم من

  ..هدیگ ننک یآشت میخوان ییعن ردنک
 .ندکٻنم شنود،نگاهمینم مرا حرف اصلا انگار مسیح 

 ....هنم؟هکیم قبول من یبگ مهب تو هاگ ردهک رکمن،ف مامان:_
 گویمیم لندب

 ؟؟ینکینم قبول:+
 .گرددیبرم طرفم هب هکشو مسیح

 ...ینمیگ "هن" من هب ردمکیم رکف منم...هن عموزن فقط:+
 ..آرش و من بین یدونینم تو یکنی:_
 ..ردیمکیم رکف اشتباه میگم عموزن هب زنمیم زنگ..نیست مهم:+

 .ایستدیم برابرم هک شوم رد خواهمیم
 .امهانداخت پایین را سرم
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 ...یکنی:_
 .گویمینم هیچ
 رهق و يدلخور طاقت مسیح هک گفت.داده یادم عموزن را ترفند این

 .ندارد را
 ...جانیکنی:_

 !آخ،قلبم
 .ینکیم ادا زیبا ههماین را آن تو یا است قشنگ اینقدر اسمم دانمینم

 .امشده اسمم هست،عاشق هک ههرچ
 .است خواهش از پر و قشنگ ندارد،لحنش طاقت دلم

 .نمکیم بلند را سرم
 ؟هن بگم من و بخوان يچیز خانمیکنی هشیم همگ:_
 ؟؟همیش همگ ؟اصلاهنکمم همگ

 .زندیم یقشنگ لبخند و
 پرسمیم هرندان

 ؟ میریم ییعن:+
 ندکیم ترعمیق را لبخندش

 ؟؟يدار انتظار این جز همگ:_
★ 
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 ؟ه،نيندار هپسرخال تو:_
 .گیرمیم خلوت خیابانِ يمنظره از را نگاهم

 هن:+
 ..هخودییب موجودِ...يندار هک هخوب:_

 .گیردیم جان ذهنم در محسن تصویر ناخودآگاه
 ...هفاطم يهپسرخال

 "...يندار هپسرخال هک حیف":گفت هفاطم بار کی
 .زنمیم لبخند ناخودآگاه
 ندکیم قفل هم فرمان،در يرو را دستش مسیح،دو

 ؟ يخندیم یچ هب:_
 ..نیست یمهم چیز...یهیچ:+
 ؟یکنی:_
 جانم؟:+

 هخاضعان برابرش بار هفده يروز هک یخدای هگویم،بٻم ناخودآگاه
 ...قسم نمکیم وعکر
 ..گویمٻم ناخودآگاه هک قسم عالم قدساتم يههم هب

 .خورمیم جا هم خودم هکدل، هت از و یطبیع آنقدر
 ..زده زل صورتم هب مسیح
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 ...من
 ...خدایا نمکیم هچ دینم و دل با من

 *مسیح*
 .بگیرم رخشنیم از چشم متوانینم
 اختیار،پشتی،بیکنی و اندشده سرخ هک اشیانار يهاهگون از

 .هذاشتگ رویش را انگشتانش
 ..افتدیم تپش از قلبم هݣ "جانم"گویدیم روح از پر و قشنگ آنقدر

 !هن
 .گفتم اشتباه

 تپش ي،انگیزهیانهج يهمسابق يدونده کی گیرد،مثلیم جان قلبم
 .گیردیم

 .ندکیم تزریق هایمرگ هب قدرت اب را خون
 ...گفتنت "جان" کی يفدا عالم يهاقلب تمام..هیچ هک من قلبِ

 من هربار رسدیم نظر هب نم،اماک عاشق را یکنی امهگرفت تصمیم
 .شومیم عاشقش قبل از تربیش

 آیمیم خودم هب
 مقدار هی..ينگیر دلت هب ..گفتن يزنش،چیز و آرش هاگ خوامیم:_

 ..ناعقلشیرین
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 ندکیم نگاهم تعجب با یکنی
 ؟؟هبزن حرف اینطور اشهپسرخال سرپشت آدم نیست زشت:+
 .شومیم خیره روهروب هب و نمکیم یپوف

 ...اشگزنده و تلخ زبان و آرش از یدانیم هچ تو جانیکنی
 .نمک يدور ههمیش اشخانواده و او ،ازشده باعث هک
★ 
 .مسیح و من...نجا وشهم ماییم:رودیم آیفون ي،جلویکنی
 باز یکتی يصدا با در و گویدیم "بفرمایید" آرش وش،همسرهم
 .شودیم

 جاهجاب دست يرو امخریده یکنی اصرار هب هک یشیرین يهجعب
 .نمکیم

 میگویم و زنمیم يلبخند
 و آرش راجع رو اطلاعات يههم دیشب شرارهمامان يخبرگزار:_

 داده،آره؟ خانمش
 خنددیم یکنی

 ...شدن ،وقتهن:+
 .نمکیم اشاره یکنی هب و دهمیم فشار را در

 .شویمیم اسانسور سوار
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 .شدکیم اشیروسر و چادر هب یدست ؛هآین در و گرددیبرم یکنی
 گویمیم گوشش کنزدی و شومیم خم
 !ههمیش مثل ...خانم یخوب:_
 .اندازدیم پایین را سرش و خنددیم ،خجولیکنی

 .ایستدیم آسانسور
 گویمیم اضطراب رسیم،بایم هک واحدشان در يجلو
 ...بگن يچیز وشهم یا آرش هنکمم ببین:_
  دپاشیم صورتم هب يلبخند آرامش با یکنی
 ناراحت من گفت يهرچیز هرکس...آقامسیح شمینم +:ناراحت 

 ...راحت خیالت..شمینم
 .زنمیم یآسودگ سر از يلبخند

 .زندیم را در يرو يهوبک و ندکیم سفت را ،چادرشیکنی
 رو یشیرینهجعب..من بده:گویدیم افتاده يچیز یاد انگار سریع بعد
 .من بده
 .دهمیم دستش هب را هجعب

 ..روشن شما جمال هب آقامسیح،چشممون هبهب:ندکیم باز را در آرش
 ..خانم سلام
 .دهمیم را سلامش جواب کخش و سرد
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 .پسندمـینم اصلا را چادرش و یکنی هب نگاهش
 ندکیم تعارف یصمیم و گرم اما یکنی

 ...شدیم زحمت اسباب ببخشید هستین؟ خوب...آقاآرش سلام:+
 .ندکیم دراز برابرم را دستش آرش

 .نمکیم رها سریع و گیرمیم را دستش یرسم و يجد
 .ندکیم دراز یکنی برابر را دستش هوقیحان باراین آرش

 آرش طرف هب را یشیرین يهجعب و زندیم ياهصمیمان لبخندِ یکنی
 هدادیم،ناقابل زحمت: گیردیم

 سبب خانم،شما هکاین همگ..دارین اختیار:گویدیم پوزخند با آرش
 قرارِ از...نیمک رؤیت رو یلهس يستاره حِآقامسی این و بشید خیر

 ...خیره ارک تو دستت لاک شما هک هم معلوم
 .خنددیم شکمتل هب بعد،خودش و

 .آمدمیم اینجا نباید اصلا.امیعصبان
 هب و هانداخت پایین را ،سرشهمظلومان.زماندایم یکنی هب ینگاه

 .شده خیره هایشفشک
 .جوشدیم و زندیم قُل مغزم در خون نمکیم احساس

 .شودیم ظاهر در ارچوبهچ در وشهم
 یوتاهک قرمز پیراهنِ و هریخت هایشهشان يرو را اش یشراب يموها
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 .پوشیده
 .گیرمیم اششدهآرایش يرههچ از را نگاهم ناخودآگاه

 ...نمک خیانت یکنی چشمان یکپا هب اهمخوینم
 هنوازیمونهم رسم هچ این جانآرش: زندیم ینهپ لبخند وشهم

 عزیزم؟
 ...جانمسیح جان،سلامیکنی سلام

 ..خانمعروس ياومد خوش یخیل:ندکیم دراز یکنی برابر را دستش و
 .فشاردیم را وشهم دست و زندیم لبخند یگرم هب یکنی

 ...اشخنده يبرا رودیم غنج دلم
 .گیردیم برابرم را دستش وشهم

 .شودیم کخش آرش لبِ يرو پوزخند هب نگاهم
 .امداده دست وشهم امثال با بارها قبلا...نیست بارم اولین

 .ندکیم نگاهم یاحساس هیچیب یکنی
 در ندارم دوست.ندهم یابدهم، دست هک نیست مهم برایش انگار

 ...ببیند بار و بندیب را ذهنش،مسیح
 .افتدیم وشهم منتظر صورت هب نگاهم

 .دزدمیم اشرههچ از را نگاهم و دهمیم انکت سر
 و گیردیم را وشهم دست خنده با گذرد،آرشیم هک هلحظ چند
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 ..بدن دست ماها با دوتا این هک يندار انتظار ...تو بر اوف:گویدیم
 نداره،اذیتشون عیب..آرش تو دست از:گویدیم و خنددیم وشهم
 ...تو بفرمایید...نکن

 .شودیم هخان وارد یکنی
 .رومیم سرشپشت

 مبل کی يرو وشهم یراهنمای با و ندکیم سر را اشیرنگ چادر 
 .نشیندیم دونفره استیل

 .نشینمیم نارشک
 .پاشمیم صورتش هب يلبخند

 از هکباشد، راحت خیالم خواهدیم.ندکیم باز و بنددیم را چشمانش
 .شدهن ناراحت آرش رفتار و هاحرف
 يپا يرو را چپش يپا و نشیندیم نفرهکت مبلِ یک يرو نارمک آرش

 ؟هپسرخال خبر هچ خب : اندازدیم راست
 .گیرمیم یکنی آرام صورت از را نگاهم

 .نمکیم نگاه آرش هب غرور با و دهمیم هیکت مبل یپشت هب
 جواب باید.بشوم خودخواه و مغرور مسیح همان آرش،باید برابر

 پوزخندِ و امنندهکهواندی يخونسرد با هایشهنایک و هاکمتل
 دراز مبل یپشت يرو یکنی پشت را چپم دست.بدهم امیهمیشگ
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 ....يارک يهایدرگیری همون ...نیست یخاص خبر:گویمیم و نمکیم
 و شودیم خم یکنی برابر اول.شودیم وارد یچای یسین با وشهم

 .من يبعد،جلو
 ؟ ینک ازدواج یگرفت تصمیم وهی شد یچ...مسیح ینگفت : گویدیم
 .زنمیم لبخند و اندازمیم یکنی هب ینگاه تحسین با
 .نشیندیم یکنی نارک و گذاردیم میز يرو را یخال یسین وشهم

 ..هدل ارِک آرش؟ یمیبین:گویدیم آرش هب رو بعد
 .اندازدیم پایین را سرش خجالت با یکنی
 ؟؟نبودین یعروس مجلس چرا حالا:پرسدیم یکنی از وشهم

 ببینیم،دیدیم رو شرارههخال عروسِ هک اومدیم آرزو هزار با ما
 ...نیست سکهیچ
 ...گذشت خوش ههم هب یخیل ...یخال جاتون هالبت ولی

 .شوندیم خودشان يهاصحبت مشغول وشهم و یکنی
 .شدکیم سمتم هب را خودش آرش
 ؟هها،نشدن زرنگ مردم:گویدیم گوشم زیر آرام

 .شومینم منظورش همتوج
 يجوراین اتهسلیق کردمینم رکف :ندکیم اشاره یکنی هب ابروهایش با

 ....رو زنت يردک يبندهبست..هباش
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 .هایمهشقیق زیر آوردیم خون،هجوم مثل عصبانیت
 .گیردیم نبض سرم طرف دو

 پاره را پیراهنش مرتب يهیق و بیاندازم دست دارم دوست
 را اششده تیغهس و صاف صورتِ يهحوال را مشتم دارم دوست.نمک
 .نمکب

 .است خودشان زبان جماعت،فقط این با صحبت يچاره اما
 وبِچ هک هاین از ترهب :بزنمـ ،پوزخندیمصنوع شده یحت نمکیم یسع

 ...زنم هب بزنم حراج
 .آیندیم شک هایشلب و شودیم سرخ آرش

 .شوندیم بلند جا از خنده با وشهم و یکنی
 ..ابی هلحظ هی وشهم:پرسدیآرش،م

 .گویدیم گوشش در يچیز و
 .زنمیم لبخند و اندازمیم یکنی هب ینگاه

 اشیتابهم صورت یچاشن را قشنگش لبخندِ ه،سخاوتمندانیکنی
 .ندکیم

 ...است محفوظ هکاین از.دارم یخوب حسِ
 چشمانِ و آرش برابر در هک بیندیم این از بالاتر را خودش هکاین از

 .ندک يدلبر هیزش
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 .باشم مطمئن او هب توانمیم هرجا و ههمیش هکاین از
 الآن منم بشین تو ...بشینیم اونجا بریم : رودیم یکنی طرف هب وشهم

 ..میام
 .روندیم سالن طرف هب وشهم و یکنی

  دارم. برمی را چایم فنجان
 رشآ هک مباش مشغول یمان موبایل يهایباز با باید نیست که نیکی

 .زندیم صدایم
 شونیمقدسمریم و كپا ظاهر زیر هک تنهس آدم يسر هی مسیح...:_

 چادر، راجع هست المثلضرب هی یدونیم ...ننکیم رو اریاشون،کلجن
 ....هست کاره فلان آدم هرچی:همیگ
 .شنومینم را لامشک يهبقی
 ...زندیم یکنی هب هک یمتهت تصور از

 .گیردیم را چشمانم يجلو اما رسدینم مغزم هب خون.آیدیم بند نفسم
 .ندارم تاب را یکنی بودنكپا هب توهین

 و ریزمیم مشتم دارم،در قدرت ههرچ.گیردیم گر بدنم تمام هلحظ کی
 .نمکیم خرد دستانم بین را فنجان

 *یکنی*
 ظرف با وشهم هک اندازمیم پاهایم يرو مرتب را ام یرنگ چادر
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 .آیدیم طرفم هب یشیرین
 .نمکیم نگاهش تعجب با
 و جلو از هک هانداخت سرش يرو ه،ناشیانکوچک يروسر کی

 .هریخت بیرون اششدهرنگ يعقب،موها
 ...ینداشت هک حالا تا سرت؟ رو هچی این پس:گویمیم خنده با

 ...بگم یچ والا:نشیندیم نارمک و زندیم لبخند
 برا فقط رو ،خانمشهزرنگ هچ مسیح ببین همیگ زده صدام آرش

 ...نک رعایت مک هی ام تو ..خوادیم خودش
 .زنمیم لبخند

 يبرا هایم،تمامایزیبای و من هک..است این حجاب فواید از یکی واقعا
 .هستیم شتمهب مسیرهم سرم،عشقم،وهم

 رفتین؟ جاک عسلماه حالا:گویدیم وشهم
 و یپذیرای از يچیز ستنکش يصدا هک بدهم را جوابش خواهمیم

 .آیدیم هنال يصدا بندشپشت
 .دومیم سالن طرف هب و شومیم بلند جا مسیح،از سلامتِ از نگران

 .ترسمیم بینمیم هک ياهصحن از
 هک خون قطرات و است فنجان ي شده خرد يهاهکت از پر زمین يرو

 ...زمین يرو هم سرپشت
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 انگشتان بین را آرش يهیق و دکچیم مسیح،خون راست دست از
 چشم زیر...وبکمیخ مبل يرو را آرش و ردهک هچپش،مچال دست
 .شده. کبود آرش راست

 ....مسیــــح:زنمیم صدا اضطرار با
 .گرددیبرم طرفم هب

 برمی آرش گردن از را دستش افتدیم هک امترسیدهصورت هب نگاهش
 ...یکنی بریم:گویدیم و دارد

 شده؟ یچ خبره؟آرش هچ اینجا:گویدیم وشهم
 مبل يهدست يرو از را امیکمش چادر و یفکسالمش، دست با مسیح
 ...یکنی بریم:آیدیم جلو و زندیم چنگ

 و بغض از پر يصدا و اشیزخم چشمانش،دست درون خون يهاهرگ
 .بگویم يچیز نمکینم جرئت هک است كترسنا آنقدر گینشخشم
 .شومیم شیدهک دنبالش هب فقط
 و ینگران بر هاکسرامی يرو دارمهپاشن يهافشک تقتق يصدا
 .افزایدیم آشوبمدل

 ...مسیح دستِ نگران.نگرانم
 و گیرمیم مسیح از را آسانسور،وسایلم درون.زنیمیم بیرون هخان از

 .نمکیم سر را امیکمش چادر
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 .گیردیم چپش دست بین را راستش مسیح،دست
 درد چقدر هک است مشخص اشیپیشان يرو عرق درشت يهاهدان از

 .دارد
 .گویمینم هیچ

 .هگذشت هچ آرش و او بین دانمینم
 هب را حق من،نشنیده و ردهک یعصب و ناآرام را مسیح بوده هک ههرچ

 .دهمیم مسیح
 هایمهاسفند،ری سرد يهوا.رویمیم بیرون ساختمان از یحرف هیچ یب

 .سوزاندیم را
 .شودیم يپیادرو ماشین،مشغول هب هتوجیب مسیح

  .رویمیم راه قدمهم يمتر صد
 ...لعنتی لعنتی.... زند:لعنتی... می فریاد و ایستد می مسیح ناگهان

 .نمکیم نگاهش و ایستمیم.ندارد حملت قلبم دیگر
 .دزدد می من از نگاه و بردیم موهایش بین را سالمش دست هآشفت

 ...مسیح: آورمینم طاقت
 .گرددیبرم

 .نمکیم پر را مانبین قدم چند
 .شده همسیح،مچال صورتِ
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 .هستکش غرورِ از پر..است همردان بغضِ از پر
 .دزددیم من از را نگاهش

 .ندکیم ترمنگران شگلوی يهبرجست رگِ
 .برمیم جلو را دستم آرام،هردو

 .شودیم مهمتوج مسیح
 را مسیح تک دست،آستین هردو ناب،با و یقیمت شئ کی مثل

 .آورمیم بالا را اشیزخم دستِ و گیرمیم
 .ندکیم پاره را دلم بند مسیح بغض از پر و دارخش يصدا
 ...یکنی:گویدیم محبت با و آرام
 .گیرمیم بالا را سرم

 .ندکیم مسیح،نگاهم
 .ردهک گیجم نخست، دیدار همان مثل هایشچشم برق
 و چشمانش،خاص برق درون يچیز.نیستند تفاوتیب نورِ دو دیگر اما

 .همتاستیب
 .بودم ندیده حال هب تا هک يچیز
 بقل عمق دل،ازفرمان با هکعقل،بل دستور هب هن اختیار،اما با باراین

 جانم؟:گویمیم
 .ریزدیم سرمان يرو ،برفهانآسمان،سخاوتمند
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 .ریزندیم داماد و عروس سر بر هک نبات و نقل مثل
 .شومیم خیره مسیح يهاچشم در ترس بدون

 يهاهدان سنگین و آرام بارش زمستان،زیر يروزها آخرین در
 .امشده داغ نمکیم برف،احساس

 هب وادار را قلبم مسیح تند يهانفس و صورتم پوست خون،زیر هجوم
 .ندکیم نوفتک

 .آورمیم پایین را سرم
 ...است هایمدست زخم،بین از پر و مسیح،خونین دستِ
 .ندکشیم و ندکینم بغض،تحمل كناز يهشیش

 هنال و نشیندیم صورتم يرو کاش برف،قطرات يهاهدان بین
 ؟يآورد خودت سر یبلای هچ:نمکیم
 ...شده خون سرخ خطوط از پر دستش فک

 دلم سر بر چشمانت درون خنجر دو این با است قرار دانمینم
 ...يبیاور

 .هگرفت را خودش تصمیم دهد،قلبمیم نشان امیتابیب این اما
 اشتباه؛ یا باشد داشتنت،گناهدوست

 ...ندکینم یفرق
   ...اشتباه هب یرا،حت تو نمکیم گناه
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 .شده خون سرخ خطوط از پر دستش فک

 .ندکیم نگرانم این و است ترعمیق ههم از دستش وسط زخم
 .اندازمیم اطراف هب ینگاه

 .است خلوت خیابان
 دست از خون قدرآن هرد،وگرنک اشیزخم دست حال هب يرکف باید

  ....هک دهدیم
 .ندارد رو هب هم،رنگ حالا همین

 .است دستانم بین چنانهم اشیزخم دست آستین
 .دهمیم نشستن دستور جدول يرو و شانمشکیم خودم دنبال هب

 .نشیندیم همطیعان مسیح
 وشآغ در تا است هانهب منتظر و دارد بغض هک است یایهپسربچ هشبی

 .ندک سرباز مادرش
 .نمکیم اشپاره و آورمیم بیرون را امیرنگ چادر

 .ندک اعتراض خواهدیم مسیح
 دستت سر یبلای هچ نیست معلوم...هیس:گویمیم و نشینمیم نارشک

 ..يآورد
 .نمکیم كپا را هایمکدست،اش پشتِ با
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 و گیرمیم را مسیح آستین دوباره بعد و گذارمیم پایم يرو را یفمک
 .گذارمیم یفک يرو قیمتگران شئ کی بااحتیاط،مثل را دستش

 زخم،از خطِ هر اطراف شده،و دیوار،سفید گچِ دستش،مثل فک
 ...بودک سرما،بنفشِ

 زخمِ از هنوز ،اماهبست هلخت یسطح و کوچک يهازخم يرو خون
 .زندیم بیرون تش،خوندس وسط عمیقِ

 بعد و گذارمیم زخم يدارم،رو همراهم هک يتمیز ياهپارچ دستمالِ
 .نمکیم دستش بستن هب شروع امیرنگ چادر نوار آرام،با

 .پیچانمیم دستش دور سفت را نوار
 .دهدینم نشان نشکوا مسیح،اصلا

 .آیدیم كدردنا نظر هب است،زخمش عجیب
 .شود قطع يریزنخو ببندم،تا سفت را زخم يرو باید
 یا منیرخانم،دست هک آمدیم پیش یخیل.امردهک بارها را ارک این قبلا

 .ببرد هشیش با را پایش
 ؟يبرید رو دستت شد یچ:پرسمیمعلم،م کی مثل

 گویدیم يدارخش يصدا با مسیح
 ...ستکش دستم تو فنجون:_
 ..رو فنجون هک شد یچ:+
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 ...نپرس:_
 .خورمیم جا هک "رسنپ "گویدیم هقاطعان و مکمح چنان
 .اندازمیم صورتش هب ینگاه

 .گردنش،برآمده رگِ و ردهک جمع را چپش ،مشتهبست را چشمانش
 پسرعمو؟؟ ردهک ناراحت اینقدر را تو يچیز هچ
 شومیم شود،بلندیم تمام هک دستش ردنک یباندپیچ ارک

 ...بیمارستان بریم باید:+
 ...نیست لازم:_
 انشری هب شاید اصلا ..یباش بریده رو دستت عصب ،شایدهلازم چرا:+
 ...یباشرسونده آسیب یاصل

 آرام،بدون.شودیم خیره هایمچشم در گوید،فقطینم هیچ مسیح
 .شودیم بگیرد،بلند من از نگاه هکاین
 بریم...نیست بیمارستان هب ينیاز:_

 .ندکیم رفتنراه هب شروع روپیاده وسط ینارنج يهاکموزایی يرو و
 .نمکیم نگاهش وتهمب و ت،ماهثانی چند

 .رسمیم نارشک و نمکیم پاتند.آیمیم خودم هب
 ...يریزخون هاگ یول:+

 .هم ایستد،منیم
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 هشبی را چشمانش يخون،سفید سرخ يهاهرگ.گرددیبرم طرفم هب
 .ردهک غروب يمنظره

 ..لطفا یکنی نگو یهیچ:_
 .شومیم غرق چشمانش شبِ در

 درونشان یعمیق يهغص.لرزندیم و خورندیم تلوتلو هایشکمردم
 .هنشست

 .گیردیم صورتم از را نگاهش مسیح.دانمینم را دلیلش
 .ندکیم تکحر و شدکیم یآه

 .افتمیم راه اشهشان هب هشان
 ...آزاد يهوا و وتکس.دارد احتیاج وتکس هب نظرم هب
 .افتمیم دیدم هک ياهصحن ،یادهلحظ کی

 بود،با نکمم هلحظ هر و بود چسبانده مبل هب را آرش مکمسیح،مح
 .ندک هخف را دستش،او فشار
 .ندک فرار مسیح دست زیر از ردکیم یسع و زدیم پا و دست آرش

 مغزم دیوار و در هب را قفس،خودش در ياپرنده مثل ياوکنجک
 .دهبج بیرون دهنم ،ازیسوال قالب در دارد یسع و وبدکیم

 لب خودش مسیح تا نمک صبر باید.بگویم يچیز نباید حالا اما
 .بگشاید
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 .دهمیم مسیح هب را حق ،منهگذشت هک ههرچ آرش و او بین
 يجلو را هایمدست.نشیندیم استخوانم عمق هب اسفند سرماي سوز

 .نمکیم بازدم درونشان را گرمم نفسِ و نمکیم هحلق دهانم
 .گیرمیم بغل را خودم هایمدست با بعد

 .ایستدیم آرام مسیح
 هایمهشان يرو تشکستاده،ای چرا مببین و برگردم خواهمیم تا
 .نشیندیم
 ...یلامک و حرف هیچیب

 .افتدیم راه دوباره
 .امایستاده جایم سر چنانمن،هم

 .اندازمیم مسیح هب ینگاه و تک هب ینگاه
 .رسمیم نارشک و نمکیم پاتند

 .نمکیم تکحر او با قدمهم
 ندبل مسیح دارخش يصدا من، از قبل ،امابگویم يچیز خواهمیم
 .شودیم

 ...یکنی نیست سردم:_
 .نگویم هیچ ییعن این

 .دارد نیاز آرامش هب
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 ..وتکس هب
 .گویمینم هیچ دیگر

 .نمکیم ترکنزدی خودم هب و گیرمیم را تک طرف دست،دو با
 .پیچدیم امیبین مسیح،در عطر يبو

 ...ملایم ،اماتلخ
 .دارد فرق دنیا يعطرها تمام با هم عطرش یحت

 .نمکیم هایمهری وارد وجود تمام با را او يبو و شمکیم یعمیق نفس
 ...شومیم بودن او نارک امنیتِ  و آرامشِ غرق و بندمیم را هایمچشم

 .دارد تن در پیراهن کی فقط مسیح و است سرد هوا
 .زنمیم صدا را مسیح و دارمیبرم امهشان يرو از را تکایستم،یم

 مسیح؟:+
 .گرددیبرم سمتم هب یطرفکی مسیح
 .بگیرد را تک تا نمکیم رازد را دستم

 دهدیم انکت سر.اندازدیم تک هب ینگاه و من هب ینگاه
 ...نیست ،سردمیکنی:_

 .ندکیم من هب پشت دوباره و
 .پیداست اتشکحر تمام از عصبانیت و یآشفتگ

 .دانمینم را دامکهیچ دلیل من هکاین بدتر و
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 .گرددیبرم طرفم هب بازهم
 ؟یهست یچ منتظر:_

 .نمکیم نگاهش
 .آیمیم خودم هب
 نمکیم پر را مانبین يهقدم،فاصل چند.اندازمیم هایمهشان يرو را تک
 .ایستمیم نارشک دوباره و

 .اشهشانهم هم افتد،منیم راه مسیح
 .مبگوی يچیز نمکینم جرئت هک است عمیق ابروانش بین اخم آنقدر

 .ندک شکفرو عصبانیتش تا بزند قدم خواهدیم دانمیم
 .گویمینم يدیگر چیز رسیمب هخان هب تا
★ 

 .آیدیم خیابان از ممتد بوق يصدا
 .پرمیم خواب از
 .هستم جاکبیاورم، یاد هب تا شدکیم طول یمک

 .است کتاری جاههم
 .اندازمیم بیرون هب یپنجره،نگاه از و شومیم بلند

 .است خلوت خیابان
 .زنمیم چنگ یپاتخت يرو از را یگوش
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 .دادبام يهدقیق هس و لهچ و یازده
 ...امخوابیده هدقیق ده فقط

 هخان هب هساعتنیم يپیادرو از بعد هوفتک و هخست هکدیشب،
 و گفت "بخیرشب" من، جواب و سوال از فرار يبرا برگشتیم،مسیح

 .برد پناه اتاقش هب
 تا ردمک لوهپ آن و لوهپ این قدرآن و آمدم اتاقم هناچار،ب هم من

 .برد خوابم
 بودم ردهکن حس آورخفقان قدراین را هخان وقتهیچ

 .شده کخش گلویم نمکیم احساس
 ..اندازمیم هآین در ظاهرم هب ینگاه
 .یراحت شلوار و ،پیراهنهآشفت يموها

 .شمکٻم یآه
 باز را چالیخ در.رومیم بیرون اتاق از و نمکیم سر را امیرنگ چادر

 .نمکیم
 .شمکیم سر را آن امیهمیشگ عادت هب و آورمیم بیرون را آبيبطر
 يهخان هب ورود از بعد و داشت نفرت ارک این از بودم،مامان هک هبچ

 !ردهک باز سر هانکودک يفانتز این مسیح
 .ندکیم جلب را مهتوج ،هنال و آه يصدا
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 .نمکیم تیز را هایمگوش و آورمیم پایین آرام را يبطر
 .است مسیح اتاق از صدا
 اتاق طرف هب پاورچین پاورچین و مگذاریم چالیخ داخل را يبطر

 .رومیم مسیح
 .شودیم دیده تختش نصف و است بازهنیم اتاقش در

 .شنومیم ترهب را اشهنال يصدا شومیم هک اتاق کنزدی
 .ندکیم هنال و شدکیم آرام،آه و خفیف
 .شومیم خم جلو هب یمک و گذارمیم دیوار يرو را دستم

 ...مسیح:گویمیم آرام
 .شنومیم یسخت هب را خودم يصدا خودم
 .دهدینم جواب

 .شومیم خم جلو هب بیشتر یمک
 را صورتش از یمک و شده اتاق وارد دیوار و در بین افکش از نور

 .ردهک روشن
 ..مسیح: بلندتر یمک بارزنم،اینیم صدایش دوباره

 .دهدینم را جوابم هم باز
 .شودیم قطع اشهنال و آه يصدا

 .دوزمیم صورتش هب چشم نگران
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 .اندازمیم اطراف هب یمردد،نگاه
 اتاق داخل را راستم يپا و شود باز بیشتر تا دهمیم فشار یمک را در

 .گذارمیم
 .شودیم ترآرام و آرام هایشنفس يصدا

 .رومیم طرفش هب نگران
 .هنشست اشیپیشان يرو عرق درشت يهاهدان

 .نمکیم صدایش و شومیم خم یمک
 .شودیم آرام مکمکتنفسش،.دهدینم جواب
 ...پسرعمو ...مسیح: زنمیم دایشص نگران
 .دهدینم جواب
 .بندمیم را چشمانم و گیرمیم اشیبین يجلو را دستم

 .خوردیم دستم هب نکمم شدت ترینمک با و بازدمش،آرام
 . شمکیم یراحت نفس

 .نشینمیم تخت يرو نارشک
 ...مسیـــــــح...پسرعمو:زنمیم صدایش دوباره
 .اندازمیم دستش هب ینگاه نگران

 .دهدینم پاسخ چنانهم
 مسیح سرخ آرام،اما صورتِ هب ینگاه.آورمیم بالا مردد را دستم
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 .نمکیم
 .دارد تن بر را دیشب يهالباس همان
 اشیپیشان يرو هثانی چند را انگشتانم استیصال،پشت و تردید میان

 .گذارمیم
 .شمکیم عقب را دستم سریع و گیرمیم مسیح،گر پوست با برخورد از

 .سوزدیم تب يورهک !درمعصوم طفلِ
 .نمکیم نگاهش
 انکت یدهد،حتینم جواب...مسیح:زنمیم صدایش قبل از بلندتر

 .خوردینم
 ..بالاست یخیل بدنش يدما

 .ترسمیم ردنشک تشنج از.نگرانم
 .نمکیم سفت گلویم زیر را چادرم
 ..مسیح:گویمیم بلندتر

 .دهمیم انکت را سرش زیر بالش و
 .ندکیم باز را چشمانش مسیح،آرام باراین

 .شده بیدار یطولان خواب کی از انگار
 .ندکیم متوقف صورتم يرو و گرداندیم را چشمانش

 نامم یسخت هب و شوندیم باز هم از کخش چوب هکت دو مثلهایشلب
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 خوانندیم را
 ..یکنی:_
 ...يدار مسیح،تب:+

 .ندکیم باز و بنددیم را هایشچشم
 .شودیم هشیار تازه انگار و دهدیم قورت را دهانش،آبیسخت هب

 ؟ینکیم ارک یچ اینجا تو..یکنی:_
 .اندازدیم اطراف هب ینگاه

 .هگرفت صدایش
 .لرزدیم قلبم

 .دهمیم فشار را برق لیدک و برمیم بالا را دستم
 .شودیم نور غرق اتاق

 ؟؟ينخوابید چرا:_
 ...ترکد بریم باید مسیح،پاشو:+
 ...من خوبم:_
 لطفا هنباش حرف من فحر رو ، پاشو یگمم یوقت:_

 ..چَشم بگید
 اشیپیشان يرو را دستش پشت و ندکیم نگاهم تعجب با مسیح

 .گذاردیم
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 .نمکینم او هب یهتوج
 گویمیم مکمح و هآمران.شومیم بلند
 .هستم منتظرتون در جلو هدیگ يهدقیق دو تا:+
 .ودش ناراحت امهتاتورمآبانکدی الفاظ و لحن از اگر یحت ندارد یالکاش
 اشیجسم صحت از ترمهم برایم يچیزهیچ و هستم سلامتیش راننگ

 نیست؛
 .من از شدنش ناراحت یحت

 .بندمیم را در و شومیم اتاقم وارد
 .گیرمیم را آژانس يشماره و دارمیبرم را هرچیز،موبایلم از قبل

 هب و نمکیم یسکات يدرمانگاه،تقاضا مقصد هب دیگر يهدقیق پنج يبرا
 .رومیم مدمک سمت
 ياهسرم يساده يروسر و پوشمیم را امیتوس یبریتک بلند يپالتو

 .نمکیم سر
 .نمکیم سر را چادرم و دارمیبرم را پولم یفک و موبایل
 و پیراهن و پوشیده رمک اپشنک،هنشست مبل يرو حالیب مسیح
 .روشن ياوههق شلوار
 .بود پوشیده وشهم و آرش یمانهم يدیشب،برا هک یهایلباس همان

 را چشمانش و ردهک سرش گاههیکت مبل يهدست يرو را دستش
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 .هبست
 .ندکیم کخش يهاهسرف یگاه و پریده رنگش

 .رومیم اتاقش طرف هب
 .نمکیم یخواهمعذرت او از حتما شدن وارد اجازهیاین،ب بابت بعدا

 .نمکیم باز را مدشک در
 .گردنشال کی از دریغ زنم،امایم نارک ار هایلباسچوب و هارگال

 یکزرش راهراه گردنمد،شالک از و رومیم خودم اتاق طرف ه،بهعجل با
 .دارمیبرم را امياهسرم

 .برسد نظر هب هدختران یخیل نمکینم رکف
 .ایستمیم مسیح نارک و شومیم سالن وارد
 حایل چپش دست يرو را وزنش يههم و یحال،سنگینیب چنانهم

 .نشده من حضور همتوج و ردهک
 مسیح:+

 .ندکیم باز را چشمانش
 .ندکیم نگاهم و داردیبرم دستش يرو از را سرش

  ...بخوابم،خوب مکهی نیست،فقط ترکد هب ينیاز گمیم هنوزم:_
 گویمیم و اندازمیم گردنش دور را اش،شالهجمل ردنک تمام از قبل
 ..گلوتون و دهن دور مخصوصا اینو... بپیچ خوب:+
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 .نمکیم اپوکمردد،ت اهجمع و مفردها میان معمول طبق
 .اندازدیم شال هب ینگاه مسیح

 گویمیم التماس با
 .نمکیم خواهش...نینکن يلجباز رو امشب هی لطفا:+

 يهاهفسر اما بزند لبخند ندکیم یند،سعکیم نگاهم بازهنیم چشمان با
 .دهندینم مجالش يمتماد

 گویمیم اضطراب با
 بریم بریم...:+

 .شودیم بلند مسیح
 .شومیم خارج هخان از و نمکیم باز را در وا از جلوتر

 .ایستمیم در يجلو دوباره و زنمیم را آسانسور يهمکبیاید،د تا
 .بپوشد را هایشفشک تا نمکیم صبر
 .آییمیم بیرون ساختمان از بعد و شویمیم آسانسور سوار باهم

 .گویدینم هیچ مسیح
 یگاه از هر و هداشت نگاه دهانش يچپ،جلو دست با را من گردنشال
 .ندکیم هسرف

 .ایستاده در يجلو سبزرنگ یسکتا
 ..منتظره،بریم ماشین:+
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 .رومیم پایین را يورود يهپل چند و
 ؟؟یسکتا چرا:_
 ...هدیگ ینکن يبازلج شد قرار+: .گردمیبرم

 .آیدیم طرفم هب و دهدیم انکت سر مسیح
 .نشیندیم جلو یصندل در هم مسیح.ینمنشیم و نمکیم باز را عقب در

 برم؟ جاک:پرسدیم راننده
 ...لطفا يروزهشبان درمانگاه ترینکنزدی:دهمیم جواب مسیح از قبل

 .ندکیم روشن را خیابان،ماشین وتِکس در و دهدیم انکت سر راننده
 .ندکیم ردنکهسرف هب شروع رویم،مسیحیم هک جلوتر متر صد

 .نمکیم شنگاه و شمکیم جلو را خودم
 .هگرفت دهانش يجلو را چپش دست و هانداخت پایین را سرش

 .شودیم خم جلو هب املکها،هسرف شدت از
 .هستند هفاصل بدون و ممتد هایشهسرف

 مسیـــح:خوانمشیم نام هنگران،ب
 .است خوب بگوید ،تا آوردیم بالا را دستش

 .ردکینم يسرما،پیادرو آن در اشک..نیست هک دانمیم اما
 .داردیم هنگ درمانگاه کی يراننده،جلو

 .اندازمیم سردرش هب ینگاه
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 .شومیم پیاده مسیح با زمانهم
 بیایم؟؟ تا نینک صبر هنکمم:گردمیبرم راننده طرف هب

 .نمکیم كپار جلوتر چشم،این:دهدیم انکت يسر راننده
 ممنون:+
 .رومیم مسیح طرف هب و گیرمیم هفاصل راننده از

 ...تو بریم:+
 ...نیست لازم یکنی:_
 ...مدیماو اینجا تا هدیگ:+

 . نمکیم اشاره يورود هب دست با و
 .افتدیم راه و دهدیم انکت سر مسیح،ناچار

 .شویمیم درمانگاه وارد باهم و نمکیم تکحر نارشک
 شبرنگِ و کوچک يتابلو يرو چشمم و چرخانمیم اطراف ینگاه

 .ماندیم ثابت پذیرش
 .رسمیم پذیرش بزرگِ میز هب و رومیم جلو قدم چند

 .نیست یزم پشت یسک اما
 ..ببخشید+: اندازمیم اطراف هب ینگاه
 .نیست یسک انگار

 .ایستدیم نارمک مسیح
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 بلند يصدا با و ندکیم صدایش یگرفتگ رفع يبرا ياهسرف
 ببخشید:گویدیم

 .آیدیم ينارک اتاق از یدمپای لخلخ يصدا
 هب و شودیم خارج اتاق سفید،از روپوش و هآشفت يموها با يمرد

 .رودیم پذیرش میز سمت
 ...بشین شما: گویدیم من هب رو مسیح

 .نمکیم اطاعت را ،دستورشیحرف هیچ یب
 هستن؟ یعموم کسلام،پزش :گویدیم مرد هب و رودیم جلو مسیح

 بیمار؟ اسم ...هبل:دهدیم جواب و شدکیم يامرد،خمیازه
 آریا مسیح:_

 را مسیح دیگر،نام دست با و دمالیم را هایشچشم دست کی با مرد
 .یسدنویم

 .دهدیم اطلاع کشیک کپزش هب و داردیبرم را تلفن بعد
 هدوبار و ندکیم اشاره روهروب اتاق هدست،ب با گذردیم هک هدقیق چند

 .شدکیم خمیازه
 .رومیم مطب طرف هب و شومیم بلند

 .زندیم در هب هتق ایستد،چندیم نارمک هک مسیح
 بفرمایید:گویدیم داخل از ياهگرفت يصدا
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 .شوم وارد ندکیم اشاره دست با و ندکیم باز برایم را در مسیح
 کوچک تختِ و ترکد بزرگ میز هب گذرا ینگاه و گذارمیم مطب در پا
 .اندازمیم دیوار نارک

 سلام:+
 سلام:دهدیم انکت رسد،سریم نظر هب هسال یس يمرد هک ترکد

 ..دخترم
 .نمکیم تعجب
 ياآق لامس:گویدیم اشهگرفت يصدا با و یستدایم سرم پشت مسیح

 ترکد
 بفرمایید سلام:دهدیم هم را مسیح جواب یرویخوش با ترکد

 .نشیندیم میز کنزدی یصندل يرو مسیح
 .نارشک هم من

 ؟؟هچی لکمش خب:اندازدیم هردویمان هب ینگاه ترکد
 .نمکیم نگاه مسیح هب منتظر

 نیست يتر،چیزکد يآقا یهیچ:_
 اتهگرفت يداص از:گذاردیم چشمانش يرو را اشیطب کعین ترکد
 ...همشخص املاک
 شمکیم جلو را خودم یمک
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 هم تب تازه ..شدم بیدار اشهنال و آه يصدا از ترکد يآقا:+
 ...بود زیاد یخیل بدنش يداشت،دما

 ...عجب:داردیبرم را سنجتر،تبکد
 .رسدیم مسیح نارک و دهدیم هل جلو هب را دارشچرخ یصندل

 .ندکیم یمتنظ مسیح یپیشان يرو را دستگاه نورِ
 یحمس صورت هب ینگاه و دستگاه هب ینگاه تعجب با بعد هثانی چند

 .ندکیم
 يسوزیم يدار ...اوه اوه:گذاردیم مسیح یپیشان يرو را انگشتانش

 ..پسر
 گویمیم نگران

 ....تــرکد يآقا:+
 زنده ..نباشین نگران: گویدیم و گرداندیبرم را اشیصندل ترکد
 ...همونیم
 .آیدینم شمخو اصلا اشیشوخ از
 شینب جوون،بیا بیا:رودیم تخت طرف هب و شودیم بلند جایش از ترکد

 دربیار هم رو تتک اینجا،
 در اطمینان با هثانی چند.دهدیم دستم هب و آوردیدرم را تشک مسیح

 .شودیم خیره نگرانم چشمان
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 .زنمیم يلبخند یسخت هب
 .شودیم اشهمعاین مشغول ترکد و نشیندیم تخت يرو مسیح

 هک خواهدیم و گذاردیم مسیح يهسین يرو و پشت را یکپزش یوشگ
 .شدکب عمیق نفس

 يخورد سرما ...نیست يچیز:ندکیم همعاین را گلویش و دهان بعد
 گویمیم و رومیم تخت طرف هب

 ...بپوش رو تتک گفتم دیدي:+
 من ...يبد گوش خانومت حرف هب هنفعت هب:گویدیم خنده با ترکد

 .شدم ردم،پشیمونک ییچسرپ فرمان از هروقت
 شودیم بلند مسیح

 لازم ترکد گفتم من..همکحا يما،مردسالار يهخون تو اتفاقا:_
 ...شماییم خدمت در هک الآنم..نیس

 ...بده هادام فرمون همین آفرین،با:خنددیم ترکد
 پرسمیم اضطراب با مسیح و ترکد بخندبگو هب هتوج بدون

 هب ،تبشهباش ردهک عفونت هنکشده،مم زخم هم تر،دستشکد يآقا:+
 ؟؟هباش اون خاطر

 ...رو دستت زخم ببینم:گویدیم آرامش با ترکد
 هاوه،چ:ندکیم باز را چادرم باند و گیردیم را مسیح راست دست
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 لوون؟هپ خودت با يردک
 .شودیم پیچیدنهنسخ مشغول و نشیندیم میز گردد،پشتیبرم

 .گیردیم طرفم هب را هگذرد،نسخیم هک هدقیق چند
 .گیرمیم را هنسخ او از ترسریع اما رودیم جلو سیحم

 ...یکنی:_
 ..میام گیرمیم خودم بشین تو:+

 بگیره،دستت رو داروهات خانمت ...شما بشین:گویدیم خنده با ترکد
 ...ينبرید رو دستت عصب ردهک رحم داره،خدا لازم هبخی

 .نشیندیم تخت يرو ناچار مسیح
 .رومیم بیرون مطب از و پاشمیم صورتش هب يلبخند

 .ندکیم جلب را مهتوج چپ سمت هب یفلش با "هداروخان" يهنوشت
 *مسیح*
 .است دستم يهاهبخی دور استریل گاز پیچیدن مشغول ترکد

 شراست ي،پاهنشست یصندل يرو است،مضطرب یکنی سمت هب نگاهم
 .هگرفت هایشدندان بین را لبش و دهدیم انکت مدام را

 د،امانباش نگران هک مانمهبف هایمچشم با نمکیم ینم،سعکیم نگاهش
 .شودینم

 رو خانمت ینگران قدر:ندکیم او معطوف را تر،حواسمکد آرام يصدا
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 ...همحبت معنیش..بدون
 ...بخون رو عشقت و قلب يهنشد،فاتح نگرانت يروز هی هاگ
 .نمکیم نگاه صورتش هب تعجب با

 يرو هاقرن ياندازه هب یعجیب یپختگ است،اما جوان
 .ردهک کح را یسالنهک ،خطوطاشیپیشان

 ودمخ رو سرمت...بالا بده رو چپت آستین : گویدیم يبلندتر يصدا با
 .نمکیم وصل

 .گیرمیم ترکد طرف هب را دستم و شمکیم دراز تخت يرو
 .است یکنی دنبال هب هم باز نگاهم

 .نندکیم هزمزم را ترکد هایم،حرفشگو و بینندیم را او چشمانم
 "....بدون رو خانمت یگرانن قدر"
 .آیدیم سمتم هب قدم کی و شودیم بلند نگران یکنی
 "....همعنیش،محبت"
 .سوزدیم ،دستمهلحظ کی
 یخاص لکمش:گرددیبرم یکنی طرف هرده،بک وصل را تر،سرمکد

 هم شدست زخم هبخوره،ب هم بخوره،مایعات رو داروهاش فقط..نداره
 نمبییم من هک لوونهپ این ...هبش عوض مدام امینیاره،باندپیچ فشار

 ...هشیم سرپا زود
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★ 
 .شودیم هخان وارد و ندکیم روشن را چراغ یکنی

 .پوشمیم را هایمصندل و آورمیدرم را هایمفشک سرشپشت
 میام منم نینک عوض رو لباساتون شما تا:گرددیبرم یکنی

 .پیچدیم سالن در هایمهسرف يصدا شدنبال هب و زنمیم يلبخند
 طرف هب هعجل با و دهدیم انکت يند،سرکیم نگاهم ران،نگیکنی

 رودیم اتاقش
 تخت يرو را جانمیب تنِ و نمکیم عوض را هایم،لباسیسخت هب.
 را دهانمآب.پیچیده عضلاتم کتکت در یوفتگک احساس.اندازمیم

 آبیب بیابان هکت دو هشبی.شمکیم هایملب يرو یدست و دهمیم قورت
 و برگیب و حاصلیب و کخش.اندهنشست صورتم يرو گیاهیب و
 ..رویشیب

 .شودیم اتاق وارد یکنی و خوردیم در هب هتق چند
 .دهمیم هیکت تخت یپشت هب و شومیم خیزنیم جایم سر ورودش با

 ...باشین راحت:+
 .گیردیم طرفم هب یکوچک يهلقم و نشیندیم زمین يرو تخت نارک

 نمکیم نگاهش
 ...ندارم میل یکنی:_
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 تونمعدههت تا بخورین رو هلقم این قرصاتون خوردن يبرا باید:+
 ...هنباش یخال

 .نمکیم اطاعت و گیرمیم را هاختیار،لقمیب
 .نشیندیم زبانم يرو سنگ ،مثلهلقم

 .بلعمیم ایتاهن و جومشیم یسخت هب
 .دهدیم دستم هب را پرتقالآب لیوان باراین یکنی

 ...هآخ یکنی:_
 ..هنباش هیس،حرف:+

 .اندازمیم وانلی هب ینگاه
 .برایم است زهر جام مثال هب

 .ندارم برایش یایهاشت
 سر را آن از ياهجرع افتم،ناچاریم هک یکنی يجد لحن یاد اما

 .شمکیم
 پسولک و قرص هس هک گیردیم طرفم هب یکوچک ظرف یکنی

 .روندیم طرفآن و طرفاین رنگارنگ،درونش
 ...بخورین باید الآن رو قرصا این:+

 .نمکیم عتاطا بازهم
 اطاعت هب ،مجبورهدختربچ این برابر را من قانون دامک و سند دامک
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 رده؟ک
 .زندیم رضایت سر از يشم،لبخندکیم سر املک هک را لیوان
  .شودیم بلند

 داشتین يارک...نیارین فشار هم دستتون هب لطفا..بخوابین ه+:دیگ 
 ..نک صدام

 ..یکنی: جانم مثلخوانم،یم را نامش هک برود بیرون در از خواهدیم
 ؟هبل:گرددیبرم
 ..یچ ههم ممنون،بابت:_

 .رودیم بیرون اتاق از آرام و زندیم صورتش ماهِ یزیبای هب يلبخند
 تمدس یباندپیچ هب ینگاه و خوابمیم لوهپ يبریده،رو را امانم سردرد

 .اندازمیم
 ...بردیم خوابم یک ممهفینم هک حالمیب آنقدر
★ 
 .فتدایم صورتم يرو خورشید نور

 اتاق.اندازمیم اطراف هب ینگاه.نمکیم باز آرام را چشمانم
 ...خودم خودم،تخت خودم،وسایل

 .هنشست نکبال هروب اتاق وسط.افتدیم یکنی هب چشمم هدفعکی
 يرو را،از آن شِک و ردهک سر بنفش ریز يهاگل با سفید چادر
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 .است هانداخت گردنش چادر،پشت
 .است رآنق نظرم هب هکدارد، دست در یتابک

 .دهمیم قورت را دهانمآب
 سرجایم.سوزدیم گلویم هم هنوز نیست،اما شب یرختک از يخبر

 .نشینمیم
 .شودیم امهمتوج یکنی یروتخت خشخش يصدا از
 .شودیم بلند و بوسدیم را ند،رویشکیم تا دقت با را تابک

 ترین؟هب ؟يشد بیدار سلام:+
 .دهدیم انکت سر تأیید هب و نمکیم نگاهش

 تو؟ يآره،خوبم...نخوابید_:
 .آیدیم طرفم هب آرام
 ..نبرد ،خوابمهن:+

 اندازمیم پنجره هب ینگاه
 ردمک اذیتت شرمنده..:_
 ؟هچی حرفا این:+
 چنده؟ ساعت:_
 نیم و شش:+
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 بشوم بلند جا از نمکیم یسع
   پرسدیم خشونت یچاشن با و مکمح یکنی
 جا؟ک+:
 ایددنبالم،ب آدیم یمان آنالبگیرم.. دوش یه بشم،باید بیدار ترههب:_

 ..تکشر بریم
 ...نمیرین جاهیچ امروز شما پسرعمو:+

 .نمکیم نگاهش تعجب با
 هع:_
 هدم،ییم گوش من یزنیم شما یحرف هر چطور...گفتم هک همین:+

 ..بده گوش من حرف هب تو بارم
 اومد پیش ساعت نیم همین..ردمکیم کچ رو اتمدام،تب من

 ..هبش خوب حالت نرو،تا بیرون هخون از روزام هخدا،ی رو تو...پایین
 .گردمیبرم سرجایم ناچار

 .شدکیم رویم املک را پتویم و زندیم هظفرمندان يلبخند یکنی
 .شوندیم گرم هایمنرسیده،چشم بالش يرو سرم

 .....باشـــد...داروها ... تأثیـــر نمک رکف
★ 

 : زندیم صدایم چاه عمق از انگار یسک
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 ...جان مسیح....عموپسر...پسرعمـــو
 .اندهگذاشت یتن هزار يهوزن هایمچشم يرو انگار

 باز را هایمچشم آرامآرام و دهمیم انکت را هایمکپل یسخت هب
 .نمکیم
 و کنزدی هم گیرد،صداهایم جان چشمانم پیش تصاویر هک مکمک

 .شودیم ترکنزدی
 ...جانمسیح:شنومیم سرم يبالا از را یکنی يصدا وضوح هب باراین

 .نمکیم نگاهش
 .هگذاشت امیپیشان يرو را دستش و هنشست سرم يبالا

 ..رفت بین از املک هم تبت ه؟الحمدلليشد بیدار:خنددیم ملیح
 .شومیم خیره عمیقش يهاهتیل در

 طرف هب هایشلب ينارهک و شودیم جمع مکمک صورتش از لبخند
 .آیدیم شک پایین
 .دوزمیم چشمش در چشم

 ...من ن...مسیح...م:+
 ات چپش چشمیهگوش سماجت،از با یکاشقطره و لرزدیم پایینش لب

 .غلتدیم اشهگون پایین
 .گیرمیم را شکاش و نمکیم بلند را سالمم دست
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 ...یخیل..بودم شده نگرانت یخیل من من..:+
 هک ندک بلند را دستش دخواهیشده،م اوضاع همتوج تازه انگار

