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 م یبسم اهلل الرحمن الرح  

 _از_جنس_دردی#_آرامش  رمان

 _زاده ی_ولایقلم #سان به

 #عاشقانه      ژانر

 

  یرمان و کتاب و کتاب خوان ی فلسفه   ریششم بودم؛ناگه خود را اس ا یگمانم کالس پنجم  به
 و نوشتم.   ،خواندمیسندگ یکردم و غرق در تفکر نو

بودم که کالس درس را فراموش کرده و ذهن   یسندگ ی دارم انقدر در افکار نو ادیبه  یحت 
 .نوشتمیو م نوشتمیم د،یبر کاغذ سف ادهیو خالق خود را پ عیوس

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com
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 در ذهن داشتم که نه ابتدا داشت و نه انتها یگوناگون ی ها ایدن انقدر

و   نوشتمیم شانیداستان برا ک یمانند   ی تمام افراد را به هر نحوه ا ی و گذشته  هند یآ  ای گو
در گذشته اتفاق   دی نوشته در حال و شا ن یا دی :شا گفتمیآن نوشته ها با خود م  انیدم؛می دیم

 افتاده 

 گوناگون. ی اهایدن ی شده بودم سازنده  ی به گونه ا نیافتد؛بنابرا یاتفاق ب یزمان دیشا  ای

تا دست به    دیکن م،باوری سیبنو دی ایب شوند؛پسینم  ری زود پ سندگانی شاعر و نو  ندیگو یم
 د ی کتاب را نوشته و به چاپ رسانده ا کی   دیقلم بشو 

ما چنان افکار باز و   یمن مطمئنم تمام یزند؛ولیموضوع عالقه حرف اول را م  نیدر ا البته
 کورسو باشد.  دی ام کی  تواندیکه عالقه م میدار  ایبه وسعت در  یدل

 

 #مقدمه 

  نی؛ روز به روز با هم میکرد  یها و آرزو ها زندگ   ا یشروع شد که با رو  یی ما از آنجا یزندگ 
  می خواستی، م  می دی دوباره بخش ی جان م؛ی کردیم یدر آن ها زندگ  میکه داشت ییاها یفکر،به رو 

 .می برنگرد یواقع ایبه دن گری و د  میهمانجا بمان می داری قدم بر م مان ی اهایدر رو  یوقت

به آن   ی روز کی  یدانیکه نم ییاها یو رو  یباف الیاست با حسرت،آرزو،خ ن یهم یزندگ 
 .گذردینه؟م ا ی  یکنیم دای دست پ

  تیبه واقع ایرو  کی  ل یامکان تبد یکه گاه دهدی دست نشان م نی از ا  ییتجربه ها اما
 وجود دارد.

 یبار به اطرافت نگاه کن کی  ستیتوست فقط کاف ی قدم کی در  یروزیو پ  تی موفقع یگاه
 .یکن یرا زندگ  یو دوباره زندگ 

  کردی م یزندگ  ش یهر روز با آرزوها دخترک 
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  باتریز  شیرا  برا  یکه زندگ   ییاهایرو الیو باز به خ داشتی برنم شی اها یدست از رو و
 .کندیم دا یداشت که اگر بخواهد به آنها دست پ مانیا کردو ی فکر م  کردندیم

  ریگرفت که غ  میبدهد، تصم ری اش رو تغ یگرفت زندگ  م یدخترک قصه ما تصم ی ایرو
  ی و بلند یگرفت در پست  ادیکند،   لی تبد شیزندگ  ی ها  تی در ذهنش را به واقع ی ممکن ها

ممکن و   ر یغرا  شی که آرزوها یکسان یزندگ  یدر باز  دی شکست نخورد ،فهم یزندگ  ی ها
  چشدیرا  م یزندگ  یطعم واقع یاش دور کند. متوجه شد که زمان یاز زندگ  دانند،یمحال م

 بشود. بیو نه تخر  ردیاعتماد به نفس بگ گرانی،نه با حرف د   ردیبگ ادیکه 

به   تیو جاهل ینادان یروز با کم کی که  استیبه اسم رو  یدختر ی داستان درباره   نیا
  ریمس نیبلکه در ا کردینه آنطور که در ذهن خود تصور م کنیول  رسد؛یم  خواهدیآنچه که م
 کرد. ل یتبد  ش یتلخ زندگ  ی را به خاطره ها شی اها یرو  گری برخورد و طور د یبه بن بست

 : گفتیبود که م ایاز رو  یحرف

همراه تو باشد، اما   یکس دی توست ،شا ری مس ر،یمس نیبرندار؛چرا که ا  تیها  ایاز رو  دست
ساده   ی تکرار لجوجانه کار ها ت ی گرفت که موفق ادیراه را برود .  نی تو ا ی تواند به جا ینم

 . می که دوستشان دار ییاست ،کار ها

 . میبر یکه از انجامشان لذت م ییتکرار کارها  ن ی است :هم نیکردن هم یزندگ  مفهموم

 ... 

 ! د؟یدان یرا چه م یمفهوم زندگ  شما

 ک ی #فصل

 بودم پر شور وشوق... یکودک 

 . بردمیلذت م عتیبهار را دوست داشتم ،از طب فصل

 . یسرسبز ی رو به منظره  یاتاق
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را   م،دخترانمی گوی را م م یداشتم که فقط دخترانم از آنها خبر داشتند،عروسک ها ی ها آرزو
  ای، از محال بودن رو  شوند یخسته نم می وقت از صحبت ها چی دوست دارم چون ه یلیخ
آنها هم   کردند؛بای م باتر یز م یرا برا  یداشتم که زندگ  یی...گل ها ندویگو  ینم یسخن  میها

 . بردمی ام را کنار آنها به سر م یدگ صحبت بودم،لحظات زن

 دوباره... ستنیز ی برا ردیگی م یها جان زیچ نی من با ا ی،زندگ یآر

☆☆☆ 

  داریو من را از خواب ناز ب شدی ن در گوشم زمزمه مآواز پرندگا ی آغاز شد.صدا یگر ید روز
 . کردیم

که کنار حوض بودرا برداشتم و به سمت   یبدهم ،آبپاش یآب  می رفتم تا به گل ها اط یح به
 حرکت کردم،   اط یباغچه کنار ح

 به گل ها گفتم. یریبخ صبح

 ،آرام آب دادم.   آرام

 . معطر بود  اط یدر ح  ی خوش گل محمد ی بو

   زدیمن را صدا م یانداختم؛ انگار کس  یو به آسمان نگاه  دمیکش یقیعم نفس

 دخترم   ای ،رو  ای_رو

 )ناز خاتون( است.مادربزرگم

 .  رمیرا که در دستانش بود را بگ ییها  یبه سمتش رفتم تا سبد سبز 

را انجام  شیو کار ها  ندینش ی است که مادر بزرگ در آنجا م ی ا چهیاط،قالیاز ح یکنج
 . دهد یم

 آن بگذارم ،   ی ها را رو یرا برداشتم تا سبز ینیس
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داخل حوض زدم؛  ی ها یبه ماه  ی ها شد؛من هم سر ی سرگرم پاک کردن سبز نازخاتون
 .نیها،در آب شفاف بود و دلنش یرنگ ماه

ام را به رقص   دهیژول یفرفر ی وموها  د یوز یخنک  م یآنها زمان گذشت.نس  ی به تماشا 
 دراورد . 

و   دمیچرخی بودم و در آن هنگام،م دهیدوخته بود را پوش می که نازخاتون برا یگل و گل دامن
 . دیباد، به رقص درآ انیدامنم م دم،تایچرخیم

 دوان ،دوان به سمت پدرم )مسعود(رفتم.  دیدر به گوشم رس ی صدا

 فتم.که کنج لبانم نشسته بود، گ یحیلبخند مل ،بای ریبخ صبح

 .دی بوس میشانیزد و از پ طنتمیبه عالمت ش ی لبخند پدرم

 کرد  دنی نم نم شروع به بار همچنان،باران

 را به شکل قنوت رو به آسمان کردم؛  دستانم

در آن هنگام دعا کردم  شود؛یبراورده م  یکن ییباران هر دعا ی در مواقعه  گفتیمنازخاتون 
 برسم!   میکه به تک تک آرزوها

 《! یآغشته به خاک دل نواز  ی بو  چه》نم باران، به مشامم خورد؛با خود گفتم: ی بو

 باران پرداختم.  ی و به تماشا  دمی حوض چرخ دور

 بودم. اط یلحظات آخر باران در ح تا

 زد، تا به داخل بروم که مبادا سرما بخورم. م ی صدا حهیمل مامان

  ی نکردم و به داخل روانه شدم و سپس لباس ها یچیسرپ حهیهم از سخن مامان مل من
 را عوض کردم. سمیخ  بایتقر
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کردم که خود چند لحظه   ییخاطرات کوچکم را برداشتم و شروع به نوشتن آرزو ها  دفتر
 کردم. یمبه آنها دعا  دنیرس ی باران ،برا  ریز  ش،یپ

بخور تا گرمت    ی چا کمیگذاشت:دخترم  زیم ی را رو ی چا ینیزد و وارد شد،س یمادرم،در
 بشه

اتاق نگاه کردم،چنانچه که همزمان   رونی را بستم. به منظره ب کردم ودفتر خاطراتم  یتشکر
 . دمینوش یام را هم م ی چا

 شدم.   می ها ایفکر فرو رفتم و دوباره غرق رو به

 !ییبا یز  ی ها ایرو چه

 ...ایبه نام رو ییدختر ی ها ایرو

 . ساختیم  باتریرا ز می ها  ایتفکر ها رو نی در ذهن داشتم و ا ییها  افکار

 . کردمیم  یسپر  می ها ایو شب را، با رو  صبح

  م یها ا یرو یعنیغرق در افکار صبح،   ی فکر کردن و شب را  برا ی خداوند صبح را برا انگار
 ساخته است.

 .اندازدی دور م یواقع ی ایکلمه من را از دن نی که ا د،چرای آ  یخوشم نم ایرو ی کلمه  از

دارم  نی قی؛چرا که من  ماندی می باق المانیکه فقط در خ ا،انگاریرو  میگو ی م یوقت
 ! مانی شود،خاطرهایم  یروز مانیاها یرو

 خود عاشق نام کوشا هستم.  یگذاشته است؛ول  ای اسمم را رو مادرم،

  شی اها یبه رو دنیرس ی هستم که هنوز، برا  ی دختر ا،همانی م رومن بالعکس اسم  اما
را به   شی آرزو ها تواندیکه م کندی روز به همه ثابت م کی که  یدختر جنگد،همانیم

 کند.  لیتبد  شی زندگ  ی ها  تیواقع
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 گذارم؛ یم زیم ی را بر رو  ی چا فنجان

 .کنمیدفتر خاطراتم را باز م دوباره

 سم ی نویرا که امروز انجام داده ام را به صورت خاطره م یبه رسم عادت هرکار  

آخر،   در《برندار   تیاها یاز رو  دست》از برگه نوشتم:  ی ا ،گوشهی ادآوری  ی برا  شهیهمانندهم
.چشمانم را بستم و  دیرس  انیو... به پا ا،آرزو،دعایدگر با فکر،رو  ی امروز هم مانند روز ها

 دم؟ ی شد و خواب  نیسنگ  میچطور، پلک ها  دمینفهم

 .دمی خواب پر  هراسان،از

 《!نهههه》:کشمیم ادیبلند،فر  ی ترس و صدا با

 ی از گوشه  شده؟چرایاست:دخترم چ انیدر چهره اش ع یبه اتاق آمد؛ نگران نازخاتون
 زه؟ یری نازت م ی دای چشمات داره مروار

 د یستین شمی پ گهیکه د دم ی:خواب ددهمی بغض، جواب سواالتش را م با

  هی گه،فقطید یگیم یمرا در آغوشش پنهان کرد :دخترم تموم شد،خودت دار نازخاتون
از   یشگی ترس هم نی و ا کردی خواب بود.   از همان اول فکر نبودنشان کنارم، نابودم م

 دست دادنشان شده بود؛ کابوس هر شب من! 

مادر بزرگ بعد از خوردن،دست و صورتم را شستم و   زی آب بخور عز کمی : ختیر می برا یآب 
 برداشتم.  دن یدست از خواب

 . ختمیانداختم؛دستانم را پر از دانه کردم و به گنجشکان ر ینگاه اط یپنجره،به ح از

 . باست یکنار هم بودنشان، ز  اهو یاست و ه نیدلنش یکردن گنجشکان آهنگ ک یج کیج 
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گنجشکان   نش،یخلقت آفر  ی فوق العاده   ری گرفتم آبرنگم را با بوم بردارم و آرام تصو میتصم
  کشدی م  بایخودش خالق است؛ چه ز بایکردم که چه ز یفیک  نشیرا بکشم؛ از خلقت آفر

تک   ی !برایماهر  ی  سندهیاست ،هم نو  ی هم طراح خوب زند،ی سرنوشتمان را رقم م با ی،چه ز
که  می هست یگرانیماست؛  ما باز یست و خودش کارگردان زندگ ا ادهد  یی ها ییبا یتک ما ز 

  لمتیف یباش  یخوب گری خوب بشود.اگر باز لممان یتا ف  م،یکن یدارد چگونه باز یفقط بستگ
شود و اما   ینم یخواهیچنانچه که م لمتی،فیبلد نباش لمی نقشت را در ف شود،اگریم یعال

 ! یزندگ  یواقع ری است، تفس نیا

 

اتاق زدم و سپس با خود گفتم به   واری د ی تمام شد؛بوم را بر رو میکه نقاش د ینکش یطول
 بزنم تا گردوخاکش برود. یآب اط،یح

  اط،اصال ی دانم چرا عالقه داشتم به شستن ح یرا برداشتم و شروع به شستن کردم،نم جارو
  ی رو نمیکنم؛بنش یسپر اط یدوست داشتم شب و روزم را کنار گل ودرختان،حوض وسط ح

 کنم. ی تاب باز  یب و هتا

 سالم کردم:  می ترانه به گل ها با

 سالم،سالم

 سالم  یهمگ

 گالم سالم ی ا

   زندی م ی که نازخاتون لبخند دمیو د  برگشتم

 !خنده ام گرفت  می از سالم دادن ،به گل ها خودهم

 را ببافت،  می ،مادر بزرگم ناز خاتون من را صدا کرد تا موها  اط یاز شستن ح بعد

 نوازش دستانش بود. انینهفته، م  یآرامش زد؛خودشیکه بر سرم م ی هر شانه ا یوقت
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بشود؛آرام شانه زدن،نوازش   ینیر یش  ی خاطره  میبرا توانست ی که آن لحظه داشتم م یحس 
  کی همه همه  راهنش،یپ ی بو  گرم مادرانش،عطر  م،آغوش ی سرم،بافتن موها دنیکردن،بوس

 است. یحس خاص

 .دمی بود را بوس شی ها  یرنج و سخت ی مادر بزرگم که نما  ی  ده ی چروک  ی ها دست

 تاب نشستم. ی بر رو می از اتمام بافت موها بعد

 به تابستان نمانده.  یزیفصل بهار است وچ نی آخر  امروز

 گشودم؛ی روز که چشمانم را به جهان م هر

 بجنگم . می اهایرو  ی برا شتریب د یکه با کردمی احساس م 

.درس  کردم  یزندگ  میاهایتا به االن که پانزده سال دارم، با فکر رو   یسن هفت سالگ از
 من است. ی ها  تیخواندن جز اولو 

و تمام    کنمی را فراموش م م ی،دردها  برمیلذت م کنم،ی م  خوانم،عشقی وقت درس م هر
 شود و درس... یفکرم همان درس  م 

 مادرم باشم.  ی برا ی کردن خانه، کمک دست زیدرس بخوانم، هم در تم کردمی م  یسع هم

کار خانه را خودش   شتریاکثر ب کند؛وی م یناز خاتون، بعد از مرگ پدر بزرگم کنار ما زندگ   
 .دهدیانجام م

 باشد؟  ماریکه چرا مادر جوان من ب ایدن ن یرا خفه کرد،دلم خون بود از ا میگلو  یبغض ناگه

 دانمیگذارد؛می نم میکه هرگز تنها دانمی دو سال است که سرطان خون داردو من م مادرم
 بماند. شمیتا پ کنندیدست و پنجه نرم م یمار یب نی وبا ا ستین  وفای او مانند پدرم ب

 را بدهم  حهی مامان مل ی تا بروم و قرص ها برخاستم

 رصاته؟ وقت ق حهی_مامان مل



 از جنس درد   ی آرامش 

 
12 

 

  خچالهی_اره دخترم قرصام تو 

 د یبرداشتم:بفرما   خچالیاز   شیرا ،با قرص ها وهی آبم

 _ممنون دخترم دستت درد نکنه 

 ؟ یالزم دار ی ا گهی د زی_مامان چ

 جان  ایرو  ی_نه مرس

 آشپز خانه رفتم تا به مادر بزرگم کمک کنم ؛ به

 خانه را پر کرده بود.   ،یقرمه سبز  ی بو شهیهم مانند

 نمیناز خاتون،مادر بزرگ نازن  نی_به به چه کرده ا

 را به دور کمرش حلقه کردم.  دستانم

از  ارمیب   کیتا برات ک  نیدختر مهربونم،بش ی دستانم گذاشت و گفت:آ ی را رو دستانش
 ی نخورد یی زیصبح چ

 _نه ممنونم 

 هست که من انجام بدم؟  ی:کاردمی سپس پرس 

 داخل  اریداخل حوض رو بشور و ب ی ها  وهی_اره دخترم،م

 را برداشتم به سمت حوض حرکت کردم؛ سبد

مادرم  م ی شستم،با فکر مادرم اشک در چشمانم حلقه زد؛ در آرزو ها ی ها را به آرام بیس
 دارد. ینقش مهم

  ندهیکه من در آ گفتیم شهینکرده از دستش بدهم،مادرم هم ییاست که خدا نی از ا ترسم
 است.  میاهایبه رو  دنیرس ی برا  ی رس خواندن من، تالشپزشک بشوم.د
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 همان پزشک شدن است. میاز آرزو ها  یکی

را به   دمی را نشنوم ،ام ش یفکر که مبادا از دستش بدهم، دوباره صدا نی به ا می ها  اشک
 . ختیاز دست بدهم، شر شر ر  یزندگ 

ناز خاتون   یدر به گوشم خورد،چادر گل گل   ی صدا شستم؛ی ها را م وهیکه داشتم م همچنان
  یزیچ دی )عارف( است، و شا   مان یرا سر کردم و به سمت در رفتم،فکر کردم که پسر همسا 

 خواهد یم

 .دیدرخش نبیز  دنیرا باز کردم، مشعشع برق چشمانم با د در

 تو دختر  ایخوشحال شدم، ب دنت یاز د نب،چقدری_ سالم ز

 خانم  ا یکرد:سالم رو یاخم

 ادامه داد:  ی لحن طلبکارانه ا با

 ا؟ یرو

 خنده گفتم: جون دلم با

 وقت؟  هی  یرینگ تیمی از دوست قد یخبر هی_

 راست به آغوش گرمش پناه بردم... کیزدم و   یحیمل لبخند

 . می نشست اط یکنار ح ی  چهیقال  ی سپس به داخل دعوتش کردم و بر رو 

 را شروع کردم: چه خبر؟  صحبت

 ؟ ی از تو چه خبر خانوم ی_سالمت

 خوبه؟  حهیمل خاله
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که،دوساله داره با مرگ دستو پنجه   یانیدر جر حه؟خودتی:مامان مل دمی از درون کش یآه
 زنهیم

 ؟یکنی م هی! اصال چرا گر   مایندار  هی_نه نه، گر 

 ده یقول مامانم ،خدا درد داده درمونشم م به

 کاش   ی کاش مامانم خوبه بشه،ا ی کرده بود گفتم:ا ری گ می که در گلو  یبغض با

 تنهام بزاره  دی افتخار مامانم بشم؛ نبا ی  هیکه ما  نهیآرزوم ا ی همه  یدونیتو م نبیز

  دیناام چوقت ی،هیهست یسرسخت ی بچه  یباش دختر،تو از بچگ ی را گرفت: قو  دستانم
 یشینم

   ومدهی منم ن ی هم اشکاتو پاک کن تا اشکا حاال

 لحظه سرم را تکان دادم تا افکار بد از ذهنم به خارج شود.  کی

☆☆☆☆ 

تا شب    خاستمی تمام شد. هر روز که از خواب بر م الیبا فکر و خ گری روز د  کی بود،  شب
  یام تنوع ببخشم؛ول یزندگ  داشتم،به دادم،دوستی را انجام م یتکرا رو تکرار ی همان کارها

درونم فعال شده بود و حرف   ی کار هر روز ام شده بود خوردن وخفتن...خالصه که ور ورو
 نداشت.  یتمام  میها

 .دمی را محکم در آغوش گرفتم و خواب بالشتم

 

 . دمی در، از خواب دست کش ی صدا با

 را باز کردم در



 از جنس درد   ی آرامش 

 
15 

 

  ی ( شروع کرد به  خبر دادن و اعالم برندگان مسابقه می تمام معصومه)همکالس جانیه با
 که در کانون مهر برگزار شده بود. ینقاش

 تا برنده شدنم را از زبانش بشنوم شی هم گوش سپرده بودم به صحبت ها  من

 سوال کردم:واقعا ؟   یشدت خوشجال از

 .،مبارکهی _اره دختر برنده شد 

 شلمچه   می سابقه برنده شدن قراره برم  نیکه تو ا ی از بچه ها گهید  یبا گروه یراست

 کنم و رفت... یمنتظرتم. و نگذاشت خداحافظ  ا،یب حتما

 بودم دهیکش  می ها ایاز رو ینقاش

 ...ماریب  کی د،کناری مطب ،من با روپوشه سف  کی

 بر لبانم نشست  ی  خنده

 بلکه نقاش هم شده بودم.  ساختندی م بای ز می را برا ینکه زندگ  اهایرو  نیا

 به شهر شلمچه بود  ی اش اردو زهیمسابقه برنده شده بودم، جا در

 نه؟  ایبروم   دانستمینم

 تا بنا گوش باز است.  شمیم؛نی موضوع را  رفتم که به مادرم بگو نیا  

 لبش خندونه؟  یکه دختر مامان شدهیجانم !چ ی _ا

 ی اش اردو  زهیبودم؟ راستش برنده شدم، جا  دهیکش اهامیاز رو ینقاش ه ی ادتهی_مامان  
 نه؟  ایبرم    دونمی شلمچه اس. اما نم

 .زمی کنم عز ی خوشگل من! من به تو افتخار م نیخبر خوشحال شد:آفر  ن یا دنیبا شن مادرم

 برو.  یخودم گذاشت: حاال اگه دوست دار  اریرا در اخت می تصم سپس
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  زارمیمن دو دل گقتم:مامان من تو رو تنها نم و

 ا؟ ی_رو

 _بله مامانم 

   نیبروم:منو بب خواهمیچرا نم  دی مادرم فهم یی گو

 خوبم برو دخترم  من

 گفتم:اما  میدر تصم دی ترد یکم با

 م ی _اما و اگر ندار

 _آخه 

   میگفت:آخه هم ندار  تیعصبان با

 .ارمیکم م  یتو از بابت لجباز  شیمامان پ ی _آ

 ؟ یخودت باش مواظبی دیقول م    ستمیکه ن ییموقعه ا  یباشه ول 

 مامان  زی_باشه عز 

 به مامان بزرگ کمک کن  هم برو سفر رو بنداز  و  حاال

 دم؛ یگفتم و سفره را همراه ناز خاتون چ یچشم

 .میدانی که قدرش را نم یبه سفره انداختم، چه لحظات ینگاه

 .  ماندیم ی حسرتش باق گذرد،آخری که م یعمر چه

  ،ینگریبه عقب م   یبعد مدت ها وقت یاست ول ی روز عاد یکنیکه فکر م ییروز ها چه
 ؟ ی چرا قدر دان نبود شکند،کهی ناگهان دلت م

 پاکش کردم.  عیبا دستان لرزان، سر  ختیر یچشمانم اشک ی  گوشه
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 شد، ینم دی نا ام یول یزندگ  ن یخون بود از ا  یدل

 جنگد،  یم یاز سن هفت سالگ یدل

 .شد رانیخانه اش و  یسالگ ۲که از  یدل

 (ی)مرتض  میگو یتصادف فوت شد، پدرم را م ی در حادثه  پدرش

  یپدر ینگذاشت حس ب  م،هرگزی باال سرم است اما از حق نگذر ینا پدر یسن پنج سالگ از
 را بچشم،هرگز! 

دختر ها  ندیگو ی م رد،یپدرم را بگ ی جا توانستی نم یمهربان بود ول یمسعود پدر بابا
اش را  ی صدا کردنش ندارم؟چرا هر دم بو ی برا یی،پس چرا من بابا شوندی م ییبابا

  رانیبر سرمان و کبارهیزود،ستون خانه مان رفت وخانه را  یلیخ کنم؟چرای استشمام نم
 کرد؟ 

 بابا مسعود من را به خودآورد ی صدا کردم؛ی م یباز میطور که داشتم با غذا  نیهم

 _بله بابا  

 کرد   خی   گهی_بخور غذاتو د

 _باشه چشم  

ساکم را باز   پیاردو جمع کنم؛ز ی را برا می ها لیبه اتاق رفتم تا وسا  م ی از خوردن غذا بعد
 کردم :

و... را   سمیعکس پدر و مادرم، از آن مهم تر دفتر خاطراتم با خوش نو  شانه،مسواک،
 برداشتم و داخل ساک گذاشتم. 