 .گذارمینم
 .دارمیم هنگ و مگیریم را دستش آرام

 استرس با و شوندیم فراخ یکنی يهاکمردم
 ...مـسـیــــح:گویدیم

 گذارمیم امیپیشان يرو را دستش و بندمیم را هایمچشم
 ...نگو یهیچ...یکنی نگو یهیچ:_
 .شدکب بیرون امهمردان مشت بین از را دستش ندکیم یسع

 .نمکیم نگاهش
 .ندکیم ازب و بنددیم را شد،چشمانشکیم یعمیق نفس
 .بنددیم را چشمش بار این.است مردد انگار

 .خواهدینم هک نمک مجبورش يارک هب خواهمینم،نمکیم رها را دستش
 .داردیبرم امیپیشان يرو از آرام را دستش

 .نمک باز را چشمانم نیستم حاضر شم،اماکیم یتلخ آهِ
 يچیز و شودیم تند یکنی يهانفس يگذرد،صدایم هثانی چند

 .نشیندیم سرم ينرم،رو
 .نمکیم باز تعجب با را چشمانم
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 سرریز من و دهدیم تکحر موهایم تار بین را آرام،دستش یکنی
 .ارک این از شومیم آرامش

 ریقتز وجودم بند بند هب را ینکتس و سرانگشتانش،محبت با انگار
 .ندکیم

 دندان هب را پایینش لب و داده فشار هم يرو مکمح را چشمانش
 .هگرفت
 .بشنود را قلبم تپش تند يصدا یکنی هک است الآن نمکیم حس

 .ندارد را هیجان ههم این دلم،طاقت
 .بندمیم را هایمچشم دوباره
 هب را خودش هقرارانیتولوپ،بتالوپ است،قلبمهبست هایمچشم
 ویمگیم آرام و گیرمیم وبد،گرکیم امهسینیهقفس

 ...دارم دوست یخیل ...یکنی:_
  . ....یخیل از بیشتر یخیل

* 
 .وبدکیم سرم يرو کپت با نفر کی انگار

 .پرمیم خواب از شدت هب
 .اندازمیم اطراف هب ینگاه

 .خودم اتاق در خودم تخت يرو
 ..بود خواب
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 .بود تب اثرات هاخیال و رکف آن يهبود،هم رویا
 اباهمیب یکنی ببینم خواب در هم است،باید خواب هک است معلوم

 .دارد دوستم
 دست هب خواب در قطعا هم را یکنی هب عشق ابراز تجسار و جرئت
 !آورد خواهم

 یمک و گذارمیم رویش دست ناخودآگاه .خوردیم انکت سرم در يچیز
 .دهمیم فشار

 شود،پسیم منتقل اطراف محیط هب پوستم از گرما نمکیم احساس
 .دارم تب هم هنوز

 .گیرندیم جان برم و دور يصداها
 .نندکیم صحبت باهم اتاقم در پشت نفر دو انگار
 .شومیم بلند

 هرعلاج و دارمیبرم را یپاتخت يرو پرِهنیم آبِ اطراف،لیوان هب هتوجیب
 .شمکیم سر

 .خوابمیم سرجایم دوباره
 امیپیشان يرو را چپم دستِ ساق و دوزمیم سقف هب را نگاهم

 .گذارمیم
 .ردکن برایم يالیوان،چاره درون آب هجرع چند و شده کخش گلویم
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 .گذارمیم هم يرو را هایمچشم
 !شومینم سیر خوابیدن از چرا دانمینم
 *یکنی*

 .گردانمیم سوپ يهقابلم درون را هملاق
 .ندکیم کتحری را ایمهلذیذش،اشت يهرایح و خوش يبو
 .گذارمیم سرجایش را هقابلم در دوباره و زنمیم مهب را ،سوپیمک

 را خودش و شودیم یزندان ؛ هقابلم ياهشیش درِ سوپ،زیر معطر بخارِ
 .ندکیم تار را در يرو و وبدکیم دیوار و در هب

 .خوردیم زنگ موبایلم
 .دارمیبرم را یاست،گوش عمووحید

 عموجون سلام:_
 !معرفتیب بر سلام:+
 ردم؟؟کینم چت شما با پریشب همین من...عمو هع:_
 ...هااست هفاصل ساعت هشت و لهچ امروز، تا پریشب:+
 ...ییعن ..مقدار هی دیشب هآخ عمو.. ببخشید:_

 .گفتمیم يچیز عمو هب نباید شوم،شایدیم پشیمان
 پرسدیم ياهپرسشگران لحن با

 خانوم؟یکنی بود خبر هچ دیشب:+
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 .ندکیم پرت را آیفون،حواسم زنگ يصدا
 .آورده را هامیوه ، سوپر کحتما،پی

 گویمیم سریع
 زنگ تونهب خودمهیک ببینم میزنن،من در عمو ببخشید:_

 ؟هزنم،باشیم
 !هیگد گوشیم تو نمک ذخیره السلطانمعرفتیب رو اسمت ،منمهباش:+
 عمو،ببخشید...شرمنده:_

 !شده تنگ برایش خندد،دلمیم
  باش خودت عزیزدلم،مراقب برو:+
 شما،خداحافظ قربون:_

 .گذارمیم میز يرو را موبایل
 .نمکیم سر را امیرنگ چادر و نمکیم مرتب را امیروسر

 .رومیم آیفون سمت هب و دارمیبرم پیشخوان، يرو از را پول یفک
 ش،نیای خانم سلام:گویدیم ياهسال شش و پنج،بیست و بیست پسر
 .آوردم رو هاتونمیوه

  ...آقامجید سلام:گویمیم یربانهم با
 لطفا بالا بفرمایید

 .زنمیم را آیفون يهمکد و دهدیم انکت سر مجید
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 .ایستمیم در يجلو و نمکیم رامرتب چادرم دوباره
 .آورمیم در پول یفک از یتومانده ناسکاس چند
 .آیدیم در صدا هب واحد در زنگ

 .نیست ،مجید در پشت نم،اماکیم باز را در
 .ایستاده در پشت خریدم يهاسفارش و میوه يهاهیسک با یمان

 .نمکیم برانداز را ینشپای تا ،بالاهثانی چند
 گویدیم لبخند با

 وایسم؟؟ پاهلنگ هی شب تا یا تو ،بیامیکنی:_
 زیرِ را چادرم و شمکیم نارک ، یشرمندگ با و اندازمیم پایین را سرم

 نمکیم مکمح گلویم
 ببخشید،سلام:+ 

 .شودیم داخل و خنددی،میمان
 من دهب گفتم ، تو آوردیم خریدارو تون،داشت يسوپر شاگرد این:_

 ..برمیم خودم
 گویدیم ندهخ با دوباره و آوردیم بالا را هاهیسک

 !پرتقال؟ ههم این حالا:_
 .گذارمیم پیشخوان يرو و گیرمیم دستش از را هاهیسک رکتش با

 گردمیبرم یمان هب رو
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 .بیارم یچای براتون بشینین یآقامان:+
 ساعت هب ینگاه و دهدیم بالا را اش ياهسرم تِک آستین یمک یمان
 .ندکیم اشیمچ
 ادبی سریع بگو مسیح هب لطفاپایین، میرم من..هدیگ دیره یخیل هن:_

 .بریم
 .نمکیم نگاهش تیز
 .نمیاد تکشر امروز ،مسیحیآقامان هن:+
 .ندکیم گرد را چشمانش تعجب با یمان
 نمیاد؟ یچ ینمیاد؟یعن:_
 .ندک صحبت ترآرام یمک نمکیم اشاره دستانم با

 ..،خوابیدههاحوالناخوش مک هی...بیاد هتونینم:+
 .داردیبرم سمتم هب یقدم نگران

 شده؟ یچ:_
 ...سرماخورده:+
 همین برم،تا خودم من بیار ماشینو سوئیچ زحمتی،بهباش...بابا يا:_

 ..تکشر برسم سریع ردم،بایدک دیر یخیل الآنشم
 گویمیم یشرمندگ با

 ...ایناقاآرشآ يهخون در جلو مونده ،ماشینتونیآقامان ببخشید:+
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 .شودینم همتوج ییعن هک اندازدیم بالا هشان
 گویمیم آرام
 زدیم،یهویم حرف هم با وشهم و من بعد..ایناآرش يهخون رفتیم:+

 دونینینم.هگرفت رو آرش يهیق دیدم،مسیح..اومد ستنکش يصدا
 ...بشم كترزهره ترس، از بود ک،نزدییآقامان

 مبگ ردمکن جرئت بود،من بد حالش انقدر بیرون،مسیح اومدیم بعد
 ..داره نیاز آزاد يهوا هب هلحظونا ردمک احساس..جاستاین ماشین

 زندیم يزهرخند یمان
 ...داد دستمون ارک آرش يهاهنایک و نیش و تند زبون بازم پس:_

 هب هنم،همیشکیم تعجب مسیح از یول...است ههمیش آرش،مثل رفتار
 هک گفت یچ آرش..زدیم وزخندپ ایتاهن و بود اهمیتیآرش،ب يحرفا

 شد؟ مسیح،منفجر
 دانم...ینم واقعا:اندازمیم بالا هشان بار،مناین
 .شدکیم ی،آهیمان
 چطوره؟ مسیح حالا.نیست مهن،مک فراموشش..بزنم حدس تونمیم:_
 ..نیست بد خودشم.خورد هبخی تا هس دستش:+
 باید نقاهتش خب،دوره یول...هشیم پایین و بالا تبش مدام دیشب از

 .بگذره
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 .آوردیم بالا را دستش تعجب با یمان
 ...نک صبر،نک صبر:_

 ؟؟هدستش؟؟بخی
 .دهمیم انکت سر
 ..بود ستهکش دستش تو فنجون:+
 .شده ،گیجیمان
 ندکیم نگاهم تعجب با

 ونده؟؟کش دستش تو رو فنجون ییعن..ممهفینم:_
 ..نمکیم خم یمک را سرم

 .میاد نظر هب اینطور:+
 .شدکیم صورتش پایین تا بالا از را ش،دستهلافک یمان
 ..ببینم رو مسیح باید من...:_
 .دهمیم انکت سر
 .میارم براش ریزمیم هاسک هپختم،ی سوپ برین،منم ،شماهباش:+
 گویدیم یمان
  !یلکوخانم يشد پرستار:_

 ..هخست ..جانیزنم،بیم لبخند
 .نخورده یهیچ حالا تا عصر دیروز از:+
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 .رودیم مسیح اتاق طرف هب یمان
 .گرددیبرم
 !دیروز،صبح از:_
 ؟یچ:+
 ارهت،نکشر تونخورده.. هیچی دیروز ي صبحونه بعد از:_

 ..رهینم پایین گلوم از ی،هیچیکنی بدون گفت...نخورد
 .ماندینم نشمکوا منتظر یمان

 لطافتش چترِ زیر را صورتم لک،يلبخند.اندازمیم پایین را سرم
 .گیردیم
 ...،شادابيانرژ خندم،پریم

 .گیرندیم گر هایمهگون و دودیم صورتم پوست زیر خون
 .شمکیم دست امیانار يهالپ يانگشتانم،رو پشت با

 ...یهیچ..رهینم پایین گلوش از یمن،هیچ بدون:گویمیم خودم با آرام
 ...یهیچ

 !لبخند يرو زنم،لبخندیم لبخند دوباره
 .رومیم اجاق سمت هب و آورمیدرم ابینتک از را یگلگل يهاسک

 ..يشو پا سرِ باید زودتر...يبگیر جان باید
 !دارم هاهبرنام یتفردا،برا يبرا
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 *مسیح*
 .میخورد در هب هتق چند

 .شومینم بلند جایم است،از یکنی هکاین خیال هب
 .امخوابیده ندک خیال تا بندمیم را چشمانم

 رویا،برآورده کی حد در فقط اما.بود آرزویم يهدیدم،هم هک یرویای
 !شد

 .ردهک بد را ،اخلاقمیتلخگوشت و شده گس دهانم
 .ندارم را یکنی با شدن روهروب ظرفیت

 .بدهم خودم دست يارک کترسم،ییم
 .آیدیم یسک يهاقدم يصدا و شودیم باز یآرام هب در

 .نیست یکنی يپا يصدا
 .داردیبرم وتاهک را هایشقدم یکنی

 ..یولانط يهفاصل با و هستند ها،بلندقدم يصدا این اما
 مبازوی يرو یدست و رودیم پایین یمک نشیند،تختیم نارمک یسک
 .نشیندیم

 .خواندیم نام هب مرا هک شناسمیم را یمان يصدا
 مسیح:_

 آشنا کی هب غربت،چشمم در انگار.نمکیم باز سریع را چشمانم
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 !بیفتد
 .نشینمیم و شومیم بلند
 ...یمان:+
 خودت؟ با يردک ارک یچ:_
 ..من خوبم:+
 .گذاردیم امیپیشان يرو را دستش یمان
 .يدار تب هک اوف،هنوز:_
 .آورمیم پایین آرام و گیرمیم را تشدس
 ..بریم پوشمیم رو لباسام ،الآنياومد شد خوب!یمان خوبم میگم:+

 .گذاردیم امهشان يرو ،دستیمان هک شوم بلند خواهمیم
 طرف یکنی با رو من يدار دوس یکهر جون رو تو!هن آخ:_

 !ترسیدم من هک نمیاد جاهیچ مسیح امروز گفت مکمح چنان..نکن
 .شوندیم آویزان ایمههشان

 .نمک فرار یکنی با یرویاروی از داشتم دوست
 .شودینم انگار اما

 اتاق دست،وارد در یسین یکنی بارخورد،اینیم در هب هتق چند
 .شودیم

 نیست تره؟بهآخ شدین بلند چرا: گویدیم يدلسوز با ،اماهآمران
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 ؟یبخواب
 .گذاردیم یپاتخت يرو را یسین و

 .هستند یسین محتویات ،کیک ظرف کی و پرتقال لیوان،آب دو
 .بخورینش لطفا..گرفتم خودم پرتقالو آب:گویدیم یکنی
 ياعتبار يبندهبست يهامیوهآب يهادارندههنگ و هااسانس این هب

 ..لطفا بخوابین برم،شمام من..نیست
 .لطفا هشبا یخال لیوان برگشتم

 .گیردیم امخنده
 .ندکیم رعایت را ادب شده،هم تاتورکدی هم
 ارک هب "نمکیم خواهش" و "لطفا" هم دستورهایش يبرا یحت

 .بردیم
 .امشده خیره یکنی مسیررفتن هب

 خنددیم شیطنت با یمان
 و بوق يصدا و دردسر بیرون،جز ؟اونهآخ يبیا يخوایم یچ هواس:_

 جااین..نیست يخبر هیچ عید دم يبدوهاوبد و آلوده يهوا و کترافی
 )داردیبرم پرتقالآب یلیوان( خوب، يهواگرم، ينرم،جاتخت یول

 ...يدار رو یکنی..ترمهم ههم از و مزهخوش يهایکخورا
 !رفتمینم بیرون یشتهب چنین بودم،از جات من
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 .نمکیم اخم
 گم؟؟یم دروغ:دهدیم هادام و اندازدیم بالا همن،شان هب هتوجیب یمان

 ...من برادر هفرصت ترینهب
 تا ،توامهنکیم یرسیدگ بهت ههم شده،این نگرانت ههم این یکنی
 ..نک ناز یتونیم

 ؟؟یمان یگیم یچ:+
 موهبت هی چشم هب یمریض این ه،بهفرصت ترینهب..میگم يجد:_

 !!نک نگاه معجزه حتی یا ی،امدادغیبیهال
 !؟یمان:+
  ...گفتم یک ببین:_

 .شودیم خیره راستم دست هب و اندازدیم پایین را سرش
 پخش صورتش يآب،رو ظرف درون جوهر يهکل کی اندوه،مثل

 .شودیم
 .گیردیم هغص يبو لحنش

 ؟يشد ياینطور هک گفت یچ آرش:+
 .آیدیم وشهب غیرتم رگ

 بازهم و آیدیم جوش هب آرش،خونم يهاحرف يیادآور از
 .شودیم مشت ،دستمناخودآگاه
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 ...نپرس:+
 ...هنباش مهم آرش،واست ين،حرفاکن رکف شهب:_
 .دهمیم انکت سر
 .شدکیم سر را ایستاده،لیوانش و شودیم بلند یمان
 ..نیومده یکنی تا بخور رو اتمیوهآب توام..هدیگ میرم من:_
 .نمکیم تعارف اراکآش
 ...حالا يبود هنشست:+
 ..بردارم ایناآرش يهخون در جلو از ماشینمو برم باید هن:_
 ..نبود حواسم اصلا...دیشب ،منیمان:+

 ..نمکیم ارک یچ دارم دونستمینم اصلا
 زندیم لبخند یمان
 ..سرت يفدا:_
 گویدیم و ندکیم باز را در
 ..آوردن تشریف ،خودشونهبهب:_

 ..بود خیرشون رکذ الآن
 .شودیم وارد بشقاب و هاسک کی با یکنی
 من؟:پرسدیم تعجب با

 ..شما خود خیر رکزنداداش،ذ آره:گویدیم یمان
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 گویدیم گوشم در و شودیم خم یمان
 ...بگذره خوش!یباش تو پرستارم ایدنم،شک تب یهال:_
 .رسمیم حسابت هب بعدا هک نمکیم ابرو،اشاره و چشم با

 ..رفتم،خداحافظ من:گویدیم خنده با و اندازدیم بالا هشان یمان
   خداحافظ:گویدیم آرام یکنی
 .رودیم یمان يهبدرق يبرا و

 .ردهک کتحری را ایمهاشت و هبرداشت را اتاق تمام یخوب يبو
 افتدیم یپاتخت يرو بشقاب و هاسک هب چشمم.نمکیم اطراف هب ینگاه

 .گذاشت جاآن یکنی هک
 پیش برو بلدم،تو راهو خودم من: گویدیم هک شنومیم را یمان يصدا

 ..هنباش اهتن مسیح
 .نشیندیم قلبم ي،روهنوازشگران و پیچدیم گوشم ،دریمان يهاحرف

 .ردهک ار،مختلک از را مکادرا يقوه لکسوپ، يبو
 یکبعدش،نی هدقیق چند و آیدیم در شدنهبست يبعد،صدا هلحظ چند
 .شودیم اتاق وارد

 !ينخورد یهیچ دیروز از بخور،چون املک لطفا...پختم سوپ برات:_
 پشت يشاد کصورت ،هجمل این گفتن با زمانهم نمکیم حس

 .شودیم انهپن لبخندش
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 .شودیم بازتاب سرم در یمان يهاحرف
 .گذاردیم پایم يرو را هاسک زیرِ ،بشقابیکنی

 .دهنم تو يبذار رو قاشق باید تو:+
 !هشینم هن:_
 .گیرندیم رنگ هایشهگون

 .نمکیم انهپن را لبخندم
 ..خورمینم:+
 ندکیم اخم یکنی

 چرا؟:_
 .آورمیم بالا را امهشدیباندپیچ راستِ دست مظلومیت با

 بخورم؟ يچطور دست این با من هآخ:+
 .اندازدیم پایین را سرش یکنی
 .نمکیم زیاد را مظلومیتم داغِ ،پیازیمک

 ! هن هک چرا
 !نمک هنم،چکن ناز یکنی يبرا اگر
 ...بودم هگرسن یخیل شد حیف:+
 .داردیبرم پایم يرو از را هاسک و نشیندیم تخت يرو یکنی
 .شومیم خیره اتشکحر هب دقت با
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 و گیردیم هاسک يهلب با را یاضاف ند،سوپِکیم پر را آرام،قاشق
 دهانم طرف هنیفتد،ب چشمانم هب نگاهش ندکیم یسع هک یدرحال

 .آوردیم
 .شودیم دهانم وارد قاشق و گیرندیم هفاصل هم از هایملب

 .زنمیم رضایت سر از يلبخند
★ 
 ...خوامیم بازم:+
 دهدیم نشانم را یخال يهاسک،یکنی

 بریزم؟ بازم برم:_
 .خورمیم ،بعداهن:+
 .شودیم ،بلندیکنی

 .نک استراحت برم،شمام من پس:_
 .برود خواهمیشوم،نمیم هول

 ...هنکیم درد سرم آخ آخ:+
 نشیندیم نارمک ینگران با یکنی

 شد؟ یچ:_
 ..هنکیم درد هم قلبم اصلا..هنکیم درد ،سرمهنکیم درد دستم:+
 تر؟کد بریم يخوایم:_
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 !بمیرم،نذار خواستم هاگ..جااین بشین تو هن:+
 .زندیم يورکی ،لبخندِیکنی

 .هنقیض و ضد همش حرفاتون..والا دونمینم من:_
 ..گفتینیم همش هک دیشب هب هن
 (ندکیم لفتک را صدایش)
 "نیست لازم ،بیمارستانیکنی"
 "سرم يدستم،وا آخ" میگین هک الآن هب هن

 .نمکیم نگاهش
 ؟هچی لیلشد نظرت هب:+
 .اندازدیم پایین را سرش خجالت با یکنی
 نمکیم نگاهش سماجت با

 !یــــکــــنیـ:_
 .ندکیم بلند را سرش آرام یکنی

 ...هک هاین دلیلش:_
 ...هک هاین

 ..شما هکاین
 گویمیم تابیب

 ؟یچ من:+
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 !هستین يبد پسر یخیل شما:_
 .شودیم آویزان امهلوچ و لب
 .اندازمینم تا و کت از را خودم اما
 یزندان جااین دیشب از..هدیگ بشین بد پسر این پیش مک هی حالا:+
 ..دمش
 !يچاردیوار این تو پوسید ا،دلمهتن و کت

 ..من هآخ:+
 .زندیم یقشنگ لبخند و ندکیم بلند را سرش

 ؟ برگرده سرجاش تونهحوصل نمک ارک یچ:_
 خاطر هب مانده،هرچند پا و دست زیر یخیل هم جاهمین تا غرورم

 ..بردارم دست غرورم از حاضرم یکنی
 حاضرم؟

 .دانمینم
 .خوندم واست من هک شباون لمث.بخون شعر برام:+

 .شودیم بلند ذوق با
 .گردمیبرم الآن:_

 هیکت سرم پشت يهابالش هب و زنمیم لبخند .رودیم بیرون اتاق از و
 .دهمیم
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 .ندکیم درد واقعا سرم
 .ندکیم امیعصب این و دارد سودامک هب رو امآینده دانمینم
 .شودیم وارد دست در "حافظ" یکنی

 گویدیم و نشیندیم تخت يرو دوباره
 .خوندین معاصر غزل واسم شما:_

 .خونمیم حافظ غزل براتون منم
 .زنمیم لبخند

 !يحافظ اهل پس:+
 .خونمیم یخیل هم معاصر ه،البتیبافق،صائب،يحافظ،سعد:_
 !هخوب:+

 .بزنیم کنین،تفأل نیت–:
 .بندمیم را چشمانم

 ؟یکنی از ترهب یآرزوی و رکف دامکنیست، نیت هب ينیاز
 ؟یکنی آینده،بدون مداک

 .نمکیم باز را چشمانم آرام
 باز آرام و گذاردیم تابک طرف دو را اششیدهک انگشتان یکنی
 .ندکیم
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 .زندیم برق غزل،چشمانش مطلع دیدن با
 :مکمح و شیرین لحن خواند،بایم آرام

 نــو هم    داسِ و  دیدم کفلــ  ســـبزِ مزرعِ
 درو   مهنگا  و  آمد خویش يهشتک از یادم

 کفل هب مسیحا چو مجرد، و كپا يرو گر
 پرتـــــو  صد  رسد  خورشید  هب تو چراغ از

 سوخت  خواهد دین  خرمنِ ، ریا و زهد آتشِ
   برو  و بینداز  هپشمیـــن   يهخرق این ، حافظ
 .ندکیم نگاه تابک هب هثانی چند
 .گرددیبرم من يسو هب بعد
 گرفتین؟ حافظ از رو جوابتون:_
 ؟ینکیم رکف یچ تو:+
 ..میده يامیدوار داره من نظر هب:_

 .زنمیم لبخند
 یکنی هشبی گوید،تایم.مدهفیم را من دل حرف هم حافظ

 !ینک خود آنِ از را او یتوانی،نمینباش
 خوانمیم را شعر از یمصرع لب زیر

 "..هب مسیحا چو مجرد و كپا يرو گر"
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 .دهمیم انکت سر
 ربان،نگاهمهم و هنشست نارمک یکنی هک حالاست مهنیست،م مهم
 !ندکیم
★ 

 .گذارمیم میز يرو هنصف را اممیوهآب لیوان
 .ندکیم نگاهم اخم با یکنی

 .دارمیبرم را لیوان دوباره و اندازمیم بالا را هایمهناچار،شان
 شد؟؟ خوب:گویمیم و شمکیم سر را پرتقالشقطره،آب آخرین تا
 آره:زندیم لبخند یکنی
 .دارمیبرم یندلص یپشت از را تمک
 زمین يرو پایش با و اندازدیم اشیمچ ساعت هب ی،نگران،نگاهیکنی

 .میگیرد ضرب
 .نمکب اذیتش یمک خواهدیم دلم
 ؟ه،نهخون تو موندمیبیرون،م رفتمینم امروزم اشک:_

 گویدیم بلند
 !هن:+

 .دهمیم بالا را ابروهایم
 گویدیم سریع
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 استراحت رو دیروز..هدیگ شده خوب حالتون هک بود این منظورم:+
 ..ردینک

 نبیرو هبزن هخون از صبح هب صبح باید عمووحید،مرد قول هب هم بعد
 !حلال نون دنبال

 آقاها؟؟حاج این مثل:_
 اندازدیم بالا هشان
 !شاید:+
  سرکار؟ بره باید آقاتون حاج پس باشه:_
 .ندکیم مرتب را اش يروسر و خنددیم خجول کنی
 !مسیح جانِيبردار سرت از هم را يروسر این يروز اشک يا

 !تو،عزیزدلم رضایت هب راضیم من اما
 .زنمیم لبخند

 دارم؟ تب يمیدهف جاک از ،تویراست:_
 .اندازدیم پایین را سرش یکنی
 گویمیم شیطنت با

 ؟يردکیم ک،چیچ با ...يردکیم کچ رو تبم ،مدامیگفت خودت:_
 حس و ندکیم قفل درهم را هایشاندازد،دستیم پایین را سرش

 !ندکیم انهپن میز زیر را هانم،آنکیم
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 !هگذاشت امیپیشان يرو دست یکنم،نیک باور توانمینم
 .نشینمیم میز پشت دوباره و زنمیم لبخند

 نمیرین؟ پس:گویدیم تعجب با یکنی
 ..نیاکیم بیرونم يدار يدج يجد:نمکیم یساختگ اخم

 ..ماستش يهخون جااین...هحرفی هچ این هن:شودیم هدستپاچ یکنی
 ..بیرون ،برمیذاشتینم هک دیروز هب هن:زنمیم لبخند

 ..هک امروز هب هن
 .نیمکیم زحمت رفع خانم،ماحاج هباش:شومیم بلند
 .آیدیم آیفون يصدا

 !اومد یمان:گویمیم
 .بینمیم را يچادر ي،دختریمان ياج هب روم،امایم آیفون سمت هب

 .است یکنی دوست
 !برم من يمنتظر چرا بگو پس:ویمگیم لبخند با و نمکیم باز را در
 *یکنی*

 .نمکیم باز را واحد در
 آیدیم طرفم هب هفاطم

 اثرات همش هک ينبود ياینجور تو !یکنی یمعرفتیب یخیل:_
 .هعیپدرروحان با ینشینهم
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 گویمیم همادران و بوسمیم را صورتش
 ..السلام کعلی:+

 گویدیم و زندیم نارک دلخور،مرا
 !بدم؟ هم سلام يواخیم باهات،تازه رمهق:_

 .زندیم شکخش بیندیم هک را شود،مسیحیم هخان وارد
 گویدیم خجول و سریع ارکخطا يهاهبچ مثل

 سلام:_
 اومدین خوش یخیل سلام:گویدیم و زندیم لبخند مسیح

 !شم،بااجازهینم مزاحمتون :منآیدیم در طرف هب و
 مگوش در آرام و شودیم خم سمتم هب یمکشود،یم رد هک نارمک از
 !خانم حاج بگذره خوش:گویدیم

 .زنمیم يلبخند
 گویمیم هفاطم هب رو
 .میام الآن تو،من برو تو:+

 و هنشست زانوهایش يرو رود،مسیحیم هآشپزخان طرف هب هفاطم
 .است هایشفشک پوشیدن مشغول

 ...هنش بدتر حالت باش خدا،مواظب رو تو:+
 چشم:گویدیم ندک بلند را سرش هکاین بدون
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 !بزن من هب زنگ هی اومدن قبل یآها،راست:+
 چرا؟:ایستدیم برابرم و شودیم بلند
 ..هنکمم هاگ دارم،گفتم خرید مک هی:+

 چشم:گویدیم دوباره
 بلایب:زنمیم لبخند

 .آیدیم آیفون يصدا
 ؟ه،نهعیمان هدیگ این:گویدیم خنده با

 آره:نمکمی آیفون ي هصفح هب نگاهی
 رفتم،خداحافظ من پس:_
 خداحافظ:+

 .شودیم آسانسور اردو مسیح
 و درآورده را چادرش هفاطم.رومیم هآشپزخان طرف هب و بندمیم را در

 .استهنشست میز پشت
 همونب یگلگ من ،جونهفاطم:گویمیم بگوید،سریع يچیز هکاین از قبل
 .نداریم وقت اصلا نالآ ..بعد هواس

 هاموهمسیح،برنام یمریض یول کردمیم رو اراک این يههم باید دیروز
 ..ریخت مهب

 زندیم لبخند هفاطم
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 گزن هک دیروز ...یبش نگرانش قدراین ردمکینم رکف اصلا!مسیح؟:+
 صدات نیومده، پایین تبش داروهاش خوردن از بعد یگفت و يزد

 .گرفت امهگری هک لرزیدیم يجور
  اندازمیم پایین را سرم

 دلت،آره؟؟ لرزیده!ببینمت!یک+:نی 
 .شومیم خیره چشمانش در
 !؟هفاطم ییگم یچ:_

   .ممهفینم را معنایش هک زندیم ي،لبخندهفاطم
 بریم شو آماده.نک نیست،فراموشش مه+:م

 یبزرگ یفک داخل را پولم یفک و لیدک و نمکیم عوض را هایملباس
 .رویمیم بیرون هنخا از هفاطم با و اندازمیم
★ 
 .شومیم هخان خنده،وارد با

 هم خودم و گذارمیم نزمی يرو سالن وسط را ،وسایلهوفتک و هخست
 .نشینمیم جاهمان
 دست در را هاکنکباد روبان هک یآید،درحالیم سرم پشت هفاطم
 .هگرفت

 !ندکیم رها را هاروبان يهباره،همکی و نشیندیم زمین يرو نارمک
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 يها هم،ستاره نارک و گیرندیم اوج سقف سمت هب هاکنکباد
 !شوندیم هخان سفید آسمان رنگارنگ

 .نمکیم باز سرم دور از را چادرم شک و مشویم بلند
 .شدکیم دراز هاتکپار ي،روهفاطم

 ..داریم ارک یلک ،پاشوهفاطم پاشو:_
 قدراین دونستمینم من...منو یشتک یکنی يوا:+

 شوهر انتخاب تو رو اتوسواس این از مک هی اشک...يپسندسخت
 .يردکیم استفاده

 .نمکیم اخم
 !هخوب هم یخیل مسیح:_

 گویدیم شیطنت با و شودیم بلند سریع هفاطم
 ...لرزیده گفتم،دلت درست يدید:+

 .اندازمیم پایین را سرم
 !خوردم یدستکی

 یول..نتوانست اما شدکب زبانم زیر از ردکیسع بار چند صبح از هفاطم
 .ردمک ،اعتراف باراین

 .نمک باور را ستمکش خواهمینم
 داره؟ یربط ه،چیمیگ یچ:_
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 شوهرم یگفتیشوهرت،م گفتمیم هروقت بلاق هک هاین ربطش:+
 ..نیست

 ...باراین اما
 .خوانمیم چشمانش از را اشهجمل يهادام

 رشکف هشدن،ب نگرانش قدراین.امشده عوض من.گویدیم راست
 ...داشتن را اشهدغدغ بودن،

  ...نیست،پس هعلاق يهنشان اگر
 .دهمیم انکت را سرم

 ..وسط از رو اینا نیمک جمع پاشو..رو حرفا این نک ول:_
 .داریم ارک لیک

  زندیم یخاص ،لبخندهفاطم
 آریا خانم +:چشم 

 .گذردیم تنم از برق
 آریا نخواهم هبخواهم،چ هچ من حالا اما.باشد آریا هک نخواست بابا

 !ریاآ مسیح هستم،همسرِ
 .شمکیم هخان يرو و سر هب ی،دستهفاطم کمک هب
 .نمکیم دعوتشان شام يبرا و زنمیم زنگ عموزن و مامان هب
 يقناد از  ام داده سفارش که یکیکراه، سرِ تا زنمیم زنگ هم یمان هب
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 .بگیرد
 .اندازدیم مدمک هب ینگاه هفاطم

 ؟یبپوش يخوایم یچ:+
 .نمکیم نگاه هالباس هب نارشک و رومیم جلو
 چطوره؟ این:_

 .شمکیم بیرون را روشنم یصورت بلندِ پیراهن و
 یکنی تنت تو گشاده یخیل این+: .اندازدیم ینگاه هفاطم

 چطوره؟ این:_
 .آوردیم بیرون را امساده و بلند پیراهن

 .متنفره لباسم این از ،مامانمهن:_
 .خنددیم هفاطم

 !یخوشگل این هب:+
 .اندازمیم بالا هشان

 .نیمکیم نگاه هالباس هب مستأصل و مردد
 گویمیم هناامیدان

 .خریدمیم لباس اشک..هبش پیدا يچیز نمکن رکف:_
 .اندازدیم مدک هت هب نگاهی هفاطم

 .زنندیم برق چشمانش
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 !ردمک پیدا:+
★ 

 .گیرمیم عموزن و مامان طرف هب را يچا یسین
 .پوشیده یکمش شومیز و شلوار و قرمز تک مامان
 طرف کی و هبافت سرش يبالا از را اش شده هایلایت و لخت يموها

 .هانداخت اشهشان
 !هیشهم مثل.نشیندل و کشی
 یحساب هک ردهک تن هب یدوختخوش یاربنک دامن و تک هم عموزن

 .آیدیم او هب
 آرایشِ و هریخت هایشهشان يآزاد،رو را مجعدش و یطلای يموها
 .ردهک رباتردل را اش،اوساده

 نگاهم هخریداران و داردیبرم یسین از را يچا فنجان عموزن
 .خوشگلم عروس یمرس:ندکیم

 جاننوش:زنمیم لبخند
 .ندکیم رکتش و داردیبرم را فنجانش هم مامان

 .دارمیبرم را آیفون.آیدیم در يصدا
 !خانمحاج سلام:گویدیم يانرژ پر مسیح
 .اومد مسیح:گویمیم بلند و زنمیم را همکد یحرفهیچ بدون
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 ک،تاریهخان و زندیم هم سر پشت را برق يلیدهاک سریع یمان
 .شودیم

 تلفن با هک بابا نارک از هعجل با و گذارمیم ابینتک يرو را یسین
 .گذرمیم ندکیم صحبت

 برانداز هآین در را خودم دیگر بارکی و نمکیم روشن را اتاق آباژور
 .نمکیم

 يبالا و است هسترا پایین هب مرک از هک امپوشیده سفید بلندِ پیراهن
 .تنگ یمک مرشک

 زیر ساتنِ آسترِ اما حریر، هایش آستین و است هبست هیق
 .داردیم هنگ محفوظ را ها ها،دستستینآ

 .دارد یرنگ يهايدوزگل هایشسرآستین و مرک و هیق يرو
 از بعد خریدم،اما را پیراهن این هفاطم مسیح،با با ازدواج از قبل

 هاعروستازه درد هب "هفاطم ولق هشدم،ب پشیمان خریدنش
 ...عروسم تازه کحالا،ی من و "خورَدیم

 .امردهک سر گوشهس یانلبن را قرمزم شالِ
 .شمکیم یعمیق نفس و بندمیم را چشمانم

 .امآماده
 .است خوب چیزههم انگار
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 .زندیم صدایم یمان
 بیرون اتاق از و شمکیم یعمیق فرستم،نفسیم لب زیر یصلوات

 .رومیم
 .منتظرند در ي،جلوههم

 دستانم يرو را ،آن آورمیم بیرون اش هجعب از را کیک،یمان کمک هب
 .رومیم هبقی طرف هب و یرمگیم

 رد و یاسکع دوربین دست کی در هک بینمیم را یمان روشنکتاری در
 .دارد دست هب يشاد دیگر،برف دست

 .شودیم کنزدی یهایقدم يصدا
 .دهمیم فشار هم يرو را چشمانم و نمکیم ،حبسهسین در را نفسم

 .آیدیم قفل درون لیدک چرخیدنِ يصدا
 صورت يرو را يشاد برف صدا و سر با یانشود،میم باز در هک همین
 .شودیم سفید صورتش جايههم و پاشدیم مسیح

 .شودیم نور غرق سالن و زندیم را لیدهاک عموزن
 .گویندیم کتبری صدا و سر با ههم

 اطراف و ندکیم كپا يشاد برف از را شمانشچ يدست،جلو با مسیح
 .اودکیم را

 تولدت ي،آویزها امهبست میز يهاهپای هب هک یرنگ يهاکنکباد
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 .هایمدست يرو کیک و كمبار
 !شده هکشو مسیح

 .است امروز تولدش هک دانستینم واقعا انگار
 !كمبار تولدت : گیرمیم طرفش هب را کیک و رومیم جلو

 .ندکیم نگاهم خند،فقطلب و یقدرشناس با
 .بگوید هچ داندینم انگار
 .اندازدیم کیک هب ینگاه

 .درخشدیم چشمانش در يچیز و شودیم ترعمیق لبخندش
 يرو را هایشقرن،چشم کی یآرام هب و ندکیم نگاهم یقدرشناس با

 .ندکیم باز و گذاردیم هم
 .ندکیم رکتش من از انگار
 .رفت متن از یخستگ لکار،ک این با نمکیم حس

 ،یراحت نفرههس بزرگ مبل طرف هب را مسیح مامان و عموزن
 .نندکیم یراهنمای

 .نشیندیم عموزن و مامان مسیح،بین
 .دارد دههع هب را مراسم شیطنت لِکا،هتن،دستیمان

 و گیردیم سکع یاند،گاهکتریم مسیح سر يرو ياغذک بمب یگاه
 .ندکیم اسپري مانطرف هب را يشاد برف یگاه
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 يهنوشت هب تازه،چشمم و گذارمیم میز يرو مسیح برابر را کیک
 .افتدیم رویش

 "كمبار عشقم،تولدت" شدههتلات،نوشکش و هخام با
 .نمکیم نگاه یمان هب اخم با

 !بودم داده یلاتکش کیک سفارش فقط من
 .اوست شیطنت قاعدتا هنوشت این گرفت،پس يقناد از را کیک یمان
 .اندازدیم بالا هشان و خنددیم یمان

 ..بگیریم سکع هی بشینین ههم خب: ندک عوض را بحث خواهدیم
 برابرشان یمان و ایستندیم عموزن و مامان سر يمحمود،بالا عمو و بابا

 .زندیم زانو
 و من از: دهدیم من دست هب را گیرد،دوربینیم هک سکع چند
 جون؟ یکنی يگیریم سکع داداشخان
 .دهمیم انکت سر

 .شوندیم بلند و بوسندیم را مسیح نوبت هب عمو،زن و مامان
 .اندازدیم او دورگردن را دستش و نشیندیم مسیح نارک یمان

 مسیح حالا تا...هاشدم ناهنجار مک هی من ببخشید: گویدیم بلند بعد
 ..بودم ندیده تولد يبرگزار از حالشخو قدراین رو

 آقا ههماین يبگیر زن تو میدونستم هاگ من..آروم و مطیع قدراین
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 !زدمیم بالا آستین برات ،خودمیمیش
 .ندکیم نگاه یمان هب لبخند و اخم از یتلفیق با مسیح

 نم بذارین نزنین حرف مک هی هنکمم هاگ؟یآقامان:نمکیم بلند را سرم
 .بگیرم سکع

 !یغیرت داداشِزن چشم:خنددیم یمان
 .نمکیم نگاه دوربینیهصفح هب

 .ندکیم نگاه را من رانگا و شده خیره لنز هب مسیح
 .هنشست هایشلب يرو یقشنگ لبخند

 .دهمیم قورت ار دهانمآب.ریزدیم فرو قلبم درون يچیز
 .بگیرم لبخندش از چشم توانمینم

 .دهمیم فشار را شاتر و بندمیم را هایمچشم
 ..گرفتم:_
 !يافتاد خوب هچ مسیح هع!ببینم:آیدیم طرفم هب یمان

 و هگواهینام و یمل ارتک هاسو هم ارهچ در هس سکع یخواست
 !ازت بگیره یکنی ،بدهيبگیر پاسپورت
 !بودیا خوشگل

 .زنمیم لبخند
 ..هدیگ مسیح پیش بشین جانیکنی:ندکیم صدایم عموزن



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 972  

 

 .دهمیم قورت را دهانمآب
 .وبدکیم مبل يرو و ندکیم اشاره چپش سمت هب دست با مسیح

 .رومیم مسیح طرف هب و دارمیبرم قدم آرام
 .شومیم خیره یمان لنز هب و نشینمیم نارشک هفاصل یمک با

 ...ترربونهم ..ترکنزدی مک هی:ندکیم نگاهمان شیطنت با یمان
 .اندازمیم پایین را سرم

 .شودیم مکنزدی یمکمسیح،
 .یمندار هم با يبرخورد هیچ ،امانیست مانبین ياهفاصل تقریبا دیگر

 ..شد یسکع عجب ، هبهب:گویدیم یمان
 و زندیم فکریتم، با و اندازدیم گردنش دور را دوربین بند بعد

 ..ببوس رو یکمسیح،نی : خواندیم
 ...ببوس رو یکح،نیمسی
 ..همیگ راست:گویدیم لبخند با عموزن

 ازش يخوایشیده،نمک یایهتن یکنی رو زحمتا این يههم جانمسیح
 ؟ینک رکتش

 .ندکیم نگاهم مسیح
 یسنگین گلویم در يچیز.هرفت پایم و دست از جان نمکیم حس

 .ندکیم
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 .رودیم فرو چشمانم در سوزن مسیح،مثل نگاه
 ...هاچشم همان باز

  !سیاه يهاکمردم درون درخشان برق همان
 ؟ شودیم عاشق بار چند آدمیزاد مگر

 يبرا.وبدکیدیوارـم و در هب را خودش اینطور قلبش نفر چند يبرا
 .شمکیم نفس عمیق و تند بیشتر سیژنکاهجرع کی

 .بنددیم را چشمانش مسیح
 .ندکیم باز دوباره

 .بلعدیم را مسیح،وجودم چشمان التماس،در مثلیچیز
 .گویمینم هیچ

 .ندکیم نگاهم چنان،هممسیح.نمکب باید ارک هچ دانمینم یحت
 خوامیخوردم،نم سرما جان،منمامان هن: شودیم بلند جا از هدفعکی

 !هبش مریض هم یکنی
 ؟يبوسید منو چرا پس:ندکیم لندغرو لب زیر یمان

 گذاردیم هم يرو را هایشند،چشمکیم نگاهم خاص يلبخند با مسیح
 رسم. می خدمتتون کنم عوض رو لباسام:ندکیم باز و

 .رودیم اتاقش طرف هب بعد
 .دهمیم بیرون صدا با را نفسمـ و دهمیم هیکت مبل یپشت هب
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  !نمانده برایم یجان دیگر انگار
 اتاق؟ يمیا هدقیق هی یکنی:زندیم صدایم مسیح

 شیطنت با یمان و نندکیم نگاه هم هب داریمامان،معن و عموزن
 .خنددیم

 .رومیم مسیح اتاق طرف هب و گویمیم "ببخشید"شوم،یم بلند
 ار ،خودشهگرفت را اعدامش مکح هک یزندان کی هیجان،مثل قلبم،با

 !ندک فرار خواهدیم و وبدکیم امهسین زندانِ دیوارِ هب
 .دهمیم قورت را دهانمآب

 ..ایستاده انتظارم هب كمشتر اتاق در يمسیح،جلو
 ...لبخند با
 ..لبخندش زا يوا

 .میراندیم را زنده،قلبمزنده
  !لبخندش از امان

 *مسیح*
 .گذارمیم باز سرم پشت را در و شومیم كمشتر اتاق وارد
 راک از را عقلم هک يچیز ؛همان شودیم پایین و قلبم،بالا درون یگره

 .هانداخت
 .شنومیم سر پشت از را یکنی يصدا
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 ؟یداشت من با يارک:_
 .گردمیبرم طرفش هب

 ...گامهس ياندازه هب اهتن داریم،شاید هفاصل باهم يمتردو
 .ببند درو:+
 .ایستدیاول،م يجا سر و بنددیم سرش پشت را در یکنی
 .ایستمیم برابرش بلند،دقیقا قدمِ دو با

 ..يبیا گفتم:+
 ...تا اینجا يبیا

 سد را گلویم راه و حلقم سمت هب داردیبرم قلبم،خیز درون گرهِ
 .ندکیم

 .نندکیم پرواز ذهنم از لماتک و حروف
 .ردهک امه،دیوانیکنی ملایم عطرِ يبو

 كپا امهحافظ از را زدن حرف اش،قدرتِشیدهک و درشت چشمانِ
 .ردهک

 .ردهک خاموش را امیصوت يهایش،تارهامژه منظم ارتش انگار
 .رودیم پایین یمک گلویم گرهِ.دهمیم قورت یسخت هب را دهانم آب
 ..ازت راحت تا جااین يبیا گفتم:+

 ..راستش...یمونهم این نم،بابتک رکتش ازت
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 .نداشتم یخوب این هب يتولدجشن وقتهیچ من راستش
 ...روحم مثل درست آیند،یم شک هایشلب آرام

 مثل ند،درستکیم باز و بنددیم را هایش،چشمیزایدالوصف آرامشِ با
 .تپدیم و ایستدیم هکقلبم،
 .ندکیم بلند را سرش
 است صورتم،مجبور هب ردنکنگاه يبرا و است تروتاهک من از قدش
 .ندک بلند املک را سرش

 ....یسامان پادشاهِ من،روانِ قلب و است چنگ صدایش
 .ندکیم جانم تزریقِ را امشآر هک حال عین ند،درکیم امهدیوان

 ....كمبار تولدت.نمکیم خواهش:+
 .ندکیم وبکسنگ درجا قلبم

 !چارهیب منِ با دنکیم هدختر،چ این از يوا
 قلبم جنگ هب سپاه چند با!دخترجان نکب نوایب منِ بر یرحم

 ؟ياآمده
 ...دارد دفاع قدرت هیتلر برابر ستان،چقدرهل ارتشِ مگر
 را؟ قلبم يهویران ینکیم سانکی كخا با چرا
 .رومیم جلو دیگر گامنیم

 .است هفاصل مانبین سانت ا،چندهتن



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 977  

 

 هب دوباره و ندکیم نگاه پاهایم هد،باندازیم پایین را سرش یکنی
 .زندیم زل صورتم

 ...یکمن،نی...من یکنی:+
 .نمکیم باز و بندمیم را هایمچشم
 .نمکیم رها و نمکیم حبس هثانی چند را نفسم
 .است سخت

 یماندن،خیل قرار و قول ي،پاهمردان و ایستادن چنیناین نارتک
 ...دخترعمو است سخت

 چرا؟ اصلا
 ضیافت هب را انگشتانت کت کت و بگیرم را دستت توانمینم چرا
 ..کنم مهمان هایملب

 رقص و نمک باز را آتیشینت يراحت،روسر یخیل توانمینم چرا اصلا
 .ببینم را موهایت

 ؟ینیست من یقانون و شرعی سرتو،هم مگر
 چند امیبزاقغدد ترشح امشب چرا دانمیدهم،نمیم قورت را دهانمآب

 !شده برابر
 .دوزمیم هایششمچ در چشم

 .هنشست درونشان یعجیببرق و لرزندیم هک اشیفندق يهاکمردم در
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 ...اتیپیشان يرو هایملب خواهمیم دلم.بندمیم را هایمچشم
 !هن

 .خواهمیم را جسمت،قلبت از قبل
 اهتزاز هب فرازش بر عشق پرچم و نمک فتح را روحت يهقل اول باید

 .دربیاورم
 .گردمیبرم ام،راهبرداشت یکنی سمتِ هب هک یقدم چند یسخت هب

 .یکنی از شدن دوریبرا اندهآویخت هوزن پاهایم هب انگار
 .او از شومیم دور و گذارمیم خواهشش و دل يرو پا

 هربض نارمک دست نم،باک سربلند هکاین بدون و نشینمیم تخت يرو
 .زنمیم
 .شودیم اماشاره همتوج یکنی
 .آیدیم سمتم هب وتاهکیقدم با

 .رقصدیم پاهایش دور هب قدم هر با و داردیبرم پیراهنش،چین دامنِ
 .نشیندیم نارمک

 .نمک بازگو را دلم يمگو راز بلید
 ههم این هب بدهم پایان و بردارم رهم هب َسر سِرِ این از پرده باید

 .تشویش
 .است یکنی حق دانستن
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 .تپدیم برایش قلبم مدهبف باید
 ...شاید

 ...برایم دلش هم او یمک شاید اهتن و
 ..شاید

 هب من يهمردان قولِ و..مانبین يقرارها يههم شودیم تمام وقتآن
 ...عمو
 .نیمکیم شروع نو ،ازیکنی با وقتآن
 هم،آجر دست در دست و سازیمیم عشق با را آرزوهایمان يهخان
 .گذاریمیم دیوارهایش آجر يرو

 .پراندیم سرم يبالا از را خیال ،ابرِیکنی يصدا
 .نمکیم بلند را سرم

 !مسیح؟:_
 .ندکیم نگاهم تعجب با

 .شومیم خیره هایشچشم در قدرت با و مصمم
 .بگم تهب مهم یخیل چیز هی باید یکنی:+
 ..من یکنی
 .ندکیم قطع را ممـلاک هسراسیم یکنی

 ..بگم تهب مهم یخیل چیز هی باید منم اتفاقا يوا:_
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 گویمـیم امآورده جاک از دانمینم هک یآرامش با
 بذار نشدم پشیمون تا نمکیم ،خواهشهمهم یخیل من حرف یکنی:+

 .بزنم حرفمو
 .ندکیم درشت را هایشچشم

 مدیم بگم،قول بذار نمکیم ،خواهشهمهم یخیل یخیل حرفم من:_
 ...هشیم تموم زود
 .شومیم تسلیم یکنی برابر هم باز
 ...بگو اول تو ،هباش پوف...:+
 .دنکیم بلند را هایشدست یکنی

 هم اب رو عمو و بابا تونیمیم شکمک هب هک ردمک يرکف هی مسیح،من:_
 .بدیم یآشت

 گویمیم هلافک
 ؟يرکف هچ:+

 گویدیم ذوق با
 .شماست يدههع هب زحمتش هدیگ این:_

 و بابا یمن،آشت یاصل يادوک یدادن،بگ ادوک تهب یوقت باید
 ...عمومسعوده

 و گیرنیم قرار یایسترودرب تو عمومحمود، من،هم يبابا هم ياینطور
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 .ننکیم یآشت
 .دهمیم انکت سر
 ...نیست یسادگ این هب یکنی:+

 .اندازدیم پایین را سرش
 ....دونمیم:_

 .نمکیم ،نگاهشهرانکمتف
 ؟هنکیم یآشت ، راحتیا همین هب عمومسعود ینکیم رکف:+
 ...دونمینم:_
 .شدکیم یعمیق آه
 ...امیدوارم:_

 ...بودن یناراض پدربزرگ وضعیت از یخیل عمووحید
 ..هکاین از ،قبلهبش انجام ارک این زودتر باید
 .گذاردیم ناتمام را اشهجمل

 .است ،مشخصاندهگرفت ضرب زمین يرو هک پاهایش از ینگران
 .ندکیم باز و شوندیم قفل هم در مدامـ هک هایشدست از

 .باشم آرام باید
 .نمک لمنتق جانش هب را ونکس این و باشم هداشت آرامش باید

 .نمکیم شروع بلند چندان هن یصدای با و نمکیم تر را هایمآرام،لب
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 همین تو یول...شدیم آشنا هم با هک نیست وقت یخیل ما یکنی:+
 گم؟یم درست ؛یسبشنا منو یمدت،تونست

 .دهدیم انکت یدکتأ يبرا هم را سرش و دهدیم فشار را هایشچشم
  ...من هک افتاده یاتفاقات هوتاه،یک مدتِ همین ،تویکنی:+
 ..من

 ..هک بگم تهب خوامیم من یکنی
 .دهمیم قورت را دهانمآب

 .شومیم خیره مقابلم یکتاری هب هثانی چند و بندمیم را هایمچشم
 .دوزمیم یکنی صورت هب را نگاهم و نمشانکیم باز دوباره

 .اندازدیم پایین را ،سرشیکنی .رودیم بالا و پایین ، گلویم کسیب
 .آوردیم بالا را سرش دوباره و شدکیم یعمیق نفس

 .است سنگین هردویمان يبرا فضا انگار،این
 .دارد هواهم هاحرف این شنیدن من،از ياندازه هب هم یکنی انگار

 .شمکیم امیپیشان هب یدستاختیار،یب
 .باشد سخت قدراین ردمکینم رکف

 .نمک تمامش باید و امردهک شروع هک است يارکاین اما
 ...تو هب من یکنی+: .دهمیم قورت را دهانمآب دوباره

 .پراندیم جا از را یکنی در هب يمتماد يهاهضرب يصدا
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 .آیدیم بند نفسم
 .ردهک تند را قلبم در،ضربان یانهناگ وبشک يصدا

 در طرف هوبم،بکیم زمین يرو را پاهایم هک یدرحال و پرمیم جا از
 .رومیم
 .نیست سکهیچ در پشت اما نمکیم باز را در عصبانیت با

 گویمیم یکنی هروب
 ..زنیمیم حرف بریم،بعدا:+
 . دهدیم قورت را دهانش،آبیکنی

 .شودیم رد نارمک از همطیعان
 .است یانع اشرههچ در چنانهم ترس آثار
 !ی،مانهنرس تهب دستم هکاین همگ:گویمیم لب زیر

 .شومیم سالن وارد یکنی سرپشت
 .ندکیم منگاه معنادار يلبخند با مامان

 .ایستمیم یکنی نارک
 یافک ياندازه هب همتولدجان،اگ جان،مسیح:گویدیم خنده با یمان

 ...ببر رو کیک بشین ،بیايردک منتقل رو هاویروس
 .اندازدیم پایین را سرش و شودیم سرخ یکنی
 و بابا جمع طرف هب و شمکیم نشان و خط یمان يبرا ابرو و چشم با
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 .رومیم عمو
 .آیدیم سرم پشت از یکنی يهعطس يصدا

 .گردمیبرم طرفش هب ینگران با
 ؟؟ی؟خوبیکنی:+
 .هبست را چشمانش و هگذاشت دهانش يجلو را دستش یکنی

 .است خوب هک ندکیم ارهاش و آوردیم بالا را راستش دست
 !نگفتم؟:خنددیم شیطنت با یمان
 ویدگیم "ببخشید" جمع هب رو خنده ند،باکیم باز را چشمانش یکنی
 .رودیم جمع طرف هب من از جلوتر و

 ...منتظرن همسیح؟هم:زندیم صدایم نشیندیم مبل يرو هک چنانهم
 .آیمیم خودم هب

 .مرویم کیک طرف هب و گیرمیم یکنی از را نگاهم
 يهجعب چند میز يرو برگشتنمان، و اتاق تا رفتنمان يهفاصل در

 .اندشده،چیده ادوپیچک و یرنگ کوچک و بزرگ
 .نشینمیم مبل يرو

 !نیست جذاب برایم پیش ساعتنیم ياندازه هب يباز این دیگر
 ...بروند هامانهم منتظرم فقط الآن
 ..یکنی و باشم من
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 ...را قرارمیب دل راز بگویم گاهآن
 ..بزن لبخند:گویدیم و ندکیم اشاره هایشلب هب یکنی
 ...دل هت ،ازخندمیم

 .آیدیبرم دستم از هک تاس يارک حداقل داشتنش،خندیدن قبال در
 ..وجدانیب دلِ این از امان

 يهنال و آه يصدا هک وبدکیم دیوار و در هب را خودش چنان
 ..شده بلند هایماستخوان

 .پاشدیم طرفم را يشادبرف یمان
 !یمان:گویمیم یعصب و نمکیم كپا را دست،صورتم با

 ..خانمیکنی اول...ادوهاستک نوبت:زندیم لبخند
 اجازه هاگ...یمن،یعن يادوک راستش:گویدیم یپاچگدست با یکنی

 .دمیم شهب خودم بدین،بعدا
 ...هخصوصی ادوک افتخارشون، هب بزنین: خنددیم یمان

 .ودریم غرهچشم یمان هب مامان
 ادوموک ییعن هع ... گوشیمو من بدین اجازه پس خب:گویدیم یمان

 ..بدم
 !!هچی ادومک دادم لو نمک رکف....شد چیز
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 یردبگ یسلف ندکیم یسع و خنددیم هک یحال آید،دریم میز فطر هب و
 ...سیب بگو: گویدیم

 .دهدیم دستم هب هانکودک ادوپیچِک با ياهجعب
 .نمکیم نترلک را امخنده

 .ردمکن پیدا ترهب يادوکاغذک..نیست من تقصیر:گویدیم جمع هروب
 این با ،امیدوارميردک داغون هک رو گوشیت یکی ،اونهباش تکمبار

 ..نخورین لکمش هب یکی
 ..بازاره يهایگوش ترینمعروف از یکی..باهم قطعا دارین تفاهم هالبت

 .نمکیم بغل را یم،مانکمح و گذارمیم میز يرو را هجعب
 تولدت..یگاهمهیکت ههمیش هک ممنون: بوسدیم را امهنشا یمان

 ..كمبار
 ...شد یاحساس فضا:ندکیم جدا من از را خودش سریع

 .ندک یاسکع تا رودیم یکنی طرف هب دوباره و
 است میز يرو هک یکوچک يهجعب و آیدیم طرفم هب غرور بابا،با

 .گیردیم طرفم هب و داردیبرم
 .شده هبست آن يرو رنگهم یروبان و است یک،مشهجعب

 .نمکیم باز را هجعب در
 !سوئیچ کی
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   و آورمیم بیرون هجعب از را سوئیچ
 .شمکیرویش،م یانگلیس حروف هس يهبرجست علامت يرو را دستم
 ...متوقف دبلیو يرو و گذردیم اِم و بِ يرو از دستم
 .نمکیم بلند را سرم

 !پسر كمبار تولدت:شده خیره من هب لبخند با بابا
 !نمک قبولش تونمینم من یممنون،ول:+

 !ینک اشتباه زدمیم حدس ":گیردیم من از را بابا،سوئیچ
 "...نیست تو مال ماشین این یول

 .اممانده متعجب
 .ایستدیم برابرش و رودیم یکنی طرف هب بابا
 .ماندیم خیره بابا هب تعجب با و شودیم بلند یکنی

 دستش درون را سوئیچ و ردآویم بالا و گیردیم را یکنی دست بابا
 .گذاردیم

 .ندکیم مشت سوئیچ يرو را یکنی انگشتان آرام بعد
 هک هاین تو تولد يوادک و هعیکنی مال ماشین این":گویدیم يجد

 !یباش عروسم یشخص يراننده يدار افتخار
 ".هشینم سکهر نصیب..هبزرگی افتخار
 .نمکیم نگاه یکنی هب و شودیم پخش صورتم يرو لبخند
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 .زندیم لبخند و هانداخت پایین را سرش خجالت با
 .افتدیم عمو هب نگاهم

 .زندیم لبخند و ندکیم نگاه یکنی هب غرور با
 .نمکیم تخاراف بابا هب

 .استشده باز یآشت درِ ام،همردهک قبول را ادوک هم،من ارشک این با
 ..ردینک ،لطفعمو ممنون:گویدیم خنده با یکنی

 .نشیندیم اشیصندل يرو و زندیم لبخند بابا
 .بوسدمیم دوباره و آیدیم جلو خنده است،با مامان نوبت
 .گیردیم سمتم هب قرمز و کوچک ياهجعب

 .بوسمیم و نمکیم ندبل را دستش
 .نمکیم باز را روبانش و گیرمیم دستش از را ه،جعبیربانهم با

 ..طلا كفند
 ...ممنون واقعا...جانمامان ممنون:نمکیم نگاه مامان هب

 ور سالگیت،سیگارششوبیست هکاین امید هب:زندیم لبخند مامان
 !ینک كتر
 ادوک كفند!نینکیم عمل نقیض و ضد جانمامان:خنددیم یمان

 ..دارین رو ردنشک كتر انتظار و دینیم
 یناراض من هک هاین واقعیت خب:زندیم امهشان يرو از خنده با مامان
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 ...شیدنشک سیگار از نیستم
 !یشکیم خوشگل،سیگار خیلیم هالبت خب

 .خندیمیم ههم
 .بوسدیم را صورتم و آیدیم جلو دوباره مامان

 ...هایشیم ریضم یکنی مثل جان،شمام مامان:خنددیم یمان
 .شودیم بلند جمع يخنده يصدا هم باز

 .نمکیم یکنی هب ی،نگاهیچشم زیر
 .خنددیم ملیح و هانداخت پایین را سرش

 .رودیم یکنی طرف هب باراین و آوردیدرم یفشک از ياهمامان،جعب
 .قرمز مخمل شکرو با ياهجعب

 لمخوشگ عروس هب تقدیم:گویدیم و بوسدیم را یکنی احترام با مامان
 .مدیونیم شهب رو بودنمون جاامشب،این هک

 .یهست من مسیحِ نارک هک ممنون.جانیکنی ممنونم ازت
 ؟همشهچی حرفا این.شرارهمامان دارین اختیار:گویدیم خجول یکنی

 .بود هوظیفانجام
 .نبودم زحمتتون هب یراض واقعا

 .بوسدیم را مامان و
 .درخشدیم ند،چشمانشکیم باز هک را هجعب در
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 ..بگم یچ دونمینم ممنونم،واقعا:گویدیم دوباره
 یچ ببینم خوامیم منم خب:گویدیم و شدکیم كسر ياوکنجک با یمان

 خریدین؟
 .گیردیم ما طرف هب را هجعب لبخند با یکنی
 اِم یانگلیس حروف میان در یکی يآویزها با طلا، ظریف بنددست کی
 .اِن و

 .زندیم برق یکنی چشمان مثل درست هم من چشم
 .ببینم دستانش در را بنددست آن يروز اشک

 .دارد دوست مرا هم یکنی هک آورمیم ایمان روز آن
 .دآییم طرفم هب نشیند،عمومسعودیم جایش سر هکمامان،

 اش،یسترکخا تک جیب نم،ازکیم ستایشش هک يغرور و هیبت با
 !كمبار تولدت:آوردیم بیرون یطلای تکپا کی

 .گیرمیم دستش از را تکپا ياوکنجک با و نمکیم رکتش
 .شودیم کخش یمسافرت تور يهبرگ يرو نگاهم

 .امارات مقصد هب یکنی و من يهانام هب بلیت دو
 .شودینم باورم

 .رهدونف سفر کی
 ...یواقع یواقع



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 991  

 

 .آینده سال ماهفروردین سوم روز يبرا
 .نمک انهپن را حالمخوش توانمینم

 .گیرمیم بغل مکمح را عمو
 خاطر هب تونعسلماه:گویدیم و وبدکیم مرمک پشت را عمو،دستش

 .شد وتاهکتو، يارک يدرگیر
 .هخوب هردوتون سیشنکریل يسفر،برا این گفتم

 يهمه همتاسفان ینظربگیرم،ول در ترهب مقصد هی خواستمیم راستش
 .انشده هبست يعید دم لسکفرست يپروازها

 .هنرفت یدب هوقت یخیل هم یکنی
 .بسازید یموندنیاد هب مسافرت هی و برید امیدوارم

 .نمکیم یکنی هب ینگاه
 .هبست نقش هایشلب يرو شرم هب هآغشت يلبخند

 .چیست نگران هک زد حدس شودیم راحت یخیل
 .نمک مطمئنش تا گذارمیم هم يرو را هایمچشم

 .دهدیم انکت سر و زندیم يلبخند هم او
 عموزن و،نوبتعم از بعد.ندکیم بغلش و رودیم عمو طرف هب بعد

 .است هافسان
 .دهدیم دستم هب یبزرگ يهجعب و آیدیم خنده،جلو با
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 .بوسدیم را صورتم طرف دو آرام بعد
 .مادرم مثل تبوسم،درسیم را احترام،دستش با

 دوست مامان مثل را عموزن من نیست،اما مادرش هشبی یکنی هرچند
 .دارم
 گبزر يهصفح و رمچ بند با یساعت هب نم،چشممکیم باز هک را هجعب

 .افتدیم
 .نارشک درست یظریف ساعت با

  !ساعت ستِ
 !یکنی و من يبرا

 يراب شوم ترمصمم امشب من تا اندداده هم دست هب دست ههم انگار
 ....تو هب هعلاق ابراز

 ...عزیزدلم یبینیم
 .ایمشده هساخت هم يبرا تو و من هک اندردهک باور ههم

 .يرسَرت من از تو هک است درست
 .يزیباتر

 .يترربانهم
 ...يترخوب
 .يترهب من از جورهههم تو اصلا
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 .ینکیم املمک اما
 .امهشناخت را خودم تو نارک در من
 .یدهیم نشان را امیواقع خودِ و ياهساخت من وسعت هب ياهآین تو

 ...نگران ربان،مسیحِهم غیور،مسیحِ مسیحِ
 .هستند من هااین
 .ياهساخت تو هک یمن

 .يردک ویرانم تو تشراس
 يگرصورت را عاشق این،منِ و یشتک را خودپسند مغرورِ مسیحِ تو
 ...يردک

 نیستم؟؟ ترقشنگ هگوناین
 ..یهست لیلا تو چون امشده مجنون من اصلا
 شد؟یم يابد نککوه فرهادِ شیرین، حضور بدون مگر

 ..من يمن،لیلا شیرینِ
 !هن

 ...یلیل هن و یشیرین هن تو
 !یعشق نکمم لکش ترینهنعاقلا تو

 شود؟ عاشق بود نکمم خودخواه،مگر و مغرور منِ این تو جز
 ...جانم یکنی
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 ....بیا راه چارهیب این دلِ با و بیا
 .بلدم ردنک یعاشق ن،ک باور
 !یهست من آنِ دنیا،دنیاست،از تا یبگوی هک افیستک فقط
 .اندازمیم پایین را سرم

 .امردهک جزم عزمم،را
 ...گویمیم شدیم؛برایش هک اهرفتند؛تن هک هانماهامشب،م

 ،خانمِههمیش خواهمیم او از و نمکیم هزمزم گوشش در را یعاشق راز
 ...باشد هخان این

  .تپدیم او عشق هب فقط قلبم گویمیم او هب
 *یکنی*
 .نیمکیم هبدرق را هامانهم

 نو سالِ یمونهم هجان،واسیکنی یراست:گویدیم رفتن وقت عموزن
 ؟هدیگ میاین.نمک دعوت شمارم گفتن.هستیم رادان يآقا ونِمه؛م

 .گذردیم تنم از برق
 .اندازمیم پایین را سرم و دهمیم قورت را دهانم آب
 با فاختلا خاطر هب پارسال ؟تاهدیگ میاین مسیح:ندکیم یدکتأ عموزن

 ..رفتیمینم عمومسعود
 ...نریم امسالم هزشت
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 .شومیم خیره مسیح هب التماس با و نمکیم بلند را سرم
 .ندکیم نگاهم كوکمسیح،مش

 ...هشیم بد یخیل نیاین همسیح؟اگ:ندکیم اصرار عموزن
 ..ایممی :گویدیبگیرد،م من از نگاه هکاین بدون مسیح

 .بینمتونیم پس ،هباش:گویدیم راحت خیال با عموزن
 .رودیم بیرون در از و

 .آیمیم داخل من و رودیم آسانسور دمِ تا هبدرق يبرا مسیح
 .گیرمیم ماتم و زنمیم مرک هب دست هلافک

 نم؟ک هچ دانیال با حالا
 يچیز مسیح هب خوادینم هم دلم.شوم روهروب او با آیدینم خوشم اصلا

 .بگویم بارهاین در
 .دارمیبرم میز يرو از را شدهادوپیچک يهبست و رومیم اتاق طرف هب

 .آیدیم در شدنهبست يصدا
 هب و زنمیم ينم؛لبخندکیم انهپن پشتم را هشم،بستکیم یعمیق نفس
 .رومیم مسیح طرف

 خنددیم مسیح
 .رمکنداشتم،متش يانتظار واقعا ییعن..ممنون بازم:_

 .فشارمیم مه يرو را هایمچشم
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 .واقعا ردمکن یخاص ارک.نمکیم خواهش:+
 . گیرمیم طرفش هب را هبست و

 .درخشدیمسیح،م چشمان
 .ندکیم خیره را درونشان،نگاه عجیب برق
 هک دارد يراز هچ گیرایش؛ نگاه این ، هایشچشم شبِ ،این مرد این

 دارد؟یم وا تپش هب چنیناین را قلبم
 .گیردیم دستم از را هبست ذوق با

 .دزدمیم نگاه و اندازمیم پایین را سرم
 چیست؟ او هب گاهمیب و گاه يهانگاه این مکح دانمیمن،نم

 ...كمبار تولدت:نمکیم صاف را ،گلویمیمصلحت ياهسرف با
 .گیردیم دستم از را همسیح،بست

 .پیداست اتشکحر تمام از شده،این زدهذوق
 اشههدی دور یرنگ اغذک بعد و ندکیم باز احتیاط با را هبست دور روبان

 ..را
 سورپرایز منو بار دو امشب تو..بگم یچ دونمینم واقعا یکنی:_

 ..يردک
 نمکیم خم ار سرم یمک و دهمیم گردنم هب یتکحر
 !يندید رو اتههدی هک ،هنوزهع:+
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 .زندیم زل صورتم هب و ندکیم بلند را سرش
 !ینگرفت ادوک برام تو ردمکیم رکف من...راستش یکنی:_
 نمکیم گرد را چشمانم تعجب با

 ..طرف هی ادوهاکطرف، هی جشن لک؟همیش همگ هع:+
 .ندکیم باز را ههدی دقت دوباره،با و زندیم لبخند مسیح

 .شودیم باز یبزرگ لبخند گلِ هب هایشتاب،لبک دیدن اب
 .ندکیم هزمزم لب زیر را "قیدار" و شدکیم جلدش يرو دست

 ..ممنون واقعا...ممنون یکنی:_
 ..خوامیم معذرت من نم،فقطکیم خواهش:+

 ..خب و نیست دارقابل ،اصلاهبقی سکام،برعههدی دونستمیم
 ..بدم جمع جلو شیدمک خجالت راستش

 ندکیم ح،اخممسی
 يههم از ههدی این..رتکف این از نیومد خوشم ؟اصلاهحرفی هچ این:_
 ..برام عزیزتره اونا

 .بیشتره هم ارزشش
 .دمیم ترجیح اونا يههم هب اینو من

 .ردکیم يباز هب را دلمـ يچیز
 ترجیح هبقی قیمتگران و رنگارنگ يادوهاک هب را من ارزان يههدی
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 .دهدیم
 راماحتقابل من يبرا هم باشد،باز هگفت تعارف هب را حرف این اگر یحت

 .است
 گویمیم

 اتاق يهتابخونک تو..بیاد خوشت هم متنش از امیدوارم:+
 .بود یخال تابک این ي،جاكمشتر

 يبپسند اینم امیدوارم.یخونیم هم رمان هک دونمیم
 یخیل قیدار شخصیت ردمک بخرم،حس یچ ردمک رکف یراستش،خیل

 ..شماست هشبی
 .دهدیم بالا را ابروهایش و زندیم لبخند سیحم

 ؟؟هن یا میاد خوشت آقاقیدار این شخصیت از تو حالا:_
 .مگزیم را پایینم لب و اندازمیم پایین را سرم

 .خواندم را "قیدار" هک بودم مجرد
 .بود احترام قابل برایم اشتباهاتش یبعض وجودِ با شخصیتش

 ،هدختران شرم ردیم،باکیم صحبت راجعش هفاطم با هرچند،هروقت
 .ردیمکیم تصور هارمان شخصیت هشبی را سرانمانهم

 "یرضاامیرخان" ي"ارمیا" هشبی سرشهم داشت دوست هفاطم
 ...باشد "قیدار" زندگیم،مثل مردِ داشتم ستدو من و باشد
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 ..بیتاهل كچاهسین عاشق و متعصب يحد تا
 .است قیدار هشبی مسیح حالا

 .است ینهم هم تفاوتش اهتن
 رکف او هب هروقت هک یمهم دلیل همان.ندارد يتقید دین هب مسیح

 .زندیم دلم هب را شوفتکسر نم،عقلمکیم
 .دهدیم انکت صورتم يجلو را دستش مسیح

 ؟هن یا میاد خوشت قیدار ،ازینگفت:_
 .شودیم بلند امهعطس يبگویم،صدا يچیز هکاین از قبل

 .گیرمیم دهانم يجلو را دستم سریع
 رو لباسات باش زود..توام يشد ؟مریضیکنی:گویدیم ینگران با حمسی

 ...ترکد بریم کن عوض
 ...خوبم ،منهن هن:+
 .ترکد بریم شو حاضر.نکن يلجباز ام تو نمکیم ،خواهشیکنی:_
 شومیم خیره هایشچشم در اطمینان با

 .شمیم ترهب شدم،بخوابم هخست مک هی...خوبم من باش مطمئن:+
 .اندازدیم نپایی را سرش مسیح

 .بگوید يچیز خواهدیم نمکیم حس
 ؟یبگ يچیز من هب یخواستیم تو تو...:+
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 گویدیم يجد یمک و ندکیم بلند را سرش
 ..تو یسلامت ياندازه هب هن اما..هاهمهم یلخی ییعن..نیست مهم:_

 ...شو خوب فردا تا نک استراحت خوب لطفا
 هک هافیک فقطتر،کد بریم هلازم يردک احساس هم شب از ساعتیهر

 ..ینک صدام
 ؟یکنی هباش

 .دهمیم انکت سر لبخند با
 .رودیم ضعف هایشینگران يبرا دلم
 گویدیم لب زیر
 ...قیدارم هشبی من پس:_

 گویمیم و زنمیم لبخند
 تگوشی رکخداروش...میلادت سالروز کتبری بازم بخوابم... برم من:+

 !ردنکن خراب سورپرایزو اکبود،بان شده خراب
 خنددیم مسیح

 ..بود عمرم سورپرایز ترینهب:_
 بخیر شب...رکخداروش:+

 ندکیم باز و گذاردیم هم يرو را چشمانش مسیح
 ..بزن صدام حتما شد يچیز لال مزبون هخانم،اگ بخیر شمام شب:_
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 چشم:+
 .رومیم اتاق سمت هب

 .زندیم صدایم دوباره
 .شویم جدا هم از آیدینم دلش انگار

 ؟یکنی:_
 جانم؟:+

 .گویمیم یاراختیب
 را عمرم يها "جانم" ترینهجانان هک بخورم هجلال قسم حاضرم

 .امهگفت مسیح هب خطاب ناخودآگاه
 .ازماندیم پایین را سرم خجالت از

 گویدیم شیطنت شده،با همتوج هکاین با مسیح
 .بود یعال هم روش يهنوشت و کیک:_
 .گیرندیم گر هایمهگون

 .بندمیم را در و رومیم اتاق طرف هب یحرف هیچ یب
 .آیمیم فرود زمین يرو و دهمیم هیکت در هب

 .ردهک باز هم از را هایم،لبهناخواست يلبخند
 هب را خودش مکمح و گیردیم جان بمنم،قلکیم رکف هک هایشحرف هب

 .وبدکیم امهسین دیوار
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 ..رتکش خدایا:گویمیم لب زیر و شمکیم یعمیق نفس
★ 

 .گذارمیم یفک داخل را هایمهجزو و نمکیم مرتب را امهمقنع
 .نمکیم تنظیم سرم دور را شک و نمکیم سر هآین يجلو را چادرم

 .شومیم خارج اتاق از هعجل با و دارمیبرم را یفک
 .شمکیم يبلند در،هینِ پشت يهصحن دیدن با

 .برده خوابش هاتکپار ياتاقم،رو در مسیح،پشت
 ..یبالش و پتو هن و دارد يزیرانداز هن

 ' قیدار ' و خوابیده لوهپ هب ، هگذاشت سرش زیر را چپش يبازو
 .است زمین يرو نارشک،

 .ندکیم نگاهم و شودیم بیدار صدایم از
 .شده كچرو املاک اشیسترکخا شرتِیت و هتریخ مهب موهایش

 .نشیندیم جایش سر آرام
 گویدیم آلودشخواب يصدا با

 جان؟یکنی يشد بیدار:_
 .هرفت بالا قلبم ضربان و شمکیم فسن هفاصلیب و ام،تندترسیده

 ؟هآخ يخوابید چرا جااین...جااین:+
 .شودیم بلند جا از و شدکیم موهایش هب یدست
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 ؟؟یخوب..هبش بد حالت وقت هی ترسیدم خب:_
 .نمکیم بالا و پایین را سرم

 .دانشگاه برم باید شده،سریع دیرم یخیل الآن یخوبم...ول من:+
 .رسونمتیم خودم نک صبر:_

 دانشگاه هب باید ترسریع ههرچ علاوه هاست،ب هودهیب اصرار دانمیم
 .برسم

 .رومیم هآشپزخان طرف هب و دهمیم انکت سر
 .نمکیم درست گردو و پنیر و نان يهلقم شود،دو آماده مسیح تا

 هب قرمز و ياهسرم ریز عمودي و افقی خطوط با سفیدِ مسیح،پیراهن
 .ردهک تن

 .رنگشهم بادگیر و ياهسرم جین شلوار با
 بریم؟:گویمیم و گیرمیم شکشی و ساده استیل از نگاه

 زندیم لبخند مسیح
 ...نشده دیرش این از بیشتر خانمم تا بریم:_

 .گذردیم تنم از برق
 .ندکیم خطابم اصطلاح، این با هک است بار اولین

 خاطر هب بگویم هک نیست یسک هم جابزنم؛این گول را خودم توانمینم
 .ردهک يباز نقش او،
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 .پوشدیم را هایشفشک و رودیم در طرف هب من از جلوتر مسیح
 هانخ مسیح،از سر پشت و نمکیم جور و جمع را خودم یمک هم من

 .رومیم بیرون
 .گویمینم آسانسور،هیچ داخل

 گویدیم بیندیم را وتمکس و پایین سرِ هک مسیح
 ؟همن مال هلقم ،اونیکنی:_

 .دهمیم انکت سر و ومشیم ام پرتی حواس همتوج
 ...ببخشید آره:+

 .دهمیم دستش هب را هلقم و
 .ندکیم نگاهم و زندیم یعجیب لبخند
 هب یکوچک گازِ و اندازمیم پایین دوباره را ندارم،سرم را نگاهش طاقت

 .زنمیم خودم يهلقم
 ؟یکنی:_
 .نمکیم بلند سر
 شده؟ يچیز...یدمغ:_

 .دهمیم انکت ینف علامت هب را سرم
 .ایستدیم سورآسان

 بَرَدیم دل هک ند،همانکیم اشرههچ قاب را اشیجادوی مسیح،لبخند
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 .ستاندیم جان و
 بفرمایید پس:_

 .ندکیم اشاره دستش با و
 گویدیم و ایستدیم نارمک مسیح.شومیم ینگکپار وارد آرام

 نیم؟ک پیدا يچطور رو ماشینت حالا خانم یکنی خب:_
 .اندازمیم بالا هشان

 خنددیم
 عیب...من با ینک صحبت بدن زبان با يخوایم امروز انگار خب:_

 !همن دست اشنداره،چاره
 .آوردیدرم جیبش از را سوئیچ و
 یمک از يمانند بوق يصدا و هددیم فشار را اشهمکد

 .آیدیترـمطرفآن
 .خانمحاج طرف این از:_

 .ایستدیم یکمش دبلیوامیب کی يجلو رویم،مسیحیم هک یمک
 ؟هاین+: گویمیم سمریم هک نارشک

 گویدیم اخم با بگیرد ماشین از نگاه هکاین بدون مسیح
 هب عادت من...هپولش پنجاه و دویست کنزدی..هنباش این امیدوارم:_

 ...ندارم قیمتگرون يهاههدی گرفتن
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 .زندیم دوباره را سوئیچ يرو يهمکتردید،د با
 بوق يصدا دوباره و شوندیم خاموش و روشن ماشین يهاچراغ
 .شودیم بلند ماشین از يمانند

 .نمکیم نگاه مسیح هب و گردمیبرم
 گویدیم يناچار با

 ..سوارشو..ههمین نمک رکف:_
 . نشینمیم رانندهکمک یصندل يرو و نمکیم باز را جلو در

 .نشیندیم رول پشت مسیح
 گویدیم آرام و ندکیم بر و دور هب ینگاه

 بره؟ جاک تونندهران نینکیم امر خب،خانمه...ماشین عجب:_
 .زنمیم لبخند
★ 

 .افتدیم یادم یمهم مطلب هک شوم پیاده ماشین از خواهمیم
 يخریدها يبرا دارم قرار دوستم ر،باهظ از بعد مسیح،من:+

 .نیستم هخون یبدون هک گفتم.عیدمون
 .خنددیم شیطنت با مسیح

 نم؟ک ارک یچ رو عیدم يخریدا من پس:_
 ...بریم هم با هم هدیگ زرو هی تونیمی،ميبخوا هاگ خب:+
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 گویدیم یحالخوش با
 بیام من بزن زنگ هشد،ی تموم دوستت يخریدا پس:_

 .نیمکب هم با رو پیشت،خریدامون
 .ندکیم یدکتأ "هم با" يرو

 .بیاید او تا نمک صبر هم من ییعن
 .شومیم پیاده ماشین از و دهمیم انکت سر ناچار

 زندیم صدایم مسیح
 ..شبا خودت ،مراقبیکنی:_
 چشم،خداحافظ:+

 .شومیم دانشگاه وارد و دهمیم انکت دست برایش
★ 

 دارم من ببین:ندکیم جاهجاب هایش دست يرو را ،خریدهایشهفاطم
 دوست منو هدیگ يشد زنش یوقت از. نمکیم يحسود شوهرت هب

 ..يندار
 خندمیم

 همقایس مسیح با رو ؟خودتيشد هحالا،بچ تا یک خانمهفاطم:+
 ؟؟ینکیم

 .گذشت بود تو و من بین یهرچ...شد تموم..هدیگ هن:خنددیم هفاطم
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 !نک انتخاب تو ،هن یبگیر،میگ مانتو بیا میگم هرچقدر
 .نیمک انتخاب هم با نک صبر گفت مسیح : آوردیدرم را من يادا و

 .اندازمیم پایین را سرم و زنمیم لبخند
 .هشناخت مرا خوب چقدر
 باور هک نکن حاشا..یتباخ مسیح هب رو دلت تو:گویدیم دوباره

 ...نمکینم
 .شودیم آب دلم در ،قندهالبت و نمکیم تصدیق را حرفش دل در

 عاقبت و آخر هب جانیکنی:ندکیم هشیارم یمک همادران لحن ،باهفاطم
 .نمکیم خواهش...نک رکف هعلاق و یوابستگ این
 دلم و خودم هب حواسم من ،هفاطم:شومیم خیره چشمانش در

 ...باش مطمئن..هست
 .گویمیم دروغ اراکآش

 .نبود حواسم
 .امهباخت دل
 هاوقتآن هشبی حالا،دیگر هک یاحساسیب و مغرور مسیحِ يبرا

 ...نیست
 یعاطف يهرابط هی وارد خودت نمک رکف من..جانیکنی:گویدیم هفاطم
 ..نیست ،حواستيشد
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 مهب مهم چیز هی خوادیم گفت مسیح ،دیشبهفاطم راستش:گویمیم
 ..هبگ
 ...نمکیم رکف

 از ییعن.شدیم هوابست مهب مسیح و من..يدار حق تو نمک رکف..ییعن
 .ممهفیم اینطور ردهک هک یتغییرای و اراشک

 .نشینیمیم تکنیم يرو باهم و شدکیم را دستم هفاطم
 مسیح هاگ.مونده هماه هی قول این از روز چند یکنی:گویدیم هفاطم
 ..عمر هی نینکب رو ماه هی این بخواد ازت

 ؟هچی ظرتن تو
 .خورمیم جا

 خوشم مسیح از منم نمک رکف ..هفاطم راستش:اندازمیم پایین را سرم
 .میاد
 .بچینیم هم نارک رو اینا ،بیایکنی خب:گویدیم آرام هفاطم
 قصد هم مسیح و است هدوطرف مسیح و تو يهعلاق نیمکیم فرض
 ...بخواد ازت يچیز چینهم داره
 ...يبگیر تصمیم باید تو حالا خب

 من...نک رکف دارین باهم هک یهایفرق هب ،امايدار دوسش هک هدرست
 يجلو محبت این ن؛الآنک رکف فقط تو یول زنمینم تهب یحرف
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 دوست یگفت هیادت..هدانیال هشبی هم مسیح یول..هگرفت رو تونچشم
 ...یکنی راجعش ینک رکف باید یخیل..یبرس مالک هب سرتهم با يدار

 .زندیم صدایم سر پشت از یآشنای يصدا
 ..جانیکنی:_
 هب نامش حالا هک گیرمیم قرار يمرد بلند قامت برابر و گردمیبرم

 .شده قید امهشناسنام همسر،در عنوان
 .ردک پیدا شودیم زندگیم يجاههم را او هب هعلاق يردپا هک يمرد
 .ندکینم رکف من هشبی هک يمرد
 .نداریم باهم یکمشتر يآینده هک يمرد
 .امشده گیج

 است نکمم هم مسیح هک داد مکقلقل امهدختران احساسات یوقت از
 .باشد هداشت هعلاق من هب

 .بیایم نارک هاتفاوت با توانمیم و نمکیم قبول ردمکٻم احساس
 ..حالا اما

 .امشده مردد
 .پاشمیم صورتش هب يلبخند و دهمیم سلام
 بخیر روز ..آریا يآقا سلام:گویدیم هفاطم

 هستین؟؟ خوب..خانمهفاطم سلام:زندیم لبخند مسیح
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 بعد و دهدیم را مسیح یپرساحوال جواب یرویخوش با هفاطم
 .رودیم و ندکیم یخداحافظ همؤدبان
 ؟ينخرید يچیز:ندکیم هایمدست هب ینگاه مسیح

 ..يبیا ردمک ،صبرهن:دهمیم انکت سر
  .زندیم برق هایشچشم در يچیز و شودیم پررنگ مسیح لبخند

 **مسیح 
 گویمیم یطنتش با

 آقامسیح؟ هواس یا نیمک خرید خانمیکنی هواس بریم اول خب:_
 گویدیم من لحن با و زندیم لیخند یکنی

 ..ترنمقدم خانما طبیعتا خب:+
 گویمیم و خندمیم

 ..شماست با ،حقهبل هبل:_
 ..بفرمایید پس
★ 
 .آیمیم بیرون پرو اتاق از

 ؟هخوب:گویمیم یکنی هروب
 ..نیست بد:گویدیم و ندکیم جک یمک را سرش یکنی
 ترههب این یول
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 .گیردیم طرفم هب را يدیگر پیراهن و
 .رِمک كناز يهاراه با سیر سبزِ پیراهن
 خم طرفش هب یمک و گیرمیم دستش از را پیراهن

 ..ها ياهسلیقخوش:شومیم
 .خنددیم ملیح و اندازدیم بالا هشان

 ..یکنی با ردنکخرید از نمکیم ذوق
 گران چندان ه،نيتوانمند عین در و  کشی يهاسلبا هکاین از

 .ندکیم انتخاب
 سبمتنا املاک و گیردیم ها،روفروشنده با صحبت وقت هکاین از

 .ندکیم برخورد
 من از هایشخرید يبرا و رودیم راه و ایستدیم نارمک هکاین از

 .خواهدیم مشورت
 .نمکیم نگاه هآین در خودم هب و بندمیم را پیراهن يهاهمکد

 .شده هدوخت من يبرا مامان،انگار قول هب و هنشست تنم هلباس،ب
 .آیمیم بیرون اتاق از
 .ایستاده منتظرم در يجلو یکنی

 چطوره؟:_
   .ندکیم گل یکنی يهاچشم يرو و شودیم دارهدنبال يستاره رضایت
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 .بخریم هم داشت قرمز يهاهچارخون هک ياهسرم اون..ه+:عالی
 چشم:یمگویم و دهمیم انکت سر

 ادوت این آقا خب:گویمیم فروشنده هرویم،روبیم هک پیشخوان يجلو
 ..نینک لطف رو
 بخریم؟ دیگم یکی هشیم:گویدیم گوشم نارک آرام یکنی

 ؟یچ:نمکیم خم طرفش هب را گردنم
 ..هادیپلماتهیق این از یآسمان یآب پیرهنِ هی:گویدیم آرام

 دوم؟ک از :نمکیم بلند را سرمـ
 یسوم بالا ،ازاون از:دهدیم نشانم ياهقفس و ندکیم بلند را دستش

 .ندکیم باز پیشخوان يرو و آوردیدرم هقفس از را پیراهن فروشنده
 .نیست پرو هب ينیاز هنین،دیگک لطف اینم لارج:گویمیم

 هسلیقخوش یخیل سرتونمه..گمیم کتبری:زندیم لبخند فروشنده
 .هستن

 .شودیم آب دلم در قند یلوکلویکمن، و اندازدیم پایین را سرش یکنی
 .آییمیم بیرون همردان کبوتی از

 هایروسر هب و ایستمیم يروسر و شال فروشگاه کی ویترین يجلو
 .نمکیم نگاه

 ندارم،بریم ينیاز خریدم، شال تازه من:گویدیم لبخند با یکنی
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 و یصورت درهم يهارنگ با یآبرنگ حریر يروسر چشمم هک یحال در
 ..تو ،بریمهن:گویمی،مهرفتگ را یآسمان یآب
 .شانمکیم داخل هب را او و گیرمیم را یکنی یفک و

 نم؟ک نتوکمک تونمیم یدبفرمای:آیدیم طرفمان هب لبخند فروشنده،با
 .ندک صحبت خواهمیم او از نگاه با و شومیم خیره یکنی هب

 نباشین هخست سلام،: گویدیم لبخند با و رودیم جلو یکنی
 ؟یگفتیم رو يروسر دومک جانیحمس:گرددیبرم طرفم هب

 .ماندیم ثابت هایشچشم يرو نگاهم
 است؟ این جز دارم،مگر دوست بیشتر جان از را او من

 .ردهک ،خطابجان پسوندِ با مرا جانم حالا و
 اوتتف آسمان تا زمین هک است نیستیم،درست هشبی هک است درست
 تحت را بستنتبصره،دل دامک و بند دامک و قانون دامک اما داریم،
 رده؟ک اعلام یقانون پیگرد

 ببندم؟ دل هک هنشوم،ب هاچشم این عاشق من،اگر
 و فراخ يهاکمردم این براق،این یفندق يهاچشم این شودیم مگر
 ؟ نلرزاند را دلم مجعد و خوردهپیچ يهابانهسای این

 .ندکیم نگاهم یرحمیب با چنانهم یکنی
 ..ندکبش را یرشاس عمر يهشیش ذره ذره خواهدیم
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 .شاندکب جنون هب را دلم آرامآرام ردهک قصد
 .آورمیم مک تو برابر هم باشم،باز هم تنرویین من اگر نک باور

 ..داشتین ویترین تو هک يروسر این: گویمیم و زنمیم کپل
 ..دارهگل اون هم یک،یهع يباد و ابر همین

 .رودیم هاهقفس سمت هب و گویدیم فروشنده،چشم
 !هن هک روند،خطایم خطا هایمشمچ باز

 .گیرندیم یپ در را هایشچشم مستقیم صراط
★ 

 .گردانمیم خرید بزرگ و کوچک يهاسکنایل و هاكسا یپ را نگاهم
 .نیست پسندسخت من مثل هم یکنی

 آفتاب.اومکیم را امیمچ ساعت يهاهعقرب و نمکیم بلند را چپم دست
 .شوندیم خارج مسجد از ارنمازگز جماعت مکمک و ردهک غروب تازه

 .برگردد یکنی تا شومیم منتظر و گیرمیم ضرب زمین يرو پایم با
 .است درگیر رمکف

 .بزنم را دلم حرف باید
 یکنی هب قولم هب باید و شودیم تمام امهماه کی لتهم دیگر روز چند
  .نمک عمل
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 اما... اند نکرده آشتی عمو و بابا هنوز هرچند
 هجمل و نمک جمع را دلم يپا و دست خوبروز، چند این در باید

 دوست هب نمک اعتراف بتوانم تا نمک تمرین خودم يبرا و بسازم
 ..یکنی داشتن

 هب.بگیرد را هاتفاوت يجلو تواندیچقدرـم او هب امهعلاق هکاین هب
 ...هن یا باشد من نارک پذیردیم یکنی آیا هکاین
 ..نمک سنگین و کسب باید
 .نمک رکف و بدهم وقت دمخو هب روز چند باید
 و عقل و بگذارم ترازويهفک کی يرو را ام یبستگدل و هعلاق باید

 .دیگر يهفک يرو را رو پیش مصائب
 .شمکیم یعمیق نفس

 .نمکیم روشنش و آورمیدرم جیبم از يسیگار
 .امهلافک

  ..غرورم
  ..عشقم

  ..یکنی
 ..دلم حرف گفتن است سخت چقدر

 ..گفت راحت را چیزههم شدیم اشک
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 .شودیانگارـنم اما
 .آیدیم طرفم هب آرام آرام یکنی

 .شومیم ندبل جا از و اندازمیم هزبال سطل داخل را هنصف سیگار
 مثل نماز..يشد معطل هک ببخشید:گویدیم شرم با یکنی

 ..هشیم تلخ هبمون ،هرچقدرهلیموشیرین
 !داغخوند،داغ وقتاول باید

 .نداره یالکاش:زنمیم لبخند
 .شده ینوران چقدر هک گذردیم ذهنم از آن کی و نمکیم اهشنگ
 .شده ترمعصوم و تریتابهم اشرههچ

 نداشت؟ دوست را دختر این شودیم مگر
 .میگذارم عقب صندوق داخل را خریدها

 .هم من و شودیم سوار یکنی
 ؟هداره،ن روفسان:ندکیم اطراف هب ینگاه یکنی

 آره:زنمیم لبخند
 خلاف دارم،بر دوست روفسان یخیل من:گویدیم هانکودک یذوق با

 ..بابام
 .رودیم عقب مک مکسقف، و دهمیم فشار را همکد
 .شودیم خیره آسمان هب و ندکیم بلند را سرش یکنی
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 ..رانندتون منم و شماست ماشین این خب:گویمیم
 !خانم دارین دوسش هک رکخداروش

 .نشیندیم سرجایش خجالت با و زندیم لبخند
 مدهیم هادام
 ..خانم همونیم بخواین،باز شما هک یوقت تا سقف این و:_
 خنددیم دوباره یکنی

 .نکن اذیت نمکیم خواهش:+
 .رومیم اطراف خلوت يهاخیابان طرف هب و دهمیم تغییر را مسیر

 گویمیم و دارمیم هنگ فودفست کی يجلو
 يپیتزا هی دینیم افتخار هستن، هگرسن یخیل خانم،رانندتون:_

 ؟؟ باشیم خدمتتون در ناقابل
 آقـــا حتما:گویدیم هدلبران یکنی
 .شودیم پیاده و

 .شودیم شیدهک دنبالش هب نگاهم
★ 
 گویدیم خندلب با یکنی

 بود،ممنون يامزهخوش يپیتزا یخیل:+
 خانم جونت نوش:_
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 .نمک صدایش خانم مدام دارم دوست چرا دانمینم
 .دارمیم هنگ خیابان نارک

 وایسادین؟؟ ،چراهع:+
 .لطفا شو پیاده_:
 .هم شود،منیم پیاده یحرف هیچیب یکنی
 .بدم یاد یرانندگ تهب خوامیم:گویمیم و رومیم طرفش هب

 ...هن ،الآنهن يوا :ندکیم درشت را چشمانش یکنی
 ..بگیرم یاد تونمینم الآن من

 .بعد هواس هبمون نمکیم خواهش
 چرا؟ هآخ : دهمیم بالا را ابرویم يتا کی

 ...نمکیم خواهش هن:گویدیم مظلوم
 نمکیم اصرار

 ..یبش موفق یتونی،نمیبترس یوقت تا یکنی:_
 ..نترس

 نترس نارتمک من تا
 .رودیم راننده یصندل طرف هب آرام و دهدیم انکت سر

 *یکنی*
 .ردهک حرفممک اراکآش هفاطم يهاحرف
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 .نمکیم رکف
 هک است همان مرد این نمکیم رکف و شومیم خیره مسیح صورت هب
 .باشد گاهمهیکت ندتوایم

 .نمکیم عجز احساس زنمیم دست هک چادرم هب اما
 .مستأصلم

 .آوردیم ومهج ذهنم هب طرف هر از خیال و رکف
 ..منک یرانندگ توانمینم الآن بگویم نتوانستم هک درگیرم قدرآن

 گویدیم مسیح
 ...خب:_

 ..چپ سمت پدال رو بذار پاتو
 ..ترمزه اون
 ..بزن استارت حالا

 .چرخانمیم استارت درون را سوئیچ لرزان دست و ترس با
 .شودیم روشن ماشین

 .نمکیم نگاه مسیح هب لبخند با
 عوض باید رو بخوابون،دنده رو یدست ترمز گوید:حالایم هحوصل با
 فشار رو گاز رو، یراست پدال و يبردار ترمز از پاتو آروم بعد ینک

 .يبد



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1021  

 

 .ماشین دهش كپار ییعن هع یپ رو یدنده،وقت این ببین
 .رهیم جلو هباش يد رو یوقت و هعقب دنده آر این

 .يد رو بذار رو دنده
 .نمکیم عوض را دنده و برمیم جلو را دستم

 .دهمیم فشار را گاز و دارمیبرم ترمز از را پایمـ بعد
 .افتدیم راه ماشین
 هعالی آفرین: گویدیم موفقیت از حالخوش یمعلم مثل مسیح

 ...هتوع دست فرمون حالا
 ؟ینکیم هچ ببینم برو

 .رومیم جلو و جومیم را لبمـ استرس با
 .شومینم عتسر شدن زیاد همتوج هک دارم یذهن يدرگیر آنقدر

 .بده فشار گازو پدال مترک مک هی ..اوه اوه:گویدیم مسیح
 ..شده زیاد سرعتت

 .شودیم خارج دستم از ماشین نترلک هلحظ کی
 .دارمیبرم فرمان يرو از را دستم دو هر و شمکیم یوتاهک جیغ

 فرمان يرو را شود،دستمیم غرق دریا در هک یسک اضطراب،مثل با
 .گذارمیم

 هب ند،اماک نترلک را ماشین تا آوردیم جلو را دستش مسیح
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 .گذاردیم من دست يرو را اشتباه،دستش
 .باشند ردهک وصل تنم هب برق ولت هزار انگار

 .گیردیم بر در را دموجو يههیجان،هم و شومیم گیرم،داغیم گر
 .شدکیم پس را دستش سریع یخیل مسیح

 دارم؟؟ شهنگ باید يچطور:گویمیم استرس با
 .اینجام من نترس..یکنی نترس:گویدیم مسیح

 .لرزدیم یمک صدایش ياهانت
 تونمینم...تونمینم هدیگ من نمکیم خواهش:گویمیم نگران دوباره
 ..باش آروم..ه،باشهباش:گویدیم مسیح

 سمت راست،بگیر سمت بگیر رو فرمون و ترمز رو بذار وپات آروم
 ..جاده یکخا يهشون

 .نمکیم كپار نارک صلوات و سلام هزار با و آرام را ماشین
 ؟یخوب ؟یکنی:گویدیم و آوردیم بالا را یدست ترمز مسیح
 هب خون یانهناگ هجوم این قلبم، یلعنت وبشک ،اینهفاطم يهاحرف

 ...صورتم
 هر و شود تبدیل هکت هزار هب قلبم است کینزد نمکیم احساس

 .شود پرت طرف کی هب اشهکت
 .زندیم صدایم مسیح
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 سر مگلوی در زده چنبره مار تا استیافک گفتنش"یکنی" همین انگار
 .بزند نیش را هایمچشم و ندک بلند

 .نمکیم هگری اباهمیب و بلند و گیرمیم صورتم برابر را دستم دو
 .ندکیم پر را ماشین يفضا ام هقهق يداص و لرزندیم هایمهشان

 شده؟ یچ...نکن هگری نمکیم خواهش یکنی:گویدیم نگران مسیح
 ..نمک تکمک بذار بگو من هخانمم؟؟ب شده یچ

 بگویم؟ چطور
 .است آمیزشمحبت لحن و صدا همین هایمکاش علت بگویم هچگون
 ...توانمینم نمک بیان چطور

 .ردندا را چالش ههماین طاقت من قلب
 شود؟؟یم عاشق بار چند آدم کی مگر
 .شومیم خیره مسیح هب و نمکیم بلند را سرم آرام

 *مسیح*
 يبرا هک یمرواریدهای و چشمش، دور لرزان يزانش،پردهلر يهچان

 .گیرندیم سبقت ریختن
 بگو؟ مهب نمکیم خواهش شده یچ یکنی:_
 .ندکیم كپا را هایشکاش دست، با و گزدیم را پایینش لب
 ..نپرس يچیز نمکیم خواهش ..هخون بریم لطفا:گویدیم امآر
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 ...باش آروم فقط تو..هباش هباش:گویمیم و دهمیم انکت سر
 .هم یکشوم،نییم پیاده
 خیابان طرف هب را صورتش و نشیندیم رانندهکمک یصندل يرو آرام

 .گیردیم
 .ردهک ناراحت حد این تا را او يچیز هچ دانمینم

 ؟ ردهک ناراحت حد این تا را هم،او با انگشتانمان يساده برخورد ییعن
 .دتپیم و وبدکیم مکمح اندازهیهم،ب من خود قلب هک هرچند

 .افتمیم راه یحرف هیچیب
 ...دارد نیاز آرامش هب هرچیز از بیشتر یکنی
* 

 ...یکنی:گویمیم آرام و زنمیم اتاقش در هب هتق چند
 ..رادان يآقا يهخون بریم باید مکمک

 .است نو الس شبِ
 یکامشب،نی همین ردم،تاک لمس را یکنی دست هناخواست هک یشب از
 .امدیده مک یخیل را

 هاشب و عصرها و زدیم بیرون هخان از من شدن بیدار از قبل هاصبح
 .باشد اهتن اتاقش در دادیم ترجیح

 .ایمردهک صحبت هم با یپرساحوال و سلام حد در اهتن
 .،گذراندهفاطم تشدوس يهخان را شب کی یحت
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 .ندارد حد هک شده تنگ برایش دلم قدرآن
 نفس جااین در سکهیچ و شده تار و ر،تنگهش يههم نمکیم حس

 .شدکینم
 ..شده کتاری و روحیب هم هخان

 .شودیم باز آرام هک بزنم در دوباره خواهمیم
 يهتشایس هک فاخر ی،لباسپوشیده روشن یصورت بلند پیراهن یکنی
 .است یکنی

 .پوشیده یکمش وتاهک يپالتو و ردهک سر را لباسش رنگهم يروسر
 .ردهک سر هم را شرچاد

 .ندکیم گل هایملب يرو و جوشدیم قلبم لبخند،مثل
 .گرددیبرم امیزندگ هب رنگ و گیردیم نبض هایمهشقیق

 .بود شده تنگ برایش دلم
 سلام:گویدیم اخم با

 .پردیم لبم از خنده
 بریم؟ ؟یخوب :اندازمینم تا و کت از را خودم باز اما

 بریم:دهدیم جواب يجد و کخش و دهدیم انکت سر
 .دهش سرسنگین یکروم،نییم وا

 .گیردیم دلم
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 .رودیم در طرف هب من از جلوتر یکنی
 يرو تا دوختم در این هب چشم روز چند جااین من انگار هن انگار

 .ببینم را ماهش
 .ندکن یمحلمک نم هب یکنی شوم،اما مرگ صحبتهم حاضرم

 .شده اول يروزها هشبی
 .بود شده قلبم و یزندگ و هخان وارد تازه هک یروزهای

 .بزنم گول را خودم نمکیم یسع
 .آمده پیش برایش یلکمش حتما
 .شده سرسنگین من با هک امردهک رکف من شاید اصلا

 .شومیم خارج هخان از سرش پشت
 را دو یمنف ینگکپار لیدِک و شومیم آسانسور وارد یکنی دنبال هب
 .زنمیم
 .هانداخت پایین را سرش یکنی

 مه؟بهخوب شلوارم و تک این یکنی :گویمیشود،میم هبست آسانسور در
 میاد؟
 .ندکیم بلند را سرش
 آره:گویدیند،مک نگاهم یحت هکاین بدون
 ...همین
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 .است همین زندیم هک یحرف اهتن
 .برسم انفجار مرز هب است کنزدی

 .خنددیم قلبم و عقل هب زمانهم جنون
 .نمک آرام را خودم یمک نمکیم یسع و شمکیم یعمیق نفس

 دو یمنف ینگِکپار:گویدیم شدهبطض يصدا و ایستدیآسانسور،م
 .من شود،بعد وارد یکنی تا کنمیم صبر

 .رومیم ماشین طرف هب یکنی از جلوتر یحرف هیچ یب
 .شومیم سوار و دهمیم فشار را ریموت

 .شیندنیم نارمک یکنی
 من،جانانِ ،جانِیکنی:بگویم و برگردم طرفش هب خواهدیم دلم
 ؟ینکیم چنیناین من بیمار قلب با چرا..من
 .نمک آرام را خودم یمک اول دهمیم ترجیح اما

 .خوردیم صورتم هب آزاد يهوا و است باز روفمعمول،سان طبق
 .شده هاستک ابمهالت از یمک نمکیم حس

 .بدهم خودم هب دیگر شانس کی خواهمیم
 .ایدبی حرف هب یکنی تا نمکب را خودم یسع دیگر بار کی باید شاید