ام را برداشتم تا اتو   ی ه رنگه سرمه اشال ب نیام ، همچن یرا باز کردم و چادر مشک کمدم
 آماده باشند.   می ها لیصبح وسا   ی وبرا کنم
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 آب دادم ،  م ی برخاستم و به رسم عادت به گل ها میناخوداگاه از جا  صبح

 از آنها کردم  ی خداحافظ

 زدم. یقرمز رنگم سر ی ها یماه به

را پر از دانه  م یدانه توسط من بودن؛دست ها  ختن یر  شه،منتظریهمانند هم گنجشکان 
 ختم؛ یکردم و به سمتشان ر

 انداختم.  ینگاه  اط یمنظره ح به

 .شودیها و...تنگ م  یگل ها ،گنجشک ها،ماه ی دلم برا دانستمیم

 شد.  ری چشمانم سراز ی از گوشه  یاشک

 ! ؟یناراحت ایبود  یاز خوشحال دانستمینم

 . ..زدی شور م دلم

 نرو،  گفتیم یدل

 : برو  گفتیمادرم بود که م سخن

 کرده بودم)رفتن و نرفتن(  ر یگ ز یدو چ نیب

 .دم ی از دورن کش یآه

 .ندینب انیگر ی زدم تا مادرم من را با چشم ها یو صورتم را آب  دست

که نازخاتون درست   یمادرم زدم،آب پرتغال یشانی به پ یکوتاه ی  دم،بوسهی را پوش چادرم
رفتم،ناز خاتون به همراه   رونیاز همه کردم و به سمت ب ی کرده بود را خوردم ،خداحافظ

 آمد.  رونیبه ب یآب  ی من با کاسه 

 .بود یبهار هوا
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 ! انیها خلوت...و آسمان گر  کوچه

 که آسمان هم دلش مانند من گرفته است.  یانگار

 ن شود. زدم که غم در صورتم پنها ی تظاهر لبخند به

،همان انقدر هم غم و اندوه   رومی بار به شلمچه م ن یاول ی که خوشحال هستم برا یحال در
 بر جانم افتاده است. 

 که در مسابقه برنده شده بودند؛سوار اتوبوس شدم.  ییچند تا از بچه ها  با

 زدم؛ ی زل م ی به گوشه ا یهمان بچگ از

 کردم؛یم یباف  ایکردم؛روی م فکر 

 ... نشستی ناخداگاه بر لبانم م حیلبخند مل میها  ایبه فکر رو  

 ...شکستیقلبم م کهوی کردم،یمادرم فکر م به

 ...شکستیآهم م کردمی فکر م  دم،یکه فقط دو سال طعم بودنش را چش یپدر به

 !؟ی :روزگار با من چه ها که نکردمیگو ی همه فکر م نیو در آخر ا  

 ادامه بدهم:  میها  یباف ا یها فکر نکنم و به رو زی چ نیرا تکان دادم تا به ا سرم

 

 بود... شب

 شن ها  ی بر رو زدمیساحل،قدم م کنار

 ...دی بخشیو آرامش م زدی م  یلیرحمانه  در آن هنگام به صورتم س یکه ب ی باد

 پرت کرد. یواقع ی ایدوستانم به گوشم خورد و من را به دن ی صدا
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 د؟ ی _جانم کارم داشت

تو فکر،گفتم   یرفت هوی زم،آخهیکه در کنار من نشسته بود گفت:نه عز  یاز دوستان یکی
 شده باشه؟   یزیدچی شا

 _نه گلم 

 م؛ی شد اده یاتوبوس پ م،ازی د یبه ساعت پنج بعد از ظهر بود که ما رس کینزد

 را باز کردم. م،ساکمی تا ناهاربخور می جا نشست کی

 درست کرده بود.  ینان محل می برا شهیهم نازخاتون،مثل

 . دمینوش یاز آن خوردم و آب ینداشتم؛ کم یلیم

 زدی شور م دلم

نداشت، شروع کردم   ی ا دهی فا  یلب زمزمه کردم؛ول ر یرا آرام ز یالکرس  تیآرام شدن،آ  ی برا
 آرام شدم.    یبه صلوات فرستادن و در آخر کم

 .می ستادیخواندن نماز ظهر ا  ی جا برا کی

 مادرم دعا کنم. ی را باال گرفتم تا برا دستانم

 ؟ یرو تنها گذاشت حهیچرامامان مل ؟ی چرا اومد  ای:روگفتی م  قلبم

حالش خوب بود؛ تازه خودش   حه ی:خب مامان ملکردیآرامم م  شیهم آرام با گفته ها عقلم
 رفتنت داشت.  ی اصرار برا

 .دمیکشی فکر ها داشتم زجر م نی شده بودم؛با ا  کالفه

خوب است و سپس با اهلل اکبر   اریحال آنها االن بس یآر نکهیو ذهنم را سوق دادم به ا فکر 
 ستادمی گفتن به نماز ا

☆☆☆ 
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لحظه فکرم به ناز خاتون   کی بخورم؛ یبود را با چاقو برداشتم تا کم فمیکه داخل ک  یبیس
 رفت:آخ 

 خداست کجاست؟  ای: روزدم می شانیدستانم به پ با

 سرم را تکان دادم.  

 شده بود را بستم. دهیدور انگشتم که بر برداشتم و   فمیاز ک  یدستمال

قلبش را   ی برود و قرص ها  ادشی را برداشتم تا به ناز خاتون زنگ بزنم تا مبادا  امی گوش
 نندازد 

 بوق،    کی

 بوق،   دو

 بوق،  سه

 .باشدی مورد نظر پاسخگو نم مشترک 

اش کناراش نباشد،   یباشد و گوش اط یاحتمال دادم که در ح گذاشتم؛ فم یرا داخل ک  یگوش
زدم که او هم جواب نداد ،افکار بعد را دور کردم و نفس  حهیبه مامان مل  یبار زنگ نیا

 .دمیکش یقیعم

به ما داده بود را تک به تک سر   ی دیکه خانوم  سع  یگل می با بچه ها به سر خاک شهدا رفت 
 .م یفرستاد ی م ی و فاتحه ا می خاکشان گذاشت

 . میوبه تهران برگرد  می بود فردا صبح حرکت کن قرار

 سفر را وارد دفتر کردم.  نیبرداشتم،تمام اتفاقات ا   سیخاطراتم را با خوشنو  دفتر

 بودم. دهی شده بود من هنوز نخواب صبح

 پس؟  ی دی دختر تو نخواب ای_رو
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 را به سمت صدا چرخاندم:  چشمانم

 _نه معصومه 

 . ومدیخواب به چشمام ن اصال 

 _بلندشو دختر که االن وقته نماز صبحه 

 زدم و وضو گرفتم. یوصورتم را آب  دست

 با خدا شدم که متوجه گذر زمان نشدم...  از یغرق راز و ن آنقدر

 به ساعت کردم ینگاه

 .  فتدیاتوبوس راه ب گری ساعت د م یاست، قرار بود ن می شش ون  ساعت

 بود. ششانیتنگ شده بود، همچنان فکرم پ  حهیمامان مل ی برا یلیخ دلم

 در دل داشتم.  یبیعج ی دل شوره  کی

دارد کجا   دانستمی کند،نمیم یکه از من خداحافظ  دم یدی را م حهیهم خواب مامان مل شب
بر   یحیدر دست داشت و لبخند مل یصدابش کردم اما جوابم را نداد! چمدان ی! هرود؟یم

 یلیلبانش نشسته بود ظاهرا خوش حال بود؛ اما اون سمت بابا مسعود و ناز خاتون خ
 ناراحت بودند. 

 بود!   یبیعج خواب

  گهید قهیآماده باشن، اتوبوس پنج دق   همه》:گفتی که م دمیاردو را شن نی مسئول ا ی صدا
 《کنهی حرکت م

 . گذشتی نم می شده بودم، انگار لحظه ها برا رهیزمان خ به

 قبل اش ساکن شد.  ی و هرکس در جا می به تک سوار اتوبوس شد  تک
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کوتاه بر   ی بوسه  کی را برداشتم  یو بابا مرتض حهیعکس مامان مل ،ی رفع دلتنگ ی برا
  شتر یسفر همراهم بودند و ب نی کاش که در ا ی لب گفتم: ا یز یکاش ی ا  کی عکسشان زدم، 

 کاش! ی نداشتم؛ ا یو حس دلشوره و نگران گذشتیمخوش  می برا

 شدم...  ره یها بود که به عکسشان خسفر،مدت  نیا ی در درازنا  

 ؟ ی شنویبلند شو، صدام و م حهیمل مامان

 ... دی تو رو خدا کمک کن  شهیمامان بلند نم  د،یکمک،بابا مسعود... کمک کن نازخاتون

 . دمیان از خواب پر ناگه و

 . دمیدی شکرت خواب بود من خواب م  ایو گفتم:خدا دمیبه صورتم کش یدست

 

 دو #فصل

 ...روزی عروسم،آنچنان مساعد نبود هر روز بدتر تر از د حال

 بود. ماریهر روز ب یدو سال است که سرطان خون دارد؛بعد از مرگ پسرم،مرتض حهیمل

 .زنده مانده است  شی هم با دارو ها  االن

 بد بود،  حالش

 . میآورد مارستانی مسعود آن را به ب با

 《بده  یل یخ حالش》:گفتندی ! و دائم مم؟یاورد ر ی داشتن که چرا د نی اعتراض به ا دکترها

 بردند.   یرا به اتاق حهیمل عیسر

 .فرستادمیصلوات م  شیبرداشتم؛ با دستان لرزان برا  فمیرا از ک  حیس،تسبیخ ی چشم ها با
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به مادرش وابسته   یاو از بچگ شود،ی نابود م ای بشود رو ش یزیچ حهیبودم اگر مل کالفه
 است. 

 رفتند. حهیبه اتاق مل کباره ی و گذشت و همه  یدو ساعت یکی

 سوگوارانه گفتم:نه!  ان،یرا حبس کردم. با چشمان گر  نفسم

 چشمانم را شست. می ها  اشک

 . دمیکش یو آه  دم،گذاشتمیدیرا م  حهیکه در آن مل ی ا  شهیرا به ش دستانم

 از دستانم افتاد؛بزاق دهانم خشک شد... حم یتسب

 : گفتمیم یخود ه با

 《!  ایخدا》نکن می تیرو   ایرو  ایخدا

 را پر کرده بود.  مارستانیب ادمیفر 

 افتاده و با دو دست سرش را گرفته بود. مارستانیاز ب  ی گوشه ا  مسعود

 . دیبار چندم نچرخ ی صدا زده بود که دگر زبانش برا یرا به قدر  حهیمل اسم

 ...گمیم  تی آمد و گفت: تسل رون ی به ب حهیاز دکتر ها از اتاق مل یکی

 . دی کوب واریافتاد و سرش را محکم به د ی را گفت مسعود به گوشه ا نیا تا

 . مطلق... یاهیرفت و بعد س جیچه شد که سرمن هم گ دانمینم

 _نازخاتون؟ 

 پرستار؟   خانم

 ... نیپرستار کمک کن خانم

 از اتاق آمد  رونیکه دکتر ب  دینکش یاز اتاق ها بردن، طول ی کیها او را به   دکتر
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   ماری_همراه ب

 《منم 》برگشتم و گفتم: عیسر

 سمت من آمدو گفت   به

 ن؟ یهست ی محترم ، شما همراه خانم ناز خاتون احمد ی آقا

 ؟  شده   یز یچ دی _بله بفرما

 _متاسفانه 

 ؟ یدکتر متاسفانه چ ی _آقا

 سکته کردند ی _خانم احمد

 گفتم و زبانم قفل شد.. ییهع

نازخاتون از   نهیدکتر دوباره بعد از معا  ی در ذهنم شده بودم که ناگهان آقا یافکار منف غرق 
ناز خاتون   ی کرد،به سمتش رفتم، مضطرب شدم؛نکند برا می آمد وصدا  رونی اتاقش به ب

 افتاده باشد؟  ی اتفاق بد

کمر فلج   هیاز ناح یدر اثر شوک و سکته قلب ی خانوم نازخاتون احمد یقربان  ی _متاسفم آقا
 شدند. 

 : دمیو پرس دمیکش  دمیسف  انیدر م کی  ی به موها یدست 

 دوباره راه برند؟  تونندی م ی دکتر خانوم احمد ی آقا  دیببخش

 کم هستش   یلی احتمال خ نی_ ا

 داره  یدرمانشم بستگ ی وجود داره اما به بودجه  ی ادیدرمان ز  ی ها راه

 _بله متشکرم  
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 را به ساعت دوختم:با خود گفتم:  نگاهم

 《نمونده ایتا اومدن رو یزیچ》 

 داشتم  یدکتر رفتم:سوال ی سمت آقا به

 شه؟  یمرخص م ی نازخاتون احمد یک  دی_ببخش

 تونه استراحت کنه. یتو خونه هم م دی لیبه استراحت داره؛اما اگر ما  ازی_ن

 بهتره، ممنون  ی طور نی _بله ا

 .دی را انجام بد صیترخ ی و کارا دی _پس بر

 را انجام دادم. صی ترخ ی کار ها عیسر

را چاپ کند و به درب  حهیمل ی هی(برادر بزرگ تر از خودم اطالع دادم تا اعالم  مانی)ا به
 منزلمان بزند. 

 از دست دادم.  شهیهم ی را برا  حهیکه مل شدی اورم نمداشتم؛ اصال ب  ی نسبتا بد حال

 《بگم؟  ا یموضوع رو به رو نی ا یچجور من》دل گفتم: در

 

 _نازخاتون 

 داخل پسرم  ای_ب

 ؟ یالزم دار  ییزی_چ

  نهیو بب ادی م ایخونه، االن رو  می و انجام بده بر  صیترخ ی مسعود کارا نکهیا ،فقطی _نه مرس
 . شهیم شون یفکرش پر   می ستیما ن

 . می کمکتون و بر ادی _انجام دادم،شما صبر کن پرستار ب
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  یحس چیه  میبلند شوم  متوجه شدم که پاها   می... تا خواستم از جاهااز ی_به کمک پرستار ن
 ندارند! 

 نداره؟  یحس چیچرا پاهام ه   مسعود

 ها؟ 

 توام پسر؟  با

 ؟ ی ا کردبا عروسم و االن هم خودم را از پ ،بعد ی اول با پسرم منو امتحان کرد ایخدا

 نکن  ه ی_نازخاتون انقدر گر

 م؟ یباش  یپس ک  میداره ،پس االن کنارش نباش اجیبه منو شما احت ایرو فهیضع قلبتون

 پناه ببر. یبه کس تونهینم ای رو گهی کنم که د هیگر د،من یکن هیگر شما

 . میپرستار کمکتون کنه و بر  دی لطفا بزار پس

 انداختم.  ینگاه لچری _به و 

  دم یکش یرا بستم و از ته دل آه چشمانم

 نشستم. لچریو ی و به رو دمیرا پوش م یکمک پرستار لباس ها با

 شده بود.  دهیها چسب واریدر و د ی بر رو حهیمل هیاعالم می دی به خانه رس یوقت

 .می و وارد خانه شد  میرا باز کرد در

 مبل نشستم   ی کمک مسعود به رو با

هم   می گذاشت؛دسته گل مر زیم  ی داشت را رو یاهی که کنارش ربان س حهیعکس مل مسعود
 کنارش... 

 شد.   انیگفتند آمدن؛ چشمانم گر  تی تسل ی ها برا هیلحظه بعد تمام همسا  چند
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 ... زدمیام م نهیرا مشت به س دستانم

  شبنم... ی با یال کن دختر ز  ال》

 ... قیشقا ی زانو ی ال کن رو ال

 《...ینینب یمهر یتا رنگ ب بخواب

 .دیمن را در آغوش خود کش ی همدرد ی ( براحهیخانم)دوست مل هیمرض

 . ختیری اشک م ن یهم خود ناراحت و غمگ او

☆☆☆ 

 شدم. ادهیرا برداشتم و از اتوبوس پ ساکم

 همچنان آشوب بود... دلم

 تا به خانه برسم؛  شدمیکوچه پس کوچه ها رد م از

،بابا مسعود تنگ شده بود که حد   حهیناز خاتون،مامان مل ی م براخوشحال بودم و دل یقدر
 نداشت. 

 ها... هیدر، اعالم ی رو ی ها بنر

 تر شدم.  کینزد

 ...ح...هی ...ا...م...ا...ن...م...ل...م

 از دستانم افتاد؛ ساکم

 .. دمیکش یغیج

 《حهیمل  مامان》

 قرار شد... یچو باران ب یی اشک ها چشمانم
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 انداختم.  نیرا به زم خودم

 شده بود  یچادرم خاک تمام

 به طرفم آمد:  نبیز

 م ی بر ا ی ا،بیب  نکارویبلندشو،نکن با خودت ا ای_رو

 رفت؟ اره؟  شهی هم ی مامان برا یعنی؟ یچ یعنی  نبی_ز

 غم آخرت باشه. ایرو گمیم ت ی به عالمت تاسف تکان داد:تسل یسر

 بمونه نره،  شمیحالش خوبه،بهم قول داد پ حهیمل ؟مامانیچ  ی برا تی تسل ؟ی_چ

 بگو که همش خوابه؟  نبیز  بگو

 .نازخاتون برد شی دستانم را گرفت و به پ نبیز

 ها خوابه  ن یبه صورتم بزن وبگو که تمام ا یلی_ناز خاتون س

 : کردمی ذهنم دائم خود را سر زنش م در

کردم و به شلمچه رفتم،   یخداحافظ حهیبود که از مامان مل روزید نی هم شهی نم باورم》
 موندمیرفتم و کنارش م یکاش نم

که به جونم افتاده بود و   ی ،دلشوره ها  ی کردیم  یکه از من خداحافظ یخوابام،خواب تمام
 ! حه؟یاز دست دادنت بود مامان مل نی هم نداخت،یتو دلم  م ییغوغا

 تاده برات اف یکه اتفاق دادی خبر م دلم

 《...شهی نم باورم

 ی باز شدن را نداشت و زبانم نا ی کردم و با خود حرف زدم  که چشمانم نا هیگر یقدر
 سخن گفتن. 
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نازخاتون گذاشتم و او همچنان دستان پر مهر مادرانش را بر سرم   ی پا ی را بر رو سرم
 .دیکشیم

 . کندی را نوازش م می موها حهیلحظه فکر کردم مامان مل کی

 خدا! ی ا

 در اتاق خوابم برده بود.  یک  دانمینم

 کنم. ییرا یو پذ  زمی مهمان ها بر ی برا  ی روح به سمت آشپز خانه رفتم تا چا یحال و ب یب

بود،دستش درد   ین یخرما ها در س دنیهمراه من در آشپز خانه مشغول چ  نبیز
 همدردم است.  اروی نکند،هم

  نی :ادمیبا تعجب پرس نبیدوخته شد؛از ز اط یآشپز خانه به ح  ی چشمانم، از پنجره  ناگهان
 ه؟ یک  ی برا لچریو

 گه ی نازخاتون د ی _برا

  هیمرض دمیبه سمت نازخاتون رفتم که د عینازخاتون؟ سر یشدم:چ  رهی چشمانش خ به
 .ندیمبل بنش  ی تا بر رو کندی خانوم کمکش م

 افتادم...  نی روبه رو بر زم ی صحنه  دنید با

مشت بر   ک ی ختند،یریکه م یبهشت زهرا؛هر خاک   مید یو رس می ده صبح حرکت کرد  ساعت
 ! شدی.بلند نمختمیری سرم م

 رفتنت؟   ی زود نبود برا حهی:مامان ملکشمیم ادی! بلند فر دهدی جوابم را نم کنمی م شی صدا

 با مامانم!  دیخاک کن منم

 اومده  مامان،دخترت

 رفت.... بابام
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 ؟ ی چرامن و تنها گذاشت  گهید تو

 . ختندیری شر شر م یقرار شده بودند مانند باران یکه ب ییها  اشک

فکر    ییتا لحظه ا خواندمیخاطراتم را با خود اورده بودم و خاطرات خوبم با مادرم را م دفتر
 کنم او کنار من است 

که  ستین نی بر ا لیدل ین ینب ،یرا که دوست دار یکسان اگر》: گفتی م شهیهم مادرم
 《.تپندی ات م نهیدارند و در س ی هستن که در قلبت جا یآنها همان کسان  ستندیکنارت ن

 

 م؛ یبه خانه رفت یاز خاک سپار بعد

 ام است  یتولد شانزده سالگ فردا

 از جهنم بدتر است.  می که برا  ی تولد

 .سوزاندی جانم شعله ور شده بود و من را هر لحظه م ،بریآتش

 خاک و من تک و تنها! ر ی در ز حهیدر آن حال،مامان مل نازخاتون

 گفتم:  یلرزان و چشمان اشک ی صدا با

 ! ؟ی با رفتنت چه ها که نکرد حهیمل مامان

 فردا پنجشنبه. ی برا می با نازخاتون سرگرم درست کردن حلوا شد  

 کن. نی حلوا ها رو تز  نیا ی کن، رو یمکک  هیجان،مادر   ای_رو

 _چشم 

 کردم. نیتز  لیبشقاب با پودر نارگ  ی ها را، رو حلوا
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قرآن بخوانم؛ختم قرآن   حهیمامان مل ی از اتمام درست کردن حلوا ها،وضو گرفتم تا برا بعد
تا هر   می کرده بود می ها تقس  هیو همسا  ل یفام نی را ب م یقرآن کر  یو جز س می گذاشته بود

 روحش ختم کند. ی شاد ی جز را برا کی  یکس

☆☆☆ 

 شدم  داری گفت، لنگه ظهر بود که از خواب ب شودیکه نم صبح

و   یبا شمع شانزده سالگ ی تولد  کیبغل تخت بردارم؛ که با ک  زیام را از م یگوش خواستم
شد،   بر لبانم شکفته شد؛ناگهان در اتاق باز ی مواجه شدم،لبخند حهیکنارش عکس مامان مل

 کردندی ونازخاتون، آرام تولدت مبارک را زمزمه م نبیز

 _تولدت مبارک،تولدت مبارک 

 را ببرم. کیکرده بود به سمتم آورد تا ک  نیکه دورش راتز ییچاقو نبیز

 ی _بفرما خانوم

 رو نداشتم  ییزی چ نی_متشکرم،واقعا انتظار همچ

 ممنونم. یلیخ یلیخ

 از آرزو کردن شمع را فوت کردم  بعد

 آرزوهات خاطره بشه.  شاالیتولدت مبارک خانم خوشگله،ا_

 .ی بود ادمیکه به  زمی عز ی_مرس

  نبیبزنم اما به قول ز  ستمی قشنگ بلد ن ی حرفا نی_دخترم تولدت مبارک باشه؛من از ا
 آرزوهات خاطره بشه.

 م ی دی سه بلند خند  هر

 . میبخور  اریخوشمزه کنارش دم کن ب ی چا هیکن و  میرو تقس کی _حاال پاشو ک 
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 _حتما 

 ؟ ی خوای _کمک نم

 ؟ ی بهش بد شهیم خچالهینازخاتون، تو  ی قرصا نکهیا زم،فقطی_نه عز

 ی قطره ا عیبود که ببارد؛سر یمنتظر فرصت یکامال مشخص بود وآن  می در صدا بغض
 خواست بر گونه ام بچکد که پاکش کردم.