 از يدار روز چند این ردمک حس...یکنی بود شده تنگ برات دلم:_
 ..ینکیم فرار من
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 ،منههفت هی این تو ییعن..اتاقت تو یرفتی،مهخون اومدمیم من تا
 ..ندیدمت ساعت دو سرجمع

 دهدیم قورت را دهانش آب یکنی
 گویدیم است روهروب هب نگاهش هک طورهمان

 هی...گرفتمیم مهم یخیل تصمیم هی باید.خواهمیم معذرت من:+
 .داشت ربط امآینده هب هک يچیز

 .است بغض از پر یکنی يصدا نمکیم حس چرا دانمینم
 .دوزدیم من هب را نگاهش

 .نزنم حرف یسک با زیاد نرسیدم یقطع يهنتیج هب تا بود ترهب:+
 .گیرمیم صورتش از را اهمنگ
 ؟يرسید هنتیج هب:_
 شودیم خیره جلو هب دوباره و دهدیم انکت سر
 ..یعقلان و یواقع یخیل يهنتیج هی:+

 چپش چشم يمژه تار آخرین هب یسمج کاشقطره نمکیم حس
 .ندکیم رهایش انگشت سر تدبیر هب یکنی هک چسبیده

 گویمیم
 یم؟بزن حرف باهم یمونهم بعد امشب همیش:_

 .زندیم یغمگین لبخند
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 آره+: ..يشاد علامت تا ماندیم ،بیشترهگری هب هک يلبخند
 ..بگم هک دارم مهچیزـم هی منم اتفاقا...حتما

 خندمیم
 .بگم هک همن نوبت هدفعاین هن:_
 يرو ه،سرسختانيدیگر کاشقطره و خنددیم بغض از پر یکنی

 .لغزدیم اشهگون
 ..بگو شما ،اولهباش:+
 ؟ینکیم هیگر یکنی:_
 .افتدیم چشمانش از دیگر کاش قطره دو و خنددیم یکنی
 .ریزدیم يهر دلم قطره هر با
 گویدیم ندکیم كپا را شکاش هک یحال در خنده با یکنی

 ..ریزهیم امکاش يجورشده،همین یچ دونمینم:+
 شودیم آرام یمک دلم
 ؟ینکینم هگری:_
 ؟یچ يبرا بابا هن:+

 .حالمخوش
 .سابق یکنی همان هشد يحدود تا یکنی
 .شودیم قرص دلم یمک
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 .شویمیم رادان يآقا يویلا وارد
 .اندشده كپار نارهمک روزهب يهامدل ،بایخارج يهاماشین
 .شومیم پیاده و نمکیم كپار را ماشین

 .رویمیم ساختمان طرف هب یکنی يهشانهم
 .است ودهمش یکنی اتکحر کتکت از اضطراب

 ..يدار استرس اینقدر اباش،چر آروم یکنی:گویمیم
 .شمیم جمع این وارد چادر با باره اولین:گویدیم
 ..ماشین تو بذارش برگردیم يخوایم:گویمیم

 ...بدم خرج هب جسارت باید...هن:دهدیم انکت سر
 .شدکیم نفس منظم و عمیق

 ..اومدیمینم اصلا اشک:گویدیم لب رسیم،زیریم هک ساختمان يجلو
 ...يبخوا هنشده،اگ دیر هنوزم:گویمیم

 .ایستدیم برابرمان رادان يآقا و شودیم باز در هلحظ همان در اما
 حِآقامسی ...هبهب :گویدیم و زندیم برق ش،چشمانیکنی و من دیدن با

 ..آریا
 خدمتتون در ضیافت این تو داریم اینو افتخار بالاخره ما

 .اومدین خوش..باشیم
 .ندکیم دراز برابرم را دستش و
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 .فشارمیم یگرم هب را دستش و زنمیم لبخند
 ...يشد ،عزیزتريشد مسعود داماد هک ،حالاميبود عزیز برام:گویدیم
 ..ياومد خوش خانم یکنی
 باشین سلامت ممنون،:بخندد ندکیم یسع یکنی

 .شویمیم روهروب رادان ،همسرهشهر با و شویمیم هخان وارد
 .نیمکیم یپرساحوال یمک

 .ندکیم دراز من سمت هب ار دستش و دهدیم دست یکنی با هشهر
 .دوزمیم هاتکپار هب و گیرمیم دستش از را نگاهم
 تأثیر تحت یکنی ردمکیم رکف من:زندیم يارکآش پوزخند رادان

 .شده سکبرع انگار ،اماهباش مسیح
 .ندکیم نگاه رادان هب ،تیزیکنی

 .ممهفینم را نگاهش يمعنا
 .شده رادان،ناراحت حرف از هک است مشخص اما

 ...بفرمایید ..هطرفاین خونوادتون میز:گویدیم هشهر
 . رویمیم هشهر مدنظر میزِ طرف هب

 .آیندیم حالنظر،خوش هب و اندهنشست هم نارک عمو و بابا
 .زندیم يلبخند دیدنشان با یکنی

 را یکنی يپالتو و چادر و من یباران و آیندیم طرفمان هب ارکخدمت دو
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 .گیردیم
 .است العادهفوق یکنی لباس

 .دارد رویش هبرجست درشت يهاگل و است چین از پر دامنش
 .رویمیم میز طرف هب هشان هب هشان

 .نشینیمیم عمو و بابا يروهروب هم نارک و دهیمیم يبلند سلام
 .ردهک تعجب ما دیدن از یمان
 ننشستی نارهمک هکاین باباجون،عموجان: گویدیم لبخند با یکنی

 .محالخوش یخیل..استالعادهفوق
 ..هتوع لطف از این عزیزم خب:گویدیم خنده با مامان

 .حالمخوش یخیل اتفاق این از منم
 .بروم دنبالش هب ندکیم اشاره ابرو و چشم با یمان
 ..میام الآن:گویمیم یکنی گوش دم و گویمیم "ببخشید"
 .رومیم سالن خلوت يهگوش طرف هب یمان دنبال هب

 ؟یمان شده یچ:_
 ...يبیا ردمکینم رکف من مسیح:+
 یعروس تو چون تازه..اومدیم ردنک دعوتمون چرا؟خب:_

 .بودن ندیده هم نارک رو یکنی و من آدما این از دومک نبودیم،هیچ
 ندکیم طرفآن و طرفاین را صورتش هلافک یمان
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 ..ينمیا دانیال خاطر هب تو ردمکیم رکف من:+
 ..دیمبو هم رقیب دبیرستان تو دانیال و ؟منیمان یمیگ یچ:_

 ..باهم الآنم هنمیش دلیل
 .گیردیم را امهشان مکمح یمان
 سخت و سفت خواستگار تو،دانیال از قبل...هستین رقیب هنوزم:+
 ...بود یکنی

 .نمک نترلک را خودم نمکیم یسع
 ...همن زن الآن یکنی..داره یربط هچ:_

 .افتدیم میز هب نگاهم
 .روندیم ما میز طرف ه،بهشهر و رادان

 .سرشان ،پشتهفاصل قدم چند با هم دانیال
 .رومیم میز طرف هب سرعت با

 مشغول و اند رسیده زمی هب اشخانواده و من،رادان از قبل
 .هستند آمدخوش و یپرساحوال

 .ایستمیم یکنی نارک
 نگاه خطربزرگ کی چشم هب رقیبش هب هک ينر شیر مثل

 یکنی منک ثابت و نمک مشخص محدوده دانیال يبرا خواهمیند،مکیم
 .شود شکنزدی هوجهیچ هب ندارد حق و است من قلمرو در
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 .ندکیم نگاه من هب بعد و یکنی هاخم،ب و گینخشم يهاچشم با دانیال
 .بگیرم تصمیم هثانی صدم در باید

 بین را یکنی راست آید،دستیم سمتمان هب دانیال هک همانطور
 .نمکیم ینمایرقیب،قدرت چشمان برابر و گیرمیم چپم يهپنج

 .دهمیم فشار یمک و گیرمیم انگشتانم بین را یکنی ظریف انگشتان
 .لرزدیم یمک یکنی

 ..یکنی ببخش منو:گویمیم هنجواگون و آرام گوشش زیر
 .لرزدیم دوباره یکنی

 .گرم است،گرمِ گرم دستش
 و جوشدیم سرانگشتانم از اول،خون يهدفع مثل درست نمکیم حس

 .دودیم قلبم خود تا
 .رودیم پایین و بالا دلم

 .شده یکنی عشق از پر وجودم تمام نمکیم حس
 قذو من و شده اسیر امهانمرد يهپنج بین یکنی ظریف و لطیف دست

 .است من سرهم او هکاین از نمکیم
 بمقل يهماهیچ تار هب تار وجودم،انگار بند بند روحم،انگار و جان انگار

 .شده ندهکآ یکنی عشق از
 .نمک یزندگ تو بدون توانمینم من
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 ..امشب همین
 .گیرمیم سخت خودمان هب را ساعت چند همین فقط
 .خواهمیم ودمخ يبرا ابد تا را تو من

 .خودم نارک
  !طاقتم یب قلب
 .نک صبر را ساعت چند همین فقط

  .بود خواهد مسیح یکاین،نی از بعد او
 .برم می فرو نیکی ظریف انگشتان بین را انگشتانم

 .شده اسیر قدرتمندم ينجهپ بین لطیفش دست
 .لرزدمی ایستاده،کمی که چنانهم نیکی کنممی حس

 ..شوممی پشیمان لحظه کی
 کنم؟می چه نیکی پاك روح و قلب با من

 ....من به لعنت
 ....اما
 تم؟سنی او قانونی و شرعی سرهم من مگر اما

 وا حرم◌ٓ م اکنون نیکی،من خود اعتقادات و قوانین طبق اینکه نه مگر
 شوم؟می محسوب

 کند؟ اعتراض نیکی باید چرا
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 کند؟ اعتراض تواندمی چیزي چه به اصلا
 ...هم بعد

 ...باشد درست مانی هايحرف شاید
 یکم کاه،حتی ياندازه به سرسوزن،حتی قدر به هم،حتی نیکی شاید

 ...باشد داشته دوست را مسیح قلبش ژرفاي در
 ..باشد طوراین اگر که

 .بگذرم خود راحتی و آسایش از اش خوشبختی ايبر خورم می قسم
 .بریزم پاهایش زیر را دنیا دارم توان در تا خورم می قسم
 .دارد،مطمئنم دوست مرا نیکی

 .یابدمی جریان هایمرگ در فکر،امید این با
 .اندازممی نیکی به نگاهی

  ...اند شده داغ داغ انگشتانش
 .من انگشتان مثل درست

 .کند می داغم و جوشد می ایمرگه در خون انگار
 .زند می چنگ را قلبم چیزي

 مغزم و قلب به طرف هر از نگرانی و فکروخیال ، گوناگون احساسات
 .برند می هجوم

 ببخش منو گویم:لطفا می نیکی گوش زیر درست شوم می خم کمی
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 .گوید نمی هیچ نیکی
 .اندازد می پایین را سرش و خورد می تکانی فقط

 ي کینه از پر صورت به و گیرم می نیکی سرخ هاي نهگو رااز نگاهم
 .دوزم می دانیال

 درهم هاي دست روي نگاهش و کرده پر را ابروانش بین ي فاصله اخم
  .شده متمرکز ، ما ي شده قفل

 را خودش هستند.مانی پرسیاحوال و تعارف مشغول ها بزرگتر
 .ایستد می چپش طرف آن کندو می نیکی نزدیک

 .کند می کمکم دفاعی خط ساختن در مبرادر انگار
 دفاع؟دفاع که؟کدام برابر در دفاعی گوید:سد می قلبم درون از ندایی

 زا دیگر من، دست در دست و است من کنار نیکی وقتی چه؟ برابر در
 ترسم؟ می چه

 دست این....است من آن از ابد تا شود:نیکی می تر قوي قلبم صداي
 .دکر نخواهد لمس هیچکس من جز را

 ازبین را دستش چرا نبود،پس طور این اگر.دارد علاقه من به هم نیکی
 کشد؟ نمی بیرون ام پنجه

   کند؟ نمی اعتراض چرا
 حرف ازاین تر سخت سر اعتقاداتش براي میشناسم من که اينیکی
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 .هاست
 .مطمئنم ...من دارد دوست مرا نیکی

 خفه نطفه در غیرت محکم پتک که نشده خاموش هنوز قلبم صداي
 .کند می اش

 اکشد:ت می فریاد کوبدو می احساسم سر بر را مردانگی چماق غیرتم
 ....ماند می کنارت بگوید که اگر حتی باشی نیکی مراقب باید ابد

 .میگوید راست
 .ندارم دوست اصلا را دانیال ي خیره هاي نگاه این

 ...دارد جریان وجودم تمام در بدي حس
 می خودم سمت به را او و دهمفشارمی کمی را نیکی دست ناخودآگاه

 . کشم
 . کند می نگاهم تعجب با نیکی

 .باشم اش ناراحتی نگران موقعیت این در توانم نمی
 .کنم رفع را دانیال احتمالی خطر فعلا دهم می ترجیح
 .کند می عصبیم اطرافیان ي خنده صداي
 رو ودمحم و مسعود شام میزبانی دارم :دوست گوید می خنده با رادان
 .بکنم خودم
 .گیرد می درد ام پیشانی که محکم آنقدر کنم می اخم عمیق
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 ....فاجعه عمق
 ....باشم دانیال هاي نگاه درگیر باید را مدت تمام یعنی
 هدایت غذا هاي میز طرف به آمدیم... نمی مهمانی این به اصلا کاش

 .شویم می
 ...بنشینیم تا کنند می تعارف هشهر و رادان

 ...ردمک اشتباه
 ...میآمدنمی کاش
 ...رویمروبه درست هم نشینم،دانیالمی نیکی کنار

 .کشد می بیرون امپنجه بین از را دستش نیکی،آرام
 نگرانی به گوید:نیازيمی گوشم زیر و کندمی نگاهم آرام و مطمئن
 ...نیست

 درکم اینکه از اویم سپاسگزار زنم،واقعامی تحسین سر از لبخندي
 ...کندمی

 .ندکمی نگاهم تفاوتبی نیکی اما پاشممی صورتش به گرمی لبخند
 .کنممی تعجب کمی

 ...بار این زند،امامی همیشه،لبخند معمولا نیکی
 نشان مشغول غذایش بشقاب با را خودش و اندازدمی پایین را سرش

 .دهدمی
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 را تمرکزم هاچنگال و هاقاشق برخورد صداي و اطراف صداي و سر
 .زندمی بهم

 .فهممنمی را نیکی رفتار معناي
 باشد؟ تواندمی چه تغییر این علت

 نیکی از بیایم،نگاه خودم به شودمی باعث مانی يسرفه صداي
 .دوزممی چشم مانی به و گیرممی

 ...هستن شما با رادان جان،آقايگوید:مسیحمی آرام مانی
 .گردمبرمی رادان طرف به

 .کندمی منتظر،نگاهم
 ،بله؟نشدم گویم:متوجهمی آرام

 پرسیدم...نداره گوید:عیبمی و کندمی نیکی به معناداري رادان،نگاه
 مشغولی؟ خودت شرکت تو چنانهم
 گویم:بله یم و دهم می تکان سر
 هرچقدر..نشدم پسر این حریف من گوید:راستش می رادان به رو بابا

 ...باش راستم خودم،دست پیش بیا گفتم
 خودش شپی برد رم مانی.نیست بدهکار حرفا این به گوشش اصلا

 گوید: می من به رو تحقیرآمیز نگاهی با و زند می پوزخندي دانیال
 اینجوري اول از هم خان شه..مسیح نمی عوض وقت هیچ اخلاق
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 ...خودخواه و شق،مغرور کلهبود:
 شمرده شمرده و آرامش با نیکی من از قبل بگویم،اما چیزي خواه می
 هیچ و میآد، شمار به مثبت خصوصیت طلبی،یه ستقلالگوید:ا می

 ...نداره بودن خودخواه و مغرور به ربطی
 .زم می زل نیکی به متعجب

 .بگوید چیزي نم از حمایت در نداشتم انتظار اصلا
 .ام شوکه هنوز

 ...نیکی نقیض و ضد گاها هاي رفتار از حیرت در
 به و آد می خوشم مسیح اخلاق این از واقعا گوید:من می عمومسعود

 .کنم می افتخار خصوصیتش این
 .زنم می لبخند و کنم می نگاهش قدردانی با

 .است مامان نوبت بار این
 زمان جون؟یادمه دانیال چی پرسد:تو می و کند یم دانیال به رو

 ...بودي مسیح برا جدي رقیب یه دانشگاه و دبیرستان
 چی؟ الآن

 بابا پیش گوید:من می کند یم بازي غذایش با که حالی در دانیال
 .کنم نمی کشی هستم،نقشه

 هچ رو اريممع...گوید:عه یم خنده لحن با و زند می پوزخندي مانی
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 نساجی،مهندس؟ به
 .گوید می تحقیر با آشکارا را "مهندس"
 علاقه شغل این به من گردد:ولی برمی مانی طرف به اخم با انیالد

 ..دارم
 و دستمه زیر کارخونه یه نباشه هرچیدهد: می ادامه و کند می نگاهم
 یه تو و کنم نمی رو اون و نای التماس شهرداري تو شب تا صبح

 و گیرم نمی دستم اتود تومنی هزار تا دو خورده،واسه خاك شرکت
 ...واسه بکشم نقشه
 .رسد نمی مغزم به خون

 .ام نبوده توهین بار زیر اینقدر حال به تا
 گویم:مانی می مانی به رو او به ااعتن بی و دوم می کلامش میان
 ..نیستن خودساخته تو و من مثل همه..جان

 دارن دوست..شدن آفریده بودن منت زیر و زیردست واسه بعضیا
 ..باشه دیگه یکی دست به چشمشون مدام

 شود. می بلند و کوبد می میز روي دست دو هر با دانیال
 ..هم من

 ...کمین در شیر دو مثل
 .قلمروام از دفاع به حاضر من و متهاج ي آماده او
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 بسه...گوید:دانیال می باري ملامت لحن با و رادان،بلند ه،همسرشهر
 ...لطفا

 به و گوید می "ببخشید" اندازد،زیرلب می جمع به نگاهی دانیال
 .گیرد می فاصله میز از سرعت

 یم فاصله هم از هایش لب سختی به و زند می تصنعی لبخندي رادان
 خوام،ببخشید می معذرت شما از دانیال طرف زا گیرند:من

 .روند می دانیال طرف به و شوند می دبلن جا ه،ازشهر با زمان هم و
 .نشیند می صورتم روي ناخودآگاه لبخندي

 .شد تحرا بتاسن خیالم
 میزمان بر را گاهش،امنیت بی و گاه هاي نگاه با دانیال حضور عدم

 .کند می حاکم
 باز اشتهام آید: می ام پیروزي جشن قبالاست به لبخندي با مانی
 مسیح؟ چی تو شد..

 بریزم؟ برات خوري می یچ جان گویم:نیکی می نیکی به رو
 .کند می نگاهم بار ملامت نیکی

 .شناسمش نمی من که دارد جریان هایش چشم در چیزي
 ناراحتی مثل یزيچ
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 ..غصه مثل
 ....غم مثل
 ..بخورم واه کم یه رم می..ندارم گوید:میل می آرام

 .شود می بلند جا از سریع و
 .رود می باغ طرف به بگیرم را جلویش بتوانم اینکه از قبل

 :گوید می مانی که شوم بلند میخواهم
 ...بمونه تنها بده اجازه کم باشه،یه راحت بذار...مسیح
  .نشینم می سرجایم ناچار
 بود؟ رفتاري چه این گوید:مسیح می بار ملامت مامان

 شده... مرگم چه دانم نمی..دانم نمی
 .را نیکی هاي رفتار علت فهمم نمی

 ...آمدیم نمی اصلا کاش
 *نیکی*

 .کنم می نزدیک بهم را کتم طرف دو
 ...نیست داشتنی دوست اصلا فضا این در بودن

 .ام هبود باغ این در هم قبلا
 .کشم می سردي آه

 ..روزگار این دارد عجیبی هاي بازي چه
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 و دغدغه از پر سالی دانستم نمی آمدیم،هیچ اینجا که پارسال
 ..داشت خواهم دلشوره

 ...بگشایند پنجره برابرم بزرگی هاي چالش کردم نمی فکر
 .زنم می محوي پوزخند

 .شوم عاشق کردم نمی فکر اصلا
 ...نیست من جنس از اصلا که کسی عاشق هم آن

 .آمدیم نمی اصلا کاش
 .آمدیم نمی و گفتم می مسیح به کاش

 .گشتیم برمی خانه به حالا همین شد می شکا
 !خانه؟
 خانه؟ کدام
 کنم؟؟ ترکش ماه یک ظرف بود قرار که اي خانه

 گذشته؟ مان ماهه یک قرار انقضاي از روز چند راستی
 !هفته یک نزدیک

 .کنم می فرو هایم یبج داخل را هایم دست و دارم برمی قدم آرام
 .اند شده سنگین پاهایم

 ..دآی می بهار بوي
 ..تنهایی و بهار بوي
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 .ندهد آزارم این از بیش ایمهفکر تلخی تا کشم می عمیقی نفس
 .بینم می کم خیلی را مسیح که است هفته یک

 ..او خاطر به هن
 ...منطقم و عقل خاطر قلبم،به خاطر به بلکه

 اب هنوز که حالی بزنم،در حرف او با و باشم کنارش توانم می چطور من
 ..درگیرم خودم

 .است نکرده رهایم خیال و فکر هنوز که حالی رد
 ..هستم بزرگ گنج یک شاهد من

 ..درونی ویرانگر طوفان یک
 ..قلبم برابر عقلم جنگ

 ...منطقم لشکرکشی مقابل احساسم آرایی صف
 ..است سازي سرنوشت جنگ

 ..است شده مشخص تقریبا هم پیروز طرف آنکه حال
 ..طرفِ  به قدرت ترازوي سنگینی

 ؟؟چرا:_
 .کند می پاره سرم بالاي را خیال و فکر دانیال،ابر صداي
 .گردم برمی
 کند می تکرار تر واضح را بگویم،سوالش چیزي اینکه بدون



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1047  

 

 گفتی می بهم خواستگاري روز حداقل کاشنه؟ من مسیح؟چرا راچ:_
 داري... دوسش و مسیحی دوست که

 .مبین می چشمانش سفیدي درون وضوح به را عصبانیت هاي رگه
 .لرزد می خشم شدت از صدایش و زنند یم دودو هایش مردمک

 .گیرد می را جلویم که بگذرم کنارش از خواهم می
 خواي می کردم،گفتی اصرار..مهمه برات اعتقادات نیکی...گفتی:_

 ..باشن تو شبیه که بشی اي خونواده وارد
 میاد؟ یادت
 .اندازم می پایین را سرم

 ست؟ا این جز گوید،مگر می راست
 کرده؟ عمل من موافق زندگی کجاي اما

 .بگویم که ندارم چیزي گویم،یعنی نمی چیزي
 ام؟ شده مسیح او،زن با اجباري ازدواج ترس از بگویم چگونه
 دق سرش پشت ویلا،که ساختمان به بعد و اندازم می دانیال به نگاهی

 .کشیده
 .کشد می فریاد تقریبا بار این دانیال

 داره؟ من با فرقی هچ مسیح؟؟مسیح چرا:_
 .ترسم می کمی و خورم می جا بلندش صداي از
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 ..نداده را منطقم جواب قلبم هنوز وقتی بدهم را جوابش توانم نمی
 دارد؟ دانیال با فرقی چه مسیح واقعا
 .بدوزم لادانی چشم در شمچ دیگر خواهم نمی حتی

 ...بود تر خواستنی و تر یداشتن دوست ها،خیلی کودکی دانیال
 کنی؟ بازي را ها بد آدم خوب،نقش ایقدر کردي وقت یک

 می سست را رفتنم پاي هایش حرف که شوم می رد کنارش از سریع
 .کند
 می قسم...شدم نمی ناراحت کردي می ازدواج دیگه هرکس با اگه:_

 .شدم نمی عصبانی حد این تا خورم
 مسیح؟؟ چرا آخه

 تره؟؟ اخلاق شخو من از تره؟ تیپ خوش من پولدارتره؟از من از
 !سینه درون آهاي،قلبِ

 دهی؟ نمی جواب چرا
 اي؟ شده چه اي؟عاشق شده عاشق چرا

 !من ي دیوانه دل بده جواب
 ؟کوبی می ام سینه به را خودت دستپاچگی دیدنش،با وقت چرا بگو
 شکنی؟؟ می دست و سر برایش اینقدر چرا

 !من خیال خوش قلب بده جواب



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1049  

 

 .کنم می بازشان و کشم می یقیعم بندم،نفس می را هایم چشم
 .گردم برمی دانیال طرف به عصبانت با

 .شوند می جاري زبانم بر و جوشند می قلبم از هم سر پشت کلمات
 !شده غیرتی عاشقم ي دیوانه دل

 !ندارد توهین تاب
 مقایسه خودت با رو گویم:مسیح می شمرده شمرده اما عصبی لحن با

 ...تره مَرد تو از خیلی مسیح...نکن
 .خورد می جا دانیال
 .باشم داشته آستین در جوابِ نداشت انتظار
 !جان خوش،قلب دست

 !کردي روسفیدمان
 ...شناسم می من رو زنی؟مسیح می سینه به رو سنگش چرا آخه:_

 ..میدیدي...اونوقت دانشگاه تو کاریاشو کثافت و بودي باید
 .برمیدارد شکاف قلبم درون چیزي

 .آورم نمی خودم روي به اما
 مربوط کس هیچ ،به اش گذشته و منه شوهر الآن مسیح:+

 .نیست کارا این اهل شناسم می من که مسیحی هرچند.نیست
 خودش از بهتر رو مسیح کنی،چون بدنام رو مسیح نکن سعی
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 !شناختم
 مقس پاکیش سر حاضرم و دارم قبول حرفا این از بیشتر رو مسیح من

 ...بخورم
 .گرداند برمی روي من از و ساید می هم وير دندان حرص دانیال،با

 از باد مثل چیزي که بندم می را چشمانم و کشم می عمیقی نفس
 .گذرد می کنارم
 ..شنوم:لعنتی می راحت خیلی را سیحم عصبانیت از پر صداي
 .گردم برمی

 می دانیال طرف به بلند هاي گام و خورده گره هاي مشت با مسیح
 .رود

 میري؟ رسانم:کجا می ارشکن را خودم چابکی با
 .دهد نمی جواب

 .بلعد می را جانم خوره مثل نگرانی
 ..عصبانیم

 ...دانیال هاي تهمت هم و مسیح خودم،هم از هم
 .ایستم می و کشم می را کتش آستین
 .گردد برمی طرفم به و شود می متوقف اجبار با مسیح
 .شود می خیره هایم چشم در و کند می خم را سرش
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 .لرزد می دلم هایش شمچ دیدن با
 مرد این عاشق هرچیز از بیشتر هم، عصبانی حال این در من،حتی

 ...هستم
 .دهم می قورت را دهانم آب و زنم می نهیب دلم به
 کجا؟:+

 گوید می عصبانیت با
 ....کنم خرد دندوناشو گفت؟میرم چیا نشنیدي:_
 لدمب خودم باشه زانی واقعا اگه.ندارم دلسوزي به احتیاجی من:+

 ...کنم خرد دندوناشو
 و کشد یم بیرون انگشتانم بین از را کتش آستین عصبانیت با مسیح

 .گردد برمی ساختمان طرف به
 گوید می لب زیر
 ..کرد نمی نثارمون خواست می دلش هرچی بودي بلد اگه:_

 ...هاست چشم این منطق،خواستار با صدا هم بار این احساسم
 ...امنیت حس این خواهان

 ...حمیت و حمایت این اضیمتق
 .کرده کودتا قصد قلبم

 بگذارد سر بر تاج و بزند زمین به پادشاهی تخت از را عقل خواهد می
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 .کند جانم،حکومت ملک بر و
 ...بگیرد دست به خود را کارهایم اختیار خواهد می

 .کنم سرکوب را قلبم خواهم می حرص با
 زنجیر به سینه انزند قلب،در انفرادي در را احساسات خواهم می

 .بکشم
 .شوم تسلیم خواهم نمی من

 مسیح قلب مقصد به و گیرند می آتش دستور باره یک جملات
 .شوند می شلیک

 .زنم می پوزخند ناخودآگاه
 جنبه ترسی کنه؟؟می برملا رو مگو رازهاي ترسی می چیه؟نکنه:+

 آره؟ ، بشه رو زندگیت قایمکی هاي
 .گردد می باز را رفته قدم چند عصبانیت با مسیح

 .شود می خیره هایم چشم در ناباوري با
 پرسد می حیرت با

 نیکی؟ نداري اعتماد من به تو:_
 .زنند می فریاد هایم سلول تک تک
 .برسد مسیح گوش به اعتمادشان صداي خواهند می
 .شود رو دلم دست خواهند می
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 .میرم می قلبم سرکوب با که دانم می
 می منطق جشن شاهد و سوزم می احساسات آتش در هندز زنده
 .شوم

 ..را میتصم این ي نتیجه دانم می
 ...حال این با اما

 .اندازم می پایین را سرم
 ...نبودم ضعیف اینقدر کاش

 .شود می نزدیک من به دیگر قدمی مسیح
 گوید می باشم کرده مسخره شوخی یک که انگار

 ...شناختی منو گفتی دانیال به الآن همین تو...تو:_
 .گیرم می را تصمیمم

 تاثیر دانیال هاي حرف کنم قبول باید اما شناسم می را مسیح
 ...گذاشته

 ...کرده اعتماد مسیح،بی به نسبت را من
 .کنم می بلند را سرم
 مسیح سر بر را دانیال و احساسم و دل دست از عصبانیتم همه

 .میکنم خالی ام بیچاره
 داشتم،اما قبولت..یريبگ رو دستم اینکه از داشتم،قبل باورت:+
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 ...ندارم دیگه
 ...ندارم اعتماد بهت دیگه این از بعد

 .کشد می سوت گوشم در قلبم شکستن ي کننده کر صداي
 .شوم می رد کنارش از و گذارم می پایم زیر را مسیح غرور
 .بود ها افسانه مثل چیز همه کاش
  .بستند می ها آسمان در را پسرعمو و دخترعمو عقد کاش
 .دادم می پایم،توضیح پیش راهکار ترین منطقی به شد می کاش
 ...خوشم تو با من که فهمید می کاش
 ..شد می کاش
 ..بود قدرتمندتر قلبم سپاه کمی کاش
 ...کاش

* 
 .روم می ساختمان طرف به جدي و محکم

 بین دستم یادآوري از.کنم می سیر ابرها روي داغم،انگار هنوز
 .یرمگ می قلب مسیح،تپش انگشتان

 شود؟ می عاشق بار چند دختر یک مگر
 بار...؟ چند
 ..آه یک کشم،شبیه می عمیقی نفس
 ...سینه در داغ از پر و سرد
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 .شوم می ویلا ساختمان وارد
 .دارم برمی قدم آرام
 .بردارد ترك بغضم نازك ي شیشه ترسم می انگار

 سر که بینم می را مانی و عموزن و رسم،مامان می که میز نزدیک
 .اند نشسته اهایشانج

 .نیست عمو و بابا از خبري اما
 .نشیند می ام چهره روي مانی پرسشگر شوم،نگاه می که تر نزدیک

 .بپرسد مسیح از خواهد دانم؛می می
 .رسد می جواب بگویم،خود چیزي من اینکه از قبل اما

 .شنوم می سرم پشت درست را مسیح صداي
 ...رم می دارم من مامان:_
 چی جان؟ مسیح ري می شود:کجا می بلند جا از نگرانی با عموزن

 شده؟
 .ام شده حرکاتش مبهوت

 می چنگ میز روي از را سوییچ و آید می شده،جلو کنترل خشمی با
 .ند

 .ایستد می برابرم درست
 .شوم خیره چشمانش در بتوانم تا کنم بلند را سرم مجبورم
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 ویدگ می عموزن به بگیرد،رو من از نگاه اینکه بدون
 ...جان مامان خونه؛ رم می:_

 .گذرد می چقدر دانم نمی
 ...سال یک حتی دقیقه،یا دقیقه،ده یک

 اام سریع هایی قدم با و دارد برمی صورتم از را چشمانش بالاخره،میخ
 .گیرد می فاصله من بلند،از
 ...ام،دوباره کرده اشتباه
 ...نباید که ام زده هایی حرف

 هک اي پرنده شده،مثل ریخته که آبی ثلندارد،م سودي پشیمانی اما
 ...پریده قفس از

 .گردد برنمی عقب به زمان بچرخد،دیگر لغو به که زبان
 آمد؟ کجا از ها حرف این اصلا

 شکستم؟ را مسیح قلب که بودم شده شیطان کدام خر سوار
 مدت همه این"کوبد: می ام پیشانی به سرکوفت مشت وجدان
 ..نگفت بهت تر كناز گل بودي،از مسیح مهمون

 ...نکرد بهت بد نگاه یه
 به نسبت حتی..بود مَحرمت دین و شرع حکم بود،به شوهرت هکاین با

 ...نکرد اعتراضی هم سرت به چسبیده روسري اون
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 ...نداشت ازت توقعی هیچ ولی بود همسرت
 می که خودت افکار چادرت،به هات،به محدودیت عقایدت،به به

 ...گذاشت باشی،احترام داشته حجاب جلوش خواستی
 ...تو وقت اون

 ...نیکی شدي فکر بی چقدر
 احترام کدوم هیچ بودي،به مهمونش اینکه بودنش،به بزرگتر به

 ...نذاشتی
 "...دختر کردي اشتباه
 .ام کرده اشتباه

 .کنیم نمی عمل ها آن به و دانیم می چیزهایی گاها
 .شویم می عمل بی عالم گاهی
 صراط دانیم می که مسیري ایم،خلاف رفتهگ یاد که چیزهایی خلاف

 ...دهد می را دستورش انسانیت آنچه است،خلاف مستقیم
 زنیم می کنیم،تهمت می شکنیم،غیبت می ،دل ها این ي همه خلاف

 ...کنیم نمی فکر فردایمان به و
 جُرْمُهُ وَ صَغِیرٌ جِرْمُهُ اللَِّسانُ "اند: فرموده پرمغز چه امیر حضرت

 "کَبِیرٌ 
 .ام کرده تباهاش
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 .کنم جبران باید
 ...ام شکسته که قلبی تاوان به

 .دارم برمی را کیفم و گیرم می مسیح رفتن مسیر از را نگاهم
 .بوسم می و گیرم می بغل نوبت هب را عمو زن و مامان

 تحویل سال شد حیف...پیشاپیش مبارك گویم:عیدتون می عجله با
 ..نیستیم هم پیش رو
 ..دیگه بریم ما
 مان ي خونه هم نره،عموینا یادت فردا نهار گوید:نیکی می مانما

 ..بیاین حتما
 .شود می پرنور ، قلبم درون امید کورسوي

 .نمانده عمو و بابا آشتی تا چیزي یعنی این
 عمو زن و مامان سوالات بار آتش شلیک از قبل و گویم می "چشم"

 .گیرم می فاصله میز از سریع
 .کنم می طی را نسال دو،عرض حالت تند،با

 .کنم برخورد میز چند به است نزدیک که سریع قدر آن
 می صدایم مانی بعد، و آید می سرم پشت تند هایی قدم صداي

 ...کن صبر نیکی زند:نیکی....
 ..رفت مسیح..آقامانی دارم گویم:عجله بایستم،می اینکه بدون
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 بدون هک آید:مسیح می ام شانه هم و رساند می من به را خودش مانی
 ..ره نمی تو

 ...بره ممکنه بار دهم:این می تکان سر
 .انداخته تکاپو به را هایم سریعم،ریه حرکات

 .زنم می نفس نفس
 نیکی؟؟ شده پرسد:چی می نگرانی با مانی

 برمی مانی طرف به و بیاورد را چادرم خواهم می خدمتکار از سریع
  ...گردم:هیچی

 ...نه که هیچی یعنی
 ..شد چی دونم نمی خودم اصلا واي

 .دهم می بیرون ناراحتی با را نفسم و دهم می تکان سر کلافه
 .آیند می ما سمت به آرام هشهر و رادان

 ..دعوتتون از کنیم،ممنون می زحمت رفع دیگه گویم:ما می احترام با
 .باشین داشته خوبی سال امیدوارم

 خوش که گوید:ببخشید می رادان و گیرد می را دستم هشهر
 ..گذشتن

 ...کرد کاري یا گفت چیزي هم دانیال اگه
 .اجازتون با...نیست مهم اصلا نه.. گویم:نه می سریع
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 مبارك عیدتون گویم: می دوباره و گیرم می خدمتکار از را چادرم
 .آیم می یرون ساختمان از و

 می تند چقدر رساند:نیکی می کنارم را خودش و دود می مانی
 شده؟ چی..ري

 ماشین طرف به کوتاه و بلند و رنگارنگ هاي ماشین بین عجله،از با
 ...آقامانی نپرسید روم:چیزي می خودمان

 ...شد چی دونم نمی خودم چون
 .کنم می نگاه را اطراف و شوم می بلند پاهایم ي پاشنه روي

 .کنم گم را ماشین پارك جاي شده باعث کلافگی
 اشینتونم گوید:اوناها می است بلندتر من از قدش که مانی

 ..ساختمون تو گردم برمی دیگه من..اونجاست
 .بهتره نبینه منو مسیح

 چینم:باشه می هم سر پشت را تعارفات و گردم برمی ماشین سمت به
 ...براتون باشه خوبی مبارك،سال اومدین،عیدتون همرام که ،ممنون
 .گشایم می بینم،بال می که را مسیح ماشین
 رشبالاس سیگارِ غلیظ دود و داده کاپوت به من،تکیه به پشت مسیح

 .بینم می فاصله این از را
 .روم می طرفش به آرام
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 خواي می گوید:چی می برگردد اینکه پایم،بدون صداي شنیدن با
 نیکی؟

 .خورم می جا
 .دارد حق البته
 ...بود آمیز توهین برابر او،صد با من رفتار
 !خاتون نیکی بفرما
 ..روشن عمووحید چشم

 ....اي شکسته را اش دهبرادرزا دل
 خونه؟ ریم نمی گویم:مگه می خجالت با

 .گردد برمی
 به چشم پوزخند با و کند می له راستش پاي ي پنجه زیر را سیگار
 . دوزد می صورتم

 .ترسم می نگاهش از
 .شده ماه بهمن مسیحِ شبیه

 .دیدم اول بار که مسیحی
 ...سرد و جدي و خشک

 .نشچشما درون تاریک ي شیشه دو با
 ...شده ناراحت من از حد این تا ام،یعنی شده متنفر خودم از
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 دهد می آزارم هایش لب روي پوزخند
 اعتماد بهش که کسی با کنم می پیشنهاد بهتون..میریم،نه:_

 .نرید ندارین؛جایی
 ...خطرناکه

 .آورم نمی طاقت
 .شناسم نمی را مسیح این من
 میزنم صدایش طاقت بی
 ...اینجوري نکن..مکن می خواهش مسیح..:+

 .لرزد می صدایم و زند می حلقه چشمانم درون اشک
 .شود می محو پوزخندش

 .گیرد می را چشمانش روح بی هاي شیشه جاي غم
 .درخشد می چشمانش درون کننده تسخیر برق همان باز

 .گیرند می سبقت ریختن براي هایم اشک
 یم خیس را صورتم زلالش آب و جوشد می هایم چشم ي چشمه

 .کند
 ..نزن حرف اینجوري من با کنم می گویم:خواهش می دوباره

 ..باشی ناراحت داري حق..داري حق
 .نداشتم منظوري واقعا ولی..خوام،ببخشید می عذر من
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 ..زدم چطوري رو حرفا اون دونم نمی اصلا
 ...زد که حرفایی بودم،از عصبانی دانیال دست از
 جواب رو همتاشت نتونستم که شدم عصبانی خودم دست از

 ...ببخشید..بدم
 .کند می من به را پشتش و گردد برمی حرفی هیچ بی

 ..نکن لرزاند:گریه می را قلبم دارش خش صداي
 .گیرد می شدت ام جمله،گریه این شنیدن با

 گویم می آرام
 خواهی معذرت باید چطوري دونی نمی گفتی کوه اون بالاي یادته:+

 کنی؟
 ازت عبارات و جملات و ها کلمه اون ي ههم با قد تمام ، من الآن

 ...خوام می معذرت
 ...مسیح دیگه ببخش

 ...دارم اعتماد بهت واقعا من....من
 .دهد نمی جواب

 .رود می ماشین طرف به اطمینان با و ثانیه،آرام چند از بعد
 .کند می روشن را ماشین و شود می کند،سوار نگاهم اینکه بدون

 .روم می وا
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 .نداشت اثر ما لابه و عجز
 ...نکرد تاثیر

 ...شد خراب
 !شد،نیکی تمام

 ..کردي اشتباه
 .بده را تاوانش حالا

 .رود می پایین راننده،آرام کمک ي شیشه
 هستی؟ چی گوید:معطل می و شود می خم مسیح
 .شوم می شوکه

 .کنم می پاك را هایم ناباوري،اشک و حیرت کمال در
 ینماش سوار و کنم کنترل را هایم لب روي بزرگ لبخند کنم می سعی

 .شوم می
 .آییم می بیرون باغ از و کند می حرکت سریع ماشین
 و شده خیره رو روبه بزند،به حرف اي کلمه اینکه بدون مسیح

 .است رانندگی مشغول
 پایین کامل را شیشه و کنم می نگاه عید شب خلوت هاي خیابان به

 .آورم می
 وجودم در مطبوعی سرماي و خورد می صورتم زمستان،به آخر باد
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 .پیچد می
 .است آزاردهنده مسیح سکوت
 .شود می متوقف قرمز چراغ پشت ماشین

 کلش صفر،تغییر سمت رنگ،به قرمز شمار ثانیه پیوتريمکا عددهاي
 .دهند می
 کنم می نگاه را مسیح رخ نیم
 قهري؟:+

 گوید کند،می نگاهم اینکه بدون
 ...هاست بچه مال قهر؛:_
 ؟دلخوري پس:+

 .گوید نمی چیزي
 گردم برمی طرفش به کامل

 ...دیگه نباش کنم،قهر می خواهش مسیح بابا اي:+
 .کند می نگاهم و گردد برمی آرام

 .شود می خیره هایم چشم در حرفی،کمی هیچ بدون
 .سرم پشت به بعد

 گوید می آرام
 نیست؟ سردت:_
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 .دهم می تکان نفی ي نشانه به را سرم
 .خوبه خیلی هوا نه:+

 را دکمه و برد می جلو را بردارد،دستش صورتم از چشم اینکه بدون
 .دهد می فشار
 .رود می کنار خفیفی صداي با سقف

 .گذارد می فرمان روي را دستش دو هر و گردد برمی مسیح
 گوید می حال همان در
 ...خودته بخوري،تقصیر سرما اگه:_

 گویم می و زنم می لبخند
 آشتی؟ یعنی این:+

 گوش گوید:موزیک می و برد می پخش دستگاه طرف هب را دستش
 میدي؟

 .کنم می باز،سماجت لج کودك یک مثل
 آشتی؟؟؟؟:+

 کند می نگاهم و گردد برمی
 .لرزاند می را استخوانم عمق تا که نافذ...طوري

 دش چی دونم نمی کنم،اصلا ناراحتت نداشتم قصد واقعا من نیکی:_
 ..گرفتم رو دستت که
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 ...نیکی،من
 زنم می ندلبخ
 حق بهت الآن خوردم،ولی جا خیلی اول دونم...راستش می:+

 ..بود عصبانیت رو از کاملا حرفام اون.میدم
 تبه نسبت بخوام سوزن سر حتی که ندیدم مدت،چیزي این تو واقعا

 ...بشم اعتماد بی
 ...زد می دانیال که هم حرفایی اون راجع:_

 ...کارا اون اهل اصلا من بدونی خوام می
 دوم می کلامش میان به
 ...دونم می:+

 اینکه نه...نیستی کارا این اهل گفتی،گفتی شاپ کافی تو اول روز
 ...نمیاد خوشت بیخود کاراي این از ولی باشی من شبیه

 گیرد می صورتم از نگاه خجالت با
 ...کردم می فکر راجعت دیگه جور یه موقع اون:_

 .میدهم قورت را لبخندم
 .است خوب دلم حال اینقدر که باشد بار آخرین شاید

 ...عمرم آخر تا بار آخرین
 ...باشم حال خوش دل،نتوانم ته از حد این تا وقت هیچ دیگر شاید
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 نبرم...؟ لذت او کنار در بودن خیال،از و فکر جاي به چرا پس
 ..مسیح:+
 ...زدم دل ته از رو حرفا اون من

 ات پاکی سر اضرمح من..دارم ایمان بهت که گفتم دل ته از یعنی
 ...بخورم قسم

 .زند می رضایت سر از مسیح،لبخندي
 .کند می راحت را دلم اش،خیال خنده

 ..من
 ...دارم دوست خودم از بیشتر حتی را باز لج و مغرور مرد این

 .کند می نگاهم هنوز مسیح
 گردم برمی شمار ثانیه طرف به
 !شد قرمز دوباره:+
* 

 .کشم می لباسم به دستی
 .خریدیم مسیح با که  بادي و ابرروسري با ساده آبی پیراهن

 زدن در قصد به و فرستم می هایم ریه داخل به را هوا عمیقی نفس با
 .کنم می بلند را دستم

 مسیح و شود می باز در بیاید فرود در روي دستم که این از قبل اما
  .ظاهر چهارچوب در
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 .نمک پنهان را شدنم هول آن پشت تا زنم می لبخندي
 نیکی سلام به پاشد:به می صورتم به دل ته از لبخندي اما مسیح

 .بخیر صبح خانم
 گویم می روییخوش با خودش مثل

 .کنم بیدارت خواستم می بخیر شمام صبح:_
  .برد می فرو موهایش میان را دستش

 من؟ از برد می دل کارش این که داند می
 ارزش ساعت سه دو گفتم تو مثل منم ... نخوابیدم گوید:نه می

  نداره خوابیدن
 .پوشیدم نو لباس هاپسربچه مثل بعد گرفتم دوش یه رفتم

 . خندد می بلند بندش پشت و
  .کنم می هایش لباس به نگاهی

 .ايسرمه شلوار با پوشیده آسمانی آبی پیراهن
 .بود رفته سر ام حوصله نبرد خوابم منم زنم:راستش می لبخند

 .بود رفته سر ام حوصله منم من پیش میومدي کاش:_
 .شود می عمیق لبخندم

 به بهاري هاي شکوفه رایحه ترین شیرین مثل را تلخش عطر بوي
 .فرستم می هایمریه
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 می ستایش اسطوره یک مثل هایش تفاوت تمام با را مرد این چرا
 .کنم

  داردمی بر جلو به قدمی
  .کشم می کنار

 .مکن می بلند را سرم من و ایستد می برابرم
 رو صبحونه گم گوید:می می مخصوصش شیطنت و خاص لحن با

 ?بعد سال یا بخوریم امسال
  بدونی صلاح شما جور :هر گویم می خودش مثل و اندازم می بالا شانه

 .شکفد می هایش لب روي خنده
  .کنم فرار ، لحظه این از باید

 .روم می آشپزخانه طرف به
  .آید می سرم پشت مسیح
 منزل کنم می خواهش گویم:بفرمایید می و نمنشی می میز پشت

 .خودتونه
 .کند می پاره را دلم بند خندیدنش ،صداي خندد می

 جانم خوره بعدها شده تلنبار من دل در او از که چیزي آن تمام
  .شد خواهد

 او بدون اما کنم زندگی هوا حتی و غذا ، آب بدون بتوانم من شاید
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 ......هرگز
 تمام در بار یک تنها زده جوانه قلبم وندر که حسی این مطمئنم

 .افتد می اتفاق عمرم
 دامی يخونه دارید :اختیار گویدمی نشیند، می میز پشت که حالی در

  .ماست
 .دل ته از زنم می لبخند
  .شویم می خوردن مشغول حرفی هیچ بدون
  .زنم می مربا کمی رویش و مالم می کره تست، نان اي تکه روي

 یه این گوید:نیکی می و دهد می قورت را دهانش وندر لقمه مسیح
 ...نباشی که این نه...نبودي اصلا رو هفته
 .بود شده تنگ برات .دلم دیدمت نمی واقعا ولی
  دهم می تکان سر

 .داشتم خلوت به نیاز.دادم می وقت خودم به که...باید گفتم+ :
 گرفتی؟ تصمیم گوید:حالا می دلهره با

 گویم:آره می لبخند اب و دهم می تکان سر
 .گویم می راست

  .بودم گرفته را خودم تصمیم
  .بیفتد اتفاقی هیچ نیست قرار"گفتم: و گذاشتم بنا خودم با
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  .رود می پیش قبلی قرار مثل چیز همه
  ...شد مطمئن محمود عمو و بابا آشتی از بزرگ پدر اینکه از بعد
  ".گیرد می پایان بوده مسیح من بین که چیز هر
 ...هایش چشم برق اخمش....اما دیشب....اما اما

 کرد سست را پایم
 .شدم مردد
 ......دانم نمی
  .کنم فکر خوب باید

 بد را سال این اخر ساعات توانم ،نمی است مشخص الان که چیزي اما
  .باشم خلق
 .توانم نمی و خواهم نمی
 مکن لخت دویمان هر کام به را بودنمان هم کنار شادي آید می دلم مگر

 ؟
  .است همین مطمئنم آن از که چیزي تنها
 ......دانست را شان قدر باید شود نمی تکرار ها فرصت این

 .کند می راحت را مسیح خیال لبم روي لبخند
 .شود می خوردن مشغول دوباره اشتها با

 .نیست گناه دیگر دانم می که نگاهی کنم می نگاهش اختیار بی
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  .داشتم شک عقد خطبه بودن صحیح به نسبت اوایل
 که شدم مطمئن ایم کرده فاطمه با که جوهایی و پرس از بعد حالا اما
 .است من سرهم حالا او

 .کنم می رعایت را شرعی حدود برابرش هم باز اما
 .شاندبک تردید باتلاق در مرا این از بیش که بیفتد اتفاقی خواهم نمی

 . بکنیم هم با را هخون خرید داشتم گوید:دوست می خجالت با مسیح
 تنهایی نشم.....خودم مزاحمت گفتم بودي حوصله بی یکم تو چون اما

 .ببخشید کردم خرید
 حس شود می کارهایش لحظه لحظه در را تغییر شده... عوض قدر چه

 .کرد
 سفره واسه نتونسنیم شد حیف فقط....چیه حرفا این بابا :نه گویم می

 .بگیریم چیزي سین هفت
 فوقش کنیم می جورش که نشده چیزي زند:حالا می لبخند مسیح
  .چینیم می چیزي شینی هفت
  .خوریم می کامل سکوت در را صبحانه بقیه
 می مسیح زیرکی هاي نگاه متوجه کنم می بلند که سر گاهی فقط
 .شوم
 اباب گوید:نه می سریع شوم،مسیح می بلند که میز کردن جمع براي
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 نم برس کارات به برو تو خوردیم لتخجا چاشنی با رم خانم...صبحانه
 .کنم می جمع میزو خودم

 تو .خوب دختر دیگه نکن گوید:عه..لج می که شوم مانع خواهم می
 ؟بکنیم تونیم می چکار سین هفت واسه ببین برو

 .روممی اتاق طرف وبه میدهم تکان سر ناچار
 .نمانده سال تحویل تا زیادي وقت
 .باشیم رادان مانمیه را تحویلسال کردممی فکر
 .باشم سینهفت فکر به که نبودم هوا و حال این در هم اصلا

 .چرخممی خودم دور هدف بی و فکر بی
 .شودمی پیدا آشپزخانه در که سیر و سماق
 .بود سکه چندتایی عقدمان کادوهاي داریم،بین که هم سکه

 ...که هم ساعت
 آشپزخانه طرف به و دارمبرمی را کوچکم کوکی ساعت اتاق از

 .روممی
 .هاستفنجان شستن مشغول مسیح

 گویدمی دیدنم با
 !رسید،مهندس؟ کجا به پروژه:+

 همان در و کنممی باز را اجاق زیر دهم،کابینتمی نشانش را ساعت
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 گویممی حال
 ..همین فعلا:_

 ...کنم می پیدا اینجا از هم سیر و سماق ببینم
 !گرفت قرض یچیزای یه هم آشوري خانم از بشه شاید
 .آورمدرمی را سماق ظرف

 اشلبه نزدیک طلایی ریز هايگل ردیف یک که سفید يپیاله دو با
 .شده نقاشی
 سیر حبه دیگري،یک درون و ریزممی سماق هاپیاله از یکی درون

 .گذارممی
 گویدمی مسیح

 ..باشیم داشته هم سرکه کنممی فکر:+
 دهممی تکان سر
 ...نه،نداریم:_
 .روممی سالن رفط به

 کوچک گرد میز روي و دارمبرمی را طلایی و سفید يترمه رومیزي
 .اندازمخاطره،می

 .کنممی باز برابزش را قرآن و گذارممی رویش را کوچک يآینه
 کنارشان را سیر و سماق هايپیاله و قرآن کنار را سفیدم ساعت
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 .چینممی
 .آیدمی راهرو از آمد و رفت صداي

 .کنممی نگاه را بیرون چشمی از و روممی در طرف به آرام
 آقاي ي خانه طرف به کوچک يبچه چند با جوان زن و مرد چند