  یتلخ اریبس  کنم،حسیرا در کنارم حس نم حهیام مامان مل  یدر تولد شانزده سالگ یوقت 
 ... زندی جانم را دامن م

 . کردمی به نبودنش فکر م یوقت کردمی بغض م ناگهان

 من تمام اش تلخ و اندوه است،   یکردن به زندگ  فکر 

 بدتر است،  ییمادر نداشتن از حس تنها پدرو

 ! ؟ی همه غم و ناراحت ن یکنم از دست ا هیچگونه خود را تخل دانستم ینم اصال 

 و سرسخت بودن عادت کرده ام. ییبه تنها نبیبه قول ز  یمن از همان بچگ  اما

 آماده اس  ی چا  دی_بفرما 

 خودش کنه  ونهی منو د هگیاالناس که د ی _عطر خوش چا

 کد بانو  ایرو  گنیم ی د ی_بله بله پس نشن

 دختر جون  نمیب نوری و ا ی چا ینیس اری_ب

 ی کنیم فیهمه تعر  نیکه ا حاال

 خوش رنگ رو بده به من  اون

 کم رنگه مال شماست  نی_نه نازخاتون ا 
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 ؟ یدار کاری_بده به من دختر تو چ

خوش رنگ  وخوش بو دختر کدبانوم تو   ی حسرت چا نی و ا رم،بخورمی بم نکهیقبل ا  بزار
 دلم نمونه 

 ه یچه حرف نی ا ی _آ

   د یکه زود تنهام بزار دی ستیوفا ن یکه شما اونقدر ها هم ب دونمیم من

 دا ی بخور  نمیپر رنگ نب ی بعد چا ی اما دفعه  کنمیم یهم چشم پوش ندفعهیا پس

 _باشه دخترم

☆☆☆ 

 روز گذشت... چهل

 .کردی م ینیلبم سنگبر ق  یکه غم یروز چهل

 را در آغوش گرفتم.  حه یمامان مل عکس

 اطالع به نازخاتون به سر مزار رفتم. بدون 

 ؟ ام  دهیبه بهشت زهرا رس یک  دمیحالم بد بود که نفهم یقدر

 دم یدم،دوی سنگ قبر را د تا

 : دمیکش ی ادیفر 

 حه ی_مامان مل

 اومده... دخترت

 ! ؟ی نشد داری همه صدات زدم چرا ب نیا

 ومد؟ ی م خوابت
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 ؟ یرو نداشت یماری ب نیتوان محاربه با ا گهید

 ی تو به من قول داده بود یول

 ی مواظب خودت هست  یبه من گفت تو

 یزار یتنهام نم یگفت تو

 ؟ ی نبود شمیچهل روز پ نیچرا تو ا  پس

 ...؟یچرا ناراحت ی؟بگی دیرو موهام نکش دستتو

 صحبت کردن را نداشتم.  ی بودم که نا ده یکش ادیفر  یانقدر

رز قرمز رنگ را دور  ی شود؛ گل ها زی تا سنگ قبر تم ختمیگردو خاک ها ر ی را رو یآب یبطر
 . ختمی اسمش ر  ی حروف ها ی عکس اش پر پر کردم؛گندم ها را رو

 روحش خواندم   ی شاد   ی برا ی ا فاتحه

 لب زمزمه کردم. ریالرحمن را ز  ی  سوره

 گذر زمان نشدم   ی  متوجه

 به عکسش زدم و حرکت کردم. ی ه ابوس عیسر

دختر؟ مردم و زنده شدم از   ی نازخاتون شروع کرد به غر زدن:کجا بود دمیبه خانه رس تا
 ینگران

 شم؟ ی نگرانت م یگیتو خونه، نم یکه جا گزاشت  تم ی گوش

 آرامش کردم.  یمعذرت خواه  یکل با

 ترک برداشته بود.  یاز تشنگ م یآب خوردم؛لب ها یکم 

 تست بزنم   ی م تا کماتاقم رفت  به
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 را کار کردم. یشناس  ستیکه تست ز  شدی م یساعت  کی

 بزنم،    یرفتم تا به نازخاتون سر رونیاتاق ب از

 خوابش برده بود.  ی گوشه ا ،درینوران ی فرشته ا مانند

 انداختم   یطاقچه نگاه به

 خانه را گرد و خاک برداشته است.  ی جا همه

 کردم؛   زیبرداشتم و گردو خاک خانه را تم یدستمال 

 کردن شدم.  ی سرگرم آشپز  سپس

 دخترم چه کرده؟  ای _به به رو

 ؟ ی شد  داری_عه نازخاتون ب

 به خورشت زد و گفت:  یناخونک

 اس!  حهی مل امرزیدستپختت مثل خدا ب  گمای_اره دخترم،م

 بر لبانم نشست... یتلخ لبخند

 

 سه #فصل

 _نازخاتون من اومدم 

 مادر ی مد_خوش آ

 چطور بود؟  یوتراپیز ی_امروز ف

 آورد و گفت:   نیافسوس سرش را پا با
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 ؛ی همه خرج کرد نی همه تالش کردم،ا  ن یدو سال ا  نی_تو ا 

 .نمیبش لچر ی تا آخر عمرم تو و دی با  نکهی،مثل ا گهید شهیمادر نم اما

 کنم؟  کاریچ خوامیجا،بلندشم م هیمن که راحتم،نشستم  بعدشم

 ؟ ی شد د ینا ام ی گیم یعنی_

 ؟ ی امتحان ترم دومتو چطور داد نی آخر  ن یبگو ا الیخیمنو ب  ن، یبش ایب ای_ب

 که چقدر خوشحالم؟!  یدونینازخاتون نم ی ،وای_عال

 شهیهم داره تموم م ی دوران دانش آموز باالخره

 ماه آماده کنم.  ری کنکور ت ی خودمو برا دیبا  نکهیا  فقط

 مطمئنم  ،منی تونی _تو م

 !یکه هست  یدستانش گذاشتم و گفتم:مرس ی را بر رو دستانم

 نماند که نکشم..  ی ،درد  نمینماند که نب ی دو سال غم نیا در

 شد. مارستانیبعد از آن اتفاق ها، پدرم مسعود افسرده شد و روانه ب 

 ناز خاتون به دوش من افتاد.  ی ها ،قرض و خرج دارو ها  یتمام بده 

 ه بود؛حال هجده ساله شده ام. گذشت حهیسال از فوت مامان مل دو

امتحان نداشتم و اصرار ناز خاتون بود   ی را برا یکاف  ی آماده  یول دادمیکنکور م  دی با  امسال
همراه من   شهینازخاتون هم ریخ ی که دعا دانستمی در کنکور شرکت کنم؛ م گفتیکه م

 است. 

 در ذهن داشتم و آخر روزگار با من چه ها که نکرد؟!  یی تصور ها چه
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 یشد وحت  ریگ نیومادرم که از دستشان دادم،نازخاتون که بعد از مرگ مادرم زم پدرم
 ...مارستانیب ی گوشه   کی مسعود هم افسرده،   می ناپدر

ته دلم را روشن   ندهیبه آ  ی دیام یول کردمی حس م ن یزم ی آدم رو نی را بدبخت تر  خودم
 نگه داشته بود. 

ها بود که فانوس دلم را خاموش   ن یا تم،یموافق ی برا رشیخ ی نازخاتون،دعا ی ها یانرژ
 نکرده بود.

سر رفت،با سر رفتن   ر یفکر ها تمام ش نیناز خاتون بودم که با ا ی برا ریحال داغ کردن ش در
 ش کردم.گاز را خاموش ومرتب خودم را سرزن  عیبه خودم آمدم؛سر ریش

☆☆☆ 

کنکور تست   ی و برا خواندمیرا م  م ینشسته بودم،همچنان داشتم درس ها  یصندل ی رو به
 .زدمیم

  شدیم یو چهار ساعت  ستیامتحان ترم دومم،ب نی قبل از آخر  بایپنج صبح بود و تقر  ساعت
 بودم.  دهیکه نخواب

 . خوردمی خود درست کردم ، هم زمان با درس خواندن آن را هم م ی برا یموز ریش 

 اذان صبح به گوشم خورد.  ی صدا

 کردم که نمازش را بخواند  داری را ب نازخاتون

شروع    ی چادر نمازش را همراه با سجاده اش آوردم. از ابتدا رد،یکردم تا وضو بگ کمک
در کنکور  یبار تکرار کردم فقط قبول  از ده شیکه ب ییتنها دعا انش،یکردن نماز خواندن تا پا

 بود.

 《راس ساعت هفت صبح کنکور  یعلوم تجرب ی صبح رشته   فردا》 

 .وجودمو را فرا گرفت  یاسترس 
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 ...یو دوازدهم را خوب خوانده بودم که بلد بودم ول ازدهمیدهم ، هیسه پا یقدر

 . دادی و اما ها من را عذاب م یول نیا

 .دمیکش  یقیبود را باز کردم و نفس عم اط یحاتاقم که رو به  ی  پنجره

انداختم   یبودم نگاه  دهیاز آنها کش ش یکه دو سال پ یو به نقاش  دمیگنجشکان را د  یوقت 
 بر لبم نشست.  ی لبخند

 .گذردی زود زمان و عمر انسان م چه

با ما   مانیزندگ  ی ها یسخت یول گذردی خوبمان زود م ی خوردم که چرا روز ها یافسوس
 ! آورد؟یرا به حرکت در م  شی عقربه ها ری و زمان لجوجانه ،د جنگندیم

  شیهمانطور سخت پ ،یر ی را سخت بگ یزندگ   اگر》: گفتیاز معلممان بود که م یسخن
را،در ذهن خود مرور   ی دیلیک   ی حرفا نیا 《!؟یو لذت نبر یری پس چرا که ساده نگ رودیم
جمله ها  پند   ن یتا از ا نوشتمی ارزش را مبا  ی در خاطراتم حرف ها  شهیو هم کردمیم

 . رمیبگ

  کیو او مانند   کردمیبا او درد و دل م  دم،یدی وقت م دم؛هریمادرم را در اتاق د عکس
بر   ش ی. هنوز هم صدادادیگوش م می و به حرف ها شدی م رهیمجسمه ساعت ها به من خ

 : چدی پ یگوشم م

 جان   ایرو

   ا،دخترمیرو

 《هوفففف》

  یروز ها زندگ  نیا یدر ط  دی نباشد! شا نیتلخ و اندوهگ نی سرنوشت من بعد از ا دی شا
 پشتش باشد،روشن است. رشیخ ی که ناز خاتون دعا ی ا ندهیدلم به آ   ینداشتم، ول یخوب
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کنکور   ی برا ی. استرسکردمیحال را فراموش م  ی ها   یتلخ م،یها  ایو رو  ندهیتصور به آ با
خواندن   ی برا   یو من فرصت کاف  گذشتی داشتم، زمان هم با من لجوجانه، همچنان زود م

 درس را نداشتم. یو تست زدن کل

گنجشکان و هم    کیج کیج  ی بزنم که هم صدا اط یتست ها رو در ح هیگرفتم بق میتصم
 بدهد... ینم خاک فصل بهار، به من آرامش ی بو

 که ندارم.  ی منظره چه خاطره ها  نیا با

!درست همانطور مثل  عت،سرسبزیاست،  ومانند طب اهی پر از گل و گ یهمانند پارک  اطمان،یح
 ! میاها یرو

بودم   یراض می از زندگ  با،یز یو حت کردی م  ییایرو م ی را برا یکه زندگ  کردمی م یزندگ  ییدرجا
   ،خوشیمی قد ینقل اط یداخل حوض و ح ی ها  یساده،دلم با گل و ماه یزندگ  نیاز هم
 است؛ 

که در تمام  یمانده است،مادر ادگاری  یکه از پدرم مرتض یهمانطور دلم به وجود مادربزرگ  
آسان   یکی  یکی بر دوشم را  ی ها  یسخت شی شد، با حرفاها یمرحم می برا  یزندگ  ی درد ها

عالم ترکم کردند او مقاوم و سرسخت در کنارم   ی همه   یکه وقت یهمان نازخاتون کرد،یم
 ماند؛ 

 و دست بوس نازخاتون هستم.  ون ی مد  کشم،ی که نفس م یتا وقت من

 ! ستیبسنده ن می بگو شی ها یچه از خوب هر

 

به گذشته فکر نکنم؛به قول ناز  خواهمیم گرید》با خود گرفتم: یمی را بستم؛تصم کتابم
نکن و   ری کن؛ با فکر گذشته خودت را پ یخاتون گذشته ها گذشته است ،حال رو زندگ 

 ،یقبل را فراموش کن ی سال ها  ی ها یدرد و سخت کندی م یکار ندهیافسوس نخور. که آ
   《.یکنی م یرا زندگ   یو دوباره زندگ  یکشی م یکه هنوز هم نفس یخوشحال باش
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 دم، ی رس یشحالم به سن قانوناما خو  و

 است.  میاها یبه رو کیکه نزد یسن

 بدست آوردن آرزو و هدف نمانده است   ی برا یزیچ

  دانمی م یمعن  کی،آرزو ،هدف را  ا یرو من

انگار   یبرس  تیهمان آرزو  ا ی تی ا یبه هم هستن و اگر به رو کی نزد  بایتقر ای که آرزو و رو چرا
  یخواهی که م یزیتو را به چ ست، یداشتم  فقط تالش ن نیقی.ی ا  دهی که به هدفت رس

 رساند، یم

   یکنینم دای به تالش پ ی دی اراده : اگر نباشد ام 

 بودن:  دواریام

 . یو دست از تالش برندار ین یبب بایجهان را ز کندیم یخودش کار که

☆☆☆ 

  وهی من نشسته بود ،م ی نازخاتون پا به پا من هنوز هم دست از خواندن برنداشته بودم؛ 
 ... گذاشتی و به دهانم م گرفتی پوست م

 رم؟ یبرات پوست بگ بم ی_س

 هیکاف نایممنونم،هم _نه

 

 ستارگان پرداختم.  ی به آسمان دوخته شد،به تماشا نگاهم

 بایز شهیاز آنها که هم یکی گذاشته بودم.اسم  شانیبر رو ی بایز  ی نام ها یکودک  در
و لذت بخش بود که  یدنیک،دیدرخشان در شب تار  ی ) کوشا( بود.آن ستاره دیدرخشیم

 ...کردیخود م ی فته یآدم را ش
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☆☆☆ 

رنگ آفتاب،امشب هم فرا   یحت دنی دو سه هفته،خواندن، تست زدن و ند بعد
را   زیشکم پر درست کرده است. من هم م یشام، ماه  ی .نازخاتون در آن حال برادیرس
 .کردی درست م یماه می قبل از امتحاناتم برا  شهی خاتون کمک کنم ؛همتا به ناز دمیچ

گوش بدهم؛   یمهم درس را ظبط کردم؛ تا با هنذفر ی ازخواب چند تا از مطالب ها قبل
 که به خواب ناز فرو رفتم... د ینکش یطول

که تمام آن مطلب   ی در گوشم بود؛بگونه ا یشدم، همانطور هنذفر داری که از خواب ب صبح
  《ذوق مرگ 》داشتم به قول معروف یرا حفظ شده بودم. از خوشحال دهیچیپ ی ها
 . شدمیم

 تست زدم و به آشپز خانه رفتم تا صبحانه بخورم. یکم دوباره

 و گردو درست کرده بود.   ریپن ی لقمه   می برا نازخاتون

آماده شدم که نازخاتون همراه با    عیبه دستانش زدم و شروع به خوردن کردم.سر ی ا بوسه
 آب وکتاب قرآن به سمت در آمد تا بدرقه ام کند.  ی کاسه  کی

 _خدا پشت و پناهت 

. عکس سه  کردی و فوت م خواندی دعا م می لب برا ر ی زدم ،ز شیشانیبه پ  ی و بوسه ا برگشتم
گذاشتم تا   فمیداخل ک  ن یطلب دعا کردم و همچنو  دمی را بوس حهیدر چهار مامان مل

 همراهم باشد. 

 ی رفتم.  نازخاتون پشت سرم کاسه  رونی قرآن چند بار رد شدم وسپس به سمت ب  ریز از
 .   ختیآب را ر

 یی ایخوب ب ی گلم برو که با خبر ها  ی_موفق باش

 . شمیشما مطمئنم موفق م  ی _ممنون ،با دعا ها
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لب   ریبخرم،استرس تا وجودم را فرا گرفته بود، ز یافتادم؛ به مغازه رفتم تا آب معدن راه
را زمزمه کردم، آب را آرام خوردم و وارد شدم،چند استاد در دستشان با برگه   یالکرس تی آ

 بودند.  ستادهی زنند،ا یام را رقم م یکردم آنها زندگ  ی که احساس م ی ها

 نکند نتوانم سواالت را جواب بدهم.  یدادم که استرس کار دیبه خود ام  《ایرو  یتونی م تو》

را   ستی ز  عتیرا دوست داشتم و بخاطر عالقه ام به طب یمیش نیو همچن ی شناس ستیز
 گرفتم.  یم ادیو    دمیفهم  یخوب م

را که بلد بودم   ینکردم ،سواالت یگذاشتند،با خودکار آرام خواندم و درنگ زی م ی ها را رو برگه
بعد   ی بودن را برا  دهیچیکه پ ی،سواالت زدمیم ک یو ت کردمی فکر م قهیدق ک یرا کمتر از  

 . دادمی تر جواب م عیرا سر ی و سوال بعد گذاشتمیم

درست جواب   دانستمی همه را جواب داده بودم، نم بایآمدم تقر   رونی سالن امتحانات ب از
 به خودم مطمئن بودم. ینه؟ول ایداده ام 

کم کرده ام   لویهفته داشتم ،چند ک  نیکه در ا یسمت خانه رفتم،احساس کردم از استرس به
 امروز فکر کردم. خی بر لبم نهفت، که ناگهان به تار  ی ،لبخندحرف  نیبا ا

 ر، یروز ماه ت نی آخر  امروز

هم نگفته است، درست چند هفته بعد از   کی تبر یحت  یبوده و کس شی چند هفته پ تولدم
 . حهید مامان ملسالگر نیدوم

گرفتم کالس    میکنکور رو هم دادم تصم نیام و همچن دهیرس یکه به سن هجده سالگ حاال
 . رمینامه ام رو بگ  یثبت نام کنم و گواه  یرانندگ  ییراهنما

 خورد،   مانیچشمانم به )عارف( پسر همسا رفتم یفکر به سمت خانه م  نی که با ا همانطور

بزرگ شده ام   نجا یا  ی در کوچه پس کوچه ها یبود،  من از پنج سالگ مانی میقد  ی  هیهمسا 
 . میساکن هست نجایکه در ا شودیسال م  زدهی س بایو االن هجده سال دارم ؛تقر
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 آوردم و آرام سالم کردم. نی را پا سرم

، مانند من تک   می خواندی با هم درس م یبود.من و عارف در بچگ یریسر به ز  یپسر عارف
  زی و او جز خواهر، چ دمیدینداشت،او را به چشم برادر خود م  یخواهر و برادرفرزند بود،

.امروز کنکور داشت،  خواندیرا م  یعلوم تجرب ی من رشته   گفت،مانندی به من نم  یگرید
 .گفتیم یعال ی با خود دکلمه،شعر و مطلب ها شهی درسش نسبتا خوب بود و هم

 بود.  دهیخر  یما هم نان بربر ی برا شهیهم مثل

 .دمی شما خر ی را برا یبربر نی خانوم ا ای_سالم رو

 م ی داخل صبحانه مفصل بخور م یبر   دی_ممنون ،دستتون درد نکنه،بفرما 

 .رمی به نازخاتون بگ میکی بابا و مامان گرفتم؛گفتم   ی _نه ممنون من که خوردم،نونم برا

 ن؟ یآقا عارف کنکور را چطور داد  ی_متشکرم،راست

 زد و گفت :اکثرا درست جواب دادم ی لبخند

 نه؟!  ای  میاریرتبه م  می نیتوکل به خدا ،بب شی باق گهید

 م ی اری_انشاهلل که م

 _انشاهلل 

 شم یبا اجازتون مرخص م د؟منی ندار ی_خب کار

 _نه خدانگهدارتون 

 که نازخاتون در مبل خوابش برده است.  دمی خانه شدم و د وارد

   دمی بشود سفره را چ داری ب نکهیا قبل

 دم کردم. ی گذاشتم و چا یریرا داخل جا پن ر،کرهیرا خورد کردم،پن ار،گوجهیخ
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 چه کرده!  ای _اوه دخترم رو

 کرده ونهی_پشت بند ناز خاتون حرفش را ادامه دادم:همه رو د

 لذت بردم؛ ارینازخاتون بود بس نمیکه همنش زیمفصل ودل انگ ی خوردن صبحانه  از

 استراحت کن. کمی تو برو اتاق  کنمیرو جمع م نیمادر من ا  ای_رو

 را در دست گرفتم و به اتاق رفتم.  یآخر ی  لقمه

 شده است،  می برا یانگار دفتر واری بود،به قول نازخاتون د یینوشته ها وار ی از د ی گوشه ا هر

 نوشتم  واریاز د ی کامل از خواب بلند شدم در جا یکه با انرژ امروز

 

 را تار کرده است.  تیایتوست که دن  باست،افکاریز ایدن》

 《.کندی آغاز م ی را با شاد  یتفکر شاد زندگ  کی که  میبدان

تا هر وقت غم وجودم را فرار   نوشتم،یاتاقم م وار ی بر د یپر انرژ ی اوقات مطلب ها اکثر
 . رمیبگ دی امگرفت به متن هانگاه کنم و 

اما به نظر من    بازند،یخود را م یزندگ  دیام یب شهیاعتقاد ندارند و هم دی ها به ام یبعض
  کی  شیکه شکست خورده است،اتفاقا آنکه شکست خورده است برا  ستین یبازنده کس

؛پس شکست   شودی ها خودش برد محسوب م نی ا ی و همه  باشد؛یتجربه م   کیدرس،  
 ! میخوردن را باخت حساب نکن

 .کردمیو مرور م  نوشتمی را در دفتر خاطرات خود م می نظر و انتقاد ها نیا

عالقه داشتم و از  و... دنیکش یکردن،نوشتن خاطره،صحبت کردن با خود ،نقاش  حتینص به
 .بردمیها لذت م نیانجام دادن تک تک ا
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با خاطراتش رفع   یکم دی رفتم تا شا حهیاق مامان ملسر رفته بود؛به ات یام حساب حوصله
 کنم.  یدلتنگ

بود، افتاد؛خاک و  شیکه آن گوشه کنار کمد لباس ها  یکوچک ی به صندوقچه  چشمانم
 باشد؟!  تواندی بودم که داخل آن صندوق چه م نیرا پوشانده بود،مشتاق ا  شی گردو گبار رو

چه  ی وا  》لب از ته دل گفتم: ری ز م،یا ه یدرش را باز کردم. آلبوم عکس بچگ جانیه با
نگاهم به عکس   زدم،ناگهانی که داشتم آلبوم عکس ها را ورق م همانطور《!ییخاطره ها 

  یمی با عارف چه دوست صم یاز همون پنج سالگ 》خودم و عارف دوخته شد.با خود گفتم: 
 《بودم !

و عارف دستش را دور کمرم حلقه کرده   می رو به گل ها کرده بود اطمانیح ی باغچه  کنار
 . میبود و سپس عکس انداخته بود 

 زنده شد... می تک خاطره ها  تک

 به اتاق خود رفتم. یدرنگ چیه بدون 

 چسباندن واریکردم،عکس ها را به د شروع

 آلم شده بود.    دهیاتاق ا  درست

که روبه تخت بود پر از   ی  واریپر از مطلب،د وارید گر یطرف د ،یبچگ ی طرف عکس ها  کی
 رنگ و... دیسف ی کنار پنجره گلدان ها اه،یو گل و گ اط یرو به ح ،پنجرهینقاش

 درست مانند افسانه ها باشکوه و خارق العاده شده است. اتاقم

سال   زده ی س ی زد و وارد اتاق شد،مات و مبهوت زل زده بود به عکس ها یدر نازخاتون
 !شیپ

 !  ی چسبوند قهیعکس ها رو چه با سل نی_ ا
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دادن هر کدام از   حیبود واقعا !ناخاتون شروع کرد به توض ییبندش گفت:چه روزا پشت
 بود ؟  ی چه روز م؟یدر کجا بود  م؟یکردیم ی عکس ها،که چه کار ها

  شی پاها ی کرد، بر رو یم  فی نشسته بودوتعر لچریو  ی همان لحظه که نازخاتون رو در
 کرد،خوابم برد.  یرا ناز م  می ه موهاک  ش ی توسط دست ها

 هفت بعد ظهر بود... ساعت

 زدم که خواب از سرم بپرد   یصورتم را آب  دستو

 عوض کنم. ییبرم وحال و هوا  رونیبه ب نبیگرفتم که با ز میتصم

به رنگ   ی شال و شلوار پارچه ا ک یرنگم ،با   یرا بازم کردم؛ مانتو بلند جلو باز مشک کمدم
   دمیپوشو   د،برداشتمیسف

 به لبانم زدم. حی مل یلیرژ لب خ کی  ینداشتم ول ی کردن عالقه ا ش یآرا به

 نشسته بودند و گرم صحبت کردن بودند. اط یبه همراه مادر عارف در ح نازخاتون

  یبود،از همان اول ما با هم رفت آمد خانوادگ  حهیمامان مل یمیعارف دوست صم مادر
 گرفتم  می تصم نی گفتند؛بنابرای باهم هم صحبت شده بودند و سخن م بایز یلی.خم یداشت

صحبانه درست کرده بودم ،ببرم تا کام   ی که خودم برا یشکالت  کیوبا ک   زمی بر ی چا شانیبرا
 شود.  نی ری شان ش

 ی اومد ه،خوشی_سالم خاله مرض

 ماهت دخترم  ی _سالم به رو

 اوردم ی براتون چا   دی_بفرما 

 _دست گلت درد نکنه 

 _نوش جونتون 
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 ؟ ی آماده شد  یریم ییجان،جا ای مرا برنداز کرد و گفت:رو نازخاتون

 بخورم، زود برگردم. ی هوا هیبرم   نبی_اره مامان بزرگ،گفتم با ز 

 _باش پس مراقب خودت باش، خداحافظ 

 یباشه براش اسپند دود کن ادتی! نازخاتون  پهی_آخ،عروس گلم چه خوشت

 خانم کردم و با تعجب گفتم: ه یبه مرض یزی ر نگاه

 گلم؟!  عروس

 باال بزنم. ن یشما آست ی برا دی من با  گه ی_اره د

خجالت داشتم آب    از》هم به قول معروف  زد؛منی م حیدائم لبخند مل نازخاتون
 کردم. ی داحافظلبخند زود خ کی   با《.شدمیم

تا با   رفتم؛ی خانه مان م کیخوشحال، به پارک نزد ای ناراحت بودم  یوقت  یهمان بچگ از
 ولذت ببرم.   نمیبنش  مکتین ی ،روپرندگان  ی گل ها، درخت ها،صدا  دنید

 دوست دارم. ادیز اری را بس عتی طب می بگو یسرسبز،اگر بخواهم کل ی باز، با منظره   ی فضا

 شکل ،وسط پارک نشستم.  رهیاستخر بزرگ دا مکت،کنارین ی رو

 نه؟  ای د یآیدارد م نبیز نم یبه اطراف پارک کردم تا بب ینگاه

 .دمید  مکتین ی کتاب در دستانش بر رو کی عارف را با  هویکه  

نشست، آرام به   ی م  مکتین  ی در پارک بودکه به رو یادب ی عارف عاشق خواندن کتاب ها 
و قدم زنان  شدی هم بلند م  یگاه نوشت،یم ی ها  ز یش چدر دفتر کردوی نگاه م عتیطب

داشت و   ی اریبس ی حافظ عالقه  ی شعر ها خواند،بهی کتابش را م ی کتاب به دست، ادامه 
 را حفظ بود.  شی شعر ها  شتریب

   نوشتی هم خودش شعر م یگاه گه
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   ای ،رو  ای_رو

 ؟ ی گوشه زل زد  هیچرا به  دختر

 به شانه ام به خودم آمدم و سرم را تکان دادم:جانم؟ نبیزدن دست ز با

 ؟ ی اومد

 چرا؟  ی شد ریافق خ ؟بهیکنی م دیاس اومدم تو کجا ص قه یمن پنج دق ای_رو

 خب  ییکجا  دمیدی _منتظر تو بودم داشتم م

 یگ ی گفت:تو که راست م  شخندیبا ن نبیز

 بوده.  یمن نگاهم ،فکرو ذهنم به چه کس د یفهم نبیکردم که ز احساس

،خودم را  گم    شدمیدست پاچه م دمیدیچرا هر بار عارف را م دانستمی هم نم خودم
 رفتم.  یناخودآگاه به فکر فرو م کردم،یم