 .روندمی آشوري
 .زندمی سرم به فکري
 .روممی بیرون خانه از و کنممی سر را چادرم

 .زنممی را آشوري آقاي واحد در
 .کندمی باز را در سایههم مهربان آشوري،پیرزن خانم

* 
 .ایمنشسته میز دور

 !گرفتم آشوري خانم سمنو،از و سرکه و ماهی و سبزه
 و سبزه هرکدام و بودند منزلشان مهمان نوسال براي هایشان بچه

 !بودند آورده ماهی
 .کندمی ساعت به اهیگن مسیح

 گویممی
 ....چهار و نود سال از اینم...تحویله سال هشت ساعت:_ 

 شوممی بلند
 .میام بعد هدقیق چند..دببخشی:_
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 ؟يمیر جاک:+
 نمکیم مسیح هب یوتاهک نگاه

 بیام و بخونم دعا همیام،ی زود:_
 ؟یبخون جاهمین همیش:+

 .اندازمیم اطراف هب ینگاه
 .دهمیم انکت سر
 .گردمیبرم الآن:_

 .شومیم سالن وارد دوباره و دارمیبرم را مفاتیحم و چادرنماز
 و نشینمیسالن،م وسط کچوک فرش يمسیح،رو ه،بهتوج بدون

 .نمکیم شروع را عاشورا زیارت
 .شودیم مسیح پرت حواسم هلحظ کی

 و ترینجذاب ند،انگارکیم نگاهم و هگذاشت اشهچان زیر را دستش
 .ندکیم تماشا را فیلم ترینیجهم

 .شومیم خواندن مشغول دوباره و دهمیم انکت سر
 .شومیم بلند جا سلام،از يبرا و فرستمیم را آخر لعن

 يرو شوم،دستیم مایل راست سمت هب یمک یه،منتهقبل طرف هب
 حضرت و داهسیدالش هب و نمکیم خم را سرم یمکگذارم،یم هسین
 جایم سر و فرستمیم درود حضرت یاران و فرزندان و العابدینزین
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 .نشینمیم
 "...یمن بالعن ظالم اول انت خص مهالل"

 هب ردهک تعجب هایمتنبرخاس و نشستن از هک مسیح هب هتوج بدون
 .رومیم جدهس
 "...رینکشا الحمد،حمد کل مهالل"

 .نشینمیم سرجایم
 سرانگشت د،باکچیم چشمم از آخر سلام از ،بعدههمیش هک یکاش
 .خوانمیم زیارت عت،نمازکر دو و گیرمیم

 .شومیم بلند دهم،سریعیم هک را آخر سلام
 یتکحر هیچیب مسیح هک باشم،بالاخص هتوج معرض ندارم دوست

 .شده یرهخ من هب چنانهم
 مانکوچک سینهفت طرف هب و گذارمیم میز يرو را مفاتیحم و چادر

 .رومیم
 ياهافسان موجود کی انگار ند؛کیم نگاهم یعجیب طرز همسیح،ب

 .دیده
 .دهمیم انکت صورتش يجلو را دستم لبخند با

 ؟يردک تعجب اینقدر یچ ؟ازهچی:_
 ..تحسین با شاید و حیرت ند،باکیم نگاهم مسیح
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 زندیم حرف خودش با انگار
 ..يبود شده ینوران چقدر:+

 .آمده خودش هب انگار.ندکیم ياهسرفکت
 ؟يردکیم ارک یچ:+

 دهمیم جواب يعاد یخیل
 ..زیارت نماز هم بعدش...خوندمیم عاشورا زیارت:_

 گویدمی و دهدمی قورت را دهانشآب
 ...که اینه منظورم داره؟یعنی خاصی علت:+
 دهممی تکان سر
 ...خب ولی نشده توصیه ،یعنی نه:_

 اون سال آخر بدي،تا انجام خاص ارک یه سال اول لحظات اگه میگن
 ..کنیمی تکرار کارو

 .دونماست،می خرافه
 سال هر که دعایی آخرین خوادمی دلم که اینجاست مسئله ولی
 ...باشه عاشورا زیارت خونممی
 ..ینهبهتر حسین،همیشه امام ذکر

 ..ست سیدالشهدا روز،زیارت اعمال بهترین از ،یکی روز هر یعنی
 .دهد می تکان سر مسیح،متفکر،
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 شود،عجیب،طوريمی خیره چشمانم در و کندمی جمع را هایشلب
 .فهممنمی را معنایش که
 داري؟ دوسش خیلی:+

 .کنم تجزیه را حرفش بتوانم کشد،تامی طول لحظه چند
 .نشیندمی هایملب وير ناخودآگاه لبخندي

 خیلی از بیشتر خیلی،خیلی..اوهوم:_
 .کندمی مرتب دست با را اشپیشانی جلوي مشکی موهاي
 .است چشمانش درگیر هنوز نگاهم

 چهارصد و هزار که رو کسی چطور پرسم،ولیمی اینطوري ببخشید:+
 عمیق؟ قدراین داري،اونم دوست رو کردهمی زندگی پیش سال
 همدمی تکان سر
 ...روشه یه...مکتبه یه ، حسین امام:_
 شهنمی رو چیزایی یه...هاشیعه ما واسه نجات عه،کشتیکشتی یه

 ..گفت
 توصیف شهنمی رو چیزا چشید،بعضی رو طعمش کرد،باید حس باید
 ...کرد
 ...دید دل چشم با باید ، دل و جون با باید

 ...بیعیهط اینم که..داریم،محبته سیدالشهدا به که حسی بیشتر
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 توش رو خدا ولی کنه،محبت نگاه خودش فطرت به اگه ، آدمی هر
 ...کرد حس میشه

 ...پدر محبت مثل
 ...نیست هاشیعه مختص هم فقط

 ...دارن ارادت سیدالشهدا به هم سنت اهل ارمنیا،مسیحیا،حتی
 کرده سد را گلویم راه شعف با که بغضی اندازم،تامی پایین را سرم

 .بدهم ،قورت
 پرسدمی دوباره یحمس
 کنین؟می عزاداري اش واسه همه این چطوري ببخشید،ولی:+
 که نفر یه خویش و قوم عزیزترین ندارم،ولی توهین قصد واقعا من
 كخا" میگن معروف قول کنه،بهمی فراموش سال یه تا میره،نهایتامی

 " سرده
 ههم این میره،ولینمی غصه از اطرافیانش مرگ از بعد هم کسی هیچ

 ...کنمنمی درك رو حسین امام واسه عزاداري
 تصور مسیح،در براي را معرفت از حجم ماند،اینمی باز دهانم

 .نداشتم
 .کنم پنهان را حالیم خوش کنممی سعی

 ...بداند خواهدمی و نشسته رویمروبه شاگرد یک مسیح،مثل
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 همانا"فرمایند:می که هست خدا رسول از حدیث یه...دیگه همین:_
 گاههیچ که است مومنین قلوب در حسین،حرارتی قتل رد
 "...شودنمیردس

 ...خداست ي معجزه...خداست سیدالشهدا،راز
 ..میشه میشه،سرد سبک داغی خودت،هر قول به

 سال میشه،هر تر سنگین سال هر سیدالشهدا مصیبت داغ ولی
 ...میشه برگزار تر پرشکوه

 ...است سیدالشهدا،معجزه
 .گذاردمی نصفه را حرفم ون سال توپ صداي
 .خوانممی را سال تحویل دعاي لب زیر و زنممی لبخند
 ...کنم تکرار باهات منم بخون،بذا گوید:بلندترمی مسیح

 شودمی شده،باعث ساکن دلم به ارباب نام آوردن از که آرامشی
 .بزنم لبخند
 تکرار لب زیر مسیح و خوانممی بخش بخش را سال تحویل دعاي

 .دکنمی
 "الابصار و القلوب مقلب یا"
 "النهار و اللیل مدبر یا"
 "الاحوال و الحول محول یا"
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 ...ها حال ي تغییردهنده اي
 ...زیارت یک خدایا،امسال

 ...امندیده را آهو ضامن طلایی گنبد حال به تا من خدایا
 ..کنی می دگرگون احوال که خدایا،اي

 ...کردي مطیع عبد نیکی را سرکش نیکی که اي
 مسیح و من ساختی،میان سیدالشهدا رسوا،عاشق من از که خدایی
 ..کن رفتار مهربانی با خودت
 ...دانیمی تو را صلاحم و آینده
 ...محتاجت ي بنده بر کن رحم

 "الحال احسن الی حالنا حول"
 .کنممی باز را هایمچشم
 .گیرممی انگشت سر چسبیده،با اممژه آخرین به که اشکی يقطره

 .شوممی خیره مسیح به و زنممی لبخند
 .رسدمی نظر به ترداشتنی دوست همیشه از اشچهره

 مبارك گویم:عیدتمی ،خنده با
 عیدي اینم...مبارك توام دهد:عیدمی تکان سر و زندمی لبخند

 خانما،خانمشما
 .گیردمی طرفم به کوچکی يجعبه و
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 .کندمی رسوخ بدنم درون خون گستردگی هیجان،به
 ....گیرم:واي،ممنونمی دستش از لرزان هايدست با را جعبه

 نگرفتم عیدي من...گویم:منمی خجالت با و زنم می لبخند
 ببخشید...برات

 بزرگتر زند:رسمهمی دنیا لبخند ترینقشنگ زیبایی به ايخنده
 ..بگیر واسم بعد سال زیاده،تو وقت بعدم..دهمی عیدي

 ...نیست ريدا قابل چیز اینم البته
 .کنممی باز را جعبه

 ماه یک وسطش کوچکش،که ي ستاره ظریف،یک گردنبند یک
 .چسبیده

 .زیباست واقعا
 گویممی هیجان با

 ..قشنگه واقعا ممنون:_
 خوشت گوید:ببخشید،امیدوارممی خجالت با و دهدمی تکان سر

 ي قضیه اطرخ بود،به خالی بالم و دست کم یه بیاد،راستش
 ...درویش يتحفه است سبزي برگ گهدی...مانی

 ستاره؟؟ یا ماهم من قشنگه،ممنونحالا واقعا زنم:نهمی لبخند
 .لغزاندمی موهایش میان را دستش
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 تکرارش مدام برد،کهمی من از دلی چه کارشاین با فهمیده حتما
 .کندمی

 ...پسرعمو نکن
 ...ندارد طاقت من قلب

 ...مانده عقلم ايپ و دست زیر زخمی و حالا،مجروح همین
 گویدمی مخصوصش لحن با

 ...ستاره من..ماهی تو:+
 ...دنیا آخر ،تا همیشه.مراقبتم دنیا،من آخر تا که بدونی خواستم

 !دنیا آخر
 همیم؟ کنار دنیا آخر تا ما یعنی
 نیاورد،آخر را روز آن خدا مان،کهجدایی روز داري،قطعا حق البته

 ...من براي دنیاست
 ممنون گویم:خیلیمی و دهممی قورت بغض همراه هب را دهانم آب

 بهت باید که هست مهم خیلی مطلب یه...گوید:نیکیمی اضطراب با
 ....بگم
 ..کنم شروع حرف این با رو مونسال خواممی

 حرفم؟؟؟ به ديمی گوش
 .گیردمی را وجودم لرز
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 !ندارم شنیدن طاقت ،من نه
 *مسیح*

 .دهد می قورت را دهانش نیکی،آب
 دست لرزش از جلوگیري براي.باشم مسلط اعصابم بر مکن می سعی
 .کنم می قفل هم در را ها آن هایم

 .کشد می عمیقی نفس و بندد می را چشمانش نیکی
 .ایم آورده کم هوا هردویمان

 خواهد نیکی که جوابی ترسم،از نمی دلم حرف راندن زبان به از من
 .نگرانم داد

 .بگیرد داشت بنا که تصمیمی از.بزند خواهد می که حرفی از
 ...باشد من به مربوط تصمیم این نکند
 .بروند بیرون مغزم از مزاحم افکار تا دهم می تکان را سرم
 .نیازمندم حواسم و هوش ي همه یاري کنم؛به تمرکز باید
 .شود می بلند نیکی موبایل زنگ صداي که کنم شروع خواهم می

 .دارد برمی را موبایلش و گوید می ي"ببخشید"
 هایش لپ و نشیند می هایش لب روي صفحه،خنده روي اسم دیدن با

 .دهند می شکوفه
 ..وحیده گوید:عمو می ذوق با
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 :پیچد می گوشم اش،در شادي از پر صداي و شود می بلند جا از
 عموجونم سلام"

 .مبارك شمام خوبین؟عید
 .شما باشین،قربن سلامت

 .باین داشته خوبی سال شمام
... 
 ".هستم خودمون ي خونه نه
 را دلم و ریزد می نگاهش از ذوق قطره قطره و کند می نگاهم شادي با

 !کند می بختی خوش ي کرانه بی دریاي
 !خودمان ي خانه

 ..نیکی و من بودن هم کنار قشنگ بهشت
 :گوید می دوباره

 ...که نیستن اینجا اینا مامان نه"
 ..حهمسی ي خودمون،خونه ي خونه از منظورم عمو

.. 
 .باشین سلامت آره

.. 
 خدمتتون بله،گوشی بله..

 خداحافظ من با
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 "شما برسونین،قربان سلام
 .گیرد می طرفم به را موبایل

 اشم با خوان می گوید:عمو می هایش لب روي قشنگ لبخند با
 .کنن صحبت
 .گیرم می دستش از را موبایل

 داده او به که قولی یادآوري شده،اما تنگ عمووحید براي دلم
 .کند می هشیار را وجدانم ام،عذاب

 ...عموجان سلام:_
 مبارك پسر،چطوري؟عیدت گل گوید:سلام می مهربانی با عمو

 راهه؟ روبه چی هستین؟همه مبارك،خوب شمام عید:_
 ..شه نمی این از تر راه به دهد:رو می جواب عمو

 یکتبر بهتون که باشم اولی نفر که شدم بیدار خواب از شبی نصفه
 .گم می

 به رسیدي ومپسرع گرفتی؛از درجه ترفیع!دیگه تبریک یه راستش
 !مسیح
 ..مبارکه
 .شوم می کلامش ي کنایه متوجه

 گویم می دلخوري با و اندازم می نیکی به نگاهی نیم
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 ..بابتِ از خیالتون ولی آره:_
 رو نیکی که راحته تو از خیالم..دونم می دونم دود:می می کلامم میان

 ...تدست سپردم
 مسیح،ناراحت جون به کردم شوخی.دارم اعتماد بهت و مطمئنم

 ..نشو
 اینجا؟ میاین شمام راستی

 شده تنگ جفتتون برا حسابی دلم
 جواب تا کنم می اشاره نیکی شود،به می بلند موبایلم زنگ صداي
 .بدهد

 لندن؟؟؟ کجا؟:_
 نداري؟ خبر مگه..اینجا میان اینا مامانت گوید:آره می
 .نگفته چیزي ما به کسی نه:_

 .شود می درگیر فکرم
 .بودند نرفته پدربزرگ دیدن به بابا و مامان که است وقت خیلی

 صحبت مشغول من موبایل با کنم،نیکی می خداحافظی عمو از
 .دهد می دستم به را موبایل و آید می طرفم است.به

 .کنیم می بدل و رد را قدیمی تعارفات و زنم می حرف مامان با
 .زد تحویل سال از بعد را مهمی حرف هیچ نباید رانگا
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 .شود می گم نو سال هیاهوي و تعارفات داغ بازار در چون
 .دارد لحظه این و ساعت این را خور زنگ نظر،بیشترین به
 .کنم می نگاه نیکی به
 لب بین ي فاصله شیرینی لبخند گاهی و زند می حرف عمو زن با

 .کند می زیاد را هایش
 کجاست؟ حواست ح...مسی الو:+
 .آیم می خودم به
 .نشنیدم مامان؟ببخشید جانم:_
 دستت از عمو زن که دونی ینا،میوعم ي خونه برید زود میگم:+

 شون؟ خونه نرفتی حالا تا بود،تو ناراحت
 حالا،چشم باشه..بودم درگیر نه:_
  نداري کاري قربونت:+
 ..خداحافظ نه:_

 ظرمنت که نیکی به لبخند با و دهم می فشار را قرمز نشانگر بالاخره
 .کنم می نگاه است من

 اندازم می بالا شانه
 ...کنیم می تکرار اي کلیشه ي جمله چقدر اوف:_

 زند می لبخند
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 ..دیگه عیده خاصیت:+
 اما میشه تکرار عینا هرسال تکراري؛یعنی و است کلیشه عید خود

 ..افته می اتفاق اوله بار انگار که طوري
 !غیرتکراریه تکرار یه عید
 خندم می
 .خانما خانم شدي می فیلسوف باید تو:_

 اندازد می بالا شانه
 رو منم حقوق گفتن بابا ولی.داشتم دوست خیلی خودمم اتفاقا:+

 .نیاوردم نه حرفشون
 .شود می مانع خمیازه که بگوید چیزي خواهد می

 می بلندي ي خمیازه و گذارد می دهانش جلوي را دستش پشت
 .کشد
 .است خواستنی و دختربچه،مظلوم یک گیرد؛مثل می ام خنده

 بگی؟ خواستی می چیزي..ببخشید:+
 .دهم می تکان را سرم و زنم می لبخند

 دو یکی نخوابیدي،برو هم دیشب تو...دیگه وقت یه واسه بمونه:_
 .عمواینا ي خونه بریم بعد که بخواب ساعت

 دهد می تکان سر
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 منفجر داره سرم.ندارم بیخوا کم به عادت اصلا من ببخشید:+
 !میشه،ممنون

 .رود می اتاقش طرف به و شود می بلند
 آورم نمی طاقت

 نیکی؟:_
 گردد برمی

 بله؟:+
 .مبارك تدعی:_
 مبارك شمام عید:+

 .گیرد می پیش در را اتاقش راه دوباره و زند می گرمی لبخند
 .زند می تولوپ و تالاپ قلبم

 ..بودن تو کنار همین به راضیم من
 .تویی زندگیم ؛بهاریتوی عید
 ..زدود دلم از را زمستان رخوت چگونه آمدنت گرماي دانی نمی

 !من زندگی اتفاق ترین قشنگ
 .گرفت بازي به را قلبم نسیمی،تارهاي آمدنت،مثل

 .کاشت ام سینه ي خورده باران خاك بر را عشق هاي آمدنت،جوانه
 ..بعد
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 .چید لبم از را شعر هاي شکوفه
 .گرفت خودم از را داشتن،خودم دوست نوبهار آمدنت؛اي

 .نگرفت اذن عقل از داشتنت،دل دوست براي
 قلب به پاشید نور باره یک و دوید ام زندگی وسط عشقت،سراسیمه

 ...فرتوتم
  بودمت.. دیده زودتر کاش که است این حسرتم تنها حالا

* 
 .دهممی فشار گاز پدال روي را پایم

 .شده خیره مردم آمد و رفت و حرکات به شوق با نیکی
 .خنددمی آرام لحظه یک
 خندي؟نیکی؟می چیه:+
 .گرددمی بر طرفم به

 .دارد جا هایشلب روي هنوز لبخند
 دارن ذوق خیلی کوچیک هاي بچه این است... تازه و نو چی همه:+

 ..سال هر اونام مثل منم
 .شودمی خیره بیرون به و خندد می دوباره و

  بار اولین نو...براي سال واسه داشتم ذوق امسال منم:+
 .گویدنمی چیزي

 رفتی؟ دوبی بحال تا:+
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 .کندمی نگاهم و دهدمی تکان سر
 چی؟ تو بار، سه آره:_
 .کلا ندارم سفر به ايعلاقه.نرفتم من نه:+

 .زندمی لبخند
 .رفتممی سفر خیلی سالگی شونزده قبل تا ..من عکس بر:+

 .نرفتم بیرون تهران از که میشه سالی سه الان ولی
 .شودمی خیره انگشتانش به و کشدمی آهی

 .کنم می حس کلامش در بزرگی غم
 ؟ناراحتی چی از کنی؟یعنیمی فکر چی به:+
 می بار یه هم حداقل مشهد میره بار چهار سه سالی فاطمه دوستم:_
 ...کربلا ره

 ...زیارت نرفتم بارم یه تاحالا من ولی
 ...فهمم نمی
 عراق و مشهد هاي سفر مشتاق حد این تا را او چیزي چه نمدا نمی

 ....کرده
 پاي به باشد، تفریحی اماکن از پر و بزرگ هم قدر چه هر مشهد

 ...رسد نمی نیکی اروپایی سفرهاي
 ...که هم عراق
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 و امکانات بدون کشور یک ام، دیده تصاویر در که آنطور و است ناامن
 .....تفریح بدون

 چیست؟ او يبرآمده دل ته از هآ این معنی پس
 .گذارم می احترام اعتقاداتش به هست که چه هر

 خیابان به دوباره و گذارد می اش پیشانی روي دست غمگین نیکی
 .شود می خیره

 .باشد ناراحت اینطور عید اول روز خواهد نمی دلم
 .ندارم ساعتی و روز هیچ را اش ناراحتی تاب
 .بیاورم در هوا و حال این از را او باید
 خیلی روحیمون حال بریم، که رو امارات سفر این نباش ناراحت:+

 .نکنه درد عمو دست.میشه بهتر
 .گردد می بر طرفم به زده شتاب

 بریم؟ بود قرار مگه:+
 نریم؟ بود قرار مگه. فهمم نمی:+
 بهش هم نیازي...بریم تونیم نمی سفرو این که ...معلومه آره خب:_

  ..نبود
 .کردم کنسل رو هامون بلیت رفتم من نهمی براي

 .گردم می بر نیکی طرف به کنم می متوقف را ماشین
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 بگی؟ من به قبلش نبود بهتر کردي؟نیکی کار چی:+
 سفرو این تونم نمی من بود.اما تو تولد کادوي این ...داري حق:+

 .بیام
 که....؟ متوجهی

 ....داریم تريمهم کاراي فعلا ما حال هر به
 ....کنی درك و ببخشی منو مامیدوار

 .فهمممی کامل
 .بود هم به نیکی و من حد از بیش نزدیکی معناي به تور با سفر

 ..نگران را او و کرد می خوشحال را من که چیزي
 ...اوست حق این حال هر به

 .میزنم استارت و دهم می تکان سر
 .کند تلطیف را فضا دارد سعی نیکی

 .گوید می لبخند با
 می خرم.جبران می برات چیزي یه خودم من کادو این جاي هب حالا:_

 .دم می قول کنم
 .زنم می لبخند و دهم می تکان سر

 .رسیم می مسعود عمو ي خانه در جلوي
 خانه در جلوي وبه کنم می خم را سرم و کنم می پارك را ماشین
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 .کنم می اشاره
 .دیدمت بار اولین اینجا نیکی:+
 کند می خانه لبش کنج قشنگی لبخند و دهدمی تکان سر

 ...گذشته سال صد انگار میگوید:آره آرام
 مآد و میشه ایجاد ذهنی گیري در بیفته که هم سر پشت اتفاقات:+

 !نمیکنه درك را زمان گذشت
 .گوید می شده خیره خانه در جلوي به که همچنان

 ...میشه درست چیز همه بگذره که زمان میکنی فکر:_
 رت سنگین هاتشونه روي بار میگذره که روز هر هک اینه واقعیت ولی

 ...میشه
 ...افتادي نفس از که میرسه روزي یه
 .روم می وا

 !است ناراحت حد این تا چیز چه از نیکی
 ؟زند می حرف نحیفش هاي شانه روي سنگین بار کدام از

 ...بکشد رنج کمتر تا کنیم تقسیم را بار این نخواهد نمی چرا
 گوید می خنده با و گردد می بر طرفم به نیکی

 !خونم؟ این خدمتکار من که گفت مانی اول دفعه:_
 خندم می خودش مثل اما شده کلامش کنایه مشغول ذهنم اینکه با
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 با بعد و شد سبز جلوم یهو که چادري دختر به بودم زده زل من:+
 ...تو که کرد فکر گذشت...مانی کنارم از سرعت

  .دهد می تکان سر
 .مفهم می:+

 .میزنم لبخند
 بود دختري همین مسعود، عمو هنجارشکن دختر فهمیدم من ولی:+
 .گذشت بغلم از فرفره مثل که
 .خندد می خجالت با

 ..ذهنمه توي هنوز ها مریم اون بوي:+
 .دهد می تکان سر و بندد می را چشمانش

 ازب را چشمانش دفعه ،یک باشد شده بیدار شیرین رویاي یک از انگار
 .گوید می و کند می
 ...بریم دیگه بهتره:+
 .شوم می پیاده نیکی با زمانهم و دهم می تکان سر
 .رویم می مسعود عمو خانه سمت به

  .گذارم می آیفون روي را دستم
 ..دهم می را خدمتکار "کیه" جواب

 .ماییم:+
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 .آید می دوربین جلوي نیکی
 خواي؟ نمی مهمون خانم منیر:+

 .شوم می خیره واضعشت و مهربانی به لبخند با
 .است خانه خدمتکار،صاحب انگار که کند می برخورد گرم انقدر

 .شود می باز تیک صداي با در
 .گوید:بفرمایید می لبخند با نیکی

 .خانوم شما اول دارین اختیار نه:+
 .سرش پشت هم من شود می حیاط وارد نیکی

 .گذریم می حیاط وسط فرش سنگ از
 .ویمر می بالا ها پله از

 .آیند می استقبالمان به عمو و عموزن
 .کند می بغل را مادرش و پدر شادي با نیکی

 .گیرد می را هایم شانه مردانه عمو
 جان عمو مبارك عیدتون:+

 .پسرم مبارك کند:عیدت می نگاهم لبخند با
 .بوسم می را عموزن دست و شوم می خم
  .کندمی بغلم مهربان بعد کند می نگاهم تحسین با عموزن
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 .باشین داشته خوبی خیلی سال مبارك عیدتون عمو+:زن
 .همینطور هم نیکی و تو براي عزیزم :ممنون کندمی نگاهم عموزن

 .افتد می نیکی به نگاهم
  .کند می نگاهم لبخند با و ایستاده طرف آن
 عوض رو هاتون لباس ...نیکی اتاق :برید کوبدمی کتفم پشت عموزن

 .کنید
 .بفرمایید شما هرچی گویم:چشم می تواضع با

 اه پله به و آورد می بالا راهنمایی نشانه به را دستش خنده با نیکی
 .کند می اشاره

 .روم می نیکی طرف به گویم می" اجازه با"
 .رویم می بالا ها پله از شانه هم
 هکرد ایجاد بخشیآرام سمفونی پاهایمان زیر چوبی هاي پله قیژ قیژ

 .است
 می زرشکی در یک جلوي و گذریم می چوبی بزرگ در چند جلوي از

 .ایستیم
 وت کند:بفرمایید می تعارف و کند می باز را در دست یک با نیکی

 .ترن مقدم ها خانم کنم می خواهش:+
 .شود می اتاق وارد و اندازد می بالا شانه خنده با نیکی
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 .بندم می را در و روم می سرش پشت
 اثاثیه با است بزرگ نسبتا اندازم می اتاقش دور تا دور به نگاهی

 ...چوبی سفید توالت میز و میزتحریر و ،تخت ساده
  .صورتی گلهاي با روشن آبی روتختی با

 ...ملایم صورتی و روشن آبی هاي دیواري کاغذ
 منظره به خاصی معصومیت و شده چیده سادگی عین در چیز همه
 .بخشیده اتاق

 می و چرخاند می اسباب کت تک روي را هشانگ خنده با نیکی
 .بود شده تنگ اینجا واسه گوید:دلم

 .من به بده بیار در رو کند:کتت می من روبه بعد
 .میاورم در را متک دهم می تکان سر

 سال صد انگار گوید:واقعامی و اندازد می تخت روي را چادرش نیکی
 ها گذشته
 .دهم می تکان سر و زنم می لبخند

* 
 .نوشم می اي جرعه و میبرم دهانم طرف به را چاي فنجان

 .اند صحبت مشغول هم با گوشی در مسعود عمو و بابا
 .است عجیب

 کند:چه می اشاره عمو بابا به و زند می پهلویم به اي سقلمه مانی
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 زننمی حرف هم با برادرانه
 گویم:عجیبهمی لب زیر و دهم می تکان سر

 اب صحبت مشغول آشپزخانه داخل که خوردمی سر نیکی روي نگاهم
 .است خدمتکار

 بهش؟؟ آورد:گفتیمی گوشم نزدیک را مانی،دهانش
 نتونستم اصلا شد حرف تو حرف...باباکنم:نهمی راست و چپ را سرم
 ...بگم

 نتونستی رو مهمی این به چی؟؟حرف گوید:یعنیمی تعجب با مانی
 بگی؟
 چی ونهدمی کنممی زنم:حسمی زل نیکی به و اندازممی بالا شانه

 ..بگم خواممی
 دوست شاید...نگی بهش بهتره شاید گیرد:پسمی را نگاهم رد مانی
 .بشنوه نداره

 ...بشنوه باید گوید:البتهمی گردم؛سریعبرمی طرفش به تعجب با
 ...بشنوه باید باشه نداشته دوست اگه توعه،حتی حق این
 ...بشی احساست و قلب مدیون نباید تو

 .کنممی حلش خودم من!من به نباش،بسپارش نگران
 گویم:چطوري؟؟می رفتارش از متعجب
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 ...من به بسپارش...که گوید:گفتممی غرور با مانی
 .شوممی خیره حرکاتش به

 جاننیکی...گوید:نیکیمی بلند
 .کنممی نگاهش اخم با و زنممی پهلویش به اي سقلمه

 ....داداشزن...داداشکند:زنمی تصحیح را حرفش سریع مانی
 جان؟؟؟مانی خبرته گوید:چهمی تعجب با مامان
 شده؟؟؟ چی؟آید:بلهمی طرفمان به نیکی

 .کندمی نگاه من به بعد و
 ...بپرس خودش اندازم:ازمی بالا شانه
 ...فتمگر یهویی تصمیم ایستد:یهمی نیکی برابر و شودمی بلند مانی

 نم طرف به عدب و کندمی نگاه مانی ،به کندمی بلند را سرش نیکی
 افتاده؟؟ گردد:اتفاقیبرمی
 بکنیم،سه بازي یه الآن همین گرفتم تصمیم!نه گوید:نهمی مانی
 !نفري

 چطوره؟؟..مسیح و توو  من
 ور این،من خاطر به بدهد:یعنی قورت را لبخندش کندمی سعی نیکی
 زدین؟ صدا
 !هستم باحالی آدم همچین یه گوید:منمی سرديخون با مانی
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 .خنده زیر زندمی پقی و کندمی نگاهم تعجب اب نیکی
 ...شوممی اشخنده صداي شِکر غرق

* 
 .ایمنشسته زمین مانی،روي دستور به

 .زده زل عمو و بابا به نیکی
 کنی؟می فکر چی کشم:بهمی کنارش را خودم

 يسایه دیروز تا انگار نه نیست؟؟انگار گردد:مشکوكبرمی طرفم به
 ..نزدمی تیر با رو هم

 !زننمی حرف باهم صمیمی چقدر ببین
 تونیمنمی اینه شوم:بدیشمی خیره عمو به و دهممی تکان سر

 ..زننمی حرف چی راجع بفهمیم
 .اندازدمی پایین را سرش خجالت با و کندمی نیکی،نگاهم

 وایسادنگوشفال قصدم من:گویدمی خطاکار هايبچه مثل
 یه طراحی از صحبت ن،شنیدمواسشو بردم چایی وقتی ولی...نبود

 ..نفهمیدم زیادي چیز من ولی...بود کاريهم و محصول
 ..موند من واسه وجدانش عذاب فقط

 .برممی گوشش نزدیک را سرم و زنممی لبخند
 .شنوممی وضوحبه را کشیدنشنفس صداي

 خوبی؟؟ قدراین چرا گویم:تومی زیرلب و آرام



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1105  

 

 .کشدمی عقب را سرش یعسر آید،نیکیمی مانی يسرفه صداي
 .کندمی نگاهمان آمیزيشیطنت لبخند با مانی

 .اندازدمی پایین را نیکی،سرش
 .کرده قفل درهم را هایشدست و اندگرفته رنگ هایشگونه

 مانی؟؟؟ پس گویم:کجاییمی و کنممی صاف را گلویم
 ..نشد بد که شما خندد:واسهمی خباثت با مانی

 .دشومی خیره من به گرفته سرقت نحی را يدزد که کسی مثل بعد و
 ...گویم:مآنیمی وارسرزنش و کنممی تهدیدش ابرو و چشم با

 ات کنم پیدا بطري گوید:رفتممی و اندازدمی بالا شانه مانی
 عزیزم،اگه آقامسیح،ببخشیدا حالا.کنیم بازي "جرئت،حقیقت"

 بشین ترطرفبگیر،این فاصله خانومت از کمیه ندازه ایرادي
 مثلث یه هايرأس ور،انگاراین بشین...دیگه کمآها...یه..

 !خوبه...هستیم
 !نفري؟گوید:سهمی تعجب با نیکی
 هم حاکمم هم خودم من...گوید:بلهمی گیرسخت هايمعلم مثل مانی

 !بازیکن داور،هم
 .چرخاندمی را بطري و گویدمی "یک،دو،سه" مانی

 و نیکی به سوم،رو يدفعه یستد،اماامی خالی محیط اول،روي بار دو
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 !مانی
 حقیقت؟ یا جرئت...جاننیکی گوید:خبمی عمیقلبخندي با مانی

 !بهتره حقیقت کنم گوید:فکرمی دلهره با نیکی
 باید چی بیینم بذا...حقیقت....کوبد:خبمی بهم را هایشدست مانی
 ....بگیم
 شدي؟ گوید:عاشقمی جدي و دفعه،تند یک

 پایین را سرش بعد و زندمی زل مانی به حرکتبی ظهلح چند نیکی
 کنین؟می بازي دبیرستانی دختراي مثل اندازد:چرامی

 ..اولشه خندد:تازهمی شیطنت با مانی
 شدي؟؟ عاشق:بده جواب زود،تند،سریع

 !گوید:آره،شدممی کند،زیرلب بلند را سرش اینکه بدون نیکی
 کی؟؟ گویم:عاشقمی فکر،سریع بدون
 و نشود خیره چشمانم به کندمی کند،سعیمی ندلب را سرش نیکی

 ...سوال یه گوید:هردفعهمی مضطرب
 ...عهبازي قانون این

 .چرخاندمی را بطري و
 .کندمی دعوت آرامش به را من چشمانش با مانی

 دوباره،این چرخش از بعد و دهدمی نشان را خالی بطري،فضاي دوباره
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 .ایستدمی مانی طرف به بطري سر بار
 !گوید:خب،آقامانی می خنده با نیکی

 گور که بهرام...جانمانی افتاد خونهدباغ به پوست خندم:گذرمی
 ...عمر همه گرفتیمی

 یا پرسد:جرئتمی و کندمی گرد را چشمانش شیطنت با نیکی
 حقیقت؟؟

 ترسناك خیلی دهد:شمامی قورت را دهانشآب مانی،نمایشی
 !حقیقت هستین...همون

 .گرددبرمی مانی طرف به و زندمی ریزي کند،چشمکمی نگاهم نیکی
 شدین؟؟ عاشق آقامانیخودتون:_

 خانم؟؟نیکی شد گوید:چیمی و زندمی اشچانه زیر را دستش مانی
 دختراي گوید:مثلآورد،میدرمی را نیکی اداي که حالی در بعد و

 !دبیرستانی
 اندازدمی بالا شانه نیکی

 ..نیست شمازندگی تو تاریکی ينقطه هیچ:_
 نه؟؟به یا هستین علاقمند کسی به بدونم دارم دوست فقط

 !!دیگه شهمی من هرحال،جاري
 .گیردمی قلبم،جان درون امید کورسوي
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 .شودمی او من،جاري برادر سرهم که دارد نیکی،باور
 .کندمی ثابت را چیزها خیلی این

 تا یماند،یعنمی همیشه عنیکند،ینمی فکر کندندل و رفتن به یعنی
 .شودمی محسوب من سرهم ابد

 هیچ به حالا تا گوید:منمی خیالیبی با و اندازدمی بالا شانه مانی
 این مثل و دهمی شیر بوي دهنم نشدم،صرفا علاقمند مخالفیجنس

 !نیستم آقامسیح
 وقتی تا و مهمه برام ترکوچیک تروحالیمه،بزرگ آداب

 نخواهم زن شن،منمی محسوب اوغلیعمووحیدجان،عذب
 !گرفت،والسلام

 .کنم می نگاه نیکی يچهره به
 کنترل را اشخنده دارد سعی و است مانی غراينطق تأثیرتحت هنوز
 .کند

 نیکی با زمانهم و کنم تحمل اصلا توانماندازد،نمیمی من به نگاهی
 .خندیممی

 گوید:بلهمی اي مسخره لحن نیفتاده،با اتفاقی هیچ انگار مانی
 !نداره جواب که حق حرف...بخند خانمنیکی
 تازه گوید:بازيمی جدي لحن با و کندمی کنترل را اشخنده نیکی
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 !آقامانی شده شروع
 .چرخدمی دوباره بطري
 .افتدمی نیکی طرف به بطري سر دوباره
 خیلی ها،حقیقتخواممی جرئت گوید:منمی و کندمی پوف نیکی

 !انمسخره
 و عشق صحبت گوید:بله،می و کندمی من به معناداري نگاه مانی

 ...نچشیدي هجر درد که باشه،تو مسخره تو براي بایدم عاشقی
 .گیرندمی رنگ نیکی هايگونه

 .گویدنمی هیچ و اندازد می پایین را سرش سریع
 اشاره نیکی به ابرو و چشم با و زندمی پهلویم به ايسقلمه مانی

 .کندمی
 این ابی نیکی،فعلا میشی سفید و سرخ بعدا گوید:حالامی بلند عدب

 !نه ،یامیگی حقیقت رو بعدي ببینیم بده،تا جواب رو جرئت
  .زندمی زل هردویمان به ترس با نیکی
 مسیح. بده رو سیگارت ي گوید:جعبه می تحکم با مانی

 .مگیرمی طرفش به و آورمدرمی جیبم از را سیگار ي،جعبه خنده با
  !بکش :سیگاردگویمی نیکی به رو مانی
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 کنم. می نگاهش تعجب با
 و بردمی بالا را نشده،ابروهایش مانی حرف متوجه درست انگار نیکی

 کنم؟؟ کار گوید:چیمی
 کپ بکش،یه :سیگاردگوی می خونسردي با مانی و اندازممی بالا شانه

 !کافیه بکشی هم
 پردمی جا از نیکی

 !آخه؟ فیهحر چه نه،این واي:_
 که مردي اسم و کن انتخاب رو حقیقت گوید:باشه،پسمی مانی

 !بگو رو عاشقشی
 .کشدمی تیر پشتم
 هراس قدربشنوم،همان نیکی زبان از را نامم مشتاقم که قدرهمان
 .کند قلبم پذیراي را مرگ دیگري مرد نام شنیدن که دارم

 .گرفته قرار بدي تنگناي نیکی،در
 .دوزد می من به ملتمسانه را نگاهش

 و دهم نجات را او میگیرم تصمیم لحظه رود،یکمی ضعف برایش دلم
 زانویم روي را دستش سریع مانی کنم،اما متوقف جاهمین را بازي

 .کندمی دعوت آرامش به مرا و گذاردمی
 !نفر؟ یه به نفر چند!انصافیهبی خیلی گوید:اینمی گمرسرد نیکی



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1111  

 

 .عزیزدلم توام با نم بزنم فریاد خواهدمی دلم
 .توست همراه مسیح روح و قلب

 ...چشمانت سپاه يشانههم
 .شده چشمانت پناهبی من،سرباز قلب
 !هایتمژه طویل صف کنار
 .روممی عالم کل جنگ به تنها و تک باشی،من دنیا يهمه ربراب تو اگر

 یتتنها هم دنیا این جهنمِ هیچ،در که مسخره بازي این من،در
 ..ذاشتگ نخواهم

 *نیکی*
 .شوممی خیره مسیح به مستأصل

 .افتدمی چشمانم به نگاهش
 گویدمی مانی به رو آمرانه

 نکن مانی،اذیتش بسه:_
 زیرپاهاتون رو بازي گوید:قوانینمی ساختگی عصبانیتی مانی،با

 ...شما و دونممی من نذارین،وگرنه
 گرددبرمی طرفم به مسیح

 .کندمی اشاره مانی به و ازداندمی بالا شانه درماندگی با
 .کرده پر را هایمسینه،گوش درون قلبم تولوپ و تالاپ صداي
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 .خواندمی "مسیح...مسیح" تپیدن، جاي به انگار
 !اندگرفته قلبم،دم هايسلول
 .اندازممی پایین را سرم
 آخر در و روندمی هماهنگ ايرژه اعصابم خط روي مختلف افکار
 .کشندمی سرم يکاسه درون بلندي سوت
 و احساسی هايدوگانگی سیاه،میان و سفید مختلف افکار میان

 درون ايام،جرقهعلاقه چشم در پرشده دود و آتش میان و عقلانی
 .زندمی پا و دست مغزم

 يرسیده نهال و گیردمی جان کمکم آید،امامی نظر به پوچ کمی اول
 .شودمی ايهوشمندانه فکر

 .رمآومی بالا را سرم
 حس شودمی فرسخیده از را مسیح بیشتر آن از و مانی منتظر نگاه
 .کرد

 گویممی لبم کنج لبخندي با
 .کشممی کنم،سیگارمی انتخاب رو جرئت من:+

 .کوبدمی چپش دست کف را راستش دست ناراحتی،پشت با مانی
 مسیح به ناراحتی به آمیخته تعجب با و شوندمی گرد هایش چشم

 .دکن می نگاه
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 .شودمی خیره من به هم مسیح
 کشی؟؟می مگه؟؟سیگار راحتیه همین نیکی؟؟به گیمی چی:_
 گویممی شیطنت با

 ...نباش مسیح،نگران شهنمی چیزي:+
 کشدمی سمتم به را خودش مسیح

 ..نیست بردارسیگاره،شوخی...بیا کوتاه..جاننیکی:_
 کنممی نگاهش آرامش با

 ..کنهنمی معتاد رو آدم کپ آخه؟؟یه هستی چی نگران:+
 کنار را خودش و داردبرمی را مسیح سیگار يجعبه شیطنت با مانی

 .کشدمی مسیح و من
 .گیردمی برابرش را فندك و گذاردمی هایشلب بین را سیگار
 يسیگار بعد و شودمی بلند رقیق که فندك،دودي تیک تیک صداي

 .گیرندمی طرفم مانی،به انگشت دو بین هک
 خیره نوکش شدن پودر به و گیرممی مانی از احتیاط با را گارسی
 .شوممی

 کاریه چه آخه...الوعده،وفا...خانمنیکی گوید:خبمی اغواگرانه مانی
 دختر؟

 .کرديمی خلاص رو خودت و گفتیمی کلمه یه
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 ..بکشی سیگار نبودي مجبور
 ..هاشهمی شروع پک دو پک یه با جون،همیشهنیکی ببین

 بود؟ معتاد مسیح،مگه همین
 !نه

 و نشستن پاش زیر ناباب بود،رفقاي بود،ورزشکار بود،سرحال جوون
 !شده خوابکارتن دیدیم یهو

 معتاد ما،یه جانِ مسیح این دونینمی نکن،مگه نگاه بله،اونجوري
 ...عهتزریقی يبیچاره

 ور پات زیر فرش شی،بعدمی معتاد بعد کشیمی پک یه اولش ام تو
 ..شیمی موادفروش نداري،میري پول هیچی دیگه بعد شی،فرومی

 پک دو پک یه همین از چیهمه...میشی موادمخدر باندهاي این اسیر
 ...هاشهمی شروع تفریحی هاي
 !نگفتی من به نگی فرداپس
 دهممی تکان سر
 ..مراقبمه همیشه که دارم رو یکی من..آقامانی نباشید نگران:+

 .کنممی نگاه مسیح به آرام و
 .است خشنودي از مسیح،پر نگاه

 ..نگران صدایش اما
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 کنم؟ تموم رو بازي خوايمی نیکی:_
 .آورممی بالا را سیگار و دهممی تکان سر

 ..چطو این،ببینم از بعد معتاد گوید:بکشمی مانی
 را حرفش مانی شودمی باعث مسیح سرزنشگر و خشم از پر صداي

 .کند قطع
 مانی:_

 گیرممی مسیح طرف به و آورم می ابال را سیگار
 کشی؟؟می من عوض پک ي مسیح:+

 کندمی اعتراض مانی
 ..وجه هیچ به...شهنمی...نیست قبول نه،اصلا عه:_

 گویممی
 باهم رو حرفا این ما گهمی خودش مسیح!آقامانی؟ شهنمی چرا:+

 .نداریم
 دهممی ادامه را حرفم و گردمبرمی مسیح طرف به
 ..نیست چیزا نای ما بین:+

 نداریم،داریم؟ هم با فرقی تو و من؟! گفتی یادته
 دستم از را سیگار و دهدمی تکان سر عجیب لبخندي با مسیح

 .گیردمی
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 .کندمی بلند را سرش و زندمی عمیقی پک
 شوممی مانع که بگیرد کام دوباره خواهدمی
 آقامانی؟؟ شدین راضی..بود بس پک یه جان،همونمسیح نه:+

 به من سوال با شده،انگار خیره مسیح و من به خاصی طور به انیم
 اینو…سوال یه فقط بله...ولی گوید:بلهمی آید،سریعمی خودش
 .ندارم کارت به کاري دیگه بدي جواب

 ..نیست سختی سوال گوید:نترسمی که کنم اعتراض خواهممی
 داره؟ "سین"ات،علاقه مورد مرد این بگو،اسم فقط

 .گیرممی پایین تند،سر و اندازممی مسیح به سریع ینگاه مردد
 ودب بلند حداین تا مگر دارسین مسیحِ ام،بهعلاقه يکرکننده صداي

 باشد؟ رسیده هم مانی گوش به که
 .بگویم دروغ توانمنمی
 !مذکر دارسین اسم همه هم،این بعد

 ...مسیح،سجاد،احسان،سعید،سیاوش
 !سیاوش

 .ندارم اي چاره...را او نکند
 از باشد،نفسی شده راحت مانی خیال انگار و دهممی تکان سر آرام

 .کشدمی جان عمق
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 .کنممی مسیح به نگاهی چشمی زیر
 .شده خیره نامعلوم اينقطه اخم،به با و انداخته پایین را سرش

 ...نهار بریم بعدش.چرخونممی دیگه دور گوید:یهمی مانی
 من سمت به انتهایش که حالی در ایستدلحظه،می چند از بعد بطري
 .مسیح طرف به نشانگرش و است

 حقیقت؟ یا م:جرئتسپرمی لبخند با
 مهربانی با و کندمی باز را ابروانش بین گره آرام مسیح

 !گوید:جرئتمی
 گویممی لحظه در و کنممی فکر آنی
 !نکش سیگار:+

 دهممی کند،ادامهمی نگاهم تعجب با مسیح
 رهمی دودش توپک هر کن بودي،فکر نگران من بابت چقدر دیدي:_
 ...من هايریه تو

 واسه داره ضرر جور هزار...نکش سیگار مسیح،دیگه کنممی خواهش
 ..بدن

 لبخندي آن جايبه بگوید،اما چیزي که کندمی باز را دهانش مسیح
 گویدمی دلبرانه و زندمی
 .خانم چشم:_
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 .شودمی آب قلبم درون قند کیلو کیلو
* 

 .کنممی پر عفرانیز يپلو از را مسیح بشقاب
 اینقدر من!نیکی دارم دوست چینته خیلی گوید:منمی گوشم زیر

 .کرد بدعادتم تو پختنبودما،دست پرخوراك
 !آقا جونت گیرم:نوشمی طرفش به را بشقاب لبخند با

 .شوممی خوردن مشغول و برم می دهانم طرفم به را قاشق
 .بودشده یر،تنگمن پختدست براي دلم

  .کنم بلند را سرم شودمی باعث بابا مصلحتی يسرفه صداي
 لبخند با و چرخاندمی مان تکتک صورت روي را نگاهش بابا
 :گویدمی

 .اومدین خوش خیلی عزیزان،خیلی
 ..بگم بهتون باید من که هست مطلبی یه

 تشریف که کنممی تشکر عزیزم يشراره و محمودجان از قبلش ولی
 .آوردن

 به و اندازممی عموزن و عمو يخنده از پر صورت به نگاهی تعجب با
 .گردمبرمی مسیح طرف
 و من به گاهی حیرت با و شده گرد بزرگ يکاسه دو مثل هایشچشم
 .کندمی نگاه بابا به گاهی
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 هم جانمانی دهد:ازنمی هیجان ابراز يبابا،اجازه صداي
 هم امدونهیهیکی دختر و مسیحپسرعزیزم، از طورممنونم،همین

 .اومدن که ممنونم
 یه باهم داریم تصمیم محمود، و من که هست،این که مهمی مطلب اما
 .کنیم شروع رو بزرگی کاريهم

 یه این..محمود محصول،با ساخت و باشه من از که،ایده اینطور
 .محمود يسرمایه و من برند اعتبار ادغام سوده،یعنی سر دو کاريهم

 .سوزندمی هایمچشم کنممی حس
 پرسممی تعجب شود،بامی جمع چشمانم برابر اشکيپرده

 ...پس بابا:+
 کردین؟؟ عمومحمود،باهم...آشتی و شما یعنی

 .آیدمی گوشم کنار از چیزي شکستن صداي
 *مسیح*
 .کنممی نگاه زیرپایم يشده خرد لیوان به نگاهی تعجب با

 به چشمم افتاد،فقط میز روي از یوان،ل چطور و کِی دانمنمی اصلا
 .است نیکی دنبال

 جمعش میاد منیر گممی الآن..جانمسیح سرت گوید:فدايمی عموزن
 ...کنهمی
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 ..ادافت خورد دستم گویم:ببخشیدمی شرمندگی با و دهممی تکان سر
 گوید:خوبی؟می تعجب با نیکی

 را عمو و بابا آشتی خبر باشم،وقتی خوب دهم،چطورمی تکان سر
 .شنوممی

 بسب این بود،حالا نیکی و من رسیدن بهم نفر،مسبب دو این جدایی
 .شدهبرداشته میان از

 ...نیست نیکی و من بودن کنارهم براي دلیلی دیگر یعنی
 ...کردیم آشتی ما..جاننیکی دهد:آرهمی جواب عمو جاي به بابا

 .کند انکار را بابا هايحرف شاید کنم،تامی نگاه عمو به امیدواري با
 .دهدمی تکان سر و زندمی لبخند تعجب،عمو کمال در اما

 .رودمی باد به امیدم تمام
 .دودمی عمو طرف به و شودمی بلند شوق با نیکی

 .گیردمی آغوش در را نیکی و کندمی باز را دستش دو هر عمو
 يوادهخون با بابات و لندن،من بریم فردا قراره گوید:حالامی عموزن

 ..عمومحمود
 هب گوید:چرامی تعجب با و کشدمی کنار عمو بغل از را خودش نیکی

 نگفتین؟ ما
 خواینمی که شما دهد:آخهمی جواب و کندمی من به نگاهی عموزن
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 ...دوبی برین
 ..شد کنسل سفر اون دهد:نهمی تکان سر نیکی
 من درساي کم یه خب بریم،ولی داشت دوست خیلی مسیح یعنی

 .بمونیم خونه تو ور تعطیلات این بود؛گفتم سنگین
 براي دلم، بیایم تونستیممی مام کاش..گوید:حیفمی حسرت با بعد

 ...شده ذره یه عمووحید
* 

 .کنممی شوت هدفبی را زیرپایم سنگ
 را سال روز اولین هواي و برممی فرو هایمجیب درون را دستم دو هر
 .بلعممی وجود تمام با

 .بلعدمی را جانميشیرهنگرانی،
 ..کند رفتن قصد نیکی اگر
 ..کنیممی حلش نباش،دوتایی نگران:+

 .کندمی بیرون سرم از را خیال و مانی،فکر صداي
 .گردمبرمی طرفش به
 بابا؟ فکر بود این پس:_

 داردبرمی سمتم به قدمی و دهد می تکان سر مانی
 خواهیمعذرت هافسان عموزن از رسما و اینجا اومده گل با:+

 ..بشه عمو و بابا يواسطه خواسته ازش.کرده
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 زمین رو حرفش که هم عمو و کرده قبول نیکی خاطر به هم عموزن
 ..وقتهیچ زنهنمی

 بشید سورپرایز تا فتنگن هیچی شمام به
 گویممی ايمسخره لحن با

 ...شدیم سورپرایز واقعا،خیلی آره:_
 .لغزانممی موهایم بین را دستم و گردمبرمی
 دوست نیکی باش مطمئن..مسیح نیست نگرانی گوید:جايمی مانی
 ..داره
 کرد،ولی انتخاب رو سیگار ظاهر ندیدي؟به رو انتخابش..مطمئنم من

 !دارم دوست مسیح که زدمی داد داشت وجود يهمه با
 دودش تو پک هر!نداریم؟ فرقی مسیح و نشنیدي؟من رو حرفاش

 من! ي ریه تو میره
 سین اسمش گفت ندیدي مگه بعدم..زرنگه خیلی دختر این واي

 داره؟
 و من اسم بین مشترك حرف گردم:آره،سینبرمی عصبانیت با

 ...سیاوش
 گوید می برادرانه مانی

 ..گفتم رو سین عمدا من:+
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 چیزایی یه دروغ به و درکمی شک گفتممی ايدیگه حرف هر
 ...گفتمی

 گردمبرمی
 ..گهمین دروغ وقتهیچ نیکی:_

 گیردمی قرار امشانه روي مانی دست
 ..برمیایم پسش از باهم داداش نباش نگران:+

 ..باش مطمئن...توعه خانمِ، نیکی
 .گیردمی آرام دلم

 ..است من مال ابد تا نیکی
 !دانممی

* 
 .پراندمی سرم از را آیفون،خواب يدوباره "دینگ دینگ" صداي
 شش ساعت گویم:کیهمی زیرلب و اندازممی دیواري ساعت به نگاهی