 د ی پرسیدر حال صحبت کردن با من بود و دائم از کنکور سوال م نبیز

نبود؛با   ش یحواسم به صحبت ها  ادیمن هم که نگاهم گره خورده بود به عارف و اصال ز 
. همانطور  دادم ی کوتاه مانند ،سخت بود، نه ،اره ،خوب ،بد جواب سواالتش را م ی جواب ها

 سالم دست تکان داد.   ی که نگاهم رو به عارف بود؛ ناگهان برگشت و به ادا

 به خود آمدم. بر دستانم زد  نبیکه ز  یفشار با

 شد.  کی نزد عارف

 ن؟ ی_سالم خوب هست

 .کردیم  یباز شی بود وبا موها نی بلند شدم؛عارف چشمانش رو به زم  مکتین ی رو از

 جواب سالمش را دادم  یکه شدم به آرام کینزد
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 ن؟ ی _سالم آقا عارف ممنون شما خوب هست

 .می گرم صحبت شد  یکم با احوال پرس  کم

 

شعر بخواند. او هم از خدا خواسته   تی چند ب م ی تم که براخواهش و تمنا خواس  یکل با
 خواند:   یمعطل چیبدون ه

 زمیری م تی جهان را به پا ی گل ها تمام》

 زمیری را به چشم دشمنانت م ش یها خوار

 من   ی بایز ی را دوست دارم ا تو

 جانان من!  ی ا دارم،یاز چشمانت بر نم چشم

 《من!  ی ایکنار من، رو  شهیتا هم بمان

 

 !ینیعجب شعر دلنش کال ی کردم:بار انیحرف دلم را ب شی صدا  دنی شن ناخودآگاه،با

 حرف به لبش نهفت. نی با ا  ی سرخ شده بود؛ لبخند شی که از خجالت گونه ها عارف

 صداتونم محشره!  ی_راست

 رسه   یشما نم ی صدا ییبا ی_به ز

 《می شو بر بلند》  نکهیبه عالمت ا دادی مدام دستم را فشار م نبیز

 م؟ یکن نیر یکاممون رو ش  م یبر  د یموافق گمی_م

 گفت:  عیسر  یرودرواس چ ی هم بدون ه نبیز

 _من که موافقم 
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 .می ندارم،بر یمن اعتراض دی _اگه شما موافق

 .کردیرا منتقل م یقدم شدن با او حس خوب هم

 گفتم و نه عارف!  ینه من کالم نبیجز ز م؛ی چند ساعت که کنار هم بود نیا یط در

 ؟ ی بستن ای  وهیآبم ای _خانوم رو

 کنه ینم ی_فرق

 خانوم  نبی_ز

 وه ی _آبم

☆☆☆ 

 دور حوض زدم و وارد خانه شدم. یرا باز کردم؛ قدم اط یح در

سرو    چی درحال خواندن نماز بود.بدون ه یو نوران ینیزم ی فرشته   کی مانند  نازخاتون
 وارد خانه شدم که مبادا مانع عبادتش بشوم.  یی صدا

 .که عارف خوانده بود را در ذهن سپردم و به خط خوانا نوشتم  یاتاق شعر واری د ی رو بر

  کیدفتر مانند   نی ،ا  سمی افتد بر دفتر خاطراتم بنو یم یداشتم هر روز هر اتفاق عادت
گذشته و خاطرات تلخ   ی برا یدفتر، مرور  نیا ی شده بود. خواندن کلمه به کلمه  مانهیزندگ 
 است.  نیر یو ش

 کردم به نوشتن اتفاقات امروز... شروع

  ملت》به اسم   یکتاب کی خورد؛  میکتاب ها  ی از اتمام نوشتن چشمانم به قفسه  بعد
 آن را بخوانم.  ی را شروع به خواندن کرده بودم و هر لحظه دوست داشتم ادامه  《عشق

 را خواندم. ی وچند صفحه ا دمیتخت دراز کش ی رو بر

 . دمیپر  می از خواب،هراسان،مانند فنر از جاها یاالرم گوش ی با صدا صبح
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 خوردم.  یآماده کردم و اندک  ی  صبحانه

  یی،جاها کردمی نگاه م یآموش  ی ها وی دی و  خواندم،ی گرفتن مدرک زبان تافل هر روز م ی برا
 یزبان شرکت م  یآموزش ی ،در کانال ها دمیپرس یکه مشکل داشتم از دوستانم م

گرفتن مدرکش بدون   ی داشتم و برا یسی به زبان انگل ی ادیز اریبس ی کردم.خالصه که عالقه 
 . کردمی م نی تمر یکالس رفتن چیه

 یبه صورت زدم.شکالت یتازه کنم،آب ییدست و رو   نکه یا ی رفت...برا یاه ی چشمانم س ناگه
 بود،آن را برداشتم  و خوردم.  نت یکاب ی بر رو

گرفتم به    می خواندن نداشتم که تصم ی نا گریها پرداختم؛د نیخواندن تمار ی ادامه  به
بخاطر   دی !شاشودی ام پر درد م نهیس  م،ی آیم اط یبه ح  یوقت یچرا؟ول  دانمی بروم،نم اط یح

 تا به حال است.   میها  یکودک  ی خاطره ها

 .کردی دورش حال من را درک م ی و باغچه ها اط یح نیا  ،یآر

 .کردمی دورهم تصور م ی خود خانواده  ی  ایدر رو شهیهم

 شد!   ای از رو یاسم دوباره

 گذاشتند !  ایکه اسمم را رو  یبه وقت لعنت

 ام ،نه خودم!  یاست!نه زندگ  ایرو  کی مانند    شیکجا آخه

  ای کجا معلوم که تو رو ؟ازیست ین ایرو  هی هیکه شب گهیم یحرف زدنم را قطع کرد:ک  یی صدا
 یو هست  ی بود یکس

 ! یو خودت خبر ندار ی بود  هیبق ی ایرو ، ی اهایهزاران بار تو رو دی شا

 در نگاه کردم؛ ی برگشتم و به جلو باتعجب

 . یبور و چشمان عسل ی مرد با موها  کی
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  ییبایآن ز   شدغرق ی رو!مگر م بایز  ی شده بودم به آن چهره  رهیهمچنان با تعجب خ 
 نشد؟! 

  ریپرداختم س شیرچقدر به تماشا که جذابش کرده بود؛ ه  یبه رنگ گندم، لباس  یپوست
 نشدم  

 جذاب و خوشگل باشد؟  تواندیفرد چقدر م  ک ی  مگر

 که زد به خود آمدم:جانم  یبشکن با

 《ی گند زد ه؟ی! جانم چ  ایرو ی وا》ذهن خود گفتم:  در

 .دمی ترس دیشد  اط یوارد ح هویآقا عارف بله   دیببخش

خواستم بگم که خود شما   دیکرد  اهاتونیکه بر لب داشت گفت: صحبت از رو  ی لبخند با
 .دی نفر هی  ی ایرو د یهم شا 

 تر نشود؛  دی که شد کردمی را دائم کنترل م نشستی که از سر ذوق بر لبانم م ی لبخند

 نفر باشم و خبر نداشته باشم!   هی ی ای رو ی اره، تو دم یشا  دونمی_نم

 د؟ یداشت کاریچ حاال

 . یکنی م لیتبد  شی زندگ  ی نفر رو به خاطره ها هی ی ایرو ی لب گفت:به زود ریز

 دم یچه گفت، خود را زدم به آن راه که مثال نشن   دمیآن که فهم با

 صحبتتون نشدم  ی متوجه   د؟ی گفت  ییزی _بله،چ

 نبود   یمهم زی چ ،یچی_ه

 شدم:  ا یسوالم را نداد و دوباره جو جواب

 د؟ یاومد  یچ ی برا  دی نگفت دی_ببخش
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   ؟یزبان رو دار ی بگم که جزوه ها  خواستمیزه،می تفکر گفت:آهان ،چ یباکم

 .ارمیکن برات ب خوندم،صبری _اره ،اتفاقا داشتم م

 خانم  ایرو ی_مرس

گرفتن جزوه ها   ی آوردم به گمانم که برا شیبه سمت اتاق رفتم و جزوه ها را برا عیسر
  ی ایخود من رو دی شا دانمی مشخص بود،گفت که از کجا م شیاست.کامال حرفا  امدهین

 هستم.  یکس

 شده بود. ریدرگ  شی با حرفا ذهنم

 شده بود.   انیمن واضح ب ی سخن گفت اما برا یمفهوم نکهیا با

 .شد.یسبز م  زدویعشقش بر دلم جوانه م شی کم با رفتار ها کم

  دمیجزوه ها اومده،شا  ی واقعا برا دیشا یکنی چقدر شلوغش م  ایرو 》ذهن خود گفتم:  در
 《انقدر دلتوخوش نکن. الیخینباشه ب یز یپشت حرفاش چ

 را تکان دادم و تند تند راه رفتم تا جزوه ها را بدهم.  سرم

 _آخ  

 شد؟ یچ ا ی_  رو

 ا؟ ی را آرم به باال بردم و گفتم :رو سرم

   دی خندی من م عتیوض نیکه به ا یحال در

 د؟ ی خوب شد یخانم چ  ایرو  دیحرفش را اصالح کرد:ببخش عیسر

 کرده.   ری پاهام گ ریکه چادرم ز دینیب یبا خشم گفتم:خودتون م منم

 دم یوخند زد؛که من هم به خود نگاه کردم  یح یمل ی خنده  دوباره



 از جنس درد   ی آرامش 

 
55 

 

 

 شده بودند.  نیبرخاستم که خود را مرتب کنم؛ تمام جزوه ها پخش بر زم عیسر

 . میکردن برگه ها کرد عارف شروع به جمع با

به لبانم نشست    ی خورد،لبخند گریکه ناگهان چشمانمان به همد  می جمع کردن بود نیح در
 .می و بلند شد 

 مزاحمتون نشم ممنون بابت جزوه ها،خدانگهدار. گهی _من د

 مدخداحافظ ی_مراح

 داشتن؟  کاریچ یونی هما ی _آقا

 پشت برگشتم و گفتم:  به

 رند یرو بگ یدرس  ی اومده بودن که جزوه ها یچی_ه

 زد و گفت:  ی ا انهی لبخند موز  نازخاتون

 کنهی م تیداخل آفتاب چشماتو اذ  ا ی_باشه دخترم ،ب

 _چشم االن 

 تکرار شد.  می عارف  برا ی حرف ها  کبارهی به داخل بروم  نکهیا قبل

 لبخند سرم را تکان دادم.  با

  خواندمیم ی ادی ز ی کتاب ملت عشق پرداختم.کتاب ها  ی اتاق رفتم و به خواندن ادامه  به
داشتند؛    یجالب ی  نامهیداستان ها ،زندگ  ا یکدام از رمان ها  گرفتم؛هری و از هر کدام پند م

 و لبخند...  ی به شاد ای  شدی آخرش به غم اندوه متصل م ایکال 

 . شدمی از خواندنشان خسته نم چوقتی لذت بخش بود،  ه می کتاب برا خواندن
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 چهار#فصل

 هم آماده اس  ی ،چاشهیکه نم ی نجوریخانوم ا  هیتو مرض  دی_بفرما 

 .میشیمزاحمتون م  ریامر خ ی شب برا  شاالی_نه دستتون درد نکنه ا

 . دیمراحم  هیچه حرف نی_ا

آن روز که به  دم؛ازیتون را شنخانوم و نازخا هیمرض  ی تمام حرف ها یاتاق  اتفاق ی پنجره  از
 هفته گذشته است. کی جزوه ها به منزلمان آمده بود تا به امروز، ی بهانه

 .شدی بود که سبز م یآن حرف ها،توجه اش به من،عشق  یعنی

 برو حاضر شو. عی،پس سر ادی شب قراره مهمون ب ی دیکه فهم دمی_دخترم فهم

 زدم وتا کمر داخل کمد رفتم؛  ی لبخند

 مراسم شب آماده شدم.  ی و رو کردم و باالخره برا  ری لباس ها را ز تمام

 دم؛ یکش یآه  ییتخت نشستم و از شدت تنها  ی رو بر

  یبه اسم هاتف داشت که کنار مادرش در آلمان زندگ   یمسعود قبل از مادرم پسر پدرم
  ییحال و هوا  یپسرش رفته بود تا کم شیاش به خارج از کشور پ ی. بخاطر افسردگ کردیم

 عوض کند.  

 امروز در کنار ما حضور نداشت... متاسفانه

در ارتباط   می بود که با عمو و عمه ها  یچند سال ،یداشت و نه بردار  یهم نه خواهر  مادرم
 نبودم.

 استوار کنارم ماند.  یام مانند کوه ی نازخاتون بود در تمام مراحل زندگ  فقط

 بخاطر مراسم امروز خوشحال؟  ایام ناراحت باشم   ییطر تنهادانستم بخا ینم
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 کردم. خکوب ی نگذشت که لبخند را بر لبانم م ی  لحظه

شده بود را    بیبه آن ترک  یصورت   ی رنگم که گل ها دی در به گوشم خورد،چادر سف ی صدا
چادر مانده   ی خوش عطرش بر رو ی است؛ بو  حهیمادرم مل یادگاریچادر   نیا دم؛ی پوش

 را پر کرد. میها  هیر  اسی ی   حهیاز را یبود؛عطر

 را باز کردم: در

  د ی_سالم خوش اومد 

 _سالم دختر گلم  

 با نازخاتون شد.  یخانه شدند و مادر عارف سرگرم احوال پرس وارده

 قرمز رنگ رز است. ی از گل ها ده،پریخر  می که عارف برا یگل دسته

 شماست  ی برا نیخانم،ا ایرو دی_بفرما 

 _ممنون 

 .  کردندی) پدر عارف( با نازخاتون صحبت میونی محمد هما ی آقا

 را برداشتم.  ی چا ینیآشپز خانه رفتم و س به

 .میصحبت کن  یتا کم می من و عارف به اتاق رفت  ،ییرا یپذ  یاز کل بعد

 د؟ ی ندار یعارف حرف ی _خب آقا

خانم خونه   دی که بش دیاگه شما موافق باش گم؛یقسمتشو م  هیمن  اده،اماخوبی_حرف که ز
من  یقطع م یتصم نی ا  م؛البتهیبه آلمان بر   لیادامه تحص ی که برا دمی من، قول م ی 

 هستش.  

و   نکارای و با ا دی منم خبر دار  ی ها ایقشنگ از رو  ی لیو خ  دید یعارف قولم که م ی _به به آقا
 ...گهی و د دی ر یجواب بله رو بگ دی خوایم
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که واقعا از   ی کس ی ایکردن رو ل یست،تبد یو گفت:بله اونقدرا هم سخت نرا قطع کرد  حرفم
 . یبن جونت دوستش دار

ساعت ها به لبانش زل   یکه فقط دوست داشت  نشستیچنان به دل م ش یها صحبت
 به سخنانش.  یو گوش بسپار  یبزن

 سوال  هی دی _فقط ببخش

 دوتا سوال بپرس   د،شمای _جانم بفرما

 شما؟  ی ایزدم: پس من بودم رو  ی لبخند

بنده   ی ایخانم ، رو ایو دوباره  ادامه داد:بله شما رو   دمیلحظه سکوت کرد که از کجا فهم کی
 . یهست

 تا بنا گوش باز بود. شمین شهیبه لبانم شکفت ،با حضور عارف هم ی ا خنده

 _دخترم جوابت؟ 

 تکان داد. ی به نازخاتون کردم؛ با لبان خندان ،سر ینگاه

 یمنطق ،گاهیعاطف یتا خوب فکر کنم و گاه گذاشتی خودم م اریانتخاب را در اخت شهیهم
 نشوم؛ مان یو پش رمیبگ  می تصم یوگاه عقالن

به عارف،جسورانه   دی شد ی فکر و عالقه  یهم حق انتخاب را به خودم داده بود و با کل نباریا
 گرفتم و گفتم:  نیاما مانند خجالت زده ها،سرم را پا 

 _جوابم مثبته! 

 

 گفتن.  کی تبر گریکدیشروع کردند به دست زدن و به    کباره،همزمانی
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  یکاف تی من راض میاز تصم ا ی بود و گو انیدر چشمانش ع یو شادمان  یخوشحال نازخاتون
 را داشت.

به بعد مادر صدا بزنم،من را در آغوش پر مهرش گرفت و   نیا او را از  دی خانوم که با  هیمرض
 ؟ یش یگفتم آخر عروس خودم م ی دی زد و در گوشم آرام گفت:د م یشانیبه پ ی بوسه ا

 و دستانش را در دستانم گرفتم.  دمیخند

بود و به ما   ستادهی ا ی ا برد؛گوشهی لذت م هیمن و مامان مرض تیمیکه انگار از صم  عارف
 .ستی نگریم

مراسم بله برون خاتمه  نی به ا  نی ری ش یخداحافظ کی تعارف کردم و با  ینیری ش سپس
 .میداد

 شب بود که ناگهان تلفن خانه به صدا درامد؛تلفن را برداشتم:الو بله   ازدهیساعت   بایتقر

 خانوم. ای_سالم رو

 فرستد  یدرود م ی مسعود بود که طلبکارانه نصف شب بابا

 ؟یکنیتوام قبول م  تیخواستگار  انیبدون مشورت من م گهی د نی _آفر

 .دیکش  شیرا پ یخواستگار  ی پا عیکنم، سر ینداد احوال پرس مهلت

 است؟  دهیزده مانده بودم که از کجا فهم شکه

 دوستتون بهتون اطالع داده. ی محمد ی گفته؟ نکنه آقا  ی_به شما ک 

 .دمیشنی م ی محمد ی از زبون آقا دی نازخاتون بشنوم با ایاز تو  نکهی_اره عوض ا

 .یدوست داشتم امشب کنارمون باش  یلیشد؛وگرنه من خ  ییهوی_بابا مسعود بخدا  

 !ی هم بود توهم بود  حهیمامان مل کاش
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 .می گرفتیم  می تصم یخونوادگ 

   یستینداره تو هنوزم تنها ن یبی_ع

  یبرات پدر یبچگ  سرم از ریخ  ؟ی ری گینم لیما رو تحو  گهیمن گله داشتم ازت که چرا د اما
 کردم؛

نظر منم   هی،  ی زدیزنگم م هیباخبر بشم؟  ی نداشتم که از مراسم خواستگار نویا حق
 گله هم نبود. ی جا گهیبخدا که د  یخواستیم

 انداختم و گفتم:  نیپا یسر  ییشرمسار  با

 حق با شماست.  دی_ببخش

 نشده!  ری نداره هنوز هم د ی_اشکال

 تهران. می ای؛فردا م می گرفت لطیما امروز ب 

 ؟ یندار یکار

 ر یبخ شب

 بود؟  یبود؛ منظورش از ما چه کس بیکنم قطع کرد؛ رفتارش عج یخداحافظ کنهیا بدون 

 د؟ ی ایچه م ی برا

 ؟ یباک

 گنگ و نامعلوم بود؛ تنها گذاشت.  می که جوابش برا یرا قطع کرد و من را با سواالت تلفن

 بلند شو بابا معسود  ا،ی_بلندشو رو

 .هاومد 

 گفتن به نازخاتون گفتم:  ری صبح بخ بدون 
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 ؟ ی_ با ک 

 آمدم   رونی اتاق به ب از

 _سالم دخترم 

 ا ی_سالم خانم رو 

که اسمم را نوازش کرد به خود آمدم وسرم را به باال بردم؛ با بهت به پسر   ییبا صدا کهوی
 ! شناختیاو مرا م  ییبغل بابا مسعود نگاه کردم.گو

 د ی_خوش اومد 

 ن؟ یآقا ک   نی:بابا ادمی پرس عای متعجب کننده بود؛سر  میبرا   یلیخ چون

   ایهاتف؛ هاتف پسرم، رو ادخترم،ی_ رو

بار   کی پسرش بود؟ تا حاال  نیا  یعنیپسر بغل بابا مسعود،چشمانم زوم شده بود به   دوباره
 بودم! دهی هم او را ند

 _خوشبختم 

 د؟ ی _صبحانه خورد

 املت مهمونمون کنه چرا که نه؟ گشنمم هست.  هی ای _اگه خانم رو

نهفته  ی خندها ش،ی مرموزانه زدم و به آشپزخانه رفتم.نگاها ی خنده  کی !  یرودرواس بدون 
 .بود.. بی عج یاش،همه چ

پنج سال از من   گفت؛ی که بابا مسعود م ییاز آنجا یحرف از هاتف نشده بود؛ول ادی حاال ز تا
 و سه سالش است.   ستیب  یعنیبزرگ تر است؛ 

 حرف ها مشغول نکنم.  نی را تکان دادم تا ذهنم را با ا سرم
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دم کردم و در  ینیدارچ ی بشقاب گذاشتم، چا ی کره را رو  رویگوجه را خورد کردم،پن ارویخ
 آخر به دستور از آقا هاتف، املت درست کردم.

 صبحانه آماده است.  دی_بفرما 

 !یرنگارنگ  زی م ،چهی _وا

 که اشتهام باز شد   من

 خنده دار بود. می برا  یلیخ کرد،یبچه ها ذوق م  مانند

 بغل من نشست. یصندل ی رو هاتف

 بابا معسوده  ش یشما پ ی فکر کنم جا  دیخشی_ب

 مگه؟  هکنی م ی_فرق

   دینیهم بش نجا یا دی تونیست؛می ن ی_ نه مشکل

 خواست ی م یزیمدام از من چ ز یم سر

 ؟ یزی برام آب بر شهیخانم م ای_رو

 گرفتم  ده یلحظه حرفش را ناد کی

 ارم؟ یقرصتوب ی _نازخاتون،اگه صبحانتوخورد

 مادر اریزحمت ب ی_دست گلت درد نکنه، ب

 خانم با شما بودما! ای_رو

 زه یبراتون بر  دی معسود پارچ کنارشه بگ بابا

 _واقعا ممنون 

 کنمی گفتم:خواهش م ییپرو  با
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 را برداشتم:بله   فونیزنگ در من را جا بلند کرد؛آ ی صدا

 ا ی_رو

 . دیباریم یخوشحال  شیصدا  از

 خبر خوب دارم برات!  هیجلو در،  ای_ب

 رفتم.  اط یو به سمت در ح دمیچادرم را پوش عیتمام، سر ی کنجکاو با

 _خب؟ 

 شده؟ یچ ی جون به لبم کرد ی _وا

 گذاشتن تی سا ی رو تو یتجرب ی رشته  یکنکور سراسر ی _رتبه 

 _خب ادامش؟ 

 چهل و چهار کنکور!  ی رتبه  ی _شد

 و مسرور شدم  مسرت

 _واقعا؟ 

 شه یباورم نم ایلب زمزمه کردم:خدا ریز

 . ستیتعجب و باور نکردن ن ی ،جاین یبیم ی_واقعا نداره که مزده زحماتتو دار

 خبر. نیشد با ا  نی ریش  ؛اوقاتمی بود که بهم داد یخبر نی_بهتر 

 ! نیری ش  شهی_اوقاتت هم

 _تو رتبه ات چند شد؟ 
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 _بگم؟ 

   گهی_نه پس،بگو د 

 قبول نشدم. تشیواقع  ای_رو

 .ی همه خونده بود نی تو که ا ؟ی_چ

 رط تر از من بود و آنگاه قبول نشده بود!؟ او ف تیدرا

 . یمتاسفانه شدم پشت کنکور یخوندم، ول  ی_اره کل

 به من نگاه کن  قهیدق هی نکن، ی_عارف شوخ

 کنمی نم یشوخ ای_نه رو

 گه یسال د  شاهللینداره ا  بی حاال ناراحت نباش عارف،ع نمت،آخی_ بب

  یکنی باور م دونستمیسر داد:نم ی بلند  ی خنده  کیکا ی

 ؟ ی به سرم گذاشت ؟سری_دروغ به من گفت

 را درآورد:حاال ناراحت نباش عارف  می _با خنده ادا

 .می دی و خند  می نگاه کرد  گری کدی به

 چند کنکور؟  ی رتبه  یبدون ی خوای_نم

 رفت بپرسم   ادمیاره به کل   ی _وا

 و نه کنکور ستیب ی _ رتبه 

 ...یاریو رتبه م  یشی_من مطمئن بودم که تو قبول م

☆☆☆ 
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دوستانش رفته بود،نازخاتون در حال  شیحوصله ام سر رفته بود؛بابا مسعود پ یحساب
 نبود! یهم خبر  ایبود و از رو ونیز یتلو  دنید

  امیخانم،اجازه هست ب ایحرف بزنم سمت اتاقش رفتم؛در را زدم:رو ایبا رو  نکهیا ی بهانه به
 تو؟ 

 خانم؟  ایرو

 .ستیاد،معلوم بود که  در اتاق نجواب ند یدر را زدم و کس  مدام

  ی رو ییاتاق زل زده بودم؛نگاره ها  ی ها واریاجازه وارد اتاق شدم؛ مات و مبهوت به د یب
  ی آن متن ها جمله ها انیم  ی،گاهیزشیانگ ی با خط خوش حک شده بود؛متن ها وارید

 ! زیغم انگ

 داشت!  یخاص ی شده بود،جلوه  دهیکش اط یح ی بوم که از منظره  ی رو ی ها ینقاش

  ستادهیا  ایبور کنار رو ی با موها ی پسر کردم؛ی نگاه م  واری د ی رو ی که به عکس ها نطوریهم
 بود. 