 تعطیل؟؟ روز صبح
 آیفون جلوي را خودم و روممی بیرون اتاق کنم،ازمی باز را در

 .رسانممی
 !کندمی درازيزبان برایم دوربین پشت از که مانی خندان تصویر
 هب کرده پف هاییچشم کند،بامی سر را اشروسري که حالی در نیکی
 دود:کیه؟می طرفم
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 !گویم:مانیمی و زنممی را در شدن باز يدکمه
 و شودمی ساختمان وارد که مانی تصویر به نگاهی تعجب با نیکی

 موقع؟ اندازد:اینمی من به نگاهی
 .روممی در طرف به و اندازممی بالا شانه
 .کنممی باز را بگذارد،در زنگ روي را دستش اینکه از قبل

 .کشدمی خودش دنبال به را چمدانش و شودمی خانه وارد انرژي پر
 ..ایران بخیر صبح..وطنهم بخیر صبح:_

 .بخیر تونبهاري زیباي سلام،صبح
 شودمی عوض لحنش سریع

 همه این صبح اول بگه رادیو هايگوینده این به نیست یکی:_
 بده؟ رو جوابت داره حال کسی آخه زنیمی حرف پرانرژي

 گویدمی تعجب اب و اندازدمی نیکی و من صورت به نگاهی
 تا یلتعط روزاي که هستین اینایی از نکنه بودین؟؟ببینم خوابیده:_

 خوابن؟می ظهر دوازده
 !اونام از خودم من چون نیست مشکلی خب

 .خنددمی قاهبندش،قاه پشت و
 ح؟؟صب اول صبح مانی کنیمی کار چی گویم:اینجامی حوصلگیبی با

 در پرواز آخر،ازدم دارم،من نبراتو گوید:خبرخوبیمی خنده با مانی
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 !رفتم
 ...باشم عزیزم برادرزن و برادر کنار در رو تعطیلات که اومدم

 .کندمی نگاه من به هم گردم،اوبرمی نیکی طرف به
 رد مانخنده نیکی،بمب با صدایک و کنم کنترل را خودم توانمنمی
 .پیچدمی خانه

 .!شوممی خوب حال از پر
*  
 .نشیندمی من رويروبه و گذاردمی میز روي را چايسینی نیکی 

 .کندمی تعریف تاب و آب با چنانهم مانی
 و کردین خداحافظی مامانینا با گریه و آه و اشک و بغض با که شما:_

 ...زدم نهیب خودم به بیرون،من رفتین خونه از مظلوم اونطور
 و دپرس و حالبی يافسرده آدم تا دو نفر دو این مانی،ببین" گفتم

 ...هستن سربرحوصله و حرفکم
 ...واي باشن،اي هم پیش که هم رو تعطیلات حالا

 ...بدتر دیگه
 يفداکار گذشت،ولیمی خوش بهم بیشتر خیلی اونجا اینکه وجود با

 ...کنم طلایی خودم حضور با رو شما تعطیلات که کردم
 .کشممی نیکی جلوي را خامه ظرف

 گردمبرمی مانی طرف به
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 !بچه شناسممی رو تو من!هانفسیبهاعتماد دايخ:+
 .کوبدمی دست روي دست و گیردمی دندان به لب مانی

 گویدمی تأسف و بهت حالت با
 ...متاسفم واست مسیح...نوچ نوچ نوچ:_

 خوبی؟؟ جواب بود این
 نظرصرف عمووحیدجونم دیدن زدم،از رو لندن سفر قید شما خاطر به

 ...کردم
 تشکرته؟ جاي این حالا

 !است نماییمظلوم استادِ گردد،مانیبرمی نیکی طرف به
 روز در ساعتچهاروبیست آدمو این چجوري نیکی؟؟تو بینیمی:_

 کنی؟؟می تحمل
 ه◌ٓ زهرماره،ابرج یه مثل

 به دبع و کندمی من به نگاهی شده،زیرچشمینترلک لبخند با نیکی
 سفرو قید ما خاطر به که ممنونم شما از گردد:منبرمی مانی طرف
 ،حس کردم خداحافظی بابا و مامان با که ممنون،دیشب واقعا.زدین
 ..خوبه حالم هستین شما که الآن ولی...کردمی دیوونم ،داشت غربت
 گوید می اشچهره يمسخره حالت با چنانهم مانی

 حرف دارم آدم این راجع ولی...خوبی چقدر تو دونممی که من آخه:_
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 ...زنممی
 بینی؟می

 از مغرورِ بداخلاقِ تلخگوشت یه بود که مجرد..بهتره الآن حالا
 ...نداشت لنگه که بود خودراضی

 و رنگیچشم نه!بوده چی گذارينام واسه مامانمینا معیار دونمنمی من
 !مسیح عیسی خدابیامرز مثل خوشگله

 رزخدابیام همون یاد رو بابا و مامان بگیم که داره رو انبیا اخلاق نه
 !انداختهمی عیسی
 .خنددمی ریز نیکی

 گویممی مانی به رو سرزنشگرانه
 !آقامانی شدي بانمک:+

 گویدمی و کندمی دراز برایم را زبانش مانی
 نیکی؟ نه بودم،مگه:_

 .گیردمی شدت نیکی يخنده
 .نشیندمی لبخند هم من صورت روي اشخنده دیدن با

 !خندد می قشنگ چقدر
 .نیست رداربدست اما مانی
 گویدمی نیکی به رو باراین
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 !بخندي بایدم بخند...بخند آره:_
 يکله تو بینممی من الآن جنتلمنه،ولی یه تو واسه دوسر اژدهاي این
 !کشهمی منو کشتن زندهزنده ينقشه داره سبزیشقرمه از پر

 .خنددمی بلند نیکی
 قالب با چنانهم دارد،اماوامی خنده به هم را مانی اشخنده صداي
 گویدمی اش جدي

 نشدم؟ لعنتی هواپیماي اون سوار من چرا...خدا اي:_
 .بردارم را امچاي فنجان تا شوممی خم میز روي
 دست با و گذاردمی قلبش روي دست ترسیده حالت با مانی

 .گیرد می سمتم به را پنیر دیگر،کارد
 ....جوونم من...نکش نهمنو نه:_
 .نشینممی جایم سر تعجب با

 گذاردمی سرجایش را چاقو مانی
 !داري رو ترورم قصد کردم آخیشفکر:_

 صداي باراین و اندازدمی نیکی و من متعجب صورت به نگاهی
 .رودمی آسمان تا خودش يقهقهه
 شودمی بلند جا از و کندمی جمع را اشخنده سریع

 ونوتصبحونه زودتر باشین زود...خندیدین زیاد دیگه بسه خب:_
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 ...کنین جمع وسایلتونو بخورین
 رود:چی؟می وا نیکی
 و اندازدمی شلوارش جیب در دست خودش مخصوص ژست با مانی

 گویدمی
 موچولوي کوچولو يخونه این تو رو تعطیلات کل قراره کردین فکر:_

 بمونیم؟ فسقلی
 ...بابا پوسیمنه،می

 ل،ریلکسشما کم یه بریم باهم گرفتم رو مامان ویلاي کلید من
 !برگردیم و بزنیم کنیم،جوج

 .اندازممی پایین را سرم رضایت با
 بمونیم ما بود قرار آخه گوید:ولیمی زدهبهت چنانهم اما نیکی

 ...برسم درسام به کم یه خونه،من
 شودمی خم میز روي مانی

 !بیارین نباید نه من حرف رو...شناسهمی منو مسیح جان،ایننیکی:_
 ...کند:آخهمی اصرار نیکی
 گویدمی جدي مانی

 کن اعتماد بهم نیکی_
 ...گذرهمی خوش هممون به باش مطمئن
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 .اندازدمی پایین را سرش و کندمی رضایت،سکوت به نیکی
 .زندمی چشمک شیطنت با و کندمی نگاهم مانی
 !بودنش به است قرص دلم

* 
 خودم کوچک اندچم کنار و گیرممی دستش از را نیکی چمدان

 .گذارممی
 .بندممی را عقب صندوق در

 ..نریم شدمی گوید:کاشمی نیکی
 شوممی خیره هایشچشم در اطمینان با

 نیست خوب دیدیم بریم،نهایتا..آورد "نه" شهنمی مانی حرف رو:+
 ..دیگه گردیمبرمی

 باشه؟
 دهد:باشهمی تکان سر

 ارجخ سقف از مانی يکله بعد و آیدمی ماشین داخل از بوق صداي
 کنین؟می کار چی ساعتهسه دیگه شود:بیاینمی

 .نشیندمی عقب صندلی روي و زندمی دور را ماشین نیکی
 روممی جلو
 !کردي خبر هارمسایهمانی؟هم خبرته چه:+

 گویدمی شیطنت با و نشیندمی سرجایش مانی
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 !نشستم اینجا ساعتهده من چمدونا کردن جاجابه يبهونه به:_
 .خوابدمی بدنه روي آرام سقف و زندمی را سانروف يدکمه بعد و

 .شوممی سوار و کنممی باز را در
 کندمی ذوق کوچک هايبچه مثل مانی

 !راننده آقاي بریم بزن:_
 .افتیممی راه و زنممی استارت

 گویدمی مانی
 راننده؟ آقاي داري چی موزیک ببینم بذا خب:_

 .بردمی جلو را دستش و
 .کندمی پر را ماشین کل راك موسیقی يدهکرکنن صداي

 را ولوم ، دیگر دست با و گذاردمی گوشش روي را دستش یک مانی
 .آوردمی پایین

 !آخه میدي گوش چیه اینا اه اه:_
  !خودته نیست؟؟فلش آشنا برات فلش این؟آقامانی:+

 خاراندمی را سرش مانی
 بود! خوب مه موزیکش اتفاقا!آشناست چقدر میگیمیگم راس عه:_

 !خوبه مجردي ایام واسه بذارم،اینا شوخانوادگی یه بذا ولی
 لک در موسیقی آرام صداي و کندمی انتخاب موزیکی موبایلش از بعد
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 .پیچدمی ماشین
 گردد برمی نیکی طرف به مانی

 نیکی؟؟ میاد خوشت:_
 !نیست بد دهد:خوبه می تکان سر نیکی
 گرددبرمی مانی

 !هخوب نیست؟خیلیم بد:_
 !هابدسلیقه

 .شوممی خیره روپیش يجاده به و دهممی تکان سر
 !متأهلی سفر اولین

 *نیکی. *
 .کنممی باز را هایم،چشمماشین توقف با

 .آید می در شدنبسته صداي
 .اندازممی اطراف به نگاهی و دارمبرمی شیشه روي از را سرم

 در گردنش تپش را ایستاده،دستانش من به پشت ماشین کنار مسیح
 .دهدمی بدنش به قوس و کش و کرده قلاب هم

 بلند را سرم شودمی باعث کناري يشیشه با چیزي برخورد صداي
 .کنم

 .ندکمی نگاهم شیطنتش از پر چشمان با و ایستاده ماشین کنار مانی



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1133  

 

 دهممی پایین را شیشه
 خانم نیکی سلام بهبه:_

 !خواب شما؟ساعت احوال
 .مالممی را هایمپلک دست پشت با و خندممی
 آقامانی سلام:+

 کندمی ریز را چشمانش مانی
 جلو اون ساعتهسه بدبخت من!دیگه گذرهمی بله،خوش بله:_

 .ذارممی خدمتش در کنهمی امر آقامسیح هرچی نشستم
 گویدمی مسیح لحن با و کندمی کلفت را صدایش

 "!مانی،چاي":_
 "مانی،قند"
 "مانی،بیسکوئیت"
 "ی،کوفتمان"
 "مانی،زهرمار"

 قرار دیدم قاب در خودش بعد ثانیه چند و شنوممی را مسیح صداي
 کردي؟ اشغال رو فضا مانی میگی گیرد:چیمی

 راه يبقیه پیاده ناراحتی!گرفتی حرف به ساعتهسه رو ما عیال و اهل
 ...برو رو
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 .دهممی تکان دست برایش ذوق با
 سرهم و عیال مرا جدي و خیشو نمیکند فرقی برایم دیگر انگار
 .بداند

 .شده تنگ هایشگفتن"خانمحاج" براي دلم
 .ماندنمی دور چشمانم از لبخندش

 .کندمی نگاه مسیح به چپچپ کمی و گرددبرمی مانی
 کنم؟ ول رو خوشگلی این به عروسک دیوونم مگه:_

 .گذاردمی ماشین سقف روي را دستش و
  ....ماشین این حیف:_

 ...بریم بسه،بشین کند:بسهمی نگاهش ساختگی اخمی با مسیح
 دهدمی تکان هوا در را هایشدست مانی

 ...بشینم جلو این دوباره من درصد یه کن فکر!چی؟محاله:_
 .بخوابم برم خواممی من جلو بیاد خانمتنیکی

 .کنممی باز را در
 گویممی مسیح به انرژي با و شوممی کشد،پیادهمی کنار مانی

 نباشیخسته:+
 .خانم حاج باشی گوید:سلامتمی خودم از ترپرانرژي مسیح

 .ریزدمی دلم



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1135  

 

 .گردانممی صورتش مهربان اجزاي بین را گرمم نگاه و زنممی لبخندي
 مانیآقا نیست ايگویم:مسئلهمی مانی به رو باراین
 کنین استراحت و بشینین پشت شینم،شمامی جلو من

 هک هست خانمنیکی این گوید:تامی و زندمی باريشرارت لبخند مانی
 ...ندارم غم من
 !هستی من خونی برادر مثلا تو بگیر یاد

 .شوممی جلو صندلی سوار باراین و کنممی مرتب را چادرم و روسري
 از را مانی غرغرکردن صداي چنانهم و نشیندمی رول پشت مسیح

 !شنوممی عقب صندلی
 کند:یهمی نگاهم و گذاردمی دنده يرو را دستش لبخند با مسیح

 !زدمی چرت داشت فقط که آقامانی ریزي؟اینمی برام چایی فنجون
 !گهمی دروغ که اونی شه کچل گوید:الهیمی پشت از مانی

 .دارم برمی را فلاسک و زنممی لبخندي
 .دارد جریان ماشین هواي در آرامش

* 
 .بلعممی وجود تمام با را دریاکنار خنک نسبتا و خوب هواي

 .دارد خاصی انرژي هوا این
 .دارد روح
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 .را زندگی دهدمی جلا
 ..هاریه به بخشدمی صفا

 .شودمی نوش جانم به حسابی
 .آیدمی سرم پشت از مانی صداي

 هسیا ابرهاي فردا از بکن،احتمالا آبیش و خالی آسمون به نگاه یه:_
 کشور شمال سواحل در رو ايپراکنده هايبارش و کنند پر را آسمان
 .باشیم شاهد

 .گردمبرمی طرفش به
 گویدمی ايبامزه لحن با

 که رو هوا.کنممی حسودي هوا و آب کارشناساي این به همیشه:_
 نه؟ دونیمی چیزا خیلی بشناسی،یعنی

 .شوممی خیره دریا سرخ افق به دوباره و زنممی لبخند
 ...نیست دنیا این الم صداش انگار دونمنمی.… داره آرامش خیلی:+

 .ایستدمی کنارم سینه به دست و آید می جلو
 هیچی به راحت خیال با تونیکنه،میمی آروم...اینه ذاتش کلا دریا:_

 ...نکنی فکر
 کندمی اشاره زیرپایمان هايصخره به
 .خوبه خیلی جااین از غروب تماشاي..بشین:_
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 .نشینممی کنارش فاصله با
 به سلول را سرمایش و مرگذامی ها سنگ زا یکی روي را دستم

 .دهممی فرو مغزاستخوانم تا لسلو
 خبر؟ چه خانمنیکی خب:_
 اشتیره هاي چشم به و کنممی دل رویم پیش آرام آبی از سختی به
 .شوممی خیره است مسیح هاي چشم شبیه عجیب که
 .شودنمی مسیح چشمی،چشم هیچ که گذردمی ذهنم از زمانهم

 .دنیاست يآینه ترینخاص براقش ايهمشکی
 !سلامتی...نیست خبري:+
 مراده؟ وفق بر چی چطوره؟همه زندگی کلا:_

 پنهان را هایمگذارم،پریشانیمی سرپوش دلم درون دردهاي روي
  .دهممی تکان سر و کنممی
 خداروشکر:+
 وسط به دیگر که خورشید و دریا شود،بهمی باز هم از هایشلب

 مشومی خیره رسیده آسمان
 بحص خود تا و نشستیم اینجا مسیح با ، بودم اینجا که باري آخرین:_

 گوش هامدل و درد به حوصله با حرفکم مسیحِ...زدیم حرف
 ..نگفت هیچی..داد
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 ...گفت جمله یه فقط زدم حرفامو که کامل...بشم خالی گذاشت
 .رودمی فرو مغزم در و شودمی سوزن کنجکاوي

 .ناآشناست برایم مسیح خصیتش از جنبه این
 .مکنمی نگاه مانی رخنیم به و گیرممی شده آرامنا که دریایی از چشم
 دهدمی ادامه ، بپرسم چیزي اینکه بدون

 صورتشو کردم،آفتاب بلند سرمو..امشونه رو گذاشت دستشو:_
 ..بود کرده روشن
 "من به بسپارش...داداش نباش هیچی نگران"گفت

 ...ساخت منو اول زجمله،ا یه همین
 ..داغون منِ... خراب منِ

 .شدم متولد اول روز،از اون شدن شروع با
 ..ساخت منو آرامشش مسیح،با

 ...شد جمله،روشن اون و خورشید اون با چیهمه
 ..نبود زندگیم تو تاریکی ينقطه هیچ دیگه

 .دهممی تکان سر
 .کنجکاوم بیشتر حالا
 بوده؟ کرده اذیت گویدمی که طورآن را سرحال همیشه مانیِ  چیز چه
 .کنممی غلبه کنجکاویم حس بر
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 .بپرسم چیزي و کنم مجبورش نباید نخواسته خودش وقتی تا
 !عجیبیه حس خیلی "برادري"نیکی؟ دونیمی:_
 یه انگار...زنهمی جوونه قلبت جوشه،ازمی خونت از که عهچیزي یه

 ...داري پشتت رو محکم کوه
 ...بخوره خاك به زانوهات ذارهنمی وقتهیچ که مرد یه

 داره؟؟ حسی چه بودن برادر بفهمی تونیمی
 .زندمی لبخند و

 یفتلط جز دلیلی و است شبیه هالب آمدن کش به بیشتر که ايخنده
 .ندارد بینمان سنگین فضاي

 خیره کوبندمی هاصخره سقف به سر درپیپی که هاییموج به
 .شوممی

 .است مسیح يبرازنده واژه چقدر
 "مرد"
 "کوه"
 "پشتوانه"

 .دنیاست تمام داشتن او،قطعا مثل مردي حمایت داشتن
 .شنوممی مانی،را آرام صداي

 کنارته،مراقبته،هواتو همیشه مسیح که دونمبگم،می خواستم:_
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 ...همیشه..داري منم برادري بدونی قابل اگه ولی...داره
 و خالیم دستاي ياندازه به نباشم،ولی قوي مسیح مثل شاید
 ..دارم رو خواهرم هايدل و درد تحمل جونمکم هايشونه

 .نگرممی ساحل به دوباره و دهم می پاسخ اش مهربانی به لبخند با
 .کندمی پاره سرم بالاي را خیال و فکر مانی،ابر بلند يخنده صداي

 خانم؟ نیکی کجایی:_
 ؟داره حسی چه مانی آق مثل برادرشوهري داشتن ببینم بگو تو حالا

 .زنممی دلته از لبخندي
 .است بزرگ موهبتی بودن او کنار قطعا

 .امنداشته را اشتجربه وقتهیچ که اشبرادرانه هايمحبت و
 ...اصلا عالیه..ایهالعادهفوق حس:+

 ؟چی مسیح مثل شوهري داشتنپرسد:می شیطنت با و زندمی لبخند
 می خروشان امواج به را متلاطمم هايچشم و دزدممی را نگاهم
 .دوزم
 .ندارم جوابی هیچ

 .نیست و هست همسرم.نیست و هست شوهرم مسیح
 .نیست و هست امخانههم
 ...نباید و هست دلم در



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1141  

 

 .آیدمی سر پشت از بوق دو صداي
 .پرممی جا از

 ایستدمی کنارم و شودمی بلند مانی
 هآاستزادهحلال:_

 پشت از حتی که هاییچشم برق در کنممی سعی و زنم می لبخند
 .نشوم خیره پیداست ماشین ي شیشه

 .کنم؟می گم را پایم و دست او برابر در چرا من
 *مسیح*

 .زنممی بزرگی گاز و دارم برمی کانتر روي از سیبی
 نیکی اتاق در طرف به اندازم می چپم دست روي را کت که حالی در

 .روممی
 شینهمی وازشونپر الآن..کن عجله کم یه ،نیکی:_

 شنوممی سریع را نیکی صداي
 ..اومدم اومدم:+

 .آیدمی بیرون اتاق از دست به چادر
 برانداز را لباسش بالاي تا زیرچشمی،پایین و ،نامحسوس نگاهم

 .کندمی
 و نیایش دخترتک شبیه اصلا نظر پوشد،بهمی لباس ساده که طورآن
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 !نیست آریا بزرگ عروس
 جلب جايبه که است ايساده يحلقه دیدش معرض در زینت تنها

 .کندمی دور را نامحرم هايتوجه،نگاه
 .دآی برمی دستم از که ستکاري دختر،کمترین این به کردن افتخار

 .زنممی لبخندي
 اندازدمی سرش دور را اشساده چادر کش
 بریم؟:+
 دهم می تکان سر
  بفرمایید بله:_

 .کرده تر پررنگ را چیزها شمال،خیلی به مانايدوهفته سفر
 .شده روشن داریم که معلقی يرابطه و نیکی با تکلیفم انگار
 .خواهممی چه دنیا این از دانم می دیگر حالا انگار

 را این و امشده اش بستهدل قبل از بیشتر قبل،خیلی از بیشتر
 .هستم انگیزشخاطره سفر و مانی تدبیر مدیون

 مشغول و آوردمیدر جاکفشی از را هایشمن،کفش از جلوتر نیکی
 .شودمی پوشیدنشان

 .دریابم را ممکن فرصت اولین باید
 .کنم صحبت مفصل و عمیق نفر دو با باید
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 !نیکی و بابا
 باز و فشارممی همروي محکم را هایم،چشمبابا سرد برخورد تصور از

 .کنممی
 .دارد قرار مشکی چرم کفش جفت یک پاهایمجلوي پارکت روي
 .کنممی بلند را سرم

 .گذاشته پایم جلوي را هایم کفش نیکی
 ...نیکی:_
 ...هارسیمبریم،نمی زودتر بپوش:+

 لبخند نیکی صورت به قدرشناسانه و پوشممی سریع را هاکفش
 .زنممی
 .روممی بیرون خانه از و کنممی خاموش را هانیکی،چراغ از بعد

* 
 .کنم می نگاه را ساعتم بار صدهزارمین براي

 !گذشته ثانیه سی تنها قبل يدفعه از
 .شودمی کوتاه پاهایمان زیر سالن عرض و طول

 .چپ به راست از نیکی و روممی راست به چپ از من
 نینبشی جا یه دقیقه دو گرفتم کند:سرگیجهمی نگاهمان کلافه مانی
 ..دیگه

 .نمک می نگاه نیکی به و گذارممی هایمجیب داخل را دستم دو هر
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 .کردن دیر خیلی..کردن گوید:دیرمی اضطراب با
 ور چی يمیان،غصه الآن ایستد:بابامی کنارمان و شودمی بلند مانی

 ..عه حسابی و درست هواپیماهاي با اونور پروازاي نترس!خوريمی
 هم خودمون گوید:هواپیماهايمی زیرلب و کندمی ریزي اخم نیکی
 ندارین؟؟ ستانهپروطن حس کم یه خوبن،چرا خیلی
 ..پرستوطنخانم زند:باشهمی لبخند مانی

 !شهنمی فنی نقص دچار اصلا ما هواپیماهاي
 .کنم می نگاهی خروجی در به

 .کندمی روشن را ذهنم خاطرات دفترچه آشنا آشنا،بسیار ايچهره
 .شوممی خیره نقطه آن به و کنممی ریز را هایم چشم

 !نه
 .امنکرده اشتباه انگار

 نیست؟؟ عمووحید اون...هابچه...هابچه_:
 می را اماشاره انگشت رد و گردندبرمی طرفم به زمانهم نیکی و مانی

 .گیرند
 ...گوید:خودشهمی زیرلب نیکی
 ممکنه؟ چطور گوید:ولیمی او از ترآهسته مانی
 .دهممی قورت را دهانم آب
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 .دارم وستد وجود تمام با هایش مردانگی خاطر را،به مرد این من
 .رسدمی مانقدمی چند به عمووحید

 عظمتی همان مردانه،با متانت و وقار همان همیشگی،با لبخند همان با
 .اوست چون مردبزرگی يشایسته که
 .خوریمنمی تکان جا از کداممانهیچ اما رسدمی مانچندقدمی به

 .ایمنکرده باور انگار
 هابچه آورد:سلاممی بالا را دستش عمو

 .آیدمی خودش به همه،مانی از ودترز
 آغوش در دیده هامدت از بعد را پدرش که ايپسربچه مثل و دودمی

 .آیدمی فرود عمووحید
 می را هایششانه و زندمی مانی کمر از ضربه چند مهربانی با عمو

 .بوسد
 .است نیکی کشد،نوبتمی کنار که مانی

 هاياشک با گشلبخندبزر و شودمی چروك هایش چشم يگوشه
 .کندمی خلق داشتنیدوست ايغلطانش،صحنه

 .بوسدمی را اشپیشانی مهربانی با عمو و کندمی بغل محکم را عمو
 .آیممی خودم به

 .است من نوبت
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 .ترسممی کمی چرا دانمنمی
 .کنممی بغل را عمو و روممی جلو ناچار
 جدي و م،شوخیاخ کمی و خنده با و گیردمی را هایمشانه محکم عمو
 !آقامسیح بزنیم حرف باهم حسابی گوید:بایدمی

 .بودم نکرده را اینجا فکر اصلا.پردمی قلبم روي از رنگ
 ..حساس و است باهوش که عمووحیدي فکر
 .دارد نیکی تصمیمات در عمووحید که نفوذي فکر
 .بزنم او به باید که هاییحرف فکر

 اومدین؟؟؟ شد گوید:چیمی خنده با نیکی
 حفظ براي نیکی و اندازد می گردنش دور دست خنده با عمو

 تاتونسه هر واسه گیرد:دلم می محکم را اش روسري حجابش،جلوي
 .بمونن دیگه روز چند گرفتن تصمیم باباهاتون و مامان.بود شده تنگ
 پیشتون اومدم نیومدین،خودم شما دیدم منم

 واقعا...عمو کردین خوبی کار گیرد:خیلیمی را عمووحید يمانی،کوله
 .شدیم حالخوش

 شدي کند:مردمی اشاره مانی هايریشته به و زندمی لبخند عمو
 !بچه

 کشد:بهم می اش مشکی زبرهاي روي را دستش و خندد می مانی
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 میاد،نه؟
 !آره باشی رفته عموت به اندازد:اگهمی بالا شانه عمو
 !نفري افتند،سهمی راه

 .شانه به شانه
 .رکابش طرف دو مانی و نیکی و انگشتر یننگ عمووحید

 .دارمبرمی قدم هاآن از تر عقب قدم چند من،تنها و
 و گیريمی بلیت و ویزا حالا معرفتگذارد:بیمی مانی سر سربه عمو

 !پیچونی؟می پروازو آخر يلحظه
 !مانی؟آق داشتیم

 بود کاري کشد:ببخشید،یهمی موهایش به دستی و خنددمی مانی
 .موندممی باید

 .کندمی چیزي دنبال چشم با و گرددبرمی نیکی
 لبخند و کشدمی راحتی افتد،نفسمی من به که نگاهش

 مسیح؟ پس زند:کجاییمی
 لحن با و گرداندمی نیکی و من بین را ایستد،نگاهشمی عمو

 ما پیش توام جلو بیا!گوید:مسیحمی معناداري
 .بدهم جلوه عادي را اوضاع کنممی سعی
 .ایستممی مانی کنار و میروم جلو
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 .آمدمی دیرتر روز چند عمو کاش
 ..کاش

 * 
 عمو.نشیندمی عمو روي روبه و آیدمی طرفمان به چايسینی با نیکی

 ام مانی دونستمدهد:نمیمی ادامه و پاشدمی رویش به لبخندي
 ..گرفت جورایی یه دلم نیستین کدومتونهیچ دیدم وقتی..نمیاد
 گفت..رو خانمشراره بده خیرش خدا.بودن اینجا هامبچه اشک گفتم

 ...بیا و هابچه پیش برو سر یه تو اینجاییم که ما
 .بذارم تنها رو بابا اومدنمی دلم
 اینجان مسعود و محمود نترس برو گفت خودش اما

 ...هامدت بعد
 !باهم،کنارهم

 خیلی..هابچه حاله خوش خیلی بابا
 .نیست وعم هايحرف پی حواسم
 هب خیره ناخودآگاه و کوبممی چوبی زمین روي را راستم پاي يپاشنه
 .امشده نیکی
 .داردبرمی چاي عمو براي سینی از و شودمی خم مانی

 .دزدممی را نگاهم
 .باشم مسلط خودم به باید
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 عذابم يبزند،ملکه عمووحید است قرار که هاییحرف نگرانیِ اما
 .شده

 خبر؟ چه!بگو تو…خاتوننیکی گوید:خبمی ینیک به رو عمووحید
 بند را دستش و کشدمی جلو مبل روي را خودش کمی نیکی

 .کندمی اشزرشکیروسري
 !دخترجان نکن
 .است آشفته کفایت حد به من مغز

 .نکن بازي قلبم با دیگر تو
 .شودنمی کنم،اینطور متمرکز را افکارم باید
 .رویمروبه دختر از بدزدم نگاه باید

 .بندممی را هایمچشم
 !شودمی حیاتم ممد صدایش

 !دیگه،خداروشکر خوبه چی بگم؟همه چی:+
 شما مهندس،از پرسد:خبمی دوباره و گویدمی "شُکر" زیرلب عمو
  خبر؟ چه

 .شوممی مواجه عمو و نیکی منتظر نگاه با و کنممی باز چشم
 حل اونم که..برهمه درهم شرکت کاراي کم یه!خوبه چیخوبه،همه:_

 .شهمی
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 .اندازممی نیکی به نگاهی و دهم می قورت را دهانم آب
 .زندمی گرمی لبخند و کندمی باز و بنددمی را هایشچشم مطمئن

 .ماندنمی دور عمووحید چشمان از که لبخندي
* 

 به و گذارممی امپیشانی روي همیشه عادت به را راستم دست ساعد
 .شوممی خیره مشترك اتاق سقف

 .شدم مشترك اتاق راهی من و خوابیده من اتاق عمووحید،در
 .است عمووحید پیش هم مانی
 .کنم هشیار را اممغزي هايسلول تمام باید
 .دهم گسترش موضوع این روي را تمرکزم تمام باید
 .بگوید چیزي عمووحید اینکه از بیندیشم،قبل ايچاره باید

 .وابمخمی پهلو به باراین و شوممی جاجابه
 .است درگیر فکرم

 را قضیه بودیم،قال نشسته دریا کنار نیکی با که شب همان اگر
 ...کندممی

 ...بود آمده دیرتر دقیقه چند فقط مانی،اگر
 ...بودیم قایق سوار که روزآن اگر
  ...اگر

 ترس وحشی هايدندان و افتاده اگر و کاش يموریانه دست به مغزم
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 . بلعدمی را حواسم لایهفردا،لایه
 .گذارممی زمین روي را پاهایم و شوممی بلند کلافه
 لمعق عمیق،به نفس با کنممی سعی و گیرممی دستانم میان را سرم

 .بدهم را موقعیت تحلیل و تجزیه فرصت
 .خورددرمی به تقه چند
 ...استوار اما آرام

 ..مرد یک هايانگشت صداي
 !عمووحید

 می پیدا اتاق به ورود براي ايروزنه سماجت نور،با و شودمی باز در
 .کند

 گویدمی عمووحید
 ...بزنیم قدم کم یه بریم نمیاد خوابت اگه:_
 .شوممی بلند جا از

 ..رسید
 .رسید وقتش

 باشه:+
 !است؟ شده دارخش اینقدر چرا صدایم دانمنمی

 .کنممی عوض را هایملباس
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 .وسیت يخانهچهار پیراهن و پوشممی مشکی جین شلوار
 .اندازممی ساعت به نگاهی

 ..بامداد نیم و دو
 .ایستاده من منتظر در کنار عمووحید.روممی بیرون اتاق از سریع

 .رودمی بیرون خانه از و زندمی بیند،لبخنديمی مرا تا
 .پاستبه غلغله دلم در

 حالا تا گفتم،هرچندمی نیکی به کاش که گذردمی ذهنم از آنیک
 .خوابیده حتما

 و رویممی بیرون آسانسور از کامل سکوت عمو،در يشانههم
 .کنیممی متر قدمهایمان طول با را هاخیابان

 گویدمی رسیم،عمومی که خیابان انتهاي به
 کنی؟ تعریف خواينمی!جانمسیح خب:_

 .اندازممی مطمئنش هايچشم به نگاهی
 صورتم بهار،روي اوایل شبنیمه سرماي شرم،در گرماي به چیزي

 .نشیندمی
 .اندازممی پایین را سرم

 ..رسید وقتش
 !اعتراف وقت
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 *نیکی*
 .گذارممی ها بشقاب داخل را نیمروها گیرکف با
 !امشده فاطمه،کدبانویی قول به

 کتري قلقل به نگاهی و گذارممی میز طرف دو را مربا ظرف و عسل
 .اندازممی
 باز را کتري شیر و مریزمی قوري اعلا،داخل عطري چاي قاشق دو

 .کنممی
 به هایمرگ در را زندگی حس و سوزاندمی را دستم جوشآب بخار

 .اندازدمی جریان
 قوري در و فرستممی هایمریه به را دمتازه چاي يوجود،رایحه تمام با
 .گذارممی را

 و باز صداي که کنم بیدار را بقیه و بروم هااتاق طرف به خواهممی
 .آیدمی ورودي رد شدنبسته

 .بینممی را مسیح و گردمبرمی تعجب با
 گود انگشت دو ياندازه به هایشچشم زیر و پوشیده ساده هايلباس

 .افتاده
 .است چروك قدري هایشلباس و ریخته بهم اشمشکی موهاي

 بودي؟ پرسم:کجامی تعجب با
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 اندازدمی پایین را سرش
 سلام:_
 بودي؟؟ سلام،کجا:+
 .بودیم بیرون عمو با:_

 .ببینم را سرشپشت تا شوممی خم
 عمو؟ کو پس:+
 بزنن قدم کم یه رفتن مانی با:_

 .است خسته صدایش.استخسته لحنش
 .است خسته من مرد

 اندازممی ساعت به نگاهی تعجب با
 ..کردم آماده صبحانه من روز؟آخه موقع این:+
 برگردن؟؟ بزنی زنگ شهمی

 قبل از تربیش و بردمی موهایش بین را دستش کلافه مسیح
 .کندمی شانآشفته

 نیکی بودیم بیرون صبح تا ما:_
 .رودمی ضعف دارشخش صداي براي دلم
 .دارم نگهش سرپا این از بیشتر آیدنمی دلم

 ...اندبوده بیرون صبح تا
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 چرا؟ پرسمنمی
 ..گویدمی باشد لازم اگر دانممی
 ..بارهمی روت و سر از خستگی..بشین بیا تو حالا باشه:+

 .کندمی گرممزند،دلمی که لبخندي
 و پاشدمی صورتش به آب مشت چند.شویدمی را صورتش و دست

 .آیدمی جلو
 .گذارممی مقابلش و ریزممی چاي نشیند،برایشمی میز پشت

 .کنیم صحبت باهم باید نیکی:_
 .نشینممی رویشروبه

 حتما اوهوم:+
 .دهممی نشان گرفتنلقمه مشغول را خودم و دارمبرمی نان ايتکه

 .است مشغول شدت به ذهنم که حالی در
 دکر قصد که دیدم وقت آن فقط را مسیح رفتار در آشفتگی همه این

 .برود خانه از
 .دهدمی نجات خیال دریاي از را ذهنم صدایش،تمام

 ...نیکی:_
 .کنممی بلند را سرم
 .لرزدمی گلویش سیبک.دهدمی قورت را دهانشآب
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 .کنممی حس اینطور من حداقل یا
 .بیندمی را منتظرم نگاه

 .داره دخترتک یه دنیا دار از عمومسعود بودم شنیده:_
 مدت یه.داره دوستش خیلی هم باباش،عمووحید بر علاوه که دختري
 ...تو برگشتن از بعد بودم،درست انگلیس

 .مبود اونجا منم عمووحید و تو زدن حرف موقع بار چند
 ببینمتون و بیام داشتم دوست.شنیدممی رو صدات ولی ندیدمت

 تیر با رو بابام يسایه عمومسعود که جاییاون از خب ولی
 ...نیام جلو و بترسم منم که بود زد،طبیعیمی

 گرفتن به کرد شروع گذاشت،که شرط که بابابزرگ
 ..ترسید من هامون،بابايدارایی

 ...روزش و شب ابوسک بود شده اموالش دادن دست از
 ...انگار نه انگار عمومسعود ولی

 برخلاف.عمو يکارخونه رفتیم بار چند مانی با بابام پیشنهاد به
 .کرد برخورد ما با مهربونی با عمو تصورمون

 حرف مامانت و تو با خونتون بیایم بارم یه زد سرمون به که اونقدر
 .بزنیم

 یادته؟؟...اومدیم
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 .شده شده،منجمد خشک هایمرگ درون خون
 .زندنمی انگار قلبم

 دختر یهو،یه که بزنه در خواستمی مانی و بود من دست گلدسته:_
 .بیرون دوید خونه چادري،از

 پشت نگاهم.کردي کنترل رو خودت ولی..من به بخوري بود نزدیک
 .شد کشیده سرت
 بودم،تو دیده چشماتو من ولی...خدمتکارشونه حتما گفت مانی

 ...عمومسعود یزم روي عکس
  !شدم،نه عاشق نمیگم

 ..لرزید دلم ...بخواي راستشو ولی.ندارم اعتقاد نگاه یک در عشق به
 .لرزدمی دلم
 تو چاره تنها.شدنمی آشتی به راضی اما بود مهربون باهامون عمو:_

 ..بودي
 دور به مردونگی از اما..بفهمی رو قضیه اصل نباید تو گفتمی مانی

 بود
 مخالفت انتظارم برخلاف تو اما زدم حرفامو.گذاشتم رقرا باهات..

 ...کردي
 ..گرفت اتکردي،گریه بغض عمووحید گفتم تا
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 یادته؟؟...افتاد گوشیت
 .ندارم کردن فکر توانایی حتی
 !امشده صندلی،تاکسیدرمی روي

 ...عقدمون بعد جز..دونیمی خودت هم رو اشبقیه:_
 دوست.کردم خو بهت ودیمب هم کنار ناچار که هفته دو اون تو

 ..فیله حضرت تو،کار نداشتن
  !من پاي و دستبی دلِ  به برسه چه

 ...نیکی
 کرد ثابت هردومون به مدت این داریم،ولی فرق باهم که دارم قبول

 ..بیایم کنار باهم تونیممی که
 ...باشه بینمون عشق اگه..بخوایم خودمون اگه

 .دهدمی بیرون صدا با را نفسش
 .ایستدنمی زمان راچ خدایا

 هايدونه تک آسمون،تک هايستاره ياندازه به رو تو من نیکی:_
 ...دارم دوست بیابون هايریگ يهمه و گندم
 .شممی تو شبیه یا شممی عوض گمنمی

 .خودشه مال هرکس اعتقادات چون
 .دارم دوست داریم که هاییفرق يهمه با ولی
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 هیچ مونه،امامی زنده چطور بآ بدون گل کنی درك بتونی شاید تو
 .میرهمی آب بدون چرا ماهی فهمید شهنمی وقت

 ...دریا به عهماهی مثل تو،درست به من احساس و قلب نسبت
  ...دارم نیاز باشی،بهش کنارم که ندارم دوست من

 ...بشه قلبش مدیون نباید آدم گهمی مانی ...نیکی
 ...بشم احساسم مدیون نذار

 .شده سرخ و خونین حالا که کندمی زنیخود چنان قلبم
 .شده منقبض عقلم

 ..خدایا کنمنمی تحمل را فشار همه این من
 قدراین کردمنمی فکر...رسیده ترسیدم،فرامی دیدنش از که روزي

 .برسد زود
 ...رسید اما

 ...رسیده واقعی جنگ زمان
 کندمی شلیک قلبم به را مسیح،تیرخلاص صداي

 ...دارم دوسِت خیلی قسم چشمات به...نیکی:_
* 

 .زده یخ هایمرگ درون خون
 .زندمی ضربه امسینه به مدام و شده مشت قلبم
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 ...آمد
 .ترسیدممی آن از که روزي
 ...شد هوار
 .بودم ساخته آنچه يهمه
 .امکرده آماده را خودم ساعت و روز این با مقابله براي است هفتهسه
 روي عرق شده،اینمشتستد آتشین،این صورت حالا،این اما

 ینا و وجدان يوحشیانه صداي قلب،این لعنتی کوبش ام،اینپیشانی
 مرد که است سالهنوزده دختري حال حکایت همه تندشده ضربان

 .کرده علاقه ابراز او به سلیس و اش،صریحموردعلاقه
 .شودنمی

 .باشی عاقل شودکنی،نمی تلاش هم هرچقدر گاهی
 .است تاریخ کشتار ترینحشیانهعقل،و و قلب تقابل

 و فکرکردن جلوي و گذاشته مغزم يشقیقه روي را اشقلبم،اسلحه
 .گرفته را گفتن سخن منطقی

 ...من ...مسیح:_
 .کنممی بلند کمی را سرم

 .دزددمی صورتم از نگاه و انداخته پایین را سرش مسیح
 .شودمی غرق زیرشسربه چشمان سیاه دریاي در قلبم
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 از احسل و کندمی استفاده قلبم غفلت ناگهانی،از حرکت یک رعقلم،د
 .قاپدمی دستش

 .سوزندمی چشمانم
 باغبانش،قلبم، چشمان احساسات،برابر نوپاي نهال رویایم،این

 ...شودمی گیرد،خاکسترمی آتش سوزد،می
 .گرفته دست به را روحم و جسم قدرت عقل

 .کشدمی بالا را خودش متزح به امتنفسی مجاري لايلابه از صدایم
 !نبود مونبین قرار این:_
 زدم؟ را حرف این توان کدام با

 دارم؟ قدرت چقدر من مگر
 .کندمی نگاهم و آوردمی بالا را پاسخم،سرش از زدهشگفت مسیح

 .زنممی پس را هایماشک و دهممی قورت را دهانم آب
 .کندمی تازيمیدان،یکه در چنانهم عقلم

 ...بشه طورياین بودن قرار:_
 .کندمی باز و بنددمی محکم را هایشچشم مسیح

 دونستممی کجا از لامصب منِفهمه... نمی قرار و قول که آدم دل:+
 شم؟می عاشقت نرسیده دوم به اول يهفته

 .کشممی خجالت پیدرپی اقرار همه این از
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 آتش را صورتم داغ میخ مثل که هاییچشم به کردننگاه از
 .دارم زند،هراسمی

 .ترسممی هایشچشم برق از
 .زبانم بر کندمی امپراتوري ، عقلم

 بردارشوخی که ازدواج...نیست پذیرامکان این اصلا:_
 ...میاي کنار من عقاید با گیمی نیست،هست؟شما

 !شد؟"شما" ،برایمکی از مسیح دانمنمی
 ..اولشه این ولی..کردیم تحمل رو دیگههم ماه سه دو این میگی:_

 نفرسومی فرداپس و اومدیم اصلا...نیست راحتی این به که چیزههه
 شد مونزندگی وارد
 ...بچه نام آوردن از کنممی شرم

 ..نیست جبران قابل عقیدتی اختلاف همه چی؟این تربیتش:_
 رفع که "بمیري تو" و "بمیرم من" و "دارم دوست" و "عاشقتم" با
 .شهنمی رجوع و

 مثل کم کم بعد...بیرون زنهمی زندگی جاي یه روزي،از یه بالاخره
 گسل...خونه آرامش و بختیخوش رو زنهمی چنبره زلزله

 عمیق رابطه که هم هرچقدر...هاقلب بین اندازهمی شه،فاصلهمی
 ...باشه
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 ...بزنه آدمو عشق،دل شهمی باعث حتی
 آدم احساس و روح از رو قدرت بده،حالا انگیزه باید که عشقی

 ...کردم فکر موضوع این به خیلی من.گیرهمی
 .کشممی عمیقی نفس

 به نگاهم دارم سعی.زده زل صورتم به مجسمه یک مثل مسیح
 ....کشدنمی نفس حتی گمانم نیفتد.به چشمانش

 !نه...بود آسون من براي تصمیم این گرفتن نکنین فکر:_
 ..گرفته ازم و خوراك و خواب است هفته چند
 میگن...ترسیدممی روز این رسیدن از..بود انداخته سایه دلم رو ترس

 ...میاد سرت بترسی هرچی از
 .گویممی مزخرف

 .آورمسردرنمی هایمحرف از هم خودم
 .کرده پیدا چشمم هايروزنه از را راهش لعنتیاشک

 زود.... قدر...این دونستم...نمی یعنی...برسه روز این کردمنمی فکر:_
 ..رسهمی

 .کرده سخت را گفتن زدنم،سخن نفس فسن
 .آیددرمی زانو به قلبم

 .کندمی التماس مغزم به
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 تسم به را اسلحه دوباره و گذاردمی هایشلب بین برگی مغزم،سیگار
 .گیردمی قلبم

 .پیچدمی گوشم راهشاه در قلبم يگریه يخفه صداي
 ...احساس،زودگذره این...نیست سادگی این به زندگی:_
 پا و دست چنیناین بود،من زودگذر اگر...نیست"زندمی فریاد مقلب

 "زدمنمی
 .کندمی صادر شدنخفه حکمِ قلبم مغزم،براي

 ...زندمی یخ احساسم
 ...اتفاق این:_

 .زنممی باد را خودم آن کمک به کمی و برممی امیقه به دست
 ....شما و من واقعی ازدواج:_

 .زندمی پا و دست قلبم
 .کندمی شلیک را خلاص یرت مغزم

 ...نشدنیه:_
 .شد تمام
 .میرمکنم،میمی شوم،یخمی داغ

 .آوردمی چشمانم پیش را قلبم،مرگ شدن سوزن سوزن
 .کنممی تازه نفسی و بندممی را چشمانم
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 .دارم نیاز اکسیژن قدرت به مسیح قلب به زدن خنجر براي
 ...را مرویاهای مرد فروریختن نبینم تا کنمنمی باز چشم

 ...رو عمرمون اشتباه ترینبزرگ...کردیم اشتباه ما که کنین قبول:_
 حق هامون،دردل حق در..دیگههم حق در..کردیم جنایت یعنی

 ...خودمون
 ..کردیم انتخاب رو راه بدترین باباها کردن آشتی براي

 .کردم بچگی...میگم من،خودمو
 میکنم کارو بهترین دارم کردممی خیال

 ...کردممی باهاشت ولی
 که روز سه دو...کردیم ازدواج باهم واقعا ما کنین فکر اصلا

 جمع تو دیگه صباح خوابید،چند که محبت این گذشت،تب
 سرتونهم عنوان به رو چادري خانم یه کشیننمی رفقاتون،خجالت

 کنین؟؟ معرفی
 يعقیده بده،به کنه،دست بخند و بگو نامحرم با نیست بلد که

   کنه... وداريآبر خودشون
 ! فهمدنمی را زبان این قلبم است.... نخور دردبه هایمحرف

 .فرستممی امریه سلول ترینانتهایی تا را عمیقم دم
 ...بجنگم زندگی با نیستم بلد من
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  ...توانستممی اگر شاید
 .شده تمام هایم حرف
 .نیست چرخیدن به قادر سنگینم زبان دیگر اما سوزدمی هایمچشم

 ...بگوید چیزي مسیح تظرممن
 ..کند بکشد،اعتراض هوار

 دست،موهایش دو هر با و گذاردمی میز روي را سرش مظلومیت با اما
 .زندمی چنگ را

 .شوممی بلند
 .است خارج من ظرفیت مسیح،از این دیدن و فضا این تحمل

 .روممی اتاقم طرف به حرفی هیچ بی
 .دارمبرمی را موبایلم و پدري يخانه چادرمشکی،کلید

 مسیح که جاهمان آشپزخانه،درست جلوي از خواهممی
 .زندمی صدایم که نشسته،بگذرم

 میري؟ اجک:+
 است؟ مسیح گرفته،صداي صداي این
 ...بمونم دیگه نیست صلاح:_
 ..میرم من…بمون تو:+

 !شکسته شود،امامی بلند مسیح
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 خروجی رد طرف به و شودمی رد کنارم از کند نگاهم اینکه بدون
 .رودمی

 و نامرتبش و چروك اش،پیراهنمردانه برداشتن گام به پشت از
 .شوممی خیره اشآشفته موهاي
 !شد خواهد تنگ پسربچه این ابهت همه این براي دلم روزي

 !الآن همین شاید یا
 .ایستممی جاهمان

 .کندمی بدتر ،راخرابم حال و نشیندمی هایملب روي اشک شوري
 .دهدنمی تکانم در شدن کوبیده صداي حتی
 و امایستاده جاآن روز چند حتی یا ساعت دقیقه،چند چند دانمنمی

 .امشده خیره مسیح رفتن مسیر به
 .پرممی جا از آیدمی که قفل در کلید چرخیدن صداي

 .گیرممی اوج اتاقم طرف به ، باشد مسیح اینکه خیال به
 ..آورد:نیکیمی خود به مرا پشت از آشنایی صداي اما

 گردمبرمی
 حالا و دهرک رها شلوغ خیابان یک در را مادرش دست که ايبچه مثل

 .گردمزند،برمیمی صدایش مادرش
 و شودمی باز سرم روي از چادر کش که گردم،چنانبرمی شتاب با
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 .افتدمی هایمشانه روي
 ینکها نگرانی،بدون با که بیندمی چه امچهره در عمووحید دانمنمی

 .کندمی باز برابرم را هایشبگوید،دست چیزي
 .لرزدمی امچانه

 .آوردمی هجوم هایمچشم به بیشتري شدت با بار این اشک
 .کرده ترپناهبی را جانمبی غربت،قلبِ احساس

 .کندمی دود را سیگارش و داده تکیه جمجمه دیوار به عقلم
 .دارم لازم هوا میکنم احساس

 !است فراوان عمو هايدست اکسیژن،بین
 .گیرممی اوج عمو طرف به مکان و زمان و موقعیت به توجهبی

 .بخورم زمین است پیچد،نزدیکمی پایم به چادر
 .کنمنمی توجهی

 .خوردمی میز روي گلدان به دستم
 .رودمی فرو قلبم به اشخرده هر و شودمی تکه هزار گلدان

 .کنمنمی توجهی
 .نشینممی گِل مش،بهگر آغوش امن ساحل میان

 يکیسه ندارند،از و دارند هرچه و اندشده سخاوتمند هایم چشم
 .بخشندمی خلیفه
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 .گویممی اما پرسدنمی عمو
 .گویممی اما داندمی که دانممی
 من اما...نلرزه پات باش مراقب گفتی عمو...کردم اشتباه من عمو:_

 ...لرزید دلم
 شدم پرت عمو ولی...چی یعنی بختیخوش فهمیدممی داشتم تازه

 ...پایین
 خسته زندگی از...شدم له من..مردم من عمو...افتادم رویام يقله از

 شدم...
 داشت؟ توان چقدر من پناهبی قلب مگه
 ...مرد نیکی...مرد نیکی عمو

* 
 .زنممی اشکم از خیس صورت به آب مشتمشت

 .ستهنش هایملب روي اشک شوري و اندشده سنگین هایممژه
 .آیممی بیرون و گیرممی وضو
 .نشینممبل،می اولین روي
 .آیدمی بیرون آشپزخانه از سینی یک با عمو

 .نشیندمی کنارم و دهدمی دستم به بزرگی لیوان
 .خوردمی صورتم به لیوان يدهانه از عطريخوش بخار
 .کنهمی آرومت..گاوزبونهگوید:گلمی مهربانی با عمو
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 ابروان تاب و پیچ میان که زنممی محبتش به جانیکم لبخند
 .شودمی گم عمو يخوردهگره
 .کنیم صحبت باید نیکی:_

 .دانممی
 .شوم توبیخ باید.کنیم صحبت باید

 .دارد پی در این از تربزرگ هاییام،تاوانکرده که اشتباهی
 ..احساسم گورشدنبهزنده مثلا
 .نگفت هیچ عمو و مکرد گریه عمو آغوش مسیح،در رفتن از بعد
 ..رسیده وقتش حالا اما

 .دهممی تکانش و اندازممی پایین را سرم
 .کنممی حس را عمو شدن بلند

 شد بهتر حالت نه..هروقت الآن:_
 اندازممی چنگ پیراهنش آستین به
 .کنیم صحبت باید...عمو خوبم من:+