 اط ی اتاق به ح ی پنجره  ی من را جذب کرد،به دنبال صدا رفتم،از گوشه  ییصدا  ناگهان
 کردم. ینگاه

و   گفتندی ود و مدام با هم مب  ستادهی ا ایرو ی بور، قامت رستا ،روبه رو  ی با موها  یپسر
 . دندیخندیم

 همانند او بود.  قایآن پسر دق  ی چشم دوختم؛ته چهره  وارید ی به عکس رو دوباره

 روانه شدم.  اط یاتاق را بستم و به ح در

 

 ؟ یروز خوب، برام بخون نیبه مناسبت ا  باتویاون شعر ز شهی_عارف م
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 _کدوم شعر؟ 

 ی بار برام تو پارک خوند   نیکه اول ی_همون

 پارک  ی شعر رو خودم برات نوشتم؛ همون روز تو نی که ا ی بود دهی_پس تا االنم فهم

 _واقعا؟ 

 _بله، بزار برات بخونم 

 د ی_بفرما 

 زمیری م تی جهان را به پا ی گل ها تمام》

 زمیری را به چشم دشمنانت م شی خوار ها 

☆☆☆ 

بود بالفاصله حفظ کردم ؛آخر آن   ییبا یو چون شعر ز دمی د ای اتاق رو واری شعر را در د نیا
 کنجکاو شده بودم. یل یشده بود؛ خ  نوشته《 A 》شعر حروف 

  انیبخواند.همانجا م یشعر  شی با اصرار به آن پسر گفت که برا ایآمدم؛رو  اط یبه ح یوقت
 که شروع به خواندن کرد. ستادم؛یا ی گوشه ا  کی درختان 

 همان شعر بود!  قایدق

 به جلو رفتم و ادامه دادم:  تشیب کی خواندن   بعد

 من!  ی بایز ی _تو را دوست دارم ا 

 جانان من!  ی دارم،ای چشم از چشمانت بر نم 

 من!  ی  ایکنار من،رو  شهیبمان تا هم 

 همه جا را فرا گرفت...  یسکوت
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 هاتف؟  ی گفت: آقا   ایرو کهوی

 ت روز خونتون؟ وق نیا ه یآقا ک   نی،ایکنینم ی در چهره اش مشخص بود:معرف خشم

 _عارف تند نرو،هاتف عارف،عارف هاتف 

 خوشبختم آقا عارف   تونی_از آشنا 

 ه؟یآقا ک  نی گفتم ا  ای:رودی پرس ی با تند دوباره

 آقا پسر بابا معسوده   نی_عارف ا 

 جواب سوالش، آتش خشمش فروکش شد.  دنی با شن کبارهی

 بختم خوش تونی به سمتش دراز کردو گفت:منم از آشنا  یدست دوست عارف

 داد.   ی کرد و هاتف را در آغوشش جا یمعذرت خواه کی  سپس

 نشدم  رشیگیپ  ادی شعر را چگونه حفظ بود و اما ز ی بودم که ادامه  کنجکاو

 .ارمیآلبالو ب  ی  وهی داخل تا براتون آبم می بر دی ای_ ب

 زم ی_زحمت نکش عز 

 هاتف کامال معلوم بود؛ ی در چشما حسادت

 .کنمی االن زود آماده م  ،ی _نه گلم چه زحمت

زمان   ن یتع ی عارف شروع به صحبت کردن با نازخاتون، درباره  وه، ی از آوردن آبم بعد
 مراسم عقد بود. 

اش را هم نخورد، در را هم   وهی آبم  یرفت و حت رونیحرف ها ناگهان به ب نی هاتف با ا که
 ! دیمحکم کوب

 بود.  بی عج رفتارش
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عقد فعال معلوم نبود،پدر عارف مامور بود و بخاطر کاراش چند مدت نبود  مراسم
 . میما دست نگه داشته بود لیدل  نی در مراسم عقد ما شرکت کند؛ به هم خواستیمودلش

.از سر ذوق و  می رفته بود که به نازخاتون خبر خوب را بگو ادمیبه ذهنم افتاد؛به کل  زیچ  کی
بر لبانم نقش بست،دستانم را از پشت به کمر نازخاتون   یشوق بلند شدم؛لبخند از ته دل

بوسه بر سرش زدم و گفتم:مامان بزرگ باالخره با دعاهات،وجودت هر لحظه   کی قفل کردم،
 کنکور قبول بشم.  توکنارم، تونستم 

 زد:  ی خواند و لبخند یز ی چ کی زبانش  ریز

 .یشی و موفق م  یتونیداشتم که م مانی _من به تو ا

 اش ی دستانم را گرفت و نشستم رو به رو  بعد

  نیبودن و ا حهیو مل یبا لحن افسوس و اندوه گفت و ادامه داد:کاش مرتض  ی ه کی
 دنیدی لحظه ها رو م

 عاشق شدنتو... ی  لحظه

 هاتو... خنده

 ...تتوی موفقع

 را شکستم  زدی را چنگ م میکه گلو  یبغض

 ناله ام تمام خانه را پر کرده بود:   ادویفر ه،یگر ی صدا

   ه؟یگر چقدر

 فکر؟  چقدر

    ؟ی بدبخت چقدر
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  ،یبودم، نه پدر  نیفقط من بدبخت تر  ینکرده بودم؛ از همان بچگ هیعارف گر شیحاال پ تا
 ! یدورهم ی ،نه خانواده  ینه مادر

 کردم که در آخر از شدت درد چشمانم خوابم برد.  هیگر  انقدر

 . میمنو عارف برات دار زیسوپرا   هیدخترم بلندشو  گهید ا،بستهی_رو

 ؟ ی زیو گفتم:چه سوپرا دمیمال  میرا به چشم ها  میها  دست

  یرانندگ  ییثبت نام کالس راهنما  ی برگه  نمی درآورد: ا بشیکاغذ از ج ک یعارف   کهوی

 و مانند کودکان دوساله ،دستانم را باال بردم و گفتم:هورا  دمیر تخت مانند فنر پ ی رو از

☆☆☆ 

 بابا معسود رفتم:  شیبه پ 

 م؟ ی قدم بزن ییایلحظه ب هی  شهی_بابا م

 و دهان باز کرد:   دی سالم کردن،قلبم نگذشت عقل سخن بگو بدون 

 رو دوست دارم!  ای _بابا من رو

 پسرم؟  یچ  یعنیرافت گفت: با

اون هنوز عقدم نکرده. من دوستش دارم و   یبهش فکر نکنم؛ول کنمیتالش م  یلی_بابا خ
 ! ستین یاریدوست داشتن اخت نیا

وار   وانهیها د وانهی و مانند د گرفتمیم کردم،جنونیفکر م   ایهر گاه به رو   یچرا؟ ول  دانمینم 
  هدی او ند یبه صباحت و معصوم یبخاطر آن بود که تا به حال دختر  دی شدم؛شایعاشق م

آن   ی  فتهیکه عالم را ش یینگاه ها یو گاه نشیخشمگ  ی بودم! اخالق و رفتارش،نگاه ها
 زد: ی. بشکن کردیم اهشیچشمان مشعشع س 
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با اون پسره    اهاشویرو ی خوای قراره ازدواج کنه تو م ا ی؟روی گیم یچ یدار  یفهمی_هاتف م
 برگرد آلمان! رم،یگیم ط یبل وفتهی دختره از سرت ب نی ا ی هوا نکهیا ؟بخاطریخراب کن

 ! برمیهم با خودم م ایرو  رمی_م

 

 _چرت نگو پسر 

 ندادم و حرکت کردم  یتیحرفش اهم به

 ؟ ی ری: کجا مزدیداد م تی آن جمع انیم

 هاتف؟ 

☆☆☆ 

 بروم.  یرانندگ   ییبود از فردا صبح به کالس راهنما قرار

  دانمیانداختم، هاتف بود.از صبح نم یاتاق نگاه ی باز شد؛از پشت پنجره   اط یدرح ناگهان
 وقت شب آمده است؟   نیچرا رفت و االن ا 

  یقرمه سبز ی کردن:به به چه بو دیو تمج ف ینشده،شروع کرد به سخن گفتن و تعر وارد
 خونه  یرفت سالم عرض کنم:سالم به اهال  ادمیخونه رو پر کرده!آخ  

  کی کردم؛ی هاتف نگاه م ی گانه  بچ ی آمدم و همچنان داشتم به کار ها  رونی اتاق به ب از
رفتم؛ هاتف گفت:سالم عرض   یکه داشتم به اتاقم م یزدم ؛ هنگام زی تمسخر آم ی خنده 

 شد؛ جواب سالم واجبه ها

 گفتم:سالم   یو خال خشک

 ی _خوب
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 عیسر   د،ی بگو  ییزی چ کی دهان وا کند و   خواهدی م دمی خواستم در اتاق را ببندم که فهم تا
 ست؟ یکه واجب ن  یوشکر جواب خوببرگشتم و گفتم: خدار

 به بعد واجبه!    نیاز ا  ی_چرا ول

 ! ایپسر چقدر پروعه خدا نی_ا

 نزند.  یحرف  گریرا بستم که د در

چند   نیم،ایبگو  نبیرا به ز یرفته بود که مراسم خواستگار  ادمیرفتم؛به کل  یگوش  سمت
 است.   داریخبر بودم. ساعت هشت شب بود ومطمئن بودم که ب یروز هم از او ب

 از سه بوق جواب داد:چه عجب خانم   بعد

 _سالم

 گله گفت:سالم!  با

 _ حاال ناراحت نباش 

معرفت تو    یب یاحوالت بشم ؛ول ی ایچند روز بهت زنگ بزنم و جو  نیوقت نشد ا  دیببخش
 نورا؟ یا ی ایچرا نم

 ؟ ی زنم تو دور گله، خودت گله رو شروع کردب خوامیم ی د یناقال تا فهم یی_ا

 . می شد  ییباشه مساو باشه

   م ید یخند

 چهل و چهار کنکور شدم  ی خبر خوب،رتبه  هی_اول 

 خوبت  ی !معلومه ادامه داره خبرا کال ی_بار

 !اط یخانم خ  میرسی تو نم ی به هنرمند می _متشکرم خوشگلم،ما پزشکم بش
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 لباس عروس خوشگل دوختم با کمک چند تا از بچه ها.  هی ایرو  ی_راست

 مال خودم بشه!  دی رو بگم که لباس عروسه شاخبر خوب  ی _خب بزار ادامه 

 دختر  یکن یکنجکاوم م ی_دار

 کرد! یعارف ازم خواستگار نبی_ز

 _ پس باالخره قراره دو تا مرغ عشق به هم برسند 

 _بله  

 ا ی_رو

 _جانم؟ 

 خونتون  امیوقت مناسب م هیمن برم   مزیعز کنهی _مامانم صدام م

 _باشه گلم 

 _خداحافظ  

 ر ی_شبت بخ

 به آن لباس عروس رفت.  ،فکرمیاز خداحافظ بعد

 لذت بخش بود.  اری بس د، ی کردن خودم در لباس سف تصور

 یاش هم معلوم است که لباس پر نقش قهیاست؛ از سل یدختر هنرمند و خالق کی  نبیز
عالقه داشت و هر دفعه با کمک مادرش  یاطیبه خ یچگکرده و دوخته است. از ب یطراح

 .دوختی م گری د ی ها زیو چ رانیخودش دامن،پ  ی برا

 آمدم:  رونیدر از فکر لباس عروس ب ی صدا با

 تو  دی _بله بفرما
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 _اجازه هست؟ 

 .ارمیسر سفره، مجبور شدم برات ب ی ومدیغذا وارد شد:ن ینیبا س هاتف

 به زحمتم نبود!  یازی. نستیمن گشنم ن ی_تشکر ول

 _نگاه کن، چه با عشق برات اوردم.

 _بله؟ 

 ! نمونهیب ی_منظور از عشق همون مهر و محبت خواهر برادر

 _اهان بازم ممنون  

عشق را در جمله ام به کار بردم؛با گفتن مهر و محبت خواهرو برادرانه  ی اراده کلمه  ی_ب
 از اتاق رفتم.   رونیتخت گذاشتم و به ب ی را رو ینیرا فشرد؛ س میبغض گلو 

 _بازم ممنونم 

 تر و تازه!  ی ها ی کرده بود؛با سبز نی تز یغذا را کل ینیس

 باز شد و شروع به خوردن کردم.  می اشتها

 صبح زود بلند شوم.تا فردا    دمیخواب زود

☆☆☆ 

رفتم،بعد از شستن   یبهداشت س ی به سمت سرو عی سر دم،یپر  م یبا شورو شوق از جاها صبح
  میبودم؛تصم  دهی نخر ی دی بود که لباس جد یدست و صورتم به سراغ کمدرفتم.چند وقت

 بپوشم.  د یسف یو کوله و کتون دی شال سف  ،یکوتاهم را با شلوار ل یل ی گرفتم مانتو

 رفتم.   اط یشود، به ح  داریب یحاضر شدم و بدون سرو صدا، که مبادا کس عیسر

 رنگ مواجه شدم. یشاخ گل رز آب کی را باز کردم که با  در
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 بانو   ریبخ باتونی_صبح ز

 خوش لقا عارف بود.  ی صدا ن ی را باال بردم ؛ا سرم

   ری_صبح توام بخ

 تو پسر  یدار ب ی علم وغ. اصال دی سف یکتون ،ی که آب شرتتم ی! تایست کرد  پمیو با ت گل

 ! دی _شا

 .دمی بو یرا گرفتم و کل گل

 ....میکرد  حرکت

 د؟ ی ریعکس بگ هیاز ما  شهی گفتم: م شد، یکه داشت رد م یعابر به

 _بله 

کرد که  یکار  بایدائم آن گل خوشبو و ز  دنیعاشقانه و بو  ی ژست ها گر،یکد ی ناز  به  یکل با
 زمان از دستمان برود... 

 است!  قهیاالن ساعت هفت و پنجاه و پنج دق م؛ی اونجا باش دی _عارف ساعت هشت با

 . مید ی و باالخره به موقعه رس می رفت ی خنده به سمت تاکس ی دوان با کل دوان

همان فرد   قایامروز کامال معلوم بود که عارف دق نیدر انتظارم بود؛ از هم یخوب لحظات
 ام است. یآل  زنگ دهیا

 من هست؟  ی حواستون به صحبتا گهی د د یبود یهمت ای: خانم رویارغوان خانم

 .دیلحظه حواسم پرت شد، ببخش  هی_بله بله  
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خانم   ی به حرف ها گریعارف مواجه شدم که ناخودآگاه  به خود آمدم و د حیلبخند مل با
که   یداشتم هر سوال یبه رانندگ  ی دی شد ی توجه کردم و اکثرا چون عالقه   یارغوان

 . دادمیرا جواب م  دی پرسیم

 

پنج                                                                                                                   #فصل
 شد.   یروز از کالس هم سپر کی

با عارف به خانه رفتم؛هاتف در حال آب دادن به گل ها بود؛ سالم و  یظاز خداحاف  بعد
 گفتم و به داخل خانه روانه شدم.   دی خسته نباش

 _سالم خوشگل مامان بزرگ 

 با ی_درود بر مادر بزرگ ز 

 _روز اول کالس چطور بود؟ 

 ! یگفتم: عال یخنده و پر انرژ با

 کاکائو درست کرده. ر ی هاتف دستش درد نکنه ش  ای_خداروشکر،لباساتو عوض کن ب

به طعم کاکائو،به آشپز خانه رفتم؛    دیشد  ی لب گفتم و از شدت ضعف و عالقه  ریاووو ز  کی
  یکردن،کردم. هم مترجم بود ، هم در آلمان شرکت  فیبه تعر  وان،شروعیبعد از خوردن دو ل

 ! یو هم آشپز ماهر کردی که به اسم مادرش بود را اداره م

 کردن خاتمه دادم. ف یبه تعر  یفکر،فور ک ی تشکر کردم و با   

 ناهار دعوتم کرده است. ی درست کرده بود و امروز برا یماکاران می خانم برا هیمرض

دوست   اردی است،به د شیکار ها ریبود که درگ  یبه فکر بابا مسعود افتادم چند وقت ناگهان
 اش است.  یفروش  وهی م ی کردن مغازه  ز یو در حال تم رودی اش م یمیقد  ی ها
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انداختم و تند تند لباسم را با سارافن بلند رنگارنگ، جوراب  یام نگاه یساعت مچ به
نداشتم  و فقط   یخاص ی عالقه  ش یعوض کردم؛به آرا دی سف یسارافن ر ی و ز یمشک یشلوار

نرود؛ خاطرات خوب امروز را وارد دفتر   ادمی  نکهیر ابرق لب زدم و تمام...به خاط  کی
 خاطراتم کردم .

اونم   ی ذره برق لب زد هی به گونه اش زدم:دختر  ییسمت نازخاتون رفتم و بوسه ا  به
 صورت من. ی رو ی دیمال

 .دمی رنگم  را پوش یطوس  ی را برداشتم و صندل ساده  فمیزدم؛ک  یحیمل ی  خنده

 ی شسته بود. درحال دانه دادن به کفتر ها زیرا تم اط یبه گل ها آب داده بود و ح هاتف
 من دست از دانه دادن برداشت  دنیبود. که ناگه ال د هیهمسا 

 .ی پوش شد کی و ش پی خوش ت شهیخانم، مثل هم ای _به به رو

 _نظر لطفتونه 

 لحاظ  هیاز  م ی خواهر برادر ینا سالمت یکنی صحبت م  یبابا چقدر ادب ی _ا

 ؟ ی داداش ی_پس خوبه بهتون بگم مرس

 .زدی ضربان قلبم باال رفت و همچنان تند تند م دمیداداش را شن ی کلمه  ی_وقت

 م یرفتم تا بنش اط یح ی گوشه  ینزدم و به سمت تخت چوب  یحرف چیه

 من که بهتون گفتم همون نظر لطفتونه بهتره!   شدی_عه چ

 لبخند مرموزانه به راهم ادامه دادم. کی  با

 

 بازم بکشم؟  ا ی هی_کاف

 ه ی_نه مامان کاف
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 لبخند را نهفت بر لبانش!  نیگمانم از لفظ کالمم خوشش اومد بنابرا به

 باشد.  یستکم و کا  ییزیمن بود؛تا مبادا چ ی نشست؛و نظارتگر خوردن غذا م یروبه رو  عارف

نازخاتون ،بگو کاش   ی ببر برا نویگذشت:ا  می را جلو یپر از ماکاران یخانم ظرف هیمرض کهوی
 . می نشست  ی م زیم هیو باهم، دورهم ،سر   ی ومدیم

 و اونور رفتن براش سخته!  نوریا لچرمیبا و  یطفل

 کردم. یباز م ی شدم؛چنگال در دست،با غذا ن یاندوهگ

☆☆☆   

  

 گذشت؟  ؟خوشی _دخترم اومد

  ی خانم براتون تو هیمرض یول  دی ناهار خورد دونمی بود؛ البته م یشما خال ی _بله تشکر، جا
امروز شما هم تو   ی. کاشککردی صحبت از شما م  یگفت که بهتون بدم؛ ه  دیظرف کش

 . دیجمعمون بود 

برم   خوادیدلم م یلیتشکر کنم.منم خ ری شمارشونو بگ ی _دستشون درد نکنه، وقت کرد
من. دخترم در   ی تو سخته، هم برا ی هم برا لچری با و یدونیدخترم خودت م یول یمهمون

 زنند؟ یم

 کنم ی _اره من باز م

 ه؟ یجانم؟ک 

 _منم 

 دلم   زی_اومدم؛سالم عز

 دادم.  ی آغوش گرمش جا  انیخود را م عیسر
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 معرفت  ی_سالم ب

 !  ادایکلمه بدم م نیمن از ا  یدونی_عه م

 عروس خانوم دی_ببخش

خوبتم؛ مخصوصا لباس عروسم که دست   ی من مشتاقانه منتظر کادو ، ی_آخ ،آخ خوبه گفت
 باشه. قمیرنج رف

 ؟ ی ریرو از ما بگ یگرون و با ارزش ی کادو یقصد دار ا،ی _اوه خانم رو

 _بله 

 داخل می بر  ایشه؛بی داره سرد م زهی پا کهی هوا نزد 

 د ی_سالم خوش اومد 

 _سالم شما؟ 

 _هاتف 

 خوش وقتم  تونیآشنا _از 

 . قمیرف  نیبهتر نبیپسر بابا معسود، هاتف،ز  نب،هاتفیکنم؛ ز تونیرفت معرف  ادمی _من 

 ا؟ یزد:رو می از پشت پنجره صدا  نازخاتون

 شام ساالد درست کن  ی برا ایب

 _چشم،اومدم نازخاتون 

 .بوسهی کاهو ها دست تو رو م نی که ا می بر ایب نبیز

که  یعارف خانوم دونمیبدم. من نم ادیکاهو خورد کردن  کم ی آشپز خونه ،بهت   می :بردیخند
 داره؟  کاریکاهو خورد کنه رو چ ستی بلد ن
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 .می رو لب هر دو ،به سمت آشپز خانه حرکت کرد لبخند

 . می نشست یناهار خور زیم یصندل ی رو

 بشر چقدر جذابه! نی_ا

 _کدوم بشر؟ 

 را متوجه شدم. نبیسوق دادم و منظور ز اط یآشپز خانه به ح ی را از پنجره  چشمانم

 . یبه هاتف نگاه کن  یمکیقا  نجایا ی ای نه ب ا؛یبد  ادی_قرار شد تو به من کاهو خورد کردن 

 محوش نشد؟  شهی _آخه مگه م

 ی بری دستتو م ش؛االنی _چشماتو درو

  یسپر  اط یرا در ح شیروز ها قهیانداختم؛هاتف مانند افسرده ها دم به دق ینگاه دوباره
 .کردیم

 آمد ی م شی صدا

 .کردی(صحبت مه یکنم با مادرش)هد فکر 

 _مامان کار و اوضاع شرکت چطوره؟ 

 ام؟ یتا من ب گهی روز د هیکه تمام  قرداد رو موکول کنه به  یگفت ،ی خانوم عبد می_به منش

 _اها باشه 

 _مراقب خودت باش 

 ..... 

 تکان داد:  یچشمانم دست  ی جلو

 رو خورد کردم نایا،ای_رو
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 برم گهی گفت:من د  شستی که دستانش را م یحال در

 گهی شام د ی موندی_م

 مراقب دلت باشه که مبادا دل بده بهش  ؟ی _راست

 .  میبارم ما دلمونو متاهل کن  هی_بزار 

خانه تمام فکرم سوق   ریمس ی با هاتف، به خانه رفتم. در ط نی ریش یخداحافظ  ک یاز   بعد
تلنگور   ک ی   نیبود؛شماره اش را داد و ا  یپیبه سمتش! پسر جذاب و خوشت کردیم دایپ

 شناختمان، نسبت به هم بود. ی برا یبزرگ 

 

 ذهن خود هزاران فکر داشتم.  در

بدهم   لیداشتم در آلمان ادامه تحص  می اما من تصم رفتم؛ی به دانشگاه م دی با گر یماه د   کی
 ام را. یسیو بعد تافل زبان انگل رم ینامه ام را بگ یبود که گواه نیتالش بر ا  مدت نیو در ا

از طرف عارف   یامیرا روشن کردم، پ یگوش ی برداشتم؛تا صفحه  زیم  ی ام را از رو یگوش
 کردم. افتیدر

 آلمان پس؟   رهی_اون پسره هاتف نم 

راجع به  ی نکرده فکر بد یینابجا کندم؛که خدا ی لبم را از شدت فکر ها م،پوستیدندان ها  با
 شکر آب شود.  مانیانیمن و هاتف کند و م 

 خبر ندارم  دونم، یکردم:نم پیتا

 . میکنیم ی اومد،فرداش رسم ت ی _بابام که از مامور

 نوشتم:چرا که نه   یدرنگ چیه بدون 
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فردا هم   ن یمراسم بدون حضورش برگزار بشه؛من هم نیبابا محمدم موافق بود که ا اگه
 موافقم. 

 . دمیتخت دراز کش ی را قفل کردم و بر رو یگوش گرید و

☆☆☆ 

 در خانه نبود جز من و نازخاتون.  یکس

رفته بود؛نازخاتون در آشپز خانه در حال خوردن صبحانه و بابا   یبه کالس رانندگ  ایرو
 حال فروخت تره بار. اش در یفروش  وهیم ی مسعود هم در مغازه 

 نقشه...  ی ادامه  ی فرصت فراون برا  یعنی ن یهم از پدر عارف نبود و ا یخبر

 با او دوست شوم نه!   نکهیدادم؛نه بخاطر ا  نبیام را به ز  شماره

 !  ایکنم و خودم را به رو کی نزد ایاو را به رو نکهیا بخاطر

 بسته... ی از در ها یکی ی بود برا  ی دیکل نبیز

 را سرد!  نشانیب ی متنفر کنم و رابطه  ایبود عارف را از رو قرار

که  کردنیصبر م  یو ه کردنی بر قرار نم تی میکه هنوز محرم نشده بودن و صم همانگونه
 و محرم شوند.  دی ایپدر عارف ب

 شوم... ی دارم؛ در انجام نقشه ها یبود که فرصت فراوان نگونهیا و

 ا؟ ی خوشگل است، چرا رو ی دختر ها یقول پدرم در آلمان کل به

 . کندیعشق ندا نم ست؛یفرد ن  کی افه یخب عشق به چهره و ق یول دانمینم

 !  ریبر دل خشک کو  باردی است که م یمانند باران عشق

 .  شدیسبز م   زند،یجوانه م  رسد،ی آب عشق به او م یاست؛ که وقت یی مانند دانه ا عشق
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 !گذارمی به او نرسد... من نم  یاست که آب نیمن در دل سبز شده است؛ اما نگران ا عشق

 

 _من اومدم ؛سالم به مامان بزرگ گلم 

 م؟ یچغندر نجای_پس ما ا 

 ی_نه شما برگ چغندر 

 ی پرو تر شد ی _ماشاال پرو که بود

 شده رو مطرح کنم؟  میکه امروز باعث خوشحال ی مسئله ا هیهاتف اجازه هست   ی _آقا

 ی و لب به سخن گفتن باز کرد:اول اون جعبه  ین یریش ی چشم دوخت به جعبه   ازخاتونن
 . میکن  نیر یذره کاممونو ش  هیکه دستته رو درشو باز کن تا   ینیریش

 د ی_چشم نازخاتون،بفرما

 _خب اجازه هست بگم؟ 

 کنم.  نی ریکنم ،کاممو خودم ش داینقل از قندون پ  هیمنم برم  هی_نظرتون چ 

  یشیچاق نم  ادمیز هی_عال

 تعارف کنم. ینیریاو هم ش ی چشم نازک کرد تا برا نازخاتون

 رفته؟  یبه ک  شیبگو، لجباز  ی چ  هیدختر  نیبه نازخاتون کرد:نازخاتون به ا ی گله ا هاتف

 _به تو 

 _با گفتن )به تو (قند تو دلم آب شد!  

 نه؟  ایبگم   دیزاری آقا هاتف؛حاالم  دی _ بفر

 ،بگو دهان پر گفت:بگو  با
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 .دمی رو م یشهر  یهم امتحان آخر گهینامه رو قبول شدم دو سه روز د نی _آ

 ی شیزرنگ، اصال کال مشخص بود که قبول م ولی_ا

 نامه موندم.  نی خودم به شخصه سه بار پشت امتحان آ من

 .میبه خنده پرداخت  همه

 خانم  نبیبلند شد تا برود و در را باز کند:به ز  هاتف

   پیخوشت  ی م زل زد :سالم آقالبخند به چشمان   با

 !  هیشمارمو دادم خبر کنهی احمق و نگاه کن، فکر م هی گفتم دختر درذهن

 داخل دعوتش کردم.  انه،بهی لبخند موز کی  با

 باز تو   طونیش ی _ا

 برم ؟  یگ یم یعنی خدا!  گهیم  یچ نیبب یسالم و احوال پرس ی _بجا

 .ی کردم خوش اومد  ی_نه، نه،دختر شوخ

 آغوش گرفتم و  آرام گفتم:  در

 رفت!(  ی )عاشق شد

 . میلبخند به بغل خاتمه داد کی  با

 ؟ ی خوریم ی _چا

 _چرا که نه 

 تعارف کردم: نب یز ی برداشتم و برا زیم ی را از رو ینیر یش ی _جعبه 

 بانو    دی_بفرما 
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 در چشمانش کامال مشخص بود. شوق

 ! ادیعاشقش و در دل گفتم:چقدر هم به عارف م ی را زوم کردم به چهره  نگاهم

   نبیعارف،ز 

 ...!ایهاتف،رو 

 

 قدم اول نقشه. ی است، برا یتلنگور کیهم در جمعمان حضور دارد؛  نبیکه ز حال

 منم با اون هم صحبت بشم.  ادیبگو عارف ب  گمی م میکه دور هم ا،حاالی_ رو

   زنمی _باشه االن زنگ م

 دو بوق جواب داد: بعد

 لم _جون د

 . میدور هم باش اخونمونیب  گهیم ،هاتفی _عارف اگه کار ندار

 امیم  یکار دارم، ول یساعت م ین هی_باشه گلم 

 را قطع کردم: تماس

 ادی _گفت االن م

☆☆☆ 

 _به داداش عارف 

 گفتم.  کی امتحان امروزاش را تبر یشانه اش زدم و با لحن خاص خود، قبول  ی را رو دستم

 داداش  ی_سالم،مرس
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که  یح یکرد ! منم هم درست مانند خودش، با لبخند مل م یداداش صدا  انهیوزلبخند م  با
 نثارش کردم گفتم داداش.

ام بود شروع به جمع  نده یکه دست رنج خانم آ   ی با چا ینیریاز نشستن و خوردن ش بعد
 کردن استکان ها کردم.

 منم کمکتون کنم دی _بزار

 شهی جون م نبیخسته ام،ز یزد و گفت:آخ دستتون درد نکنه من حساب ی لبخند ایرو
 ؟ یآب بزن  ه یاستکان رو 

 .کنمیم  ستشینداره خودم راست و ر ی_کار

استکانا رو جابه   نم،همیبچ یخور ینیر یها رو تو ش  ینیری ش نی هم ا امیب  د ی_نه آقا عارف بزار
 جا کنم.

بود. بعد از رفتن آنها، به   نبیو ز عارف  ی عکس دو نفره  یجمع آور  ی برا ی_فرصت خوب
 آب خوردن آهسته به سمت آشپز خانه رفتم. ی بهانه 

 نگاه کن   نیلحظه به ا  هی نبی_ز

 گردنبند طال با طرح قلب. کی در آورد؛درش را باز کرد، بشیرا از ج یکوچک ی کادو ی  جعبه

شروع کردم به   عیسر  رد؛ی شد تا از دستش بگ  کینزد نبیبود ؛ز  نبینشان دادن به ز درحال
 عکس انداختن.

از من    شتریب د یگفتم اول به تو نشون بدم شا  دم؛یبراش کادو خر  ایامروز رو  یقبول ی _برا
 . یرو بدون ایرو ی  قهیسل

 به داخل آشپز خانه روانه شدم. عیسر  دمیحرفش را شن  نی _تا ا

 کار را گرفتن.  ی هر کدام گوشه  دنی من را د تا
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شلوارش را برداشتم   بیشده بود پشت ج زانی که آو ی به عارف زدم و آرام گردنبند ییا تنه
 پشت شلوارم گذاشتم.  بیو داخل ج

 ره؟ یم جی به من،نکنه سرت گ ی خورد هو ی ؟ی _خوب

 .رهیم یاهی_شرمنده داداش از صبح چشمام داره س 

 برات آب قند درست کنم  یصندل ی رو  نی_اشکال نداره بش

بود. در آن هنگام فقط در حال کنترل   یعاشق، از چشمانش جار نبینگران بودن ز خودی_ ب
 کردن لبخندم بودم. 

 . می رفت ییرایاز خوردن آب قند مزخرف عارف،به پذ بعد

مبل لم داده بود و   ی راحت رو  یلیخ نطوریگذاشته بود، هم یعسل زیم ی را رو شیپاها  ایرو
 : دادی م گوشآهنگ 

 ! ییه》

 صد دفعه مردم و زنده شدم تا عشقمو ثابت کنم... یروز

 لحظه فقط  هی دلم،تا  رهیکه م من

 رو نگاهت کنم...  تو

 بالت شدم... پرو

 ...یاوج گرفت تو

 شدم...  نگرانت

 《شهر همه ماتت شدند...! هی  یشدم، وقت  نگرانت

 برساند.  ا یدلم را به گوش رو ی خواننده قصد داشت حرف ها انگار
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آهنگ،   کی  هکوی ،یکن انشیب  یبه راحت یتوانیدر دل مانده که نم ی اوقات حرف ها یگاه
 است!  یسکانس عاشق نی تر  زی غم انگ نیو ا کند یم  فشیتوص تی و برا شودی م یپل

 خودش را جمع و جور کند. ایکردم تا رو یساختگ  ی سرفه   کی

 برم گهیتوهم رفت: من د شی خم هاا ی،اندک  ا یرو دن یبا د  عارف

 شام ی موند ی_کجا م

 دارم.  زیناهار مهمون من، برات سوپرا گهیدو سه روز د شاهللیا گهی_نه د

 برق چشمانم شدت گرفت   ز،یسوپرا  ی _با کلمه 

 من  ی ایاراده گفتم:باشه رو یب و

 کردم . یخداحافظ  ریدهانم ،سبک س ی گرفتن دستانم بر جلو با

 من!   ی ای_با تمسخر گفتم هع رو

 وجود ندارد! ییا یرو گری نشان بدهم د ایآن عکس را به رو اگر

به خواب هفت پادشاه   ایعارف و رو  نی عشق ب ی و نابود کننده  د یجد ی نقشه ها  دنیکش با
 فرو رفتم. 

☆☆☆ 

 . دمیشدم ؛دستانم را مشت کردم و چشمانم را مال داریبابا مسعود ب ی _با صدا

  ده یصبحانه ام چ  زیم ی،معجال بلند شده بود و حت  زی،سحر خ شهیبابا مسعود همانند هم 
 بود. 

 رنگارنگ!  یزیم

خانه را فرا گرفته   ش یکه بو ین یدارچ ی داغ،چا یعسل،نان بربر رویو کره،ش ری گوجه،پن ارویخ
 خوشش!  ی حه یرا پر کرده بود از را  می ها  هیبود و ر
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خوشمزه را   ی صبحانه  نیرفتم تا دست و صورتم را آب بزنم که ا زیگفتم ت   یریبخ صبح
 ازدست ندهم. 

 

 _و اما باز هم هاتف... 

 عاشقانه اش را با شعر، نثارم کرد. ریبخ صبح

 بود. یمعن  یمتعجب کننده و ب  شیرفتار ها  یلیخ

 َچشمت ساختم  ی را از رو تی _رج به رج هر ب

 توست... ی ها یدستباِف مهربان میشعرها 

 !  ریبخ  باتونیصبح ز 

 کوکه   فت ی_به به معلومه ک 

 و  قابل تحمل نبود. کردی م ریتغ  یبیرفتارش به طرز عج یگاه گه

با عارف   ی به طور رسم نکهیبروز بدهم.بعد ا  خواهمی نم یمن واضح بود ول ی برا لشیدل
 زنم.  ی م شیمحرم شدم؛ حتما به رو

به او   یحس چی که هاتف ه گفتی حسم م کی یوار عاشق هاتف شده بود ول  وانهید نبیز
 بدهد.  اشیندارد و قرار است باز 

 . م،برخاستمیروبه رو  یکلنجار رفتن با نان بربر  با

 بود ؛دستتون درد نکنه یمفصل ی _صبحونه 

 _نوش جونت  

 گرم نازخاتون کردم؛و به اتاقم رفتم... ی آبدارم را نثار گونه ها یطوالن ی سم عادت،بوسه  ر به
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اتاق روز به روز   نیمانده است من در ا   میبرا  نشیر یتلخ و ش ی کوچکم با خاطره ها اتاق
 بزرگ تر شدم.

با   شیاز چند سال پ یماندن  ادیتمام کلمات به   ماند؛ی م یخیکوچکم ،مانند آثار تار اتاقک
 شده است... ،حکیبه رنگ کرم  وارید ی رو ی سیمختلف بچگانه گرفته تا خوشنو ی خط ها

 کنم.  نی بابا مسعود، با کمک هاتف ،تمر نی با ماش یشدم بروم؛ تا کم  آماده

 برداشتم. ز یم ی را از رو نیماش  چیسو   نیامروز امتحان داشتم؛بنابرا  

 آن هم از خدا خواسته نه نگفت!  د؛یا یهاتف خواهش کردم که همراه من ب از

 کنم .  یتا راحت تر رانندگ  م؛ی خلوت رفت ی جا ک ی به

شدم؛   نیکه به شدت عالقه داشتم ،بدون ترس، با اعتماد به نفس باال، سوار ماش  ییآنجا  آز
 را روشن کردم. نیرا چرخاندم و ماش چیبا قواعد و اصول سو 

که به خود داشتم   ی داد، با اعتماد ینشستم حس غرور به من دست م  یپشت رل م یوقت
 را راندم. می راه مستق لکسیر یلیخ

 ،همانطور مات و مبهوت مانده بود. هاتف

 ؟ ی مغرور؟ما رو دست کم گرفت ی آقا هی_چ

 . یکردم انقدر به خودتون مسلط باش ی_به به ،فکر نم

مهمون   یکردم ،منو بستن  یکه انقدر مسلط رانندگ  نی ا ی خودتون، برا دی _بله بله، موافق
 د؟ یکن

 _من؟ 

 ،نه من !  یکن نی ری کام ما رو ش د ی،با یگرفت ادی یتو رانندگ  ال یخوش خ خانم

 دار گفتم :باشه بابا نترس گدا  ش ین یشوخ با
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 . دمیمعجون سفارش م ، یبستن  ی خانم از لج شما هم که شده بجا ای_رو

 .خوام یدو تا معجون مدونه،   هی _من از لج شما بجا  

 ....مید یدو خند  هر

رساند و خودش   یهاتف من را به آموزشگاه رانندگ  ، یاز رفتن و خوردن معجون و بستن بعد
 به خانه رفت. 

 لب زمزمه کردم؛  ریرا ز یالکرس تیبار ا  ستیدو

 .  کردمیم یامروز لحظه شمار ی برا

سرهنگ که اسمم   ی قبول بشوم.با صدا یرانندگ  یداشتم با بار اول در امتحان شفاه دوست
 ی همت  ایرا صدا زد به خودم آمدم:رو

 _بله؟نوبت منه؟  

 ینشده سرهنگ آنها را رد م نی مدت ،در آموزشگاه بودند، سوار ماش نی که ا ییبچه ها  تمام
 کرد. استرس تمام وجودم را فرا گرفت...  

و   نینسبت به ماش یفراوان  ی کردم و به شدت عالقه  یم  نیا مسعود تمر با باب یبچگ از
 داشتم.  یرانندگ 

 _بله نوبت شماست 

 که به خود داشتم ،سرم را با غرور باال گرفتم. یمانی توکل به خدا و ا با

 .را چرخاندم و.. چی کردم،کمربندم را بستم، سو م یها را تنظ نهیشدم؛آ  نیماش سوار

راندم،دور برگردان را دور زدم،پارک دوبل را موفق   لکسیبا اعتماد به نفس و ر را  میمستق راه
 شدم و درست پارک کنم و...

   نی د،آفری کنیم یماشاهلل چه خوبم رانندگ  ، ی_بله خانوم همت
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 کردم؛ یسرهنگ تشکر و بعد خداحافظ از

کردم و به   یگفتن از آنها هم تشکر و خداحافظ ی م  کیقبول شدنم تبر  ی بچه ها برا تمام
 سمت خانه روانه شدم.

 صبح به آموزشگاه رفت و امتحانش را داد، مطمئنا قبول شده است. فتیش عارف

   می خبر خوب را به او بگو ن یزدم تا ا زنگ

 از دو بوق جواب را داد: بعد

 ر ی_سالم بانو، ظهرتون بخ

 _سالم آقا  

 ؟ یخبر خوب رو دار هی یآمادگ 

 ی کامل داشتم گفتم:قبول شد نانیاطم ا یو به رو  دانستمی ،چون م یخشک و خال  یلی_خ

 ی دی _اه از کجا فهم

 تونه ی _معلوم بود که پرنسس من م

 بر لبانم نشست  ی_لبخند از ته دل

 نره؟!  ادتیقرار امروز  ای_خانم رو 

  یانداخت ادمیخوبه   ی _وا

 _امروز منتظرتم 

 مت،خداحافظ نیب  ی_ باشه م

خبر خوب    نی نازخاتون، به سمت خانه راه افتادم. ا ی مورد عالقه  ینیری ش ی با جعبه  عیسر
 را نثارش کردم.
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را هم که   انش یپا یب ی مثبت ها یکرد ،انرژ یم  قمیتشو شیبا حرف ها  شهیهم مانند
 ....می نگو

 فی مبل برخاستم ،دستان لط ی نره؟(از رو ادت یحرف عارف افتادم)قرار امروز  ادی به
 نازخاتون را بوسه زدم.

 اتاقم رفتم تا آماده بشوم؛کمدم را باز کردم...  به

  حیمل شیآرا  شهیساده زدم و مانند هم پیت ک یخواست،   ینم یآنچنان  پیت کی دلم  اصال 
 زدم. رون یتمام،از خانه به ب جانی کردم. با ه م یو مال 

 

که هر دفعه   یبه کس دنیرس ی بود؛برا  یی فرصت طال   کی زنگ زدم ، نبیفرصت به ز  نیا در
قرآن را آرام در گوشم   یکس ش،انگاریصدا   دنیشود؛با شن یو رو م ریدلم ز کنم، ی نگاهش م

 ...!اسیگل  ی حه یاز را کنندیعطرش خانه را معطر م ی ...بوکندیزمزمه م

 داد: جواب

 عجب  پ،چهی خوشت ی _سالم آقا

 قعاش ی_سالم خانوم الک

  دیحرفم را پس گرفتم:آخ ببخش ز،یمطرح کردم؛با من من ت یحرف دلم را به راحت ناخودآگاه
 عاشق! یاشتباه شد، خانوم کل 

 ؟ یچ یعنیعاشق   ی؛کلیزنیگند م یزدم و گفتم:هوفف،هاتف دار میشانی کف دست، به پ با

 . می آشنا ش شتر یب یمحلمون، تا کم کی نزد ی شما رو دعوت کنم به کافه   خواستمی_ امروز م

 _چرا که نه، امروز ساعت چند؟ 

 بهتره. یلیخ ،ی اونجا باش گهی ساعت د می_ن
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 _باشه پس من برم حاضر شم؛خدانگهدار.

 _منتظرتونم ،خداحافظ.

 《!ولی ا 》و با خود گفتم  دمی به کف دستانم کوب یرا به آرام یرا قطع کردم؛ گوش تماس

که قرار است؛ هم گردنبند را به   دمی فهم دم؛یو عارف را آن روز شن نبیز ی حرف ها تمام
 به عنوان نشان کردن.  ییبدهد، هم حلقه ا ایبه رو ، ینامه و شهر نیآ یقبول ی ه یعنوان هد 

وار منتظر هاتف و   وانهیو چون د  دی طول نکش قهیدق ستیتر از ب شی _آماده شدنم ب
 حاضرشدم؛ عیچطور سر  دمیدعوتش بودم؛ نفهم

 !دمی کنار پنجره د ی چوب یصندل ی مان رفتم؛ عارف را رومحله   کینزد ی که به کافه  یهنگام

 کردم. یسمتش روانه شدم و با او احوال پرس  به

 دوست داشت را زده بود. ایکه رو یپیبود؛ چون ت یامروز روز مهم  یی گو

 نشستم.  ش یرو روبه

 _سالم 

 خانم  نبی_به ،سالم ز 

 دارم  اجیبه نظرتون احت دینیبش

همزمان قبل از من   نبیو خداروشکر عارف و ز  دمیبه کافه رس  زی تند و ت  یلی_مانند فر فره خ
 بودند؛  دهیرس ایو رو

 کرد. نبیکتش در آورد و رو به ز بیرا از ج یرنگ ییکوچک نقره ا ی جعبه  عارف

 را در آوردم و سه چهار تا عکس گرفتم. میدرنگ گوش یب
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 یدهانش م ی دستش را رو د،ید  یرا م ییبایز  زی چ یوقت شیشکی ادت هماز ع نبیز
 ؛گذشت 

 ( زدمیشورو شوق عکس ها  به قول معروف) بال و پر م از

 ه؟ یانگشتر چ نی_نظرت راجب ا 

 من دستم کنم؟  ی دیلحظه م هیقشنگه!   یلی_خ

 د ی_بفرما 

 ...گریخوبه د تیموقع کی _و اما باز هم 

 عشق! ی شه یو سوزاندن ر دی جد  ی ها عکس

 و در حال عکس گرفتند بودم.  ستادمی ا ییمرموزانه در گوشه ا  ی خنده ها با

  ایرو ی که عارف برا ییگردنبند  نب، یز فیمانده بود انداختن گردنبند طال به ک   زیچ کی فقط   
 بود. دهیخر

 

رفت.من هم بعد از جمع  اط ی آرام به ح لچرش،یبا و شیبعد از خوردن قرص ها  نازخاتون
گرفتم به گل   می عوض شود. تصم می آب و هوا یرفتم؛ تا اندک  اط یصبحانه، به ح زه یکردن م

اش،   یشگ یهم ی ،جا اط یبدهم.نازخاتون هم طبق معمول، کنج ح یآب   اط یاطراف ح ی ها
 نشسته بود. لچریو ی رو

 دا یخوریسرما م ارم؟یب ییز یچ یی_براتون پتو 

 نازخاتون؟ 

 را نداد   جواب

 تر رفتم. کینزد
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 نازخاتون؟ 

 ! دهدیشده است که جوابم را نم  نیگوش اش سنگ دی خود گفتم شا با

  یپلک یشده بود و حت رهیخ اط یح ی ترک خورده  وار ی اش در دستانش بود و به د یحیتسب
 .  زدیهم نم

 تکان دادم  یستادم؛دستی ا ش یرو روبه

 اما... و

 _نازخاتون تو رو به اون قرآن پاشو...

 است.  ایشدن رو  دهد،تنهای که هر دم عذابم م ییزیچ تنها

همراه    لی را گم کردم ؛با سرعت به خانه روانه شدم و با موبا می آن لحظه دست و پاها در
 زنگ زدم. ا یخود اول به آمبوالنس سپس به رو

☆☆☆ 

 ی ن هنگام؛بابا مسعود زنگ زد.با صداآ کردم؛دری روبه رو،حرکت م ی زنان،به کافه  قدم
 لرزانش مواجه شدم: 

 _دخترم؟ 

 گفتم: نکلت  با

 س....ع...ود؟....ن...م بابا م.._جا

 شده؟  یزیچ

 بابا؟ 

 اش ترک برداشت! و صفحه  نیزم ی از دستانم افتاد بر رو یاما از استرس گوش  و
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 بار،  نی اول ی بابا مسعود برا ی صدا لرزش

 نها فکر من، نازخاتون! و ت یبه مدت طوالن  سکوت

را دوباره بنوشم   ی بار، اگر طعم زهر نی و اما ا  دمیچش  شیطعم تلخ را دو سال پ نیا
 ! رمیمیم

 را نداشتم.  یدرد دگر تحمل

 چشمانم را پاک کردم، با خود   ی گوشه   ی ها اشک

پاهاشم خوب   یحت م،ی عروس ی :نه بابا نازخاتون منو عمرا تنها بزاره، قول داده که توگفتم
 تنها بخوابه  زارمیبلند شه،برقصه! اگه تنهام بزاره نم یلعنت لچریو  ی شه، از رو

 شدم.  اط یداخل ح شانیو پر انیگر ییلحظه بعد با چشم ها  چند

  یشوخ  نیاز ا  یدونی :نازخاتون منازخاتون نشستم لچریافتاد؛مقابل و  نی زم ی بر رو فمیک 
 باز، نزن بخواب.   ی خودتو با چشما اد؛پسیبدم م

 گهی گاهم، بلندشو د  هی،تنها تک نازخاتون

 اره؟  ی تو هم خسته شد ،ی بود حه یو مامان مل یباوفا تر از بابا مرتض تو

 رفت،مامانم رفت. بابام

 نرو... گهید تو

 ،ی موند ی آدمم!حداقل م ن یمنو تنها تر از قبل نکن؛نزار حس کنم بدبخت تر  گهید تو
 نبود؟  نیمگه آرزوت ا  ؛ی دی دی م مویعروس

  ی با چشم ها  زد،یم ی لیخودش را دائم س ایقرارشد.رو یب می اشک ها  ایرو  ی _با حرف ها
 سرد نازخاتون.  ی پا ی شد بر رو  هوشیان،بی گر
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خانم   هی در جمع شده بودند؛مرض ی ها جلو هیکه آمبوالنس آمد؛تمام همسا د ینکش یطول
بعد از بردن   قهی. چند دقدیا یتا بهوش ب ایصورت رو  ی بر رو د یپاشی دائم آب م

 زده خشکشان زده بود.  شان،شکهیروبه رو ی باهم آمدند.با صحنه نبینازخاتون،عارف و ز

 دوخته شده بود. اینگاهش به رو اط،تنهایاز پشت در ح هاتف

 خانه،شده است ماتم کده!  یی گو

 

نشسته بود و مدام   یصندل  ی است؛عارف رو امدهین ایهنوز رو  کنم،امای_دور ورم را نگاه م
هم    نبیهم پاسخگو نبود؛ ز ایو رو زدیزنگ م ا یکرد،مرتب به رو  ی ساعتش را نگاه م

زدم، اما   دی ها را د ابانیاز کافه رفتم؛ کوچه و خ  رونیهمچنان غرق انگشتر شده بود.به ب
 نبود.  ای از رو یخبر

 !دمی د نیزم  ی را بررو ایبه سمت خانه روانه شدم، در راه دستبند رو عیسر

 خانه رفتم.  ی و دوان دوان ،به سو  دم یچ یذهن خود هزاران تصور منف در

 کرد؟  ریچرا د  ا یرو نیتو زنگ بزن بب نبی_ز

 _باشه 

 بوق   کی

 بوق  دو

 ! دهی _جواب نم

 خونشون نگران شدم  م یبر  گمیبابا،م ی _ا
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حرف بزند و   ند،اویبنش  میو روبه رو دی ایهاتف بودم؛تا ب ی قدم ها دنی_همچنان منتظر رس 
گفتم: باشه   ی. با دو دلامدهیساعت گذشته است و ن کی افسوس  م،اما ی نگو یمن سخن

 کنه. ری د نقدریسابقه نداشت ا   ای،رو می بر

 _چشمانم را باز کردم 

 دخترم؟  ی شد داری_ب

 اد یب دینازخاتون برنگشت؟ بگ یول دمی_من خواب

   د؟یاصال شما ک  د؟یکنی منو نگاه م د یچرا دار شما

 ن؟ یک  نایمسعود،هاتف ا  بابا

 مانده بودم، تنها من و بابا مسعود را صدا زد!  رانی_ح

 شروع کرد به سخن گفتن:  عارف

نکن   دارشی ب  دهی .نازخاتون آروم خوابکنمی م زم،خواهشی نکن عز ینجوریمنم عارف! ا ای_رو
 بزار بخوابه. 