 .رویمروبه بار نشیند،اینمی دوباره عمو
 .مبندمی را هایمچشم
 را نفسم کرده،راه جاخوش گلویم درون چنانهم که سنگینی حجم
 .بسته
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 .کنممی باز را چشمانم و دهممی بیرون عمیق را بازدمم
 ..زندگیم اشتباه ترینبزرگ...عمو کردم اشتباه من:+

 جاي ايدیگه هرکس اگه بودنش،شاید غلط وجود با...نیستم پشیمون
 ...کردمی کارو همین بود من
 آرامش و بختیخوش به نفرو چندین خواستممی زمانمه من

 ..برسونم
 !قلبت کردن بیچاره قیمت زند:بهمی سرکوفت عقلم
 گیرممی سر از را حرفم

 ...آقاسیاوش و بابا و عمو و پدربزرگ:+
 بتونم هم خودم...بشن آروم برم و دور هايزندگی خواستممی من

 .کنم حفظ چادرمو
 ...رو چادرم باشم،هم داشته رو امباب و مامان هم بتونم

 کردمی که کاري بهترین..کردمی عاقم بابا شرایط اون تو بودم مطمئن
 بدترینشم...بشینم دانیال عقد يسفره سر کنه مجبورم که بود این

 ...نیاره هم رو اسمم دیگه اینکه
 .کنممی مرطوب را هایمزبان،لب یاري به و کنممی تازه نفسی

 ...بکنم کارو این برگرده،بازم عقب به مانز اگه شاید:+
 ..بود شکست،مسیح بازي این تو که اونی هرچند ...هرچند
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 .شده کند قلبم ضربان کنممی حس
 دهممی ادامه کندنجان سختی به
 بهم شما وقتی...دیممی رو تاوانش هم هردومون..کردیم بچگی ما:+

 ...کردممی اصرار نباید نه،من گفتین
 ...اومده سرمون به دردسر همه این حالا و کردم اشتباه...کردم ولی

 خبر مسیح به تونعلاقه از من..دیدین ضربه ماجرا،شمام این تو
 ..دارم
 ..نبخشید منو دارین حق...ناراحتید دستم از دونممی

 ...بذارین تنهام و برید دارین حق...نکنین کمکم دارین حق
 ..لرزدمی بدنم چهارستونکند، رهایم هم عمووحید اینکه تصور از

 انتخاب یکیشو بدترین و بدتر بین باید.بودم مجبور من ولی:+
 ...کردممی
 ...داري دوست رو مسیح که نیکی؟تو چرا:_

 بالا را دستش عمو که بگویم چیزي خواهمکنم،میمی بلند را سرم
 آوردمی
 ...نکن انکار!نیکی،نه نه:_
 نه؟ گفتی بهش چرا پس...داري دوست رو مسیح تو..شناسمتمی من
 .ندارم پنهانی چیز مرد،هیچ این پیش من
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 را سوالش جواب که مطمئنم هم حالا همین و شناسدمی را بمم و زیر
 .داندمی
 ..کنه قربونی رو مهم،دلش چیزاي به رسیدن براي گاهی باید آدم:+
 .دونممی..نبودم نیکی آره،دیگه گفتممی مسیح به اگه من

 .کنهمی شبیه رو آدما نشینیهم آد،ولیمی کنار قاداتماعت با که گفت
 ..ترسممی ایمانم از...عمو ترسممی من

 آیدمی جلو کمی عمو
 ...ذاشتیمی تأثیر روش تو شاید:_
 !بودم من شدمی عوض که اونی شایدم..شاید گیدمی خودتون..نه:+
 ...عمو گذشته نیکی به برگردم خوامنمی من
 ...بشه قلبم وارد مسیح محبت راه از شیطان ترسممی
 ...نباشم امروزم شبیه اصلا من و برسه روزي یه اینکه از ترسممی

 دوزدمی صورتم به را نگاهش میخ عمو
 لرزید؟ دلت چرا پس:_

 .گیرممی بالا را چشمانم
 .نیستم سرافکنده ولی ناراحتم

 مقرمز خطوط از تر عقب یا جلوتر قدمی و امشناخته را حدود و حد
 .امنگذاشته
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 يگوشه و کشدمی آغوش در را خودش مادربی جنینی بغض،مثل
 .کندمی بغ امحنجره

 ...نلرزید پام ولی..عمو لرزید دلم من:+
 نیکی دونممی:_

 امثالش و دانیال با فرقی چه مسیح بدونم خواممی...نبود این منظورم
 داره؟

 گویممی محکم هم باز
 ...نکنین قایسهم دانیال با رو مسیح عمو:+
 تو اسمم قانونا و شرعا اینکه مسیحم،با مهمون که مدت این تو من

 ..نذاشته کج پاشو سوزن سر اشه،حتیشناسنامه
 فرق دیدم که مردایی يهمه مسیح،با...نرفته چشمش،هرز و دست

 ..داره
 ...واقعا نیست صلاح به کنارش بودنم ولی..داره فرق خیلی

 سخت بهش روز،چندهفته چند شاید راماج این شدن تموم از بعد
 ..ارزهمی واقعا سختی این بگذره؛ولی

 و سر تو مدام مونفکري اختلاف خاطر دیگه،به صباح چند که ارزهمی
 یه هست،فقط دلمون تو که محبتی این از و بکوبیم هم يکله

 ...بمونه تلخ يخاطره
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 کندمی عمو،مرددم لحن
 قیمتی؟؟ چه به:_

 بندممی را هایمچشم
 ..قیمتی هر به:+
 آخرعمر؟؟ تا مسیح تنهاموندن قیمت به حتی:_

 لرزدمی دلم
 لرزدمی دست،دلم در دیگر،دست زنی کنار مسیح ایستادن تصور از

 !امشده مسیح زنم،شبیهمی پوزخند ناخودآگاه اما
 دو این بعد،فکر مدت یه هم مسیح..کنهمی ازدواج روز یه هرکسی:+
 ..کنهمی ازدواج رید،دوبارهپ سرش از که ماه سه

 ...کافه در شب شود،همانمی اکو سرم در صدایش
 .بشوم اشصوري سرهم کنممی قبول گفتم وقتی
 ...شدمی متوقف کافه همان در زمان کاش

 فکري یه..نباش اتشناسنامه نگران..کنهمی ازدواج روز یه هرکسی"
 "...کنممی شدنشسیاه واسه
 ..کردمی فکر قلبم دنش سیاه به هم کسی کاش

 ..شودمی گرم نشیند،قلبممی زانویم روي که عمو گرم دست
 از کنممی اش،حسجمله شنیدن با و کنممی راحتی کمی،احساس
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 .شده کم هایمشانه روي کوه سنگینی
 ..آخرش تا...نیکی کنارتم من:_

 ..هست عمو
 !آخرش همیشه،تا مثل

 *مسیح*
 !نه گفت
 ..نه گفت و بودیمتهساخ هرچه به زد پاپشت

 ..دارد هم حق
 ..بودم احمق من چقدر

 فکر سرهم عنوان من،به مثل پسري نیکی،به مثل دختري باید چرا
 !کند؟
 ..کنممی حقارت احساس چقدر

 ...داریم،اما فرق که درست
 .بسازم بختیخوش کاخ برایش توانستممی

 چیست؟ مانفرق
 !نیست که است وقت خیلی ، من زندگی در و پرستدمی او که خدایی
 است؟؟ انصاف

 .شوممی خیره بهاري ابرهاي از پر آسمان به و گیرممی بالا را سرم
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 !نبود من حق شنوي،اینمی را صدایم اگر خدایا
 .برممی فرو هایمجیب در را هایمدست
 روم؟می راه هدفبی که است ساعت چند

 نشأت قلبم از که هوا از نشسته،نه هایماستخوان به که سرمایی
 .گرفته

 ...دارد حق
 ....است خودش پاکی به پسري او يشایسته

 ...شوندمی ساییده هم روي ناخودآگاه هایمدندان
 .کنند پاره و بجوند را مالیخولیایی،ذهنم افکار این دهممی اجازه اما

 ...کردنش بختخوش لایق و کند فکر خودش شبیه که پسري
 نارک در نیکی تصور از خشم،که این به لعنت و احساس این به لعنت

 ...کندمی فوران دیگر مرد
 .گیرممی زمین،ضرب روي پایم با و نشینممی پارك نیمکت روي
 .گیرممی دستانم بین را سرم و گذارممی زانوانم روي را هایمآرنج

 ار سیگار يجعبه و کشممی پایین را کاپشنم همیشه،زیپ عادت به
 .آورمدرمی

 دكفن دنبال به را چپم جیب و گیرممی انگشتانم میان را رسیگا نخ
 .کاوممی
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 حقیقت؟ یا جرئت"پرسد:می قلبم میان ظریفی صداي
 !جرئت:_
 پُک هر کن بودي؟فکر نگران من بابت چقدر دیدي...نکش سیگار:+

 ..من هايریه تو رهمی شتو،دود
 "..نکش سیگار مسیح،دیگه کنممی خواهش

 پاکت،مچاله و شوندمی مشت پاکت دور به نمانگشتا ناخودآگاه
 .شودمی

 رختد قوا،به تمام با و کنممی خالی لعنتی پاکت سر بر را حرصم تمام
 .کوبمشمی روروبه

 دیدمنمی سیگار به بود،نیازي نیکی تا
 ...امروز از اما

 ..توست خاطرات از پر برایم شهر این خیابان به خیابان
 !نگرفت شکل گاههیچ که خاطراتی
 ..دیگري مرد با است ممکن که خاطراتی

 زیپ آمدن بالا اثر بر امچانه و کشممی بالا را کاپشن زیپ عصبانیت با
 .شودمی خراشیده

 از هم را سرم و گذارممی نیمکت پشتی روي طرف دو از را هایمدست
 .کنممی خم پشت
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 ..کافیست برایم مخرب فکر همین
 ...دیگر مرد یک کنار را او که

  !بدبختم من چقدر
  *نیکی*

 .کنممی باز تخت روي را چمدانم و کشممی عمیقی نفس
 پیچدمی سرم در عمو صداي

 ...کنیمی عجله داري باز..کن صبر مدت یه نیکی:_"
 ...خودم،تنها..برم تهش تا باید که راهیه این عمو:+
 تهبیف بومپشت از امرسوایی تشت باید هم تاوانش به.کردم اشتباه من

 ...زمین
 .گممی روچی همه بابام و مامان به
 .شهمی بدتر بفهمه،اوضاع بابات اگه...نکن رو دوم نیکی،اشتباه:_
 فکر بهش دارم شب و روز ماهه یه من.رفت تهش تا باید راهو این:+
 .کنممی
 .کردم خیانت حقشون نگم،در بابام و مامان به رو واقعیت اگه
 گیرم؟می طلاق دارم چی واسه بگم کنم،برم می ظلم هم مسیح به

 اونه؟؟ و این دنبال چشمش داره؟یا بزنمعتاده؟دست مسیح
 بدم؟ توضیح رو چی بابام و مامان نیست،به کدومشهیچ وقتی
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 ندیدي؟؟ رو اختلافا مگه عقد موقع داریم؟میگن عقیده اختلاف بگم
 این تو اونام..بدم توضبح بابام و مامان به چیزوهمه باید عمو

 .داشتن ماجرا،نقش
 ...شده چی بفهمن باید

 .برآمد دل از که آهی و کشید عمو که سردي نفس
 .شناسممی رو مسیح من.بده ادامه وضع همین با مدت یه نیکی:_

 .خونه این به برگرده محاله شنیده رو تو جواب که حالا
 "...بشه،بعد روشن عمومحمود و بابات با تکلیفمون بذا.بمون اینجا تو
 !نه

 این و وضع این تحمل ايثانیه حتی که دادممی توضیح عمو به چطور
 است؟ دشوار برایم زندگی حتی و خانه

 در آمدشوقلبم،رفت در اشحضورهمیشگی گفتممی چطور
 جانم قطره قطره امشناسنامه در شدهسیاه نام و ذهنم يخانهتاریک

 بلعد؟؟می را
 .ندازمامی تخت روي کمد از را هالباسیچوب

 .بودم آمده خانهاین به کتاب کارتن چند و لباس چمدان دو با
 !وسایلخرده این کردن جمع نیست سخت
 .امکرده جمع را هایمکتاب
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 !هم را بزرگم چمدان
 .گذردمی کذایی روز آن از هفته یک

 .آمدند مادرم و روز،پدر آن فرداي و برگشت لندن به عمووحید
 و دانشگاه تا خانه راه متحرك يدهمر یک مثل که است هفته یک

 را مادرم و عمووحید تلفن جواب فقط و امرفته را خانه تا دانشگاه
 .امداده
 را خودش نه و امشنیده را صدایش نه که است تمام يهفته یک

 .امدیده
 بشود،براي کمرنگ زودتر هرچه وابستگی این است. بهتر طورياین

 .است خوب هردویمان
 .کنم می کمد داخل به نگاهی و تخت روي هايلباس لخی به نگاهی

 من يحوصله از هم کم تعداد همین نمانده،اما کمد در زیادي چیز
 .است خارج

 امبادمجانی کوچک چمدان کردن،داخل تا بدون و حوصلهبی
 .نشینممی تخت روي و چپانمشانمی

 .اندازممی هاچمدان و ها کتاب هايجعبه به نگاهی
 .گردمبرمی برداشتنشان شد،براي روشن که تکلیف
 ...شده تاریک خانه چقدر
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 !خانه این دارد کم هوا چقدر
 .گذارممی امسینه روي دست و کشممی عمیقی نفس

 .یابدمی جریان وجودم در بند،خنکیگردن با انگشتانم برخورد از
 .آورممی بالا را بندگردن انگشت،پلاك چهار با

 خانه خشک هاي رگ هب دهندمی جان خاطرات
 ..قشنگه ممنون،واقعا:_"
 بالم و دست کم یه مانی ي قضیه خاطر به..بیاد خوشت امیدوارم:+

 ..درویش يتحفه است سبزي برگ بود،دیگه خالی
 ستاره؟ یا ماهم من زنم:حالامی لبخند

 ماهی لغزاند:تومی موهایش میان را دستش
 "..دنیا همیشه،آخر..مراقبتم من دنیا آخر تا بدونی خواستممی

 .کشاندمی امگونه پایین تا را خودش سماجت با اشکیقطره
 .کنممی متوقف را سرانگشت،اشک با و گیرممی پلاك از چشم
 ..کنم پاك را مغزم خاطرات قسمت توانستممی کاش

 .کنممی باز را بنداحتیاط،گردن با و برممی عقب را هایمدست
 .گذارمشمی دراور روي و شوممی بلند
 .برد نخواهم خودم با تو از یادگاري هیچ من
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  !نه
  .شومنمی مرتکب را حماقت این

 از قتاله آلت خود دست کشت،به خواهند را من تنهایی به خاطراتت
  برد. نخواهم اینجا
 آید. می بند نفسم
 .بروم جااین از ترسریع باید..نیست تنفس براي هوایی دیگر
 .بروم باید
 .است سنگین زیادي قلبم براي تاریک و هسیا محیط این

 .ندارم را تحملش دیگر
 .دارم برمی را چادرم و کیف و کنممی عوض را هایملباس

 !مانده ماجرا سخت قسمت
 !استماجر آخر ،دور ،اینام بیچاره دل روبیا طاقت

 .کنممی پا را هایمکفش و اندازممی سرم دور را چادر کش
 ...سخت است،خیلی سخت رفتن
 جا خانه این در رویاهایم نه،تمام که وجودم از نیمی کنممی حس
 .مانده

 .اندازممی اطراف به نگاهی
 ...غذاخوري کوچک میز و آشپزخانه
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 ...مشترك اتاق در يشکسته قفل
 .برمیگردم اتاقم طرف به و آورمدرمی را هایمکفش ناخودآگاه

 .بارندمی خانه این روي و سر از خاطرات
 عقلم آنکه از باد،قبل و برق سرعت به کنم،اما چه خواهممی دانمنمی

 روي از را بندگردن و شوممی اتاقم دهد،وارد تغییر را قلبم تصمیم
 .زنممی چنگ میز
 .زنممی بیرون خانه از سرعت به و فشارمشمی مشت در جانم مثل

 .اندازم می صورتم به نگاهی آسانسور داخل
 .همانم هنوزم
 !نیکی همان
 .افتاده قلبم براي اتفاقی که انگار نه انگار
 .برسد نظر به عادي چیز همه که دارد کم را لبخند نقاب صورتم تنها

 .خواهم نمی بار این اما
 بدانند مادرم و پدر دفعه این دارم دوست.کنم ظاهرسازي خواهمنمی

 .اندکرده چه روحم و قلب با
 .منم خود ماجرا این اصلی هرچند،مقصر

 .کنممی حرکت نگهبانی طرف به و شوممی لابی وارد
 و کنممی خم را ،سرم دهم می سلام نگهبان رويخوش پیرمرد به
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 گویممی
 هک بگید و بگیرین تماس آریا مسیح آقاي با لطفا.هستم سلام،آریا:_
 .کردم ترك رو ساختمون من

 .خونه این به برگردن توننمی بخوان که هروقت از
 .کندمی اهمنگ تعجب با نگهبان

 .یرینبگ تماس الآن همین و بگید بهشون رو همینا کنم:لطفامی تاکید
 ..باشد خیابان و کوچه يآواره این از بیشتر خواهدنمی دلم

 بگیرم،آقا تماس من نیست نیازي.خانم نیست گوید:نیازيمی نگهبان
 .شنیدن رو حرفاتون خودشون

 .کنممی حس هایمرگ درون را خون زدن یخ
 .گردمبرمی خشک چوب تکه یک سختی به
 .لرزندمی هایمسلول اش،تماممردانه قامت دیدن با

 !بمیرد تنهاییت براي نیکی الهی
 ..ايشده آشفته چقدر

 .ترساندممی چشمانش سرد هايشیشه
 .رسدمی کنارم کوچک چمدان به و لغزدمی صورتم روي از نگاهش
 گیردمی بازي به را قلبم اش،تارهايگرفته صداي

 ري؟می داري:+
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 اندازممی پایین را سرم
 ...قرارمون و قول طبق:_

 .شودمی خیره خیابان به و دهدمی تکان را سرش
 .فراریست چشمانم به کردن نگاه از

 بزنیم حرف باهم باید قبلش ولی:+
 !نه

 !نه لطفا
 دهممی قورت را دهانم آب
 .نمونده حرفی دیگه:_
 بیا..مونده چرا:+

 .افتدمی راه آسانسور فطر به و
 .کشاندمی او سمت به مرا چنیناین کشش کدام دانمنمی

 .ردیف دنبالش به هایمقدم و شوندمی شل ارادهبی پاهایم
 .اندازممی پایین را سرم و ایستممی آسانسور داخل کنارش فاصله با

 .امآورده کم هوا کنممی احساس
 .کنممی پرت بیرون به را خودم آسانسور در بازشدن محض به

 ترینمعدن،سخت در کار از ایستادن،بعد کنارش محکم و آرام قطعا
 .دنیاست کار
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 وارد تا ایستد می کنار و کندمی باز را آپارتمان در ، من از جلوتر
 .شوم

 .بنددمی محکم را در و آید می سرم پشت
 خانه گذشت،چقدر برگشتنم و رفتن از که دقیقه چند همین در

 دهش روشن
 .نیست آور ملال و کور و سوت دیگر

 .بمانم نیست قرار…کنمنمی باز سرم از را چادرم
 .کنممی کنترل را خودم سختی به و نشینممی مبل اولین روي

 .شنوممی خب:_
 .نشیندمی رویم روبه و اندازدمی مبل روي را کتش

 گویدمی و اندازدمی راست پاي روي را چپش پاي
 سرم تاج و بمونی خونه این تو اگه.ریزممی پات به دنیارو گفتم:+

 ..بشی
 !نه گفتی
 ..طبیعیه نکردم،خب اصرار

 انتظار...نیومد وجود به تو قلب تو شدمی ایجاد باید که ايعلاقه اون
 ...کنی تحمل منو مثل مزخرفی آدم که خودیهبی

 .رودمی فرو هایم چشم در سوزن
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 ...ندارم دوستش کند می فکر
 ...ندارم دوستش ندکمی فکر
 نداره ايفایده چون...نیومدم کردنالتماس براي:+

 بگی؟ چی عموینا به چیه؟قراره رفتن واسه اتبرنامه ببینم اومدم
 کنممی بلند را سرم و کشممی عمیقی نفس

  .اولش از..رو واقعیت:_
 .. ، واقعیت از منظورت ببینم،نکنه:+
 ..ماجراست يهمه واقعیت از منظورم دقیقا آره:_

 پردمی جا از و زندمی بلندي پوزخند
 و مامان گیري؟اگهمی تصمیم هردومون جاي به داري حقی چه به:+

 ..فهمهمی هم شرارهمامان حتما بفهمن تو باباي
 در!گینمی هیچی نه،تو..کردم غلطی چه بدونه مامانم خوامنمی من
 گیرم... می تصمیم من مورد این

 .شوممی بلند
 .گرفته را مغزم به رسانیخون جلوي و شده ورشعله ونمدر آتش

 در رو بار یه همین..مسیح کنممی میگم..خواهش چیزوهمه من!چرا:_
 .کن لطف من حق
 ..کردیم اشتباهی چه بگیم هامونخونواده به بذار
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 .کندمی پر را بینمان يفاصله و داردبرمی طرفم به قدم یک
 .کندنمی نگاه چشمانم به هنوز

 نای جونم،از دن؟؟نهمی افتخار مدال بهمون بگیم اگه کنی می فکر:+
 ....نیست خبرا

 وجدانتعذاب اون شر از رو خودت ، آبرومون ریختن با خوايمی تو
 ..کنی خلاص

 ...بیا کوتاه تو بارم همیشه،این مثل.تومیگی که همینطوره اصلا آره:_
 .شودمی خیره چشمانم در ثانیه چند

  .اندگرفته غم رنگ سیاهش هايمردمک
  کرده. ام خفه نفس زند،تنگی می پا و دست قلبم

 ي ممنوعه درخت است!همان ممنوعه اما ایستاده ام قدمی یک در
  بهشت.

  دهد،اما... می تکان دست قلبم حواي براي آغوشش سیب
 بندم. می را چشمانم

 .کنی فراموشم زودتر کاش…پسرعمو بگذرد زمان زودتر کاش
 .دهدمی ت،عذابمدیدن عذاب
 .اندازدمی پایین را سرش
 .پیش در را خروج راه و گیرممی را چمدان يدسته
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 ببردشون بیاد یکی فرستممی.کردم جمع وسایلمو:_
 .خواند می خداحافظی پشت،غزل از صدایش

 دخترعمو بشی بختخوش...بُردي تو بازم:+
 ...آیدمی بند نفسم

 .رسانممی وجخر در به را خودم بزرگ گام چند با
 .است معطل دستگیره روي دستم
 رويخاطراتمان، تمام هایش،رويخوبی تمام روي چشم

 را دستم و بندممی صاحبش و خانه این رويعشق، آرزوهایم،روي
 .برممی پایین
 .زنممی بیرون خانه از و کنممی امضا را امبدبختی سند

 !است پاییز چقدر!است زرد امسال اردیبهشت چقدر
 .دهدمی تنهایی گس طعم چیزهمه رچقد

 .کنممی کسیبی احساس
 .امشده پشتبی

 ....دنیا آخر تا..باشد،همیشه مراقبم که نیست مسیح دیگر
 *مسیح*

 .چرخانممی روحمبی و کوچک يخانه سرتاسر را نگاهم
 .رفته امخانه کالبد از زندگی
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 .قلبم از جان مثل درست
 شهر،این خانه،این این جاي جاي لتحم چقدر کنممی فکر خودم با

 .است سخت او بدون دنیا ،این کشور
 .آوردمی فشار امسینه به خانه آورخفقان فضاي

 .بیشتر اکسیژن ايجرعه بلعیدن براي کنندمی تلاش هایمریه
 !برد را خانه هواي کل رفتنش با انگار
 !بود خواهد نفس ام؛تنگیبیماري تریناو،حتمی از بعد

 .کنممی باز را سالن بزرگ يپنجره و زنممی کنار را پرده
 .آورندمی هجوم خانه داخل هوا،به و نور

 جاي چقدر کنممی فکر خودم با و افتممی مبل تریننزدیک روي
 ..ستخالی انگشتانم بین سیگار

 !کردمی طلب جرئتم از دیگري چیز کاش
 به کندمی جینم،وادارم شلوار جیب موبایل،داخل امانبی لرزش
 .دادنجواب

 .مگیرمی گوشم کنار را موبایل و زنممی تلخی نامش،لبخند دیدن با
 ...عمو رفت:_
 حرفا این از ترمحکم رو تو مسیح؟من نباختی که رو سلام،خودت:+
 دونممی
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 .امباخته انتهابی قمار این در را زندگیم من داندمی چه عمو
 خوبم:_

 .کشدمی عمیقی نفس عمو
 ...نیستی که زنهمی داد صدات.تینیس:+
 .اونجا بیام مدت یه براي میدین اجازه و ممکنه اگه خواممی عمو:_

 .آیدمی پایین صدایش ولوم
 شی؟می بهتر ازش شدن دور با کنیمی حس:_

 .گویمنمی چیزي
 .بازه روت به همیشه خونم در:+

 گویممی سرد
 .کنهیم بهتر رو حالم مسافرت یه کنممی ممنون،فکر:_
 کن خبرم گرفتی که منتظرتم،بلیت:+
 خداحافظ:_

 ارواح يخانه به دیگر نگاهی و کنممی پرت میز روي را موبایل
 .اندازممی

 .استبزرگی يجا،شکنجهاین در ماندن
 .شوممی خارج خانه از سریع و زنممی چنگ مبل يدسته از را کتم
 ...کنم اقدام ویزا براي زودتر هرچه باید
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 *ینیک*
 را دستم دارم،فاطمهبرمی میز روي از را چاي حرفی،فنجان هیچ بدون

 .فشاردمی
 کنی؟می فکر چی به:_

 گویممی آهسته و زنممی تلخی کنم،لبخندمی سربلند
 هیچی:+
 منم نظر به...راستش ولی کنم جابی دخالت خوامنمی من نیکی:_

 .نداره سودي گفتن
 بیشتر خودت هاي محدودیت بگی،فقط چیزي مادرت و پدر به اگه
 .شهمی

 آورممی بیرون دستانش میان از را دستم
 دونممی:+
 عوض مسیح راجع مادرت و پدر نظر بگی اگه دونیمی:_

 ...بشه ایجاد تنش هم عموت و بابا بین ممکنه اینجوري.شهمی
 دهممی تکان سر
 دونممی:+
 داري؟؟ اصرار گفتن براي همهاین چرا پس:_
 شوممی خیره چشمانش در
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 ..دونمنمی:+
********** 

 .گذارممی در جلوي را چمدان
 .اندازممی پایین را سرم و کشممی عمیقی نفس

 !دارم تردید
 شود،چه؟ بدتر چیزهمه اگر
 را گرشانحیله دختر زندگی حقیقت که است ومادرم پدر حق این اما

 .بدانند
 آزارم که چیزي و امکرده خیانت حقشان در من
 .نشیندمی سرم بر پتک مثل که است وجدانیدهد،عذابمی

 .دهممی فشار را آیفون يدکمه و کنممی بلند را سرم
 .شودمی باز تیکی صداي با در و گذردمی لحظه چند

 خودم دنبال به را چمدان و دهممی هل را بازنیمه دست،در با
 .کشانممی

 برسم،در هاپله به تا و گذرممی هاشمشاد میان طولانی فرشسنگ از
 .آید می استقبالم به مامان و شودمی باز خانه

 مامان باز آغوش طرف به و کنممی رها هاپله پایین را چمدان يدسته
 .دوممی

 بغلم حرفی هیچبی و اندازدمی چمدان و من به مشکوکی نگاه مامان
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 .کندمی
 ...اوست هايمادرانه محتاج دلم

 دانمآیم،میمی بیرون آغوشش از د،سریعنشکن بغضم اینکه براي
 .ندارد دوست این از بیشتر هم مامان
 زنممی صورتم به لبخند مضحک نقاب

 بخیر جونم،رسیدنمامان سلام:_
 گویدمی و کندمی برانداز را صورتم مامان

 تو بریم بودبیا خالی خیلی عزیزم،جات مرسی:+
 مدیناو خوش خانم،خیلی آید:سلاممی جلو سریع منیر

 شما؟ منیرخانم،خوبی ممنون:_
 نم داخل برید بله،ممنونشما گیرد:بلهمی طرفم به را مهربانش صورت

 ..میارم رو چمدون
 اندازممی چمدان به نگاهی و گردمبرمی

 ..دارممی برش میام بعدا..نیست نیازي:_
 ..سالن داخل به کندمی هدایتم گوید،فقطنمی چیزي مامان

 جلوتلویزیونی رنگیاسی هايمبل روي و کشممی سر از را چادرم
 .نشینممی

 گیردمی جا کنارم مامان
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 دربیاره،نه؟ سرت از رو"این" نتونست هم مسیح:+
 .کندمی اشاره چادرم به

 زنممی لبخندي
 .تونهنمی کسنه،هیچ:_

 .دهدمی تکان تاسف به سري مامان
 نیستن؟ بابا:_
 هايزمین به رفتن.شمال رفتن همکاراش از تا دو با صبح امروز نه:+

 ..بزنن سر کوبیشالی هايکارخونه و برنج
   نرفتم.. ولی کرد اصرار منم به

 .آوردمی فرنگیتوت شربت برایمان منیر. دهممی تکان سر
 .شوممی خیره لیوان داخل رنگخوش صورتی به و کنممی تشکر
 .کردممی اشتباه
  .دارد را زندان محک برایم هم پدري يخانه او،حتی بدون

 ندارد. رنگ دیگر او بدون زندگی
 .است تلاطم در آمدم،دلم بیرون اشخانه از وقتی از

 ...امشده تنگشنشده،دل ساعت چند
 .بگذراند خیر به را این از بعد خدا

 .کندمی نگاهم موشکافانه مامان
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 شده؟ اومدي،چیزي چمدون با!خیر به عقر...نیکی خب:+
  بلعممی را لیوانم روند شربت از ايجرعه

 ...راستش...که چمدون:_
 .کندمی قطع را حرفم ، موبایلم زنگ صداي

 بیرون کیف داخل از را موبایل و گویممی "ببخشید"
 !انگلستان يشمارهپیش.کشممی
 شودمی گرم حضورش به دلم
 عموجان سلام الو:_
 نگفتی؟ که مامانت به گم؟چیزيمی چی شنوينیکی،می الو:+

 .کنممی تعجب هایش زدن نفس نفس و تند لحن زا
 ندادن به برسد رفت؛چهنمی هایشحرف سلام،سراغ بدون وقتهیچ

 ...سلام جواب
 گویممی عمو هايحرف از متعجب و آرام

 ...نه هنوز:_
 چیزي نداري گفتم؟حق چی شنیدي..گینمی بهشون هیچی:+

 ...بگی بهشون
 .شوممی نگران زدنشحرف سریع و تند لحن از

 .ترکدمی سرم در اشغال بوق صداي
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 .بود نزده حرف چنیناین من با وقتهیچ عمو
 گویدمی تعجب با مامان

 گفتی؟؟می داشتی!نیکی؟:+
 ...چمدون

 تاس گیج عمو هايحرف بابت هنوز که لحنی با و کنممی بلند را سرم
 گویممی
 مونلباسشویی نچیز....آها...ماشی چی؟....آها....چمدون....چیزه....:_

 ...بشورم جااین آوردم رو کثیف لباساي شده.... خراب
 .کنممی شرم امگفته که دروغی از

 این در لجبازي کندمی عمو،ثابت تهدیدآمیز و ترسناك لحن این اما
 ..نیست ايعاقلانه کار او با مورد

 ...ترسوندي کشد:منومی راحتی نفس مامان
 .زنممی کوله و کج لبخندي

 .عموست هايحرف پی اسمحو
 شده؟؟ چه یعنی

 آد؟می نهار براي هم مسیح:+
 ندارم تمرکز اصلا

 ...آدنمی امروز!نه بله؟...بله....یعنی:_
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 .شده چه بفهمم شوم،بایدمی بلند
 ندارین؟ من با کنم،کاري عوض لباسامو رممی:_
 بخوریم نهار که بیا زود:+

 .لرزندمی زانوهایم روممی بالا که هاپله ام،ازکرده ضعف
 .دهدنمی جواب گیرم،امامی را عمووحید موبایل

 .امشده نگران واقعا
 افتاده؟ اتفاقی پدربزرگ براي نکند

 .گیرممی را عمو يشماره بارهسه و دوباره
 !نیست نه،خبري

 .شوممی خیره خودم به اتاق يآینه در
 .شودمی خشک بندمگردن يستاره و ماه روي نگاهم

 ندارد،دارد؟ اشکالی که یادگاري داشتن نگه
 نه؟ نیست،مگر درستی هدیه،کار دادنپس
 کشممی آهی

 !من؟ همیشگی مراقب کجایی
 انتخاب راحتی شلوار و مانده،بلوز جااین هنوز که هاییلباس از

 .روممی سالن به دوباره کردنشان عوض از بعد و کنممی
 .هستند آشپزخانه در منیر و مامان



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1200  

 

 گویدمی دیدنم با مامان
 شدي ضعیف خیلی وقت چند این بیا...:+

 صداي که گیرممی پیش در را آشپزخانه مسیر و زنممی لبخندي
 .آیدمی آیفون

 .کنممی باز گویم:منشود،می کار به دست منیر اینکه از قبل
 .کنممی کج آیفون طرف به را راهم

 بله؟:_
 بینممی را یرشتصو بعد و شنوممی را شراره عموزن صداي

 ماییم جوننیکی:+
 .زنممی را دکمه

 .آوردمی هجوم مغزم به دوچندان نگرانی
 هفته؟ وسط روز،درست از ساعت این
 است شراره عمومامان،زن:_

 .رویممی استقبال به باهم و آیدمی بیرون آشپزخانه از مامان
 .شوندمی داخل عمو سرش پشت و عموزن

 اشطلایی هايفرفري و رسدمی نظر به هپریدرنگ عموزن يچهره
 .اندنامرتب

  .کنممی حس اینطور من است،یا آشفته هم عمو
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 گفته؟ را چیز همه من از زودتر مسیح نکند
 جون،خوبی؟ نیکی فشارد:سلاممی را دستم عموزن

 .ندارند قرار و آرام هایشمردمک
 مدهاو پیش ايمسئله گوید:یهمی و دهدمی دست مامان با عمو

 میام فهمید که هم کنم،شراره مطرح مسعود با خواستمبود،می
 ..اومد اینجا،همراهم

 کردین،بفرمایید،ولی خوبی کار گوید:خیلیمی نوازيمهمان با مامان
 ...نیست که مسعود

 گوید:نیست؟؟می عجیب لحنی با عمو
 .شودمی پخش مغزم تمام در سلول به قراري،سلول بی

 تهران کلا مسعود..حالا بخوریم نهار وید:بریمگمی لبخند با مامان
 .نیست

 .فهممنمی را اشمعنی که اندازدمی عموزن به نگاهی عمو
 !است غریب و عجیب چیزهمه چقدر
 .آیدمی در شدنبسته و باز صداي

 .بینممی سرم پشت را تعجب،مسیح کمال با و برمیگردم
 .شده خیره من به تعجب با هم او

 ..فرارکردن براي فرصتی دارم،نه حجاب نه.شوممی متوجه تازه
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 .اندریخته هایمشانه ام،رويمشکی مجعد موهاي
 .اندازممی پایین را سرم

 امسل و آیدمی جمع طرف کند،به نگاهش،معذبم با اینکه بدون مسیح
 .دهدمی بلندي
 کردمی فکر جان،نیکی مسیح اومدي کند:خوشمی نگاهم مامان
 بشینیم...بفرمایید بریم ننمیاي..بیای امروز
 چطور دونمنمی...جونافسانه گوید:راستشمی عمو

 کجاست؟ مسعود گفتی...بگم...یعنی
 محمود؟؟ شده چیزي..شمال گوید:رفتهمی تعجب با مامان

 .اندازدمی پایین را سرش عمو
 هیچی...نیستا گوید:چیزيمی آرام و کندمی من به نگاهی عموزن

 ..کوچیک خیلی جزئی تصادفِ یه فقط ...نشده،فقط
 .افتممی صرافت به

 ...بابا
 .گویدمی چه که شنومنمی دیگر

 .چرخدمی سرم دور دنیا کنممی احساس
 .کنممی سقوط قله بلندترین از من و شودمی تاریک جاهمه

 .میرممی دارم شک بدون
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 .مانممی معلق زمین و آسمان بین لحظه یک
 .اندمخومی نام به آشنایی صداي

 .بلعممی وجود تمام با را سردش عطر بوي
 .امشده اسیر اشمردانه دستان بین

 .دارم نیاز تنش گرماي به
  !حسین امام یانیکی........زند:نیکیمی اش،صدایمعیسایی دمِ با
 *مسیح*

 رویش آب قطره چند دوباره و کنممی پریشانش صورت به نگاهی
 .پاشممی

 اورژانس؟ به بزنم زنگ خواینمی قاگوید:آمی نگرانی منیر،با
 شد؟ چی قندآب گویم:نه،فقطمی و دهممی قورت را امنگرانی

 ...دهد:ایناهاشمی نشانم سریع بلندي لیوان
 آرام يضربه چند و گذارممی مرطوبش يگونه روي آرام را دستم

 .زنممی
 ...جاننیکی...نیکی:_

 .پردمی پلکش
 .کنممی دبلن کمی سرش زیر را چپم دست

 ...جانمنیکی خانم... نیکی:_
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 .کندمی باز را چشمانش آرام،کمی
 ...اومد هوش گوید:بهمی حالیخوش با منیر

 برم:خوبیمی نیکی دهان طرف به و گیرممی دستش از را لیوان
 خانمم؟؟

 !نیکی سرهم نقش دادنادامه خوبیست،براي يمنیر،بهانه حضور
 بیاورد. خاطر به اهبعد را ها هلحظ این دانممی بعید هرچند

 .دهدمی قورت را دهانش آب و کندمی باز کامل ار چشمانش
 را فاصله،من این از حال به تا!دارد شود،حقمی موقعیتش متوجه
 !ندیده
 ..پرد:باباممی جا از سریع

 ..عزیزم باش باش..آروم کنم:آروممی کنترلش دستم با
 مسیح؟ شده چی ملرزد:بابامی هایشلب و کندمی بغض

 حالش گویم:باباتمی ممکن لحن ترینصادقانه با و دهممی تکان سر
 ...کرده کوچولو تصادف یه…خوبه...بیمارستانه

 بزنی؟؟ حرف باهاش تلفنی خوايمی…بالاسرشه مامانت الآنم
 ..ببینمش خواممی فقط شود:نهمی بلند

 ..بیمارستان بریم شو باشه،آماده:_
 .رودمی اقشات طرف به ذوق با
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 .باشم آماده باید.شوم شارژ باید
 ..گیرممی را عمووحید يشماره و آورمدرمی را موبایلم

 *نیکی*
 .آیدمی مسیح موبایل زنگ صداي

 پاك را هایماشک دست پشت دارم،بابرمی شیشه روي از را سرم
 .شوممی خیره او به نگرانی با و کنممی

 .گذاردمی دنده ارکن را موبایل و گویدمی اي"باشه"
 به که ايضربه عمل..واسه اتاق بردن رو بابات بود...گفت مانی:_ 

 خورده سرش
 پرسممی ملتمسانه

 ...بگو خدا رو تو چطوره؟؟ حالش مسیح:+
 خوبه،یعنی حالش.بودم پیشش خونتون بیام اینکه که...قبل گفتم:_

 ..نیست نگرانی جاي
 گویم:چیزيمی لب زیر و شوممی خیره سنگین ترافیک به دوباره

 ...نیست چیزي نیست...
••••••••••••••• 

 .روممی عمل اتاق طرف به عجله با
 .کندمی باز را درها من از زودتر و آیدمی امشانههم مسیح
 .بینممی را راهرو،مادرم انتهاي
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 جمع چشمانش سفیدي بین عوض نکرده،در پیدا راه صورتش به خون
 .شده

 ...ترطرفآن مانی و عمو و ادهایست کنارش عموزن
 .رومیم طرفشان به بلند هايقدم با و کنممی جمع را چادرم

 شود:اومدین؟می آمدنمان متوجه همه از زودتر مانی
 خوب اصلا مامانت حال گوید:نیکیمی شوممی رد که کنارش از

 .نیست
 ...روم:مامانمی مامان طرف به و زنممی پس را هایماشک

 دوزد:اومديمی صورتم به را اشنشستهخون به هايممامان،چش
 ...میاد بهوش بابات نیکی؟الآن

 گیرم:بیامی را بازویش زیر و اندازممی عموزن و عمو به نگاهی
 ...بشینیم بریم بیا مامان...

 .شودمی کشیده دنبالم به مامان
 .گذارممی پاهایش روي را دستانم و زنممی زانو برابرش

 .خورندنمی تکان شخشک هايلب بزند،اما لبخند دکنمی سعی
 هستین؟ مامانم پیش عموشوم:زنمی بلند
 .نشیندمی مامان کنار و دهدمی تکان را سرش عموزن

 .روممی عملاتاق در طرف به دوباره
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 شده؟ چی بابام ایستم:عمومی عمو برابر
 .اندازدمی مسیح به نگاهی عمو

 چشه؟ بابام پرسم:عمومی ترمحکم
 ..داره داخلی ریزيشکسته...خون دهد:لگنشمی تکان سر عمو

 !؟بالاسرشه مغز جراح گفت که نکنم:پس...مسیح گریه کنممی سعی
 ...کننمی عمل سرشو دارن اندازد:فعلامی پایین را سرش عمو

 .فهمممی تازه را فاجعه عمق
 ...لگنش شکسته،هم سرش هم بوده،که کاري چنان ضربه
 شکستگی از مسیح هايحرف دارد،بین که هم داخلی ریزيخون

 ...شنیدم هم هایشدنده و دست
 .کنممی سقوط صندلی اولین روي

 ..نیکی:_
 شوممی خیره مسیح مضطرب صورت به و کنممی بلند را سرم

 مه رفتی،مامانت حال از گفتیم،تو که رو بابات تصادف خبر ببین:_
 ...شد شوکه
 متوجهی...داره احتیاج تو هايگرمیدل به مامانت خانمم،الآن ببین
 که؟
 دهممی تکان سر
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 ..شهمی خوب حالش مامانم بیرون بیاد عملاتاق از که بابام:+
 هشد ضبط گیرد،صداي می گوشم کنار را موبایل و نشیندمی مسیح

 خوابیدن،وقتی هابچه و شد تموم غارت که :شبآید می عمووحید ي
 حضرت بدن زیر برد دست شد،وقتی اهقتلگ گودي وارد زینب حضرت
 گفت؟؟ چی حسین

 القلیل... هذا منا گویم:تقبل می لب زیر و اندازممی پایین را سرم
  ....زینب حضرت با خودم قیاس از دارم شرم

 کجا؟ عقیله حضرت المصائب ام و کجا من
 .شودمی بلند مسیح

 ...جابه و بود کوتاه تلنگرش
 .کنممی توکل خدا به و بندممی را چشمانم

 ...لایموت الذي الحی علی توکلت
 .شوممی بلند آیدمی که در شدن باز صداي

 .آیدمی مانطرف به دکترسبزپوش
 اندوه با و اندازدمی مانمضطرب هايصورت به نگاهی

 ...بود بزرگ خیلی خون يگوید:متأسفم...لختهمی
 .ریزندمی سرم روي یخ آب از دریایی کنممی حس

  .کنممی نگاه مسیح به تبه با
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  است؟ متاسف
 که؟ چه؟براي براي

 .آیدمی عموزن يگریه صداي
 .گردمبرمی
 .لرزدمی پاهایم زیر زمین

 هاییچشم با مامان و اندگرفته را مامان هايزیرشانه مانی و عموزن
 .است من صورت در انکار ايذره دنبال دریده،به

 پرتاب پایین به راستم چشم از که اشک يقطره اولین
 .کنممی حس هایمشانه روي را مصیبت شود،سنگینیمی

 .کندمی دراز طرفم به را دستانش مامان
 .برممی پناه رویمروبه باز آغوش تنها به.چرخدمی سرم دور دنیا
 :است همین فهمممی که چیزي تنها
  ! امشده یتیم

* 
 .خوردمی در به تقه چند

 .کشممی چشمانم زیر به دستی و کنممی مرتب آینه در را امروسري
 گویم:بفرماییدمی امگرفته صداي با

 .ظاهر چهارچوبش در مسیح و شودمی باز در
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 شلوار با.زده بالا بازو تا را هایشآستین و پوشیده مشکی پیراهن
 ...مردانه مشکی جین

 !بابا
 دامادت؟ تازه براي عزا لباس پوشیدن نبود زود

 گیرم:جانم؟می دست اند،باریخته یرونب تازه که هاییاشک
 هست؟ اجازه:_
 .نشینممی تخت روي و دهممی تکان سر

 ...مسیح شدم گذارم:تنهامی صورتم روي را هایمدست
 .کندمی باز را ها اشک بغض،راه

 .سوزندمی و جوشندمی چشمانم هايچشمه دوباره
 .پیچدمی اتاق در سوزناکم هقهق صداي

 حس امشانه دور را مسیح دست شدنگذرد،حلقهمی که لحظه چند
 .کنممی
 .محکمش آغوش به دارم نیاز

 به دارم نیاز.دهدنمی هوس بوي اسپاکی دانممی که آغوشی
 .حمایتش

 ...نیستم تنها بدانم که
 ..همیشه است،تا مراقبم بگوید دوباره که
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 کنم؟می محروم سرمهم آغوش از را خودم دلیل کدام به من اصلا
 زار دلته از و دوباره و کنممی پنهان اشسینه و کتف بین را سرم

 .زنممی
 ...خالیت،بابا است،جاينشدنی پر چقدر
•••• 
 ..پاك را هایماشک و کنممی بلند را سرم

 ....نیکی:_
 .کنممی نگاهش

 ...گفتن براي کندمی پا آن و پا این
 ..کرد نخواهد مخ را کمرم اندازه این چیزهیچ دیگر.جانمسیح بگو
 ...پدر دادن دست از غم باشد سخت قدراین کردمنمی فکر

 !یازهرا
 ..شنومجان،میمسیح بگو:+

 .گویممی دل ته از را جانش
 !کرده تنهایی،مهربانم

 ...ببیندت خوادمی عمومحمودت:_
 .شوممی زدهشگفت

 این شعور و فهم برابر در.گیردمی را وجودم تمام بهت لحظه یک
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 .متعجبممرد،
  ...من پیش یش"بابا" نام آوردن از دارد شرم

 ...کند. می خطاب من عمومحمود را پدرش
 ..بریم دهم:باشهمی تکان سر
 ..دیگه وقت یه واسه مونهنه،می اگه خوبه؟؟ حالت مطمئنی:_

 زنم:خوبممی جانیکم لبخند
 .رویممی پایین هاپله از باهم
 ..مشکی روبان بابا،با خندان سعک از پر و شده خدمتکار از پر خانه
 ..گلاب بوي و حلوا و خرما هايظرف
 .عموست کار هااین يهمه

 .است گاهتکیه که..هست که خوب چقدر
 ...را بابا خالی جاي که

 .کند پر تواندنمی وقتکس،هیچهیچ را اشخالی نه،جاي
 .امکرده بغض

 ..سرپشت کوه دادندست از سنگینی به بغضی
 ...مصیبت داغیِ به بغضی
 ...دنیا تمام ياندازه به بغضی
 را صورتم اجازهبی که هاییاشک و شوندمی پر ناخودآگاه هایمچشم
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 .کنندمی خیس
 .شودمی مچاله قلبم لحظه یک

 .دهممی تکیه نرده به و بندممی را هایمچشم
 .بمیرم و کنم کوبسنگ که است الآن کنممی حس

 خوبی؟؟ زند:نیکیمی صدایم مسیح
 .کشممی عمیقی نفس و کنممی باز را هایمچشم
 ینپای و بالا کشیدن نفس هربار با که اندگذاشته قلبم روي ايوزنه
 .شودمی
 من؟ به بدي رو دستت خوايمی:_
 .گردمبرمی طرفش به
 .کندمی نگاهم نگرانی و مظلومیت با

 ..باش مسیح،مطمئن خوبم:+
 .برسم عمو به تا دارمبرمی کممح و ترسریع را مانده هايقدم
 .گممی اندازد:تسلیتمی من به نگاهی عمو
 ..طورهمین فشارد:منممی را گلویم ترمحکم بغض يزدهچنبره مار

 رو چیهمه کنم،ولی مشورت مامانت با دهد:خواستممی ادامه عمو
  ...و تدفین و مراسم واسه.بدونم هم وتور نظر خواستم.من به سپرد

 ...را کسی،قلبمبی و زندمی نیش را هایمگلویم،چشم در خفته مار
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 ...نداریم رو کسی شما جز به که ما عمو... دونینمی صلاح هرچی:+
 دخترم...به نباش گیرد:نگرانمی را بازوهایم و دهدمی تکان سر عمو

 فقط خواستی چیزي اگه..کنیممی برگزار رو چیهمه شکل بهترین
 ...بگی بهم کافیه

 لازم هست،چیزي مسیح تا ولی...محبتتون از زنم:ممنونمی لبخند
 ..ندارم
 .گویممی راست

 .گشته مامان و من دور پروانه پدري،مثلبی ساعتِ چند همین در
 ..راحته خیالم دهد:پسمی تکان سر عمو

 من يکارخونه سایت روي رو گفتم،خبر شرکت هايبچه از تا چند به
 رو پذیرایی وسایل.بیاد طرف،مهمون هر از که الآنه..گذاشتن بابات و

 ...اومدن خدمتکارام ، بگیره اشرفی گفتم
 خواي؟؟نمی ايدیگه چیز..باش مامانت پیش فقط تو
 ..نکنه درد شما دست:+

 رو بابات من...من... نیکی...استدهد:وظیفهمی فشار را بازویم عمو
 داشتم...خیلی دوست خیلی

 بشم، شما عروس دارم دوست شنید یهم...وقت دهم:باباممی تکان سر
 ...زد برق چشماش نگفت،ولی چیزي
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 .اندازدمی پایین را سرش عمو
 .کنممی پاك را هایماشک

 ....بابا شده تنگ برایت دلم
••••• 

 .پیچدمی گوشم سرسراي در اشگرفته و مهربان صداي
 .کنممی پاك را هایماشک

 ریزدمی اشک خط طرفآن هم او دانممی
 که کردنمی گریه قدراون زهرا رسول،حضرت حضرت شهادت عدب:_
 ..کردن اعتراض هاسایههم

 روز یا بگو زهرا گفتن:به امیر حضرت مدینه،به نشناسنمک مردم
 ...شب کنه،یا گریه

 ...کردن فاطمه،ظلم حضرت حق در اومدن هاخوانروضه بعضی
 درشپ فراق در زهرا حضرت تنفگ بعدش و گفتن رو روایت این

 ...کردمی گریه اینجوري
 از واسه نه زهرا حضرت يگریه دونیمدونیم،میمی تو و من ولی

 ....بود امیر حضرت مظلومیت براي پدرش،که دادندست
 امیرالمومنین تنهایی پدرش،ناراحت شهادت از بیشتر زهرا حضرت

 ...بود
 ...داري بغض دونمعزیزدلم،می
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 ...یتنهای دونممی...ناراحتی دونممی
 کن خالی رو کن،خودت گریه
 باشه؟...عمو دلجان نکنی ناشکري ولی

 لرزد:عمو؟می صدایم
 عمو؟ جان:_
 ...بخون روضه واسم:+
 عزیزدلم؟ بخونم واست ايروضه چه:_
 ...بخون زینب حضرت يروضه واسم:+
 *مسیح*

 .اندازم می اطراف به نگاهی
 عمووحید از خبري نشسته؛اما زمین به انگلستان پرواز که شد اعلام

 .نیست
 کپزش دست به را پدربزرگ از پرستاري و شنید؛رسیدگی که را خبر

 راهی باد و برق سرعت به خودش و سپرد سیاوش دوستش و معالجش
 .شد ایران

 .کنم می خروجی هاي گیت به نگاهی دوباره
 پشت از آشنایی صداي که بروم پرواز اطلاعات طرف به خواهم می

 .آید می سرم
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 ...جان مسیح:_
 .گردم برمی

 .ایستاده سرم پشت عمووحید
 طولانی ي گریه از خبر زیرشان گودي و است سرخ سرخ هایش چشم

 .دهد می اش
 .بگیرم را خودم جلوي توانم نمی

 .کنم می بغلش محکم
 .بودم نیکی گاه تکیه من چندساعت همین در

 ...سخت است،خیلی سخت بودن گاه تکیه
 .گذارم می وعم ي شانه روي را سرم

 اهمیتی چه کرد،اما خواهند خیس را پیراهنش هایم اشک دانم می
 دارد؟

 .برگشته عمووحید که است این مهم
* 

 .فرورفته باري ماتم سکوت در خانه
 ...این کنم،خسته می آماده قهوه گویم:براتون می عمو به رو

 می جانی کم لبخند و گذارد می ام شانه روي را دستش
 ...ببینم رو نیکی اول میدم یحترج.زند:ممنون

 من و گفت مسیر طول در عمو که بود اي جمله تنها "چطوره؟ نیکی"
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 "داغون"دادم: ممکن حالت ترین تلگرافی به را پاسخش هم
 اش شقیقه روي سفید موي تار چند روي نگاهم و گذرد می کنارم از

 .ماند می ثابت
  نداشت،داشت؟ سفید دیدم،موي را عمو که آخر بار

 است؟ سخت اینقدر برادر داغ
 .روم می بالا ها پله از سرش پشت
 می اتاقش روشن چراغ به رسد؛نگاهی می که نیکی اتاق در جلوي
 .اندازد