 .کنمی؛من ازتون خواهش م دی بر نجایشناسم لطفا از ا   ی_من شما رو نم

  یگفت شما،تپش قلبم ده برابر  م  یرا نداشتم هر بار که م ایرو  ی حرف ها نیتحمل ا  گری_د
 .دیتپ یشد و به شدت م

  دی را به دکتر ببرند؛شا ایکرد، بابا مسعود را صدا زدم تا رو یمن که توجه نم ی حرف ها به
 را شکه زده کرده است!  ای مرگ نازخاتون رو دمی شا ایبه سرش وارد شده   ی ضربه ا

مسخره   ی شوخ  ایکه رو یمن  را نشناسد. انگار ایهم طاقت نداشتم که رو  ی لحظه ا یحت
را   یبود جز نازخاتون،هاتف و بابا مسعود،کس دگر یاصال باور نکردن کرد؛یم ی 
 من! یشناخت،حتینم
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 کشاندم: ی گوشه ا هیمسعود را   بابا

 زنگ زدن؟ نازخاتون... مارستانی_از ب

 را قطع کرد و با تاسف گفت:تموم کرد...  حرفم

 ببرد. ییو بو  زمیبر یاشک ایرا فشرد و نخواستم در کنار رو م یگلو  یبغض

☆☆☆ 

 خواست؟ یم ن یخواب سنگ کی را دلم دانستم چ ینم

 شوم، نبود!  داری ب نشینازن ی خواب که بلند شدم نازخاتون نبود که با صدا از

کردم،   ینم شیدا یگشتم؛ پ یگمش کرده بودم، آواره و سرگردان، دنبال نگاهش م  یانگار
 ! زی،ارزشمند تر از همه چ زیچ  ک یرا گم کرده بودم؛  یمهم زی چ کی من 

 

  ییرا یخانوم ،همچنان در حال پذ  هیبود که خانه رفت و آمد داشت؛ من و مرض ی _چند روز
 . می کردن بود

روز ها همچنان کنار  نیخرج دفع وکفن نازخاتون را داده و عمه اش هم در ا ا،یعمو رو  
 بود.  ایرو

 گفت. ین مسخ  شیهفت ساله بود که با عروسک ها   یکودک  یانگار ایرو

 شناخت  ی من هم نم یخانم و حت هی،مرض عارف

ضربه   جگاهشیهم گفته بود که بخاطر مرگ نازخاتون، هم شکه شده است و هم گ دکتر
نازخاتون   لچری شدن سرش به و  هوشیاست که در هنگام ب ن یبخاطر ا د یشا  نی ا ده،ید

کردم و  ییل هاعلت حافظه اش را از دست داده است ؛ از دکتر سوا  نیخورده و به هم
 آورد.  یرا به دست م  شگفت به مرور زمان با دارو ها حافظه ا
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 که تازه اومدن  ییمهمونا ی خرما ها رو ببر برا نیدخترم ا  نبی_ز

 آمدم و گفتم:باشه خاله   رونی به ب ای فکر رو از

☆☆☆ 

 قولش زد، مگه نه؟  ریزخوشگل من! نازخاتونم چه زود  ی عروسکا  نی_نگاه کن

 .بخور گل عمه، بعد استراحت کن ایقرصاتو اوردم ،ب ا،برات ی_ رو

 ندارم  ی من عمه ا یول  دیمدت مواظب من بود  نی که تو ا ی_مرس

فقط   یاز بچگ ،یشناس یاز ته دل ، از سر افسوس گفتم و ادامه دادم؛ معلومه که نم یی_ه 
 رو!  حانهینه منو ،نه عمه ر  ی دی ند شتریدو بار ب یکیاز  یول یعمه دار  یدونستیم

 _عمه  

 . _جون عمه؟ با گفتن عمه، احساس کردم من را شناخت 

اوقات تمام   ینازخاتون برگرده،بعض خوادی،دلم م ارمیحافظمو به دست ب خوادی_دلم م
اون اتفاق،   ی تو ی ره؛آدمایو م شهیرعد و برق از جلو چشمام رد م هیمثل  م،ی اتفاقات زندگ 

وقتا، تو   یهفته مدام کنارم بودن.گاه  نیهستن که تو ا  ی آدما  نیهم قای دق ی. ولبنیبرام غر 
دفتر خاطرات داشتم   ادمهی من  یمتنا،راس نیعکسا، ا  نیبه ا  شمیم  رهیخ یاتاق ه نیا

 اون کمکم کنه! دی شا

  گنیمتنا رو م   نی:ادمیکش واری د ی رو یدخترم.برخاستم و دست یاری_حافظتم بدست م
  داشیپ  حهیمل ی که از صندوقچه  گنیعکسا هم م نیاتاقت،ا  وارید  رو یسی نویخودت م

 . ی و چسبوند ی کرد

عمه جون،کاش بختتم به   ی ا قهیبا سل یلیکردم: خ اهشیبه چشمان س یو نگاه  برگشتم
 اتاقو چشمات باشه.... ن یا یقشنگ

☆☆☆ 
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از عمه رعنا خواهش کردم که به همه داشتم، به سکوت،به تمرکز، به فکر... اجیاحت ییبه تنها 
حال را درک  شتر یخود با خبر بشوم. ب ی پر ماجرا ی از گذشته   یبروند، تا اندک  نجایاز ا  دیبگو 

 یاطراف خود را نم ی آدم ها  ی؛وقت دمیکش یده روز هر لحظه اش، زجر م  نیکنم.در ا
 . دمیرس ی نم ی ا جهینت چیکردم، به ه یهر چقدر فکر م یتشناختم، وق 

که  یخاطرات ن ینشود؛ خودم باشم و ا می ها هیمانع گر یتنها باشم ،کس یاندک  خواستمیم
 کنم....   یو گاه با سکوت ، خود را خال ادیگاه با فر  ه،یگاه با گر یفراموش شده است! تا کم

قرارم همچنان   یب شهیهم ی داد و اشک ها یسوزاناک نازخاتون هم، هر دم عذابم م داغ
 .دی بار یم

کند گذشته را   یکمکم م دهد؛یرا م می اتاقک، جواب تمام سوال ها  ن یبودم که ا مطمئن
 . ابمیدر

به متن ها و    شتریب یشوم،کم رهیواضح تر خ  وار،ی د ی رو ی گرفتم؛به عکس ها میتصم
ها رو   یمتنوع نوشته شده است، دقت کنم ؛نقاش  ی که با خط ها وارید  ی رو ی دلنوشته ها

 چشمانم ظاهر شود.  ی گذشته جلو دی نگاه کنم، تا شا

  مامان》نوشته شده بود رشیکه ز  یعکس ی مانده بودم رو رهیبه تک،لحظه به لحظه،خ تک
  دنیاز چشمانم شروع به بار یچشمانم به کنار رفت و باران ی ناخودآگاه پرده  و《حهیمل

 کرد... 

 

 شش #فصل

 .یفراموش کن  یمدت  ی را برا زی همه چ خواهدی،دلت م یگاه

  گرید ؛یطاقت فرسا را ندار ی ها  یسخت نیطاقت ا  گری با خودت ،چون د یخلوت کن یکم
 اطرافت، از همه!   ی از خودت، از آدم ها ی خسته شده ا

  یکنیم  هیگر زانتیاز رفتن عز ی برا یوقت ،یگاه
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پر از عطر   شیکه هوا  ییروز ها نی به حالشان!خوبه است رفتند وا خوش》یی گویخود م با
 آسمان ها بردند.   اریغم و غصه است را استشمام نکردند و خود را به د

و   د یای! خود غم به سراغت مستی ن شیکرد، به قول معروف،دل حرف حال شهیچه م اما
 ...اوردی اشکت را در م

  یمدت ی ذهنت برا یدار ،دوستیدار اجیبه آرامش احت ی،اندک یتنها باش  یریگ  یم میتصم
 کند.  یگذاشتند،فکرشان نابودت م تیکه تنها زانیعز  ی غم ها  کهوی آزادو رها باشد،

 !ییتنها یفکر کن  ی لحظه ا گذارن ینم

  ی را نشناسم؛ برا یکس گریرا فراموش کنم؛ د زیهمه چ   خواستی،سال ها دلم م ا یرو من
خداوند خودش حافظه ام را قرض گرفت، تنها بابا مسعود ،  کنم؛  یخود زندگ  ی برا یمدت

 . شناختم.  یگمش کردم را م کردمیهاتف و نازخاتون که احساس م

روز ها به    نی را در ا یو بابا مرتض  حهیخواست مرگ مامان مل کنم؛خداوندیگاه احساس م 
  گری د یکننده بود؛در پنج سالگ وانهینشوم. د  مارستان یت یتا با فکر آنها راه اورمین ادی

  ت یرا تحمل نکند وتنها یزندگ   ی ها یمادرت طاقت سخت ی سالگ ،پانزدهینیمحبت پدر را نب
هم مادر بزرگت ترکت کند!واقعا   یسالگ ،هجده یدشتانش را حس نکن زشنوا گریبگذارد و د

 س داد.چند ماه از مرگ نازخاتون گذشت خداوند حافظه ام را پ  یکننده است وقت وانهید

 آمده بود  تی عارف از مامور پدر

 به اسم عارف کنارم نبود!  یاری گرید اما

 حافظه ام را از دست داده بودم،هاتف چند روز بعدش به اتاقم آمد: یوقت

 هست؟  ا،اجازهی_سالم رو

 داخل  ای_ب

 تم؟ یکه من برادر ناتن یدونی_م
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!فقط تو رو بابا مسعود،  ستین ادمیاز گذشته   یچیه کنمیهر چقدر فکر م دونم،امای_م
 شناسم.  یمعرفت و م ینازخاتون ب

 یشناسی_خوبه که منو م

 که نازخاتون مامان بزرگته؟  یدونی م نمیا

 _اره 

   ،درسته؟ی زارینازخاتون احترام م ی به خواسته ها یلیخ دونمیکه من م یی_تا اونجا 

 _بله 

 نازخاتونه! ی نامه  تی برگه، وص نی_ا

 نامه را از دستش بالفاصله گرفتم.  تیوص

 تنها باشم  خوامیرون؟م یب ی بر شهی_م

 _باشه 

 دانستم!  یرا نم لشی د،دلی لرز یم دستانم

  دیچ یپ ی نازخاتون دم گوشم م ی که صدا یلوله شده را باز کردم.در دل ،در حال ی  نامه
 ،خواندم. 

به تموم    کنم؛انشاهللیم ت یموفقع  ی آرزو تیتک تک لحظات زندگ  ی ا،برایرو  دخترم》
بعد از من اون   یول یشیبعد از من تنها م دونمی ،میبش ،خوشبخت یخواسته هات برس

 !مونهی مونه،هاتف برات م یبد و خوبش برات م ی خونه با تموم خاطره ها

 _چشمانم گرد شد،هاتف؟! 

 نامه را خواندم:  تیوص ی را پاک کردم؛ادامه  میاشک ها  عیهاتف؟سر چرا



 از جنس درد   ی آرامش 

 
104 

 

،به   یشی.مطمئنم خوشبخت میکه با هاتف ازدواج کن نهیمن از تو ا  ی استه  تنها خو دخترم
! کنهیم  انت یعارف دوست نداره ،بهت خ ایخوره،رو یبه درد تو نم ،عارفی رسی م اهاتیرو
و   یخونیم نویا یدار رم،اگهی م ایدن نیاز ا  عیو سر نمیب  یتو رو نم یکه عروس  دونستم یم

آرزوهات و براورده کنه  تونهی خواسته ام احترام بزار،هاتف م ،بهی کردهنوز با عارف ازدواج ن
 !تونهی،م

 《خواسته اس از جانب من! هی نیا

 کاغذ! ی بر رو دیچکی اراده،همواره م یقرار شده بود و ب یب می ها  اشک

به هاتف برسم  که عارف را ترک کنم و  نیروز تمام، در اتاق خود به سر بردم،هزم ا کی
 بود. نیسنگ

 چه کنم؟  دانستم ی نم گرید

 سوال در ذهنم داشتم:  هزارن 

 را نوشته بود؟چرا؟چرا؟  نیهاتف؟چرا نازخاتون ا  خورد؟چرایعارف به درد من نم چرا

 داد. یجوابش مهم بود ،هر لحظه آزارم م میکه برا  ییچرا ها و سوال ها نیا

 آن روز به سرخاک نازخاتون رفتم. ی فردا

 نمانده بود!  می برا یی اشک ها گریکرده بودم که د هیگر  نقدرا

 ؟ ی ذهنم و بد ی تو ی عالمت سواال ن یجواب ا ؟ی بلندش شهی_نازخاتون،م

 ! کنمینازخاتون،بگو چرا؟چرا هاتف؟باشه من به خواسته ات عمل م بلندشو،بلندشو

 !دم یخند ی،م  یو خستگ یاز سر ناتوان گرید

 .زدمی تلخم و لبخند تلخ م ی ایبه دن می خندیم

 هست.  زیهمه چ انی نامه را خوانده،در جر تیکه هاتف حتما وص دانستمیم
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 .کردیاش را نثارم م حیلبخند مل دید ی بود که هر وقت مرا م نی هم بخاطر

 شد:  جاد یدر ذهنم ا گریهم عالمت سوال د باز

 نامه دست هاتف بود؟  تیوص  چرا

 

 هاتف ازدواج کردم. م؛بایآلمان مهاجرت کرد به

 .دم ی را بعد از فوت نازخاتون، دگر ند عارف

 . دمیرس م یکردم،به آرزوها  دایدادم،کار پ لیتحص م،ادامهی به آلمان رفت ی اطالع به کس بدون 

 . کنمی م یسقف زندگ  کی   ریدو سال است که با هاتف ز  االن

داخل  ی نازخاتون،عطر گل محمد ی ها یقرمه سبز ی خانه،دستپخت و بو ی برا دلم
 و همه و همه تنگ شده.   حهیمل  اط،مامانیح

 ! کنمی م هیگر  خندم،گاهی.گاه مخوانمیو م دارمی روز دفتر خاطراتم را بر م هر

 که دوستش داشتم. ی  ارینه با  ی شدم ول خوشبخت 

 شدم،اما....  کی نزد م یها  ایشدم به رو خوشبخت 

 افتادم. می اهایرو ادی

 کنم.  لیام تبد  یزندگ  ی ها تی را به واقع م ی ها  ایکه دوست داشتم، رو دی ایم ادمی

ام   یزندگ  ی ها تی به واقع  لیتبد م یاها یاز رو یکم ، یگریخود نه! اما به شکل د ی  باخواسته
 شد. 

 یکن لی را چگونه تبد تی واقع نی ا وندند؛اما یپی م تی ها به واقع ایبه رو دن یرس دمیفهم حال
 دارد.  یبه خودت بستگ
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ها به وجود تو و   نیتمام ا شودینم یخواهیکه م  یآن طور  ایشود،ی نم ایشود، یم ا ی
 .دارد  یو عاقل بودنت بستگ ی قو ی تالشت و ارداه 

همان شود که    میاها یرو قایچنان عاقل نداشتم که دق یا،عقلیرو  ریمس  نیمن در ا دی شا و
 . خواستمیم

 .در آلمان.. لیتحص ادامه

 ...دیروپوش سف  دنی پوش

فرد را شکستم، دو سال    کیکه من دل  کردمی.منتها هر روز خود را سرزنش مدمیرس نهایا به
 هم رفتم.   یپشت سرم را هم نگاه نکردم و رفتم،بدون خداحافظ یحت

 یبپاشم به زندگ  ی بدهم.رنگ شاد ی تازه ا  ی ام رنگ و بو یداشتم به زندگ  دوست
 شد ینم کنی ابم؛ولیبا گذشته فکر نکنم و حال را در  گریها را محو کنم؛د یاهیام،س

 درست کنم.  ییزیناهار چ ی )هوفففف( از درون گفتم وبه آشپز خانه رفتم که برا

 : میباهام دور هم باش  دویایزنگ زدم که ب هیمامان هد به

 تو شرکت تموم شد؟  ؟کاراتی خوب_سالم مامان 

 خونه  رمیم  شهی االن تموم م زم،ارهی_سالم عروس عز 

 . میبخور  ییزیچ  هیباهم دور هم  نجایناهار ا د ی ای خونه ،ب دی _نه نر

 . شمی_دستت درد نکنه مزاحم نم

 . منتظرتونم  هیچه حرف نی_عه مامان ا 

 تلفن را قطع کردم. یاز خداحافظ بعد
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دوستم داشت،مهربان بود،هاتف تمام مال و   دانستیمن را مانند دخترش م هیهد مامان
  کیداشتم اما با حسرت و افسوس، اه و ناله  ییبا یز  یاموالش را به نام من زده بود،زندگ 
 حس نفرت نسبت به خودم و.... 

 ازدواج کرده بود! میمی با دوست صم عارف

 ازدواج کند. قتی با رف کرد،عشقتیکردنش ناراحتم م فکر 

 من حق نداشتم ناراحت شوم،چون من هم او را ترک کردم و با هاتف ازدواج کردم. یول

 . گذارمی م 《ری تقد 》را نیوقت ها اسم ا  یگاه

 .بلندم را گوجه کردم ی موها

حال، درست نکرده بودم  نیگرفتم دلمه برگ درست کنم.تا به ا میرا باز کردم؛تصم خچالی
 هوس کرده بودم.  بی،اما عج

 کردن،همزمان آهنگ گوش بدهم.  یاشتم؛ در حال آشپزعادت د شهیهم

نشستم    یناهار خور زیم ی درست کردم؛به رو عیدلمه را با دستور پخت نازخاتون سر  مواد
 شدم.  دنشان ی چیو سرگرم پ

 ترش را برش دادم و بغلشان گذاشتم. مویدلمه ها،چند تا ل ن،کناریتزئ ی برا

را حلقه، حلقه، برش   یرنگ ی فلفل دلمه ها شی کاهو ها را خورد کردم ،رو گری ظرف د  کی در
و    ختمیر  شی ترش را رو مویرا خورد کردم و کنارش گزاشتم ،در آخر آب ل یدادم وکلم بروکل

 ...نی تزئ انیپا

  دمی ام را پوش یست خرگوش یرا عوض کنم. لباس و شلوار راحت میاتاقم رفتم تا لباس ها  به
را  دامی سف ییام را بر سرم بستم، دمپا یتبستم، دستمال سر صور ی را دم اسب می ، موها

 و در آخر حاضر شدم. دمی پوش

 بود. هیمامان هد  ایزنگ در، مواجه شدم ؛مطمئنا هاتف  ی صدا با
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 غذا همه جا رو پر کرده  ی _به به بو

 خانمم چه کرده!  نیبب

 ی _سالم خسته نباش

 انگشت نکن غذا رو انقدر

 _گشنمه خوب! 

 سا ی لحظه وا هی_

 ؟ ی دبو ی_منتظر کس

 باز کنم. رمی _اره،من م

 _سالم عروس گلم 

 خانوم افتادم. ه یمرض ادیبه  ناگهان

 .  دی_سالم مامان خسته نباش 

 کرد و گفت: ز یبه م ینگاه هاتف

 !هی_امروز چه روز خوب

 _از چه لحاظ؟ 

 _از همه لحاظ! 

 . می _بله،عروس قشنگم خواسته امروز باهم دور همه باش

دستشو بشوره   یبهداشت سی کن بره سرو یینکردم که،هاتف، مامان و راهنما ی_بله کار
 ناهار. دیا ی؛بعد ب

 . می و در حال خوردن ناهار شد  می نشست ز یم سر
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 .کردم ی م یباز  میمدام با غذا شهیهم مانند

 خوشمزه شده ها  یلیخ گمی_م

فکر فرو رفته بود و اصال حواسش به   کرد،بهیم  ی باز شی انداختم ،با غذا ینگاه ایرو به
 من نبود!  ی حرف ها

سرد رفتار  یلیخ لی...اواکی کنار آمده بود که با من ازدواج کرده است؛ول نیبا ا  ایرو
دو ماه با من   نیهم می است بگو م،بهتریسال و ن ک یهم داشت؛اما بعد از    کرد؛حقیم

 شده است!  یم یصم  یرفتارش کم

  کی به  لی غذا وشکمو، تبد  ،عاشقی پر حرف ، خندان و پر انرژ ی  ایسابق نبود،آن رو مانند
و   یکرده بود و کم انرژ میمعصومش قا  ی را پشت چهره  شی دختر کم حرف وخنده ها

 رفت.   ی رو مغذا خوردن به فکر ف  ی کور شده بود؛ اکثرا موقعه  شیکسل شده بود؛اشتها 

 پرت شد به حال!   ییکه زدم به خودش آمد و گو  یبشکن با

 

  ی خوایم ی به زبان آمد و چنگالش را کنار بشقابش گذاشت و گفت:دخترم تا ک  هیهد مامان
 .یشی الغر و الغر تر م ی؟دارینخور یز ی؟چ یحرف و سرد باش ؟کمی سکوت کن

 با توام!  ایرو

 گفتم:بله؟  عای و سر دمی به حال پر ناگه

 منو بده  ی _جواب سواال

 . کردیسوال م  وستهی به من، پ رهی گذاشت و خ  میپاها ی را بر رو دستش

 سواالتش آشکار بود. جواب

 _مامان 
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 _جانم 

بدبخت که فقط از   ی  چاره یکس،ب ینداشته باشه.تنها ،ب ایدن نیتو ا چکسویه یدختر  هی_
 ها رو تحمل کرده باشه،   یدرد و سخت یبچگ

 ست؟ یجنس درد ناز  آرامشش

 ازش بره،بره ،بره!  ی خداحافظ  یکه دوست داشت نرسه،تازه ب یکس به

 .ختندیرا نداشتن و ر می توان ماندن در چشم ها  می اشکاها  گرید

 در خانه حاکم شده بود   سکوت

 آمد.  شمیبا چند تا عکس به پ هاتف

خودش   ایرو  ینشان بدهم؛اما،انقدر ای را به رو شیچند سال پ  ی آن عکس ها  خواستمی_نم
از عذاب   یکه امروز مجبور شدم، آنها را  نشان بدهم؛ تا کم کردیرا هر روز سر زنش م 

  گرینشود،اما امروز د یکند،هر روزش با حس نفرت سپر یزندگ  یوجدانش کم شود،اندک 
 را تحمل کنم. ایرو ی و نتوانستم اشک ها  دی طاقتم به سر رس

 .ی خورد ،حسرتیختیاشک ر هودهیکه ب  یفهمیبه بعد م نی.از ا نیرو بب نایا،ای_رو

 ا ی!بفهم رو خوردیبه درد تو نم ؟عارفی نازخاتونو نخوند  ی نامه  تی وص مگه

  نبیازدواج کرد،ز قتی رف نیتو با بهتر  بعد

 :ادامه نده میکه بگو  دی عکس ها فقط زبانم چرخ دنید با

 ؟ ی عارف خسته نشد ی برا ختن یهنوز از اشک ر  هی_چرا ادامه ندم؟چ

 ؟ یترسی م تی نه؟ از واقع ینیبین،نمیعکسا رو بب نیا

 نگاه کن!  خوب
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 اونو دستش کرده  نبیز  ده،نگاهی حلقه خر نبیز  ی عارف برا نیسر کوچتونه،بب  ی کافه  نیا

کرده و داره ازش درخواست   نبیکوچک حلقه رو ،رو به ز  ی عکس عارف جعبه  نی ا تو
 . کنهیازدواج م

 .دهی م هیخونتون،تو آشپز خونه داره بهش گردنبند طال هد  ی ،توعکسو نگاه  نیا

 عارف؟  یگیم بازم

  نبی.مگر ممکن است؟عارف،زنمیبی شنوم و نم یرا نم ز یچ چیه گر ی_احساس کردم د

 خودمان ،آن دو! ی  حلقه،کافه،گردنبند،خانه

 ... نه

 تخت بودم.  ی بلند شدم؛ در اتاقم بر رو یوقت

 . رفتیم یاه ی دائما س چشمانم

 . کنمی ، حال ندارم،خواهش م  رونی در اتاق باز شد:هاتف برو ب غفلتا

  رونیب می تازه اوردم؛ بخور بعد بلندشو بر  ی  وه یآرام بخش با آبم ی _منم دخترم،برات قرصا
 آب و هوات عوض بشه.

 _دستت درد نکنه مامان 

 بتوانم بلند شوم.  نکهیبه لحاف زدم تا ا یچنگ

 .دمی را نوش وهی از آبم ی جرعه ا  واشی واش،ی

 میکن دی م،خریقدم بزن  می_بلندشو آماده شو بر 

 _نه مامان،بهتره من استراحت کنم،اصال حال ندارم.

 باش،با منم بحث نکن منتظرتم.  عی_سر 
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 را عوض کنم. می مجبور شدم لباس ها یحال یدنده و لجباز بود؛با ب کی  یلی،خ  هیهد مامان

 من برسونم؟  د ی خواید؟میر ی_کجا م

 .می ری _نه الزم نکرده خودمون م

  می آزاد، با نس  ی قفسه حبس بودم.هوا  کیدر  دم؛انگاریکش یقیآمدم ،نفس عم  رونیبه ب تا
و زود گذر بود،آرامشم،   یکرد آرامشم سطح شهیچه م  داد؛امایآرامش م یلیخنک،به من خ

کوچه که  نیا ی ر درازناحس را آرامش نزارم.د نیگرفتم اسم ا  میاز جنس درد بود،درد! تصم
 سکوت حاکم شده بود. نمانیب م،فقطیزد یقدم م

بگو،فقط سکوت   یچ هیبزن،   یحرف ه یکالفه شدم؛ ی لب به سخن باز کرد:وا هیهد مامان
 . میبزن م،حرفینیبش جای  یفروش وه یآبم می بر اینکن. اصال ب

 م یروانه شد  یفروش وهیسمت آبم به

 .می که رو به ساحل بود نشست ی کنار پنجره ا م؛ی باال رفت ی طبقه  به

شده   رهیاز آنها نشستم ،همچنان به پنجره خ یکی ی بود؛رو  ییبایز ی ها  یچوب ی ها یصندل
 بودم

 رنگ ها آرامش بخش بودند.  نیبودم،لزا ا  یعاشق  رنگ سبز و آب شهیهم

 ا یمانند:آسمان و در یآب رنگ

 ی رنگ سبز مانند:جنگل و سر سبز 

 من نشسته بود و در حال انتخاب منو بود. ی رو به رو  هیهد مامان

 ؟ یخوریم ی_دخترم تو چ

 . دیخوری که شما م ی_هر چ

 _ممنون بابت نظرت 
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 . می پشت پنجره شد ی و محو منظره  م یبود؛ناگه هر دو لبخند زد هیمامان از سر کنا حرف

 

 .یبستن چی آب هو  وانی به طرفمان آمد؛با دو ل گارسون

 . میبه خوردن کرد   شروع

 آرام شدم.   هیمامان هد  نم،یبا همنش یاندک 

 . شدینم یفکر نکنم، ول  گری د گفتمی چقدر با خود م هر

  نیکردند.کاش،ا یم تمیداشتند و مدام اذ  ی در جمله ام جا شهیاما و اگر ها، هم ن یا دای جد
 کاش را حذف کنم. نیحذف کنم ؛کاش، ا کلمه ها را، از جمله ام 

 شد.. ر یذهنم درگ  دوباره

،باز به  کردمیرا دور م یمنف یانرژ نیرا بستم و سرم را تکان دادم؛ هر چقدر ا  چشمانم
 آمد.  یسراغم م

ناگاه دلم   کرد،ی،درک م  دی فهم یمن را م هی مامان هد  ییداشتم.گو یآرام نیهمنش
به جلو    م،ی برخاست یصندل  ی غرق شوم. همانطور که از رو یمادر کی خواست، در آغوش  

 پنهان شدم.  ه،یمامان هد  ی رفتم و  در آغوش پر مهر مادرانه 

  ،ی لحظه ا گذاشتی نم ه،یمامان هد یتنگ شد؛ ول حهیآغوش مامان مل ی دلم برا کبارهی
 باز کرده بود.  ی در قلبم جا حه،یمامان مل خودش، کنار ی حس نبود مادرم را بچشم. برا

 دلم!  زیعروش خوش قلبم؛دورت بگردم عز  یی_ا

 _مامان؟ 

دخترم را پر   ی نداشته  ی جا ای و رو  دادیدست م می برا   ی،حس خوب  ای_مامان صدا کردن رو
 .کردیم
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 جانم؟ 

که آدماش با   یکشور هیندارم، تو  وی کس یها، وقت ییغربت تنها  نیبگم تو ا  خواستم ی_م
 . یخوبه که هست ستن،ی سازگار ن میروح

 از ته دل بر لبش نشست. ی لبخند

 .م ی رفت د یاش را در دستان گرمم گرفتم و با هم به خر  دهیو کش   فی_دستان ظر 

 عوض شود.  ایرو ی  هیروح  د یتا شا  م؛ی رنگارنگ گرفت ی ها لباس

 . می خوش رنگ، گرفت یآسمان ی اکثر لباسش را آب دادیبه او آرامش م یکه رنگ آب  ییآنجا از

 بهار بود.  فصل

 خنک... یمیبا نس ی ابر یهم کم هوا

 دوست داشت.  ایفصل را رو نیا

او   ی برا یی ها زی امشب سوپرا ی ببرم؛ گفت که برا رونیرا به ب ا یمن ،رو نکهیقبل ا  هاتف
 دارد... 

 بود.   دهی امشب، کنار ساحل تدارک د ی برا هاتف،

امشب لباس   ی سفارش کرد که برا  یبه خودش برسد؛ حت ایمن خبر داده بود تا رو به
 .می دی انتخاب کردم و خر یآب  یلباس ساحل کی   شیبرا  نیهم ی بپوشد؛برا  یآب یساحل

را صاف و   ایرو یفرفر ی بنا به درخواست من، موها شگریو آرا می رفت شگاهیبه آرا سپس
 لخت کرد. 

 زک شده بود.نرم نا شمی مانند ابر  شی موها

 داد. ینشان نم ادیاش را ز ی ،بلند  شیداشت؛اما فر بودن موها  ی بلند یفرفر ی موها ایرو
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 مطابقت داشت.  شیروشنش با رنگ موها  ی به قهوه ا لیما ی ها چشم

 

 ه ی_مامان هد 

 _جانم 

 !؟ دیکنی منو عروس م دی _ رسما دار

 لب ساحل!  دی منو اورد د،االنمیخر  شگاه، یخبره؟ آرا  چه

 ی آرام، بدون آنکه بداند به خانه  ،ی همچنان در حال غر زدن بود که بدون خداحافظ ای_رو 
 خودرفتم.

 _مامان؟ 

شام    عیمن سر  میوقته االن هاتف خونه اس ،گرسنه اش بر  ری نجا؟دیا می شما ام؟چرا اومد با
 درست کنم.  

 د؟ ی انداختم:مامان؟ کجا رفت یورم را نگاه دور

 .یامروز شما مهمون من  الی_خانم خوش خ

 نجا؟ یخوش لقا هاتف مرا مجذوب خودش کرد:هاتف تو ا ی صدا

   نجای_اره من ا 

 از جانب من؟  ینداشت زوی سوپرا  هی انتظار

 !اهام یدرست مثل رو  ه یعال زیسوپرا  نیا یگفتم:چرا ول  رتیباح

 بانو  دیدراز کرد:خوبه پس بفرما  می به سو یدست

 کنار ساحل ،پهن کرده بود.  ی شن ها ی رو  یانداز ری ز هاتف
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شکم پر   یکه عاشق ماه ییشکم پر درست کرده بود؛از آنجا یدستپخت خودش ماه با
 بزرگش را خوردم. ی تکه  یدرنگ چی بودم؛ بدون ه

 شده بودند!  رهیبه هم خ مانیها  چشم

چرا؟ چرا   ش، ی ها ی هاتف به من، دلبر ی همه محبت و عشق ،عالقه ها  نی چرا؟با ا دانمینم
 زند؟ ینم ی عشقش، در دل من جوانه ا

 .رسدینم ی دلم افتاده است و به او آب یر یاز کو یمحبت هاتف ،در قسمت  ی  دانه یانگار

 ی _راست

 آمدم.  رونی هاتف، از فکر ب ی صدا با

 _بله 

 ؟ ی خوشگل شد یلیامروز خ  یدونستی_م

در آورد.من همانطور، مات و    ییبایرا به رقص ز ایلخت رو  ی موها دو یوز  ی خنک مینس کهوی
 ! شمشی ابر ی ماندم به موج موها رهیبهوت، خ

 سردم شد   گما،منی_م

 شال بافتتو اوردم.  نیبخاطر هم  شه؛یسردتت م دونستمی _اتفاقا م

  ی در آن به کار رفته بودرا بر رو ی و آب  دیرنگ سف بی که ترک  یشال ،یدرنگ چ یبدون ه هاتف،
 انداخت:متشکرم. می اشانه ه

 م؟ ی ریچند تا عکس بگ هی یادگار ی ی برا ی خوای_م

قبول   یلی م یقلب هاتف نشکند، با ب نکهیا ی داد؛برا ینم ت یکار رضا نیا ی _قلبم برا
 کردم:باشه.

   ؟ی _خب آماده ا
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 زل زدم.  ایبه رو ی مدام از گوش یقیعکس، دقا ی بهانه  به

 ک،دو،سه ی

 در ژست عکسش در آورد. ی شکلک با مزه ا ا، یرو ناگهان

 .می دی هر دو زوم به آن عکس،خند و

 م؟ ی ر یبگ یسلف ی خوایم

 بده به من  و ی_باشه، گوش

 _بفرما 

  شیباد رها انیفرستاد؛ که من آن را نگرفتم و م  میبرا  ی بوسه ا نی از پشت دورب هاتف
 کردم.

 از عکس گرفتن  بعد

  نی اما حاال، ا م؛وی ایشد رو  ی ا  یباف  الیخ چیمن بدون ه ی  ایشن نوشت:رو  ی بر رو هاتف
 《R》.میزندگ   تیشد واقع ایرو

 که منظورش منم!  دمیفهم  یتفکر چیه بدون 

 هاتف را شستن. ی ساحل،نوشته  ی که آب ها دی نکش هیثان به

 است.  هودهیطرفه و ب کی که عشقش  دانستند ی آنها هم م انگار

☆☆☆ 

 پنج صبح بود...  ساعت

 آمد. یبه چشمانم  نم خواب
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.به اتاق کارم کردیرا پاره م م یبودند؛ آن عکس ها،طناب زندگ  ده ی ها امانم را بر  فکر 
 نشستم و قلم و کاغذم را برداشتم.  زی رفتم؛پشت م

و او فقط گوش    سمی بنو دیکاغذ سف کی  ی در ذهنم را رو ی گرفتم تمام دلنوشته ها میتصم
 کند.

،اما موندگار   هیمقدس ی )عشق(کلمه رسه،ی م انیپابه  یمن با حسرت و نفرت روز یزندگ 》
 ! ستین

 .دوستت داشتم،کاش عاشقت نبودم کاش

دوست داشتن موندگار   دمیدم؛فهمی رو فهم  زیچ هیو سرنوشتم،فقط   یزندگ  نی از ا یدونیم
 تره. 

 سرنوشت!  ا یخدا اون رو از من گرفت،   ایبودم،  یهر موقعه عاشق کس 

 بابا،مامان،نازخاتون ،عاشقتم،رفتن!  گفتم 

 عارف عاشقتم،رفتم!  گفتم 

 دم؟ ی ؟دارم تاوان کدوم گناهمو پس م یچ  ی چرا؟برا دونم ینم

 چرا من؟  ایخدا

 منو بده؟  ی جوابا ستین یکس چرا

 . دنی منو شن یمی قد  ی جون، خسته شدن از بس حرفا یو ب د یسف ی کاغذا نیا

 ! دی ذهنمو بد ی جواب عالمت سواال شما

 ؟  یچ  ی چرا ؟ برا جوابه

 کرد؟  انتیچرا عارف بهم خ نیبگ
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 .کنهیکارو نم  نی؛عارف ا  گمیبازم ته قلبم م من

 داشت!کاش! تی واقع کاش

 .می د یعارفو م یعسل ی برق تو چشما شهیهم یول

 !دیدرخش ی؛م دی دی منو م یکه وقت ییبرق چشما اون

 جوابم!   یب ی پر از سواال من

 سواال رو. نی کنم؛ جواب ا دای پ خوادیم دلم

  بهیپر فرازو نش ی مسابقه   هی هیبرام شب  میزندگ 

 《برم.  یم  ای بازم،یم ای

 نداشتن، نم برداشته بودند.  ستنیتوان گر  گریکه د یی اشک ها همچنان

ر پخش  و جوهر خودکا خت یر  یجون م یب ی کلمه ها ی ، بررو می اشک ها ی ها قطره
 . شدیم

 فرو رفتم.  یقیبه خواب عم یک  دمی و منگ به اتاقم رفتم و نفهم جیگ

 رفتم. یبه شرکت م  دی _چشمانم را باز کردم ،ساعت شش صبح بود؛ با

 دوش گرفتم و حاضر شدم. عیسر

 .گشتمیم   میپرونده ها  دنبال

 بداند پرونده ها کجاست.  دیکنم ؛تا شا  داری را ب ایرو  خواستم

چانه اش گذاشته    ریخودش را جمع کرده بود و دستانش را ز ی!مانند کودک امدیدلم ن یول
 بود.

 بالشت پراکنده بود.  ی رو شی موها



 از جنس درد   ی آرامش 

 
120 

 

 داشت!  یمعصوم ی  چهره

 و دوباره به دنبال پرونده ها گشتم.  دم ی کش شیرا رو  پتو

 

داختم؛ ساعت هفت صبح بود و من  ان  یدستم بسته بودم، نگاه ی که بر رو یساعت مچ به
 در حال زنگ زدن بود. وستهیه،پی کرده بودم به شرکت بروم.مامان هد  رید

 همه جا را گشتم ؛اما پرونده ها نبود! ،یی رای کارم،پذ اتاق

 آن روز، آنجا ،جا گذاشته باشم.    دیزدم که شا یباز بود؛حدس ایاتاق کار رو در

اجازه   یبرداشتم و ب  زیم ی از رو یدرنگ چی بود؛بدون ه ی برگه ا ز،یم ی داخل رفتم؛ بر رو  به
 خواندم.

 هم خشک نشده بودند.  ش،هنوزیقطرات اشک ها ی جا

 صبح(  مینوشت.)پنج و ن یبرگه م  نی پا ی را در گوشه  شیزمان و مورخ دلنوشته ها  ایرو

 کرد. ش یر شی برگه، دلم را ر  ی رو ی ها نوشته

 از خود متنفر شدم. ی ا لحظه

 ها ،کنار آن دلنوشته بود؛برداشتم و ندهپرو

 شدم.  نمیرفتم ،بعد سوار ماش نیپا به

 :دمی که به شرکت رس  دی نکش قهیده دق به

 ی قربان  ی _سالم آقا

 د ی جلسه دار د،امروز ی_خوش اومد 

 به اتاق کارم رفتم.  ،یمن بدون سخن کردند؛یم  می نفر ،صدا هزارن 
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 .دادندی نوشته ها حالم را خراب کرده بودن و هر دم عذابم م آن

 .جنگمیو نخواهد بود م ستیعاشقم نبود،ن ا،یکلمه که رو نیبا ا  سالهاست،

را بدست   ایمن است و من رو  ی ،خانم خونه   ایرو  نکهیا ی حالم، جمله  نیتسک ی برا
 . کنمیاوردم؛خود را آرام م

 تلخ است!  قتیند،حق یگو ی م راست》

 زهر!  کی لخ تر از ت دی شا

 . یچشیطعم تلخش را م ی و فقط لحظه ا ینوشیرا م زهر

کل  یکند؛حتیرا تلخ م تی زندگ  ی به لحظه  کند؛لحظهیتلخ روزگار،لبخندت را تلخ م تیحق
 !یچشیزهر تلخ را م نیو هر دم طعم ا کندیرا هم، تلخ م تیزندگ 

 خود باشم. ی خواستم برا یها را کنسل کردم؛امروز اندک  جلسه

 . می کردیرا من و مادرم اداره م  یبه آن بزرگ  شرکت

 را استخدام کرده بودم. یرانی ا ی ها یاکثر منش 

 است. یشرکت تجار کی ما   شرکت

  ی مسلط هستم ؛ و ترجمه وادرات و صادرات زبان ها یمختلف ی به زبان ها من
من   ی به عهده  یغاتیتبل ی رکت ها ، ترجمه کاتالوگ ها،بروشور هاش لی می گوناگون،ترجمه ا

 است. 

کردن بودم؛که مادرم بدون در زدن وارد دفتر کارم   یدائم در حال باز زم، یم  ی خودکار رو با
 شد: 

 د؟ یداشت ی_بله مامان کار

 ؟ ی مهم رو کنسل کرد ی جلسه ها  ی _هاتف چرا همه 
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 _حوصله نداشتم 

 . یتو خودت ،ی ومدین رونیاز اتاقت  ب  ی که اومد ی یاون موقعه ا ؟ازی چ یعنی_

بود؛ سرم درد  ی لب ساحل،هوا باد نکهیشب بخاطر ا دی .شاستی ن یزی_مامان چ
 . ستی حالم خوش ن ن، ی هم کنه؛بخاطریم

 بحثت شده؟  ای_مطمئن؟با رو

طرفه   هیرفته، عشق  شی وصلت همش با دروغ پ  نیمن از اول بهت گفتم ا  هاتف
 رو نداره! شیرو پ یخوب یزندگ  چوقتیه

 دونم یم دونم، ی_مامان م

غرور مردانه اش را  شدیطرفه م کی بودم،تا صحبت از عشق  دهی _تا حال اشک هاتف را ند
 تر شدم: کی .نزدکردیرا در چشمانش پهن م ه یو بساط گر  گذاشتیکنار م

 برو خونه.  ستیحالت خوب ن پسرم،اگه

 ؟ ی_مامان برم خونه که چ

که مثل ابر   ییرو بخونم؟ اشک ها  رهیدلش از عالم و آدم دلگ ایکه رو ییدلنوشته ها دوباره
 نم؟ یشده رو بب ختهیاون دلنوشته ها ر  ی رو یبهار

 خودم متنفر بشم؟  از

 . یست یخوشبخت ن چوقتیروز بگم تو ه هر

 مامان؟ 

 ! ستیآدم ن زی که پول همه چ دم ی االن فهم یدونیم

 ؟ ی؟مامان که چ  یره عارف سرترم پول دار ترم، که چمن از اون پس گفتمیم روز ید تا
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 داشت )عشق!( یپول ثروت باال تر ی بجا اون

 عشق! گم، ی عشق؟ م ا یمن به گذشته برگردم؛ ازم بپرسن پول بهتره   اگه

آرام شد منم هم کم کم از اتاق   شی با حرف ها  یبود.کم یهاتف منطق ی _تمام حرف ها
 آمدم تا تنها باشد   رون یکارش ب

 . کردمیاش م ک در

 من بود!  یمانند زندگ  قایدق  ایهاتف و رو  یزندگ 

 شکاف وجود داشت. کی   مانی رابطه  نیعاشق من بود وب مسعود

 بشود که عاشقش است؛نه بالعکس...   یکه هاتف عاشق کس کردمیآرزو م شهیهم 

هشت   دم؛ساعتی را باز کردم و ساعت را د می گوش ی برخاستم.قفل صفحه   نمیر ی_از خواب ش
درس و جزوه و   ی را برا ی کاف ی دانشگاه! حوصله  دم؛بازی!)هووف( از درون کشمیو ن

 حینداشتم ؛ترج یهم حال خوب روزیبودم؛د  دهیوقت خواب ری دانشگاه نداشتم؛شب هم د
رکار ساعت ده و ربع به س   دیآمد که با  ادمی  کهوی  یدادم امروز را استراحت کنم. ول

و حاضر شدم. در مطب دندان    دمی آب پرتغال  نوش  وانی ل میزدم،  یرا آب میبروم.دست و رو 
شغل را دوست داشتم    نیا نطوریاوردم؛همیراه در م نی از ا ی.درآمد خوبکردمی کار م یپزشک

 .بردمیو از انجام دادنش لذت م

 

 هفت #فصل

 بود... صبح

 باز کنم.  ایخود ،دوست داشتم؛چشمانم را کناررو الیدر خ 

را نوازش کند.چشمانش ،در هنگام  می گوش ها رش یصبح بخ ی صدا ؛شوم ی بلند م یوقت
 باشد.  زبانمیخوردن صبحانه م
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 گلم،صبحونه آماده است. ر ی_صبح بخ

 را نقش بر آب کرد! میها  الی_و اما روزگار ،خ

 . کندیمنثارم  را ریاش صبح بخ یمی،دوست صم  ایرو ی بجا

 .امیاالن م باشه

سخن ها از سر افسوس   نیگفتم؛ای شده بودم؛صبح،شب،ساعت ها،با خود سخن م وانهید
 بود.

 ادشی  اهو،یه  نیدر ا ای .گوشومیم وانهی د کنم؛یفکر م   یبه رفتنش،بدون خداحافظ یوقت
 را در دلم جا گذاشته. هیرفته است و بساط گر

 . داشتیگاه چشمانم را نم بر م افتدویلحظه با فکرش ،گاه نفرت به جانم م  هر

با خودش   فشی،در فصل تابستان است که تکل  یمن،مانند آسمان ابر انیچشمان گر  
 ! ستیمشخص ن

 . ستادی ا یعشق بچگ ییغم و جدا  ی رو  د،ی چرخ دویمن، چرخ یزندگ  ی  گردانه

 ست؛هنوز...ا می شب ها یی،الال  شی خنده ها ی هم صدا هنوز

 سرد شد.   تیچا  گهید  ایشد عارف؟ب ی_چ

 _اومدم  

 عوض کنم؟  توی _چا

 .خورمیم نوی_نه هم

 . دارم یم ی کالس ش ، یتجرب  ی ظهر با بچه ها فتیبرم مدرسه ش د یبا

 برم. دی کردن خونه با  ز ی،بعد از تم یاطیچند تا کار آموز دارم واسه خ هی_باشه،منم  
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 و بابا امشب شام دعوتمون کردن  هینره مامان مرض ادتی_

 . شهیکارم تموم م عی_دستشون درد نکنه ،من که سر

 برم.  گهی_خوبه من د

 . ی نخورد  ی زی_تو که چ

 را برداشت و رفت. نشیماش چیکردن، کت و سو  ی جواب دادن و خداحافظ بدون 

 را کم کم جمع کردم.  زیو م  دمیام را نوش ی از چا ی عه ا جر

اش را  کرد،صبحانهی .عارف سرد رفتار مشودیآغاز م نگونهیمن ا ی سال است که صبح ها دو
 .خوردیم یلیم یبا ب

  زیهم چ دی شا  ای ،ی از سر لجباز دیچرا؟ شا  دانمی ، عارف نم  ایماه بعد از رفتن رو سه،چهار
 من آمد.   ی خواستگار گر،بهید

من هاتف را   دانستی،م ایرو یکنم؛ول  انتیخ قمیرف نیبه بهتر  یاندک  یحت  خواستینم دلم
 دوست دارم و آن را از من گرفت. 

 

 ؟ ی _هوففف عارف پس کجا موند

 .  امدهیوجودم را فرا گرفت،ساعت هشت شب است و هنوز عارف ن یو نگران ترس 

 ی م براه شهینکرده بود.هم ریتا ساعت پنج بعد ظهر کالس داشت؛ تا به حاال انقدر د امروز
 بار... نی ا یول داد؛یبه خانه ،به من اطالع م دی ای ب رید  ای فتتد یب یاتفاق کی  نکهیا

 . زدیبه من زنگ م ،یدر پ یپ هیمرض مامان

 نه؟  ایدانستم جواب بدهم   ینم
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 . خوردند یوقت شناس هستند و شامشان را سر وقت م یلیعارف،خ ی و بابا مامان

 شامشان را بخورند.   امد،یرا دادم تا نگران نشود؛اگر هم عارف ن ه یمامان مرض جواب

 _سالم، جانم مامان؟ 

 د؟ ی _کجا موند

 .ومدهی_مامان، عارف فکر کنم کار داره، هنوز خونه ن

 .نمی_بزار من بهش زنگ بزنم بب

 دهد. ی جوابم را نم زنم؛یاز صبح هر چقدر زنگ م می _نتوانستم بگو

 . دیم خبرشو بد به من  دی_باشه بهش زنگ بزن 

 . دادیهم از دست من دلخور بودو جوابم را نم دی شا

 مبل نشسته بودم و منتظر عارف بودم. ی حاضر و آماده رو همانطور

 تحمل نداشتم؛ ساعت نه شب بود. گری...دیز یاز عارف بودو نه چ ینه خبر اما

 واقعا نگران کننده است. ریساعت تاخ چهار

بر اثر رعد و برق من را به خود آورد.از پنجره فاصله گرفتم.کم کم، باران    شهیلرزش ش ی صدا
 شد.   دهی پاش شهیش ی به رو ش، ی نم نم، قطره ها

 خاموش بود. شیبار گوش نیبه عارف زنگ زدم، اما ا  گر ید بار

 زنگ بزنم. هیگرفتم به مامان مرض میتصم

 _الو مامان 

 از عارف نشد؟  ی_خبر
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  ایجواب بده،   تونهینم ییرفته جا  دیکه دو ،سه بار ،زنگ زدم ،جواب نداد ؛گفتم شا  من
شام دعوت   گهیناراحته م  ی لیصداس، اگه اومده بهش بگو بابا از دستت خ یب شی گوش
 ومدن ی ن میکرد

 _مامان؟ 

 بده به عارف باهاش کار دارم وی _دخترم گوش

 _مامان؟ 

  یکار مهمتو بنداز یتونستی کنم،میدعوت مبهتون گفتما شام  شبی _بده بهش بگو از د
 عقب.

 _مامان با شما ام؟ 

 داد زدم.  بایبلند بود؛تقر  می صدا

 .دمی کوب می شانیبا کف دستانم به پ  محکم

 مامان کنترلمو از دست دادم. د ی_آخ ببخش

 _اشکال نداره دخترم جانم؟ 

 ...!ومدهی_مامان هنوز عارف ن 

 اونجا. می آ  یاالن منو بابا م سای بره؟ وا  خواستهینگفته کجا م ومده؟بهتی ن یچ یعنی_

 و بابا آمدند:  هیکه مامان مرض د ینکش یطول

 د ی_خوش اومد 

 نه؟  ایداشته؟ بهت گفته  یبا عارف بحثت شده؟کار مهم  شده؟ ی_چ

 خاموش شده. شیگوش  دیشا  دی دلتون بعد راه ند  به
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 در حال سوال کردن بود.  وستهی _بابا پ

  یچیبه خدا که ه گه؛توکلیرو به من نم ی زیچ دیدونی بود خودتون م یجور  هیروز چند  نیا
 عارف سابقه...   یول ستین

 زدم؛ی که داشتم حرف م همانطور

 در حرفم را قطع کرد.  ی صدا

 لحظه هی بابا جون   دی_ببخش

 را باز کردم: در

 .ی ؟جون به لبم کرد ی عارف کجا بود ی وا ی _ا

 چرا خاموشه؟  تی گوش

 . مینگرانت شد  ؟هممونی _عارف پسرم کجا بود

 ؟ ی نداد نبیبه ز  یخبر هیچرا  ی _مادر اگه کار داشت

 را نداشتم.   شانیحرف ها دنیشن  ی نا د؛یچیپی _صدا ها مدام در گوشم م

 که در دست عارف بود جلبه توجهم را جلب کرد.   ی_عکس

 کنه؟ ی م کاریدست تو چ ا یعکس رو عارف

 زدم: ای کردم و دل را به در ان ی حرف دلم را ب دگر

   ا ی،رو  ای،رو  ای خسته شدم؛ همش رو گهید

 زنتم بفهم.  گهی بسه عارف، من د  اه

 عارف، نگذاشت حرف بزنم.   ی