 خبر فاطمه دوستش به باید...کن پیدا رو نیکی موبایل جان مسیح:_
 ...مفیده خیلی نیکی براي حضورش...بدیم

 .دهم می تکان سر
 .شود می وارد و ندز می در به تقه چند عمو

 گوش نیکی ي خفه هق هق صداي به و ایستم می در کنار مظلومانه
 ...سپارم می

 و بسوزم باید هم بین؛من این در نیست.. دیدم معرض در نیکی
 ..بسازم

 دیگران دست به را کردنش آرام و ببینم را همسرم شدن آب باید
 ...بسپارم
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 .زند می تشر قلبم به عقلم
 ...نیست ها رفح این وقت الآن

 من و کند آرام را نیکی باید چطور داند می هرکسی از بهتر عمووحید
  .خواهم نمی نیکی؛هیچ آرامش جز

 را اش شده ضبط صداي برایم کرده تصادف عمومسعود فهمید وقتی
 برایش را این است ناآرام نیکی کردم حس هرگاه گفت و فرستاد

 کنم. پخش
 می متوجهم عمووحید که بروم کنار در جلوي از خواهم می

 ...شود:مسیح
 می من به رو مطمئن سپس و کند می نیکی به پرسشگر نگاهی

 وایسادي؟ بیرون اون چرا تو گوید:بیا
 .شوم می وارد و کشم می موهایم به دستی

 !نه
 ...کرد خواهد رسوایم قلب ضربان این

 .ببینم را نیکی خواهم می که است اول بار انگار
 .نشسته روشنش سبز ي سجاده روي فطر یک بینمش.. می

 .است جاري چشمانش از همچنان اشک و کرده سر چادرنماز
 تا کند می اشاره هم من به و نشیند می رویش روبه عمووحید
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 .بنشینم
 .آمده درد به قلبم

 ...نیست آسان من نیکی،براي ي گریه دیدن
 ...است آتش در پازدن و است؛دست مرگ خود

 ...است ياست؛نابود شدن ویران
 .نشینم می زمین روي دورتر کمی

 نمی دور نظرم از هایش لب لرزش انداخته،اما پایین را سرش نیکی
 .ماند

 .نکنم نگاهش کنم می سعی
 .گیرد می را دستانش و نشیند می رویش به رو عمو
 .کند می گریه بلند بلند و ترکد می نیکی بغض دفعه یک
 .لرزد می دلم

 .لرزد می وجودم
 ..بیاورم طاقت را اش گریه بتوانم که نیستم مرد رآنقد من

 .گیرد می بغل در را سرش عمو
 . آیم می بیرون اتاق از و شوم می بلند کلافه

 یم تکیه دیوار به را گیرم؛سرم می بغل را نشینم،زانوانم می در جلوي
 ...دهم می گوش عمو دلنشین ي زمزمه به و دهم
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 می فرو هایم اشک چرا دانم ینم فهمم؛اما نمی را هایش حرف معناي
 ...ریزد

 بْکِفَا ءٍلَِشیْ بَاکِیاً کُنْتَ إِنْ شَبِیبٍ ابْنَ یَا گوید: می زیرلب شنوم می
   عَلِیٍّ بْنِ لِلْحُسَیْنِ

 ...گیرد می اوج نیکی ي گریه
 .گذارم می زانویم روي را سرم

 .گیرند می سبقت ریختن هایم،براي اشک
 *نیکی*

 .اند آورده را بابا
 .اند کشیده پارچه رویش و خوابیده...تابوت درون

 .اند گذاشته خالی قبر خاك،کنار روي را تابوتش
 ..نیست یادم هیچ

 از و اش خداحافظی نماز بابا؛از دیدن اینجا،از به آمدنمان از
  ...تشییعش

 خواست به و کشید طول عمووحید آمدن تا روز دو دانم می فقط
  عمووحید. مدنآ بعد به شد موکول من،تشییع

 نمازش... و دفن و کفن هنگام برادرش که بابا... خاطر به فقط
 .کنم می سقوط بابا کنار
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 .کشم می اش پوشیده صورت روي و برم می جلو دست ناخودآگاه
 .شده تنگ صدایش براي دلم

 سینه روي را صورتمام. کرده خم کمرآمده؛ سرم که بلایی تصور از
 .گذارم می اش

 ..است سرد
 ...سرد سرد

 .آید نمی صدایی
 ...ندارد ضربان

 !نه
 .زند نمی قلبش

 ...رفته بابا
 .گویند می اش شده بسته همیشه براي چشمان را این
 ...رفته بابا
 .دهد می گواهی تنم سیاه پیراهن این و گریان جماعت این
 ...رفته بابا

 .اند شده خم مصیبت بار زیر کمرم کنم می حس
 .کنم می حس هایم هشان روي را پدري بی داغ

 .آمده بند نفسم انگار
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 .فرستم می هایم ریه داخل عمیق را هوا و بندم می را چشمانم
 .است فایده بی

 .ام آورده کم اکسیژن
 .رقصد می چشمم پیش مرگ

 .رود می سیاهی چشمانم
 .کوبد می ام سینه دیوار و در به را خودش توان تمام با قلبم

 .خواندم می نام به صدایی و گیرد می بر در را کمرم دستی
 و کنم می باز را نشیند،چشمانم می صورتم روي که آب خنکاي

 "یازهرا"زنم: می فریاد وجودم اعماق از ناخودآگاه
 .شود می برداشته دوشم از بار

 .شوم می سبک
  .شود می جاري دوباره هایم اشک

 .گذارند می قبر داخل را بابا من هاي گریه و مامان بهت میان در
 .شود می قبر وارد گفتن تلقین براي عمووحید

 .شود می فشرده قلبم
 .ام شده تنها

 ...کس بی
 ...نگرانم
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 .مادرم ماندن تنها نگران
 ...خودم پناهی بی نگران

 ...هستم بابا نگران ها این تمام از بیشتر اما
 ...قبرش اول شب نگران

 .زنم می زار دل ته از
 ...ام درگذشته تازه جوان پدر براي و خودم مادرم،براي براي

 *مسیح*
 کنار چشمانم جلوي از نیکی ي ترسیده چشمان و پریده رنگ صورت

 .رود نمی
 .شده ها مرده لال،شبیه زبانم

 عمووحید ي شانه روي سرش لحظه عمو؛یک دفن هنگام که لحظه آن
 ..دادمش دست از کردم افتاد؛احساس

 داد؛وقتی ماساژ را کمرش عمو و پاشید آب صورتش روي که مامان
 زد:یازهرا داد و کرد باز را چشمانش مظلومانه

 ...بمیرم که است الآن کردم حس
 .کاود می را اطراف زده بیرون حدقه از چشمانی با

 اشک همینطور و داده تکیه فاطمه دوستش نشسته،به ها خاك روي
 .ریزد می
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 ...نگرانم
 ...اش سلامتی نگران
 .کنم پیدا را مووحیدع تا اندازم می اطراف به نگاهی

 ...دارم نیاز حضورش به نیکی کردن آرام براي
 .کشانم می مامان کنار را خودم

 کجاست؟ عمووحید:_
 زیر را مجعدش موهاي کند می سعی و کند می پاك را هایش اشک
 .کند پنهان اش مشکی شال

 ...مهمونا ي بدرقه براي رفتن مانی با:+
 .کوبم می چپم دست کف روي را راستم دست پشت

 ...باشه نیکی پیش باید عمو الآن...بابا اي:_
 .کند می نگاهم چپ چپ مامان

 هدیگ هروقت از بیشتر الآننیکی... پیش اي؟برو کاره چی تو پس:+
 ...داره نیاز بهت اي

 .روم می نیکی طرف به معذب و ناچار
 همین من جان کشد:نیکی می کنار را دیدنم؛خودش با فاطمه
 ..بزن صدام داشتی کاري...اطرافم

 .دهد می تکان سر نیکی
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 .کند می نشینم،نگاهم می کنارش
 .کنم می زند؛سقوط می آتشم لرزانش صداي

 ....مسیح شدم مظلومیتش:یتیم براي میرم می
 *نیکی*
 می سرم گاه تکیه را ام چانه و گیرم می بغل را زانوانم هایم دست با

 .کنم
 .کنم می برآمده خیس هاي خاك به نگاهی
 !بابا سنگین و سرد روانداز

 می صدایم و اند کرده پیدا هایم گونه روي همواري راه هایم اشک
 شده؟ سرد اینقدر اردیبهشت کی از.لرزد

 !مسیح شدم یتیم:_
 !گویم می را دلم.شنوم می را شکستنش صداي

 ..نیست بابا که بودم نکرده باور پیش لحظه چند تا انگار
 ..رفته که
 !ام شده یتیم که
 ...واژه این دارد تلخی ي مزه چه
 .است غربت از پر
 ...تنهایی از پر
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 زن صداي بندش پشت و گیرد می قرار ام شانه روي ظریف دستی
 عزیزم بریم دیگه بهتره جان شنوم:نیکی می را عمو

 کشم می بابا آرامگاه نزدیک را خودم
 ...بمونم اینجا خوام می نمیام... من:_
 ...که اینجوري آخه:+

 شده دود:چی می عمو زن کلام میان عمووحید ي مردانه ايصد
 خانم؟ شراره
 .کشم می خاك روي دست هایشان حرف به توجه بدون
 .است من ماندن سر بحث

 .هستند من منتظر ها مهمان و است زشت اینکه سر
 ...باشم مسلط خودم بر الآن باید اینکه سر
 !بابا؟ دانند می چه ها این
 ...شده تلنبار دلم روي ام دخترانه ايه حسرت دانند می چه
 ...من به تو و دارم نیاز تو به من هرکسی از بیشتر الآن دانند می چه
 می راضی را عمو زن و سپارد می مسیح به مرا عمووحید شنوم می

 ..برسانند انجام به باهم را داري مهمان سنگین ي وظیفه تا کند
 .نیست مهم

 ...کدامشان هیچ هاي حرف
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 شان... ترحم سر از هاي نگاه...ها مهمان درگوشی هاي پچ پچ حتی
 به او و دارم نیاز بابا به من هرکسی از حالا؛بیشتر که است این مهم
 ...من

 ..گذارم نمی تنهایش
 ..کنم نمی رهایش ها ساعت ترین سخت در

 .زنم می صدایش شود،آرام می خلوت که برم و دور
 !هدف بی

 !دهد وابج شاید که امید این با تنها
 ...بابا:_

 .شوند می بلند زهرا بهشت درختان از یکی روي از کلاغ چند
 .زنم می صدایش یتیمی بغض با دوباره

 .....بابا:_
 .آید می هایی قدم خش خش صداي
 خوانمش می استیصال با و بلندتر

 ....بابا:_
 .ندارم طاقت دیگر

 خودم و دهم می سیل رخصت هایم اشک به ، کنم می آزاد را صدایم
 .اندازم می بابا روي را
* 
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 .گذشته دقیقه چند و ساعت چند دانم نمی 
 .آیم می خودم به قرآن تلاوت صداي با

  .کنم می بلند را سرم
  آورند. می هجوم پناهم بی قلب به تنهایی و نگرانی

 ترسم... می گیرد. می را وجودم اضطراب
 .برگردم ترسم می

 !نباشد و برگردم
 .زنم یم دلهره،صدایش با

 ..ترسم می
 !نباشد:مسیح که ترسم می
 جانم؟:+

 .شود می سرازیر وجودم در آرامش
 .دزدم می او از نگاه دوباره
 .کشم می خجالت هایش محبت و او از بگویم اگر نیست دروغ

 کجاست؟ از قرآن صداي:_
 ..خونه می داره پیرمرد یه:+
 بخونه؟ بابا سر بالا بیاد بگی میشه:_
 ...ماعزیزم،حت آره:+
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 . شنوم می را بلندش هاي گام صداي.شود می بلند سرعت به
 .اندازم می بابا عکس قاب به نگاهی

 ...نیست قاب،سازگار کنج مشکی روبان با اصلا لبخندش
 ام شکسته دل به خیزد؛نمک برمی هایم ریه اعماق از آه؛ناخودآگاه

 .اندازد می جانم به سرما و زند می
 .ایستند می سو آن مردانه کفش جفت دو

 .شناسم می را مسیح هاي کفش
 زمر تا را پیرمرد،قلبم صداي که بدهم سلام تا کنم می بلند را سرم

 ...دخترم برد:سلام می جنون
 !دخترم

 .دوزم می بابا به و گردانم برمی راه ي میانه را سرم
 .دهم می را پیرمرد سلام جواب زیرلب
 .نشیند می کنارم مسیح

 بخونم؟ مان:چیروی روبه هم پیرمرد
 .گردم برمی مسیح طرف به
 .شده خیره هایم اشک به غصه با

 ...بخونین یاسین لطفا یاسین...:_
 زهرا،بالاي بهشت در غروب دمادم پیرمرد،در محزون تلاوت صداي
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 .پیچد می بابا سر
 .گیرم می بغل را خودم دوباره

 !بابا شده تنگ برایت دلم
 ....فتر خواهی زود اینقدر دانستم می کاش

**** 
 .شوم می خانه وارد که شده تاریک هوا

 .سرم پشت هم مسیح
 ایستاده ها مهمان ي بدرقه و استقبال به مانی و در؛عمووحید جلوي

 .اند
 .گذرم می کنارشان از و دهم می سلام زیرلب

 .بایستم کند می مجبورم و گیرد می را دستم عمووحید
 نیکی؟ خوبی:+

 ...:خوبمآیند می کش هایم نه!لب که لبخند
 .کند می نگاهم نگرانی با عمو

 چیده حیاط فرش سنگ دورتادور بزرگ و کوچک هاي گل دسته
 .اند شده

 .شوم می خانه وارد و گذرم می کنارشان از
 .است مهمان از پر خانه

 .نشسته عمو زن و عمومحمود کنار مجلس صدر در مادرم
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 موهایش روي مرتب روسریش و پوشیده مشکی و ساده پیراهنی
 .نشسته

 .روم می جلو
 .من کند،برخلاف نمی گریه

 .زنم می زانو مامان برابر اما کند می باز جا برایم عمو زن
 .گیرم می هایم دست بین را هایش دست

 .کنند می نگاهم دارند ها مهمان دانم می
 .اندازم می مامان هاي چشم به نگاهی
 !فروغش بی زیباي هاي چشم
 .گذارم می زانویش روي را سرم

 !نیست کرد؛مهم خواهند خیس را پیراهنش دامن هایم اشک
 او و دارم را مامان خدا از بعد دنیا؛من دار از دیگر که است این مهم
 ..را من
 هم من اما نیست رسمی عزاداري مجالس با متناسب رفتارم دانم می
 .دارم دل

 .رسیده انفجار مرز تا که دلی
 .بمونه تنها نذاشتم ..بودم. کنارش رو اول شب مامان:_

 .دستام همین با.کردم صاف خودم رو برش و دور هاي خاك مامان
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 .دهم می نشانش را هایم دست و کنم می بلند را سرم
 .است خیس خیس من صورت کند؛اما نمی گریه هنوز

 ...بودن شکافته سرشو عمل خاطر دیدي؟به صورتشو مامان:_
 دیدي؟

 ندیدي؟
 .دیدم دقیق من

 ...بود بخیه جاي سرش پس تا پیشونیش لايبا این از
 و اندازد می گردنم دور دست طاقتی بی با و نشیند می کنارم عمو زن

 .کند می گریه
 .کند گریه تا مانده هنوز اما افتاده چین مامان هاي چشم ي گوشه

 ببینه؟ نداشت طاقت بود شکسته که من پاي مامان یادته:_
 م؟آورد طاقت چرا دیدمش؟من چجوري من

 ...ببین مامان
 رفته....براي نیست... بابا دیگه..خودت و منم دیگه...نیست بابا دیگه

 ...همیشه
 شنیدي؟ میگن که قیامت به دیدار
 ...قیامت به شد موکول بابا با ما دیدار
 .افتد می دستم روي مامان اول اشک قطره
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 .کنم می نگاهش ناباوري با
 .ریزند می تر سریع سوم دوم قطرات

 !شد متما
 .رسیدم هدفم به

 .کرد می دق شک ریخت،بدون نمی اشک مامان اگر
 .کنند می گریه بلند صداي با دو هر و کند می بغل را مامان عمو زن

 .شوم می بلند
 ....ویران را قلبم و کردم نابود را مامان؛خودم کردن گریه براي

 .روم می اتاقم طرف به
 .کنم میت مس غسل باید
  آخر بار بابا،براي نبوسید و کردن بغل

 *مسیح*
 .گذرد می عمو مرگ از هفته یک
 .عموست هفتم مراسم فردا
 .گذشت نیکی گاه بی و گاه هاي گریه با روز هفت این

 .نداشتم برایش اي چاره و آورد می هجوم قلبم به که هایی غصه با
 .ها مهمان مدام آمد و رفت با
 ...عمو زن سکوت گاهی و گریه با
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 .مجالس مرتب برگزاري مانی،براي بیشتر و من ايه دوندگی با
 عمووحید؛و و نیکی شب آخر هاي دورهمی با همه از تر عجیب و

 ...اتاق در پشت من حضور
 ینیک هاي گریه و عمووحید هاي خوانی بگویم؛مرثیه بهتر و ها قصه با
 ...من البته صد و

 .کرده آب هم مرا سنگ عمووحید،دل هاي حرف
 نشین دل صداي با نیکی اتاق در پشت ها شب را هایم بغض

 .کنم می خالی عمووحید
 دست و نیکی ي ضجه صداي زند؛این می امشب که هایی حرف اما
 .است شبی هر از تر شده،عجیب مشت غصه شدت از که من

 .آید می پایین کم کم نیکی ي گریه صداي
 پاك را هایم اشک و شوم می بلند.شود می قطع هم عمووحید صداي

 .کنم می
 .ایستم می عمو انتظار به

 .است بساط همین شب هر
 .آید می بیرون اتاق از بعد و بخوابد نیکی تا کند می صبر عمو

 به حرفی هیچ بی و کند می راحت"خوابید" ي جمله یک با را خیالم
 .رویم می هایمان اتاق طرف
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 .است متفاوت ماجرا امشب اما
 .بندد می را اتاق در آرام و آید می بیرون عمو

 ...خوابید:_
 زنم:عمو؟ می صدایش که برود خواهد می
 .گردد می بر
 .زنند می برق هایش رو؛اشک راه روشن تاریک در
 نه؟ دیگه,مگه بود گفتین؛دروغ امشب که حرفایی عمو:+

 .نشیند می هایش لب روي محوي لبخند
 حرفا؟ کدوم:_

 .کنم کنترل را ام شده مشت دست کنم می سعی
 می نیکی به ساله سه ي دختربچه این راجع که یحرفای همین:+

 ..خوندیدن که شعرایی همین...گفتین
 شود می غمگین اما عمیق لبخندش

 ....مسیح...کاش بود دروغ کاش:_
 یه حق در رحمی بی همه ممکنه؟این چطور آخه... ولی:+

 خانم اون و دیوار و در راجع که هم هایی حرف اون اصلا...خونواده
 ...گفتین

 .روند می فرو دستم داخل انگشتانم کنم می حس
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 گذارد می ام شانه روي دست عمو
 بیشتر خواي می...واقعیته اینا ي همه ولی مسیح میفهممت:_

 بدونی؟ راجعش
 چرخانم می را گردنم شدت به
 ....اصلا نه نه:+
 شبا این خودمو بغض فقط من اما کنین... می فکر چی به دونم می

 ...نداشت ربطی میزدین که حرفایی به...مکرد خالی در این پشت
 .دهد می تکان سر عمو

 حواست رفتم من اینکه بعد مسیح...نگفتم چیزي که من...باشه:_
 .باشه نیکی به حرفا این از بیشتر

 کنارش که سختته چقدر کردي...میدونم مردونگی خیلی روز چند این
 ..اشب ششپی توقع بی همینجوري لطفا ولی کنم می درك باشی؛کاملا

 می زنگ گوشم در اولش بخش فقط عمو هاي حرف تمام از
 "..رفتم من اینکه زا بعد"خورد
 .گیرد می را وجودم تمام واهمه

 ....نیکی برود...پس عمو اگر
 آورم می زبان به را ترسم

 برید؟ برید؟کجا:+
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 ..باشم باید دونم گذاشتم؟می تنها رو بابا است هفته یه میدونی:_
 بابات و مامان داره... رو تو الآن خداروشکر نیکی خب ولی

  ...تنهاست تنهاي اونور بابا ولی...هستن
 بایدرو... درمیونش یکی هاي نفس و وضعیتش دونی می خودت
 ...باشم پیشش

 نیکی....؟؟؟ پس:+
 بهت سایتو یه آدرس فقط...هستی تو چون راحته خیالم:_

 ...بذار نیکی واسه و کن دانلود ازش مداحی یه میدم؛هرشب
 ....عمو آخه:+

 بده مردونه نیکی...قول جون و تو دهد:جون می فشار را ام شانه
 چرا؟ دیگر تو عمو

 ینیک براي قلبم منحصرا و تماما است وقتی چند من دانی می که تو
 .زند می

 .شده هایم سلول و من از جزئی بودن او مراقب
 ...نخواه من از قول

 ....عصبانیم خودم دست از قبلی قول بابت هنوزم که
 .....نیستم هایی میدان چنین مرد من
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 *نیکی*
 .گذشت ماه سه
 !بابا گذشت رفتنت تلخ روز از ماه سه
 .شده ات،یتیم نیکی و نیستی که است ماه سه
 .ندارد را ساله سه ي روضه تحمل دخترت که است ماه سه ، بابا

 !گذشت ماه بابا،سه
 می کند،فراموش می کم را محبت است،دوري سرد خاك گفتند می

 !کنی
 است؟ بزرگی همان به داغت کوه هنوز چرا اما

 ...دارم اول،غصه روز مثل هم هنوز گویم نمی
 ...خب اما

 .درآورده پا از را دخترت دلتنگی
 !جویایی،خوبیم ما حال از اگر

 .الحمدلله
 ..را مسیح و داریم را خدا

 .است راحت چیز همه از هست؛خیالم که مسیح
 .ببرد یادمان از را تو رفتن که نهبودنش،

 .است حضورش،دلگرمی اما
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 .است پشتوانه
 .است خوب هم مامان
 .کند نمی گریه
 .داشتی دوست تو که است همیشه،همانی مثل
 .محکم و مغرور و موقر زن یک

 .کند نمی گریه هم هنوز
 می اتاقش در پشت از را هایش اشک ها؛صداي شب بعضی فقط

 .شنوم
 .هستند هم عمو زن و عمو

 .شکنند می را خانه سکوت و آیند می ها شب بعضی
 .ایستاده کنارم برادرانه که هم مانی

  .کرده بهتر را بابا،حالمان بودنشان
 آید. می ها کلاغ قارقار صداي

 .اندازم می آسمان به نگاهی و کنم می بلند را سرم
 ین؟ماش تو برم ایستد:من می کنارم و شود می بلند بابا کنار از مسیح
 .ام داده یادش را خواندن فاتحه
 بابا آرامش براي پرسید برگشت؛مسیح عمو که اول هاي شب همان

 بکند؟ تواند می کاري چه
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 .دادم یادش را توحید و حمد ي سوره هم من
 . میام الآن زنم:منم می لبخندي و کنم می نگاهش

 .کنم می تعقیب را رفتنش نگاه با
 ...کرده کرده؛دویده؛گریه تن به شکیم من پاي هم که است ماه سه

 .کرده ثابت دل و جان با را اش مردانگی
 .شود دور تا کنم می نگاهش لبخند با آنقدر

 .گردم برمی بابا طرف هب
 قلبم در قبل از بیشتر را خودش اینکه از بابا؟ بگویم دامادت از برایت

 دامادت؟ از بابا کرده؟بگویم جا
 گم می تسلیت:_
 .شوم می شوکه اش مردانه يصدا شنیدن از

 ...لحنش و صدا شناخت از نیستم مطمئن
 .گردم برمی

 .است خودش
 .ریخته بهم موهایش و شده بلند کمی هایش ریش

 .شوم می قدم پیش کردن سلام نوجوانی،در عادت به
 سلام:_

 .کند نمی نگاهم



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1242  

 

 .ایستد می بابا طرف آن و آید می جلو قدم چند
 ...گم می سلام؛تسلیت:+
 .دهم می تکان رس

 .کوبد می سنگ روي بار چند را انگشتانش و نشیند می
 .شوم می خیره بابا عکس به ناخودآگاه

 .روند می رژه چشمانم جلوي خاطرات
 .کشد می تیر سرم در چیزي کنم می حس
 .کنند می کجی دهن تنهاییم به زندگیم مردان خالی جاي

 .نیست که بابا
 .است دور کیلومترها که عمو
 ...یحمس
 ...بودي اینجا کاش مسیح آه

 .شود می بلند سیاوش
 تاریخ به بعد و کند می پرواز بابا نام روي عکس از نگاهم
 پنج و نود اردیبهشت یکم و بیست.زیرش

 .باشه آخرتون غم.کنه رحمتشون خدا:+
 .کنم می اکتفا رسد می ذهنم به که اي واژه اولین گفتن به
 ممنون:_
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 .آورد می بالا را سرش
 .شده خیره سرم پشت جایی کند؛به نمی نگاهم

 عرض براي منزل بیام خواستم.تهران اومدم سفرکاري یه براي:+
 .بشن مادر،ناراحت شاید گفتم تسلیت؛ولی

 .بخونم اي فاتحه یه بیام که گرفتم وحید از رو ردیف شماره
 .کردم زیارتتون اینجا که بود اقبالیم خوش از

 من بد بخت زا مطمئنا گویم:و می دل در
 .شوم می خیره راهش راه اي سرمه پیراهن ي یقه به

 .کنم نمی نگاهش هم من
 به هم بودین فرستاده اول روز که گلی دسته...کردین لطف:_

 جبران هاتون شادي تو شاالله ان.کردین شرمندمون.رسید دستمون
 .کنیم

 .تعارف همه این از ام شده خسته
 .برود زودتر کاش

 .نیست خوبی اطراتخ حضورش،یادآور
 ..مسیح

  .بودي اینجا کاش
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 کند. می طلب را حضورش امنیت دلم
 کند می پا آن و پا این سیاوش

 اجازتون با برم دیگه من خب:+
   آوردین. تشریف کردین لطف:_

 خب.باشه آخرتون غم امیدوارم.بود وظیفه انجام دارین +:اختیار
 دار دیگه....خدانگه

 .زنم می صدایش که برود خواهد می
 آقاسیاوش؟:_

 .گردد برمی
 .کند نمی نگاهم بازهم

 .کاوند می را سرم پشت چشمانش
 .کنین حلالش:_

 .آید می بالا و لغزد می بابا عکس روي نگاهش
 می پایین سریع و کند می توقف چشمانم روي ثانیه هزارم اندازم به

 .افتد
 .دیدمش که اولی بار مثل درست

 .غمگین کمی سرعت؛اما همان با
 نبخشد،...؟ را بابا اگر
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 ي اجازه و اند کرده تحصن هایم پلک پشت ، معترض هاي اشک
 .خواهند می انقلاب

 .لرزند می هایم لب
 .بگیرم را هایم اشک سقوط جلوي تا دهم می تکان را سرم

 ...بابام؛.کنین حلالش کنم می خواهش:_
 .سوزند می چشمانم

 .گرفتم خودم رو ایینه تصمیم اما.کردن بدي شما حق در بابام:_
 رو بدي روزاي هممون.نیست قشنگ اصلا روزا اون یادآوري دونم می

 .گذروندیم
 ..خشینبب رو بابام تا بیافتم پاتون کنم،به التماستون حاضرم الآن اما

 .دوخته هایش کفش به را سردش نگاه
 .کند می سکوت لحظه چند
 .دارد حق
 حیاط دبوار به و گرفت را کتش ي یقه بابا که افتم می روز آن یاد

 ...کوبید
 .شد له پا و دست زیر که هایی گل

 .دارد حق
 .کنم می نگاه را خاکیم هاي ناامید،کفش و اندازم می پایین را سرم
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 .کردم حلال:+
 .انداخته پایین را سرش او اما کنم می بلند سریع را سرم

 بااجازه:+
 .گیرد می فاصله من از سرعت به و کند می گرد عقب

 .گردم برمی بابا طرف به و کشم می راحتی فسن
 .پوشانده را صورتم کل لبخندي

 !بابا
 ...بخشید را تو او
* 

 .شوم می ماشین سوار
 شدي معطل ببخشید:_
 را کولر ي درجه و برد می ام؛دست انداخته گل هاي گونه دیدن با

 .کند می زیاد
 ..شدن سرخ لپات...موندي آفتاب زیر خیلی:+

 .کشم می مصورت به دستی
 ..وایسم شدم مجبور.اومد مهمون رفتی که تو:_
 بود؟ مهمون؟کی:+
 .دهم می قورت را دهانم آب

 .ترسم می اما نیست کاري پنهان براي دلیلی
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 .ترسم می بکند است ممکن که فکري از
 عمووحید دوست آقاسیاوش...:_ 

 .بینم می را ابروهایش رفتن بالا
 ..هم را فرمان دور انگشتانش شدن مشت
 مچشم از هم گلویش سیبک سریع و دوباره آمدن بالا و  رفتن پایین

 .ماند نمی دور
 گویم می سریع

 اگه میدونی.گرفتم حلالیت ازش بابا واسه...مسیح شد خوب خیلی:_
 ...بخشید نمی رو بابا
 باشه:+

 ...بشنوم خواهم نمی دیگر یعنی.است بس یعنی
 .بزنم حرف باید من اما

 .نیست کنارم مسیح که برسد روزي اینکه از مدارم،میترس خوف
 چی تنها دست دونم نمی من نبودي تو.هستی که مسیح ممنون:_
 ..کردم می کار

 .خوبیم نوهمم من...مامان......مسیح عالیه چی همه
 برامون.. کنه حفظت خدا.نذاشتی تنهامون که ممنون
 .کافیست برایم نشیند می هایش لب روي که محوي لبخند
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 .است ناراحت هنوز هرچند.گوید نمی چیزي هرچند
* 

 خاتون سلام:_
 خوبن؟ عموجون،خوبین؟پدربزرگ سلام:+
 نمیشه بالاش سن خاطر به میگن دکترا...خوبه خوبم؛بابابزرگم من:_

 ...زیاده خیلی کرد،ریسکش عمل
 ...برده بین از هاشو کلیه و کبد مشروب

 دهم می قورت را دهانم آب
  ...یعنی بابام... هک نگفتین بهش هنوز:+

 .آورد می هجوم گلویم به سراسیمه بغض
 ...نداره اي فایده دونستنش اصلا... نه:_

 .کند عوض را بحث خواهد می ولی لرزد می صدایش
 خوبه؟ خبر؟مامانت چه شما خب:_
 ...همینطور هم مامان...بهتریم مام خداروشکر... آره:+
 چطوره؟ مسیح:_
 مسیح؟:+

 .کشم می عمیقی نفس
 !دارد دیدن مسیح حال روزها این
 فشار بهش خیلی ماه چند این...عمو است خسته کنم می حس:+
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 ...اومد
 .زند می برق عمو چشمان

 چطور؟:_
 اصلا...مسیح دوش رو افتاده زندگی بار ي همه ماه چند این عمو:+
 ...کردم می کار چی باید دونم نمی من نبود اگه

 ..میشه بیدار همه از زودتر ها صبح
 مامان واسه خونه میاد که هربار...هست مامان و من غذاي به حواسش

 .خره می چیزي کتابی،گلی
 ..همینطور منم واسه

 ...برگردونده زندگی به رو مامان
 به دوست عنوان به رو روانشناسش دوستاي گفته عموشراره زن به

 ..نفهمه مامان که طوري...کنه معرفی مامان
 به کنه نمی فرصت اصلا..میرسه کارا به و بابا ي کارخونه میره مدام

 ..برسه خودش شرکت کاراي
 هاياتود و ها نقشهشبا؛ نصفه بینم می من ولی نمیاره رومون به

 ....میکشه رو شرکت
 ...شبا که بعدشم

 .خورم می را حرفم ي ادامه
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 می بازي به را ام مشکی شال هاي ریشه و اندازم می پایین را سرم
 .گیرم
 می تو اتاق در جلوي ي کاناپه رو که گوید:شبام می طنتشی با عمو

 !خوابه
 .کنم می خم بیشتر را سرم

 من گفت می که اون بود کی...کرده جا دلت تو خودشو حسابی پس:_
 مدل روي پا باید و بینم نمی مسیح تو دارم ازدواج واسه که معیارایی

 !اینا؟ و بذارم
 .گیرم می دندان به را لبم
 ندارم؟ مرد این برابر پنهانی چیز هیچ چرا
 نیکی؟:_

 .آورم می بالا را سرم آرام
 بود؟ نفره سه هامون بودم،روضه اتاقت تو من که هرشب میدونی:_
 چی؟:+
 !نیکی...کرد می گریه تو پاي اتاقت،هم در پشت هرشب مسیح:_

 خورد؟ کجا شدنت عوض استارت
 .روم می فرو فکر به

 دهد می ادامه عمو



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1251  

 

 که؟ یادته....یدالشهداس ي روضه سر:_
 .دهم می تکان سر
 رو کرده گریه سیدالشهدا واسه که چشمی...جان؛عمو نیکی:_

 ....دریاب
 ....داره تراش به نیاز که گوهریه

*  
 می صورتش به لبخندي عوض در و گیرم می منیر از را شربت سینی
 .پاشم

 .روم می عمو زن و مامان طرف به
 هب بگو چیزي یه تو بیا جون... نیکی گوید:بیا می دیدنم با عمو زن

 ...مامانت
 .گیرم می عمو زن برابر را سینی

 شده؟ چی:_
 .شوم می خم برابرش و گردم برمی مامان طرف به
 میگم هرچقدر مامانت به...چین بریم خانما از نفر چند با خوایم می:+

 .کنه نمی قبول بیاد
 !اوست کار هم این دانم می.لرزد می دلم
 بیرون من مهربان مهندس ذهن از تنها ها ایده و ها کريف خوش این
 .آید می
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 .نشینم می مامان کنار و گذارم می میز روي را خالی سینی
 این من جون زند:شراره می جانی کم لبخند و کند می بلند را سرش

 .شلوغه سرم روزا
 بدم،باشگاه سامون کارخونه به سرم..باید ریخته کار کلی

 ...هست هست؛نیکی نخونده هست،کتاباي
 .کشم می کنارش را خودم
 .گیرم می را مامان دستان و گذارم می میز روي را شربتم لیوان

 که تراشید؟کارخونه می دردسر خودتون واسه چرا بیخودي مامان:_
 ...میره پیش روال رو داره فعلا

 هب که هم کارگر و کارمند میکنن...حقوق کارشونو دارن که امنا هیئت
 ..میشه اختپرد موقع
 باشه. راحت منم بابت خیالت کن.. عوض هوایی و حال به برو شمام
 ...میشه شروع دانشگاهم کلاساي دیگه هفته دو یکی

 ...نباش هیچی نگران
 .شود می خیره چشمانم در مامان

 چقدر مامان پیش ماه چند که کنم می فکر من و زند می لبخندي
 .بود تر جوان

 ....نیستم هست،نگران مسیح قتیو تا...نیستم که نگران:+
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 ...عمو زن میان هم گویم:مامانم می عمو زن به رو و دهم می تکان سر
 .اوست تدابیر از هم این دانم می.دارم برمی را موبایلم

 که ها...الآنم دورهمی و باشگاه و روانشناسی کتاباي"نویسم: می
 ...مسافرت

 باید چطوري نمدو کردم؟نمی می کار چی من نبودي اگه دونم نمی
 "کنم؟ جبران
 .دهم می فشار را ارسال
 .شود میtyping مسیح؛ بلافاصله و خورد می را دوم تیک پیامم

 "شده حساب قبلا"
 .چسبانم می ام سینه به را موبایل و زنم می لبخندي

 !شده تنگ برایش ساعت،دلم چند همین ظرف
* 

 .گردم برمی و بندم می را مامان چمدان زیپ
 جونم مامان بگذرون خوش حسابی...این از اینم:_

 ..باشه راحت چی همه و تهران و کارخونه و من بابت خیالت
 .کند می باز را دستانش مامان

 .دهم می قورت را بغضم و روم می فرو آغوشش در
 .کند می کجی دهن هایمان تنهایی به بابا خالی جاي

 وت ین،همشد اذیت خیلی مدت این تو گوید:نیکی می گوشم در مامان
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 هاي کاناپه ي آواره زندگی و خونه از ماه سه معصوم طفل...مسیح هم
 و خونه سر برگردید امروز همین..مامان بسهشده... خونه این

 ...زندگیتون
 .گیرد می دستانش بین را صورتم

 .بندم می را چشمانم
 دل هم وایسم؟مسیح خودم پاهاي رو زودتر من خواي نمی مگه:_

 ...،شوهرتهداره
 ؟ مامان فهمی می

 .دهم می تکان را سرم
 .شود می تکرار گوشم در عمووحید هاي حرف

 "...باشه شده دیر دیگه که سمتش بري روزي یه مبادا"
 ماهو سه این...عزاداري دیگه بسه.خریدم سفید پیراهن یه واسش:_
 ...پوشید مشکی تو خاطر به

 .کشم می عمیقی نفس
 گوید می رلبزی و بوسد می را ام پیشانی مامان

 ...باش خودت مراقب:_
 .گیرد می دلم
 .کند می تکرار مامان که است ماه سه را جمله این
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 ...خواند چشمانش از شود می را هراس...ترسد می
 را من الخصوص کرده؛علی ترسو را مان همه بابا رفتن
 .است نزدیک چقدر مرگ ام،حقیقت فهمیده تازه انگار
 ام فهمیده تازه و ام کرده حس گردنم دور را عزرائیل ریسمان تازه

 تنم در جانی دیگر شود کشیده طناب این خدا اختیار به که هرلحظه
 !نیست

 این است ممکن و نیست دوم نفس ضامن اول نفس ام فهمیده تازه
 .رود می فرو هایم ریه در که باشد هوایی دم،آخرین

 .کرد باز را بابا،چشمانم رفتن
 .کنم می یروبوس عمو زن و مامان با

 .شود می فرودگاه تا رفتنم مانع عمو
 .شده تاریک خانه کنم می رود،حس می که مامان

 .اندازم می اطراف به نگاهی
 !مسیح و منم فقط

 .را ام تنگی دل فهمد می انگار مسیح
 !ترساند می را من کمی این و..شده حرف کم روزها این
 بیرون؟ بریم داري دوست:_
 .دهم می تکان سر
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 بریم پس هباش:_
 می…کنم جمع وسایلامو باید.میکشه طول کم یه شدنم آماده:+

 .خودمون ي خونه برگردم خوام
 .خورد می جا مسیح
 .این داشت،جز را هرچیزي انتظار
 .بشنوم او زبان از دارم دوست اما دانم می را خودم جواب خودم

 کنه نمی ناراحتت این و ممکنه اگه البته:+
 کند می اخم
 اومدي اونجا از خودت...خودته ي خونه اونجا...حرفیه چه این:_

 ...بیرون
 .اندازم می پایین را سرم

 !بیاي تا منتظرم:_ 
 .کنم می پرواز اتاقم سمت به

 از طلاق قصد به که کوچکی چمدان همان داخل را هایم لباس سریع
 .چپانم می آوردم بیرون مسیح ي خانه

 .ایستم می کمد جلوي
 برایم مشکی دست یک هاي لباس پشت نگم،ازر آبی بلند پیراهن

 .دهد می تکان دست
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 باشی.. ها زنده فکر به باید"شود می ذهنم پژواك عمووحید صداي
 ات که خوندي...منم نماز بابات واسه تونستی تا مدت این تو که تو

 "براش گرفتم روزه تونستم
 .آورم می بیرون را رگال
 یمشک هاي بابا،لباس براي فاتحه خواندن با و کشم می عمیقی نفس

 .آورم درمی را ام
 .کنم شروع نو از باید
 و مسیح ؛پیراهن مشکی کیف و بندم می لبنانی را ام اي سرمه شال

 .دارم برمی را چمدانم
 .ایستاده ها پله پایین مسیح

 .رنگش هم جین شلوار و پوشیده مشکی شرت تی
 .کند می بلند را سرش چمدان هاي چرخ برخورد صداي با

 .ایستم می جایم سر
 .گردد برمی و رود می پایین تا بالا نگاهش
 .است مشخص صورتش اجزاي تک تک در تعجب
 .روم می پایین را ها پله و کنم می رها را چمدان ي دسته

 صورتش در عقدمان شب که چیزي همان.بارد می شوق چشمانش از
 !نبود
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 .کنم می توقف اش قدمی دو در و زنم می لبخندي
 !آید:نیکی می طرفم به وقذ با

 .گیرم می سمتش به را شده کادوپیچ ي بسته
 حرمتمون که ممنون...بابام براي عزاداریت از داد...ممنون مامانم:+
 ..داشتی نگه رو

 که ممنون..نذاشتی تنهامون که ممنون...پوشیدي مشکی که مرسی
 خوبی. اینقدر که ممنون هستی...
 .است اطمتل در چشمانم و دستم بین نگاهش
 .زنم می لبخند

 !خونمون بریم بعد کنی عوضش تا کنم می صبر:+
 .کنم می تاکید جمع ضمایر روي
 .دارم دوست را "ما" این چقدر بفهمانم او به باید

 .رود می اتاق طرف به و گیرد می را بسته
 .گردد برمی گذرد می که دقیقه چند

 .است تنش قالب پیراهن
 !گهقشن خیلی این نیکی ممنون:_

 .شود می هایش آستین زدن تا مشغول
 .دارد همیشه که عادتی
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 .روم می جلو
 .کنم می کمکش کردن تا در هم من و زنم می کنار را تردید

 !قشنگه تو تن تو:+
 !اند شده گرد چشمانش مطمئنم اما کنم نمی نگاهش

 انگار که طوري و آیم می عقب قدمیشود، می تمام که کردن تا کار
 زنم:بریم؟ می نمایی دندان نیفتاده،لبخند صیخا اتفاق هیچ
 .دهد می تکان سر

 ارک به دست زودتر مسیح که کنم می قصد چمدان آوردن پایین براي
 .شود می

 زنم. می زل مسیح به ذوق با و کنم می سر را چادرم
 ...ولی داریم عقیده اختلاف

 .دارم دوستش ولی
 می جاري دلم زبان بر امسال تابستان که است اعترافی ترین گرم این

  شود.
*  

  نگاهی به چهره ي خندان مسیح می اندازم.
  آرامش عجیبی کنار این مرد پیدا می کنم.
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پشت چراغ قرمز سر خیابان که می رسیم نگاهم به کافه اي می افتد 
  که بار اول آنجا با مسیح صحبت کردم.

  مسیح رد نگاهم را می گیرد.

  :دوست داري یه چیزي بخوریم؟_

  را خوانده! ذهنم

  لبخند می زنم و سر تکان می دهم.

چراغ که سبز می شود؛مسیح راهنما می زند و برمی گردد.ماشین را 
  پارك می کند و هر دو پیاده می شویم.

یاد دیدار اولمان که می افتم،یاد تصوري که از مسیح داشتم،یاد حرف 
  هاي بچگانه اي که زدم...

ر می کند تا داخل شوم.همان آویز مسیح در را برایم باز می کند و صب
  روي در با ورودمان صدا می دهد.

این موقع روز کافه اصلا شلوغ نیست و جز دو دختر و پسر جوان و 
یک مرد تنهاي تقریبا سی ساله که کتاب می خواند کسی در کافه 

  نیست.
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ناخودآگاه به سمت همان میز کشیده می شوم و پشت همان صندلی 
سر ناباوري به میز و صندلی هاي چوبی ساده اش  می نشینم.نگاهی از

  می اندازم.

باورم نمی شود که مردي که امروز با افتخار به او تکیه می کنم همان 
  پسر مغرور با چشم هاي شیشه اي است.

  سیب زندگی چه چرخ ها که نمی زند...

دست مسیح که برابر صورتم تکان می خورد،به دنیاي واقعی پرت می 
  شوم.

عجیبی کنج لب هایش نشسته.از آن لبخندها که انسان را  لبخند
  وادار به عاشق شدن می کنند!

  :به چی فکر می کنی خانم؟_

  در چشم هاش خیره می شوم؛بدون ترس...

  بدون شرم..

+:به دفعه ي اولی که پشت این میز نشستم.به اتفاقات بعدش...به همه 
  یز بشینیم....ي چیزایی که باعث شد من و تو دوباره پشت این م
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  لبخند از روي لب هایش محو شده اما هنوز مات چشمانم است.

  :بهت گفته بودم؟_

  +:چیو؟

  :تو بهترین اتفاق زندگی من هستی نیکی!_

حس می کنم قلبم از ضربان افتاده،زمان ایستاده و کافه به دور ما دو 
  نفر می چرخد.

ا من تنش بنفسم به سنگینی یک کوه بالا می آید و دیگر پایین رف
  نیست!

  نمی توانم.نباید این فرصت را از خودم دریغ کنم.

  باید حالا که بحثی پیش آمده اشتیاقم را به مسیح نشان دهم.

  باید بداند من باید خواسته شوم.که جنس من پر از ناز است و او نیاز...

  با شیطنت می گویم

  +:واقعا؟

  :معلومه..._
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ت چپم درمی آورم و به سمتش حلقه ي ساده و بدون نگینم را از دس
  می گیرم.

  +:پس دوباره ازم خواستگاري کن.

مسیح با تعجب نگاهی به من و حلقه ي بین دو انگشت شست و 
  اشاره ي دست راستم می کند.

  خنده ام را به سختی کنترل می کنم.

  مصمم بودنم را که می بیند؛چشمانش برق می زنند.

  از روي صندلی بلند می شود. با لطافت حلقه را از دستم می گیرد و

  از روي گلدان روي میز گل رز سرخی برمی دارد و به سمتم می آید.

  مانده ام که چه در سر دارد.

  برابرم زانو می زند.باورنکردنی است.

  لبخند عجیبی روي لب هایش می نشیند.

  حلقه را روي گل می گذارد وبه سمتم می گیرد.
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کند:سرکار خانم نیایش!با من با صداي مردانه اش آرام نجوا می 
  ازدواج می کنین؟

  نگاه افراد حاضر در کافه روي ما در تلاطم است.

  شرم می کنم.

  +:مسیح پاشو زشته..شوخی کردم...

  می گوید و گل را دوباره به سمتم می گیرد."نوچ"با سماجت 

  :جوابم رو بده._

ی سریع حلقه را از روي گل برمی دارم و می گویم:آره ازدواج م
  کنم..پاشو دیگه

  لبخندي از ته دل می زند.

  ..بلند می شود و می گوید:دوستت دارم

از کنار لاله هاي گوشم تا نوك بینی ام در خرماپزان تابستان داغ می 
  شود از حرارت این جمله....

***  
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استرس دارم.کف دستانم عرق کرده.نگاهی به آینه می اندازم؛براي بار 
  هزارم.

است اما این کوبش بی امان قلبم....دستی به زیر نتیجه رضایت بخش 
  چشمانم می کشم و بعد،موهایم را مرتب می کنم.

  چشمانم برق خاصی گرفته اند.

  صداي باز و بسته شدن در می آید.

مسیح براي خرید شام رفته بود و وقت مناسبی براي من بود تا کمی 
  خودم را جمع و جور کنم.

  آب دهانم را قورت می دهم.

  ایم می زند:نیکی؟نیکی خانم کجایی؟صد

  صلواتی در دل می فرستم و از اتاق مشترك بیرون می روم.

مسیح که جلوي در اتاق من ایستاده با شنیدن صداي صندل هایم 
  برمی گردد:فکر می کردم تو اتاق خودت...

  با دیدنم،حرفش را قطع می کند.
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سلام می سعی می کنم اینقدر دستپاچه نباشم.لبخندي می زنم و 
  دهم.

  مسیح بی حواس،به چشمانم خیره شده.

  چند قدم جلو می آید.

آب دهانم را قورت می دهم و سرم را کمی می چرخانم.حس می کنم 
  هوا کم آورده ام.

مسیح به یک قدمی ام که می رسد؛کنار کنسول کوچکمان می 
  ایستد.

 کبدون اینکه نگاه از من بگیرد دستش را بالا می آورد تا پلاستی
  غذاها را روي کنسول بگذارد.

حواسش اصلا جمع نیست و این باعث می شود دستش بارها بیخودي 
  بالا و پایین برود؛چون کمی با کنسول فاصله دارد.

  خنده ام گرفته.

  پسربچه ي حواس پرت روبه رویم،دستپاچگی خودم را از یادم برده.
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دستش می  جلو می روم و بی توجه به نگاه خیره اش،پلاستیک را از
  گیرم و به طرف آشپرخانه برمی گردم.

  مسیح بدون هیچ حرفی به دنبالم می آید.

  حتی خیال نمی کرد که به اختیار خودم روسري را از سرم دربیاورم.

  چه برسد که کمی هم رنگ به صورتم پاشیده ام.

  ظرف ها را روي میز می گذارم و مشغول می شوم.

تکیه می دهد و دست به سینه  وارد آشپزخانه می شود،به کابینت
  نگاهم می کند.

مشغول خرد کردن کاهوها می شوم.سعی می کنم حواسم را بیشتر از 
  این پرت او نکنم.

  اما نمی شود.

هر از چندگاهی ناخودآگاه زیرچشمی نگاهش می کنم.جلو می آید و 
  نزدیکم می ایستد.

  مسینی را بلند می کنم و آرام به تخت سینه اش فشار می ده
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:آشپرخونه جاي آقایون نیست...بفرمایید بیرون آقا تا من بتونم به _
  کارام برسم.

  با شیطنت نگاهم می کند

  +:خب من به تو چی کار دارم؟کارات رو بکن...

  سر تکان می دهم و مثل خودش با سماجت می گویم

:نه دیگه...نمیشه تو دست و پایی... آفرین پسرخوب؛برو تا منم به _
  .کارام برسم

  بی توجه به حرف هاي من می گوید

  +:گفته بودم؟

  :چی رو؟_

  دوست دارم!+:

*  

  باباجان سلام!



  مسیحاي عشق
  

WWW.ROMANDOONI.IR 1269  

 

امیدوارم حالت خوب باشد.این روزها بیشترین نگرانیم از بابت 
  شماست.

  اینکه چقدر به شما سخت می گذرد...

هر روز برایت چند رکعت نماز می خوانم و آخر هفته را برایت روزه 
  می گیرم.

شک هایی که پاي روضه هاي سیدالشهدا ریخته ام،به نیابت از تمام ا
  شما جمع کرده ام.

  اگر از حال ما می پرسی،خوبیم..

  خدا را هزاران مرتبه شکر...

مامان تقریبا به زندگی عادي بازگشته و کارهاي قبلش را از سر 
  گرفته.

تنها فرقی که کرده،این است که دیگر خبري از آن برق سوزنده در 
  هایش نیست. چشم

  پدربزرگ هم به کمک دستگاه هاي متصل به بدنش زنده است.
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عمووحید همه ي تلاشش را کرده و تا حدودي موفق شده که 
  پدربزرگ را راضی به خواندن شهادتین کند.

  حال عمووحید هم خوب است.

  نگران من است و روزي هزار بار پیام می دهد.

  من هم که....

  اوت هایمان را با مسیح پذیرفته ایم.سرم گرم زندگی ام است.تف

او با نماز خواندن من کنار آمده و من با نماز نخواندش هنوز کنار 
  نیامده ام!

  باور کن سخت است بابا...

  سخت است که مسیح کوچک ترین کار عبادي را انجام نمی دهد.

  اما دلم قرص است به عشقمان.

و نهارش را می زند و  به اینکه وقتی روزه ام،به خاطر من قید صبحانه
  نصفه شب سر میز سحري کنارم می نشیند.

  دلم خوش است که شب هایی که هیئت می روم همراهی ام می کند.
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هم پاي من مشکی سیدالشهدا به تن می کند و به خاطر من هیچ 
  کدام از مهمانی ها را نمی رود.

  دلم خوش است و لبم خندان...

بتشان نگرانم.هنوز می ترسم یک اما بابا،هنوز چیزهایی هست که با
  روز یکی از ما کم بیاورد...

  من بدون محبت هاي مسیح می میرم بابا!

می ترسم از روزي که زندگی کوچکمان سه نفره بشود.حضور نفر 
سومی به عنوان فرزند من و مسیح می تواند آغاز وحشتناکی براي 

  اختلاف هایمان باشد..

  عمووحید دل گرمم می کند.

  د محال است گریه به سیدالشهدا کنی و دستت را نگیرند.می گوی

هنوز می گوید از هدایت مسیح ناامید نشوم و هرکاري از دستم برمی 
آید انجام دهم.هنوز می گوید ساده نگذرم از کنار چشم هایی که 

  براي زهراي مرضیه اشک ریخته اند ...

  است....برایم دعا کن بابا...دختر کوچکت این روزها کمی نگران 



  مسیحاي عشق
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  {پایان فصل اول}

 فاطمه نظري

   nazarii_fatemeنویسنده: اینستگرام 

  بامداد روز پنج شنبه هفتم دي ماه سال نود و شش
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غیر ن و یگاي راهان مارنید اهستید می توه تی که نویسندرصودر
منتشر کنیدان یرن در اماد رنلوداپلیکیشن الین د را در اوخون یگارا . 

 کانال تلگرام:
https://t.me/RomanDooni_ir 

 اینستگرام:

https://www.instagram.com/romandooni_ir 

 انجمن رمان دونی:

http://forum.romandooni.ir 
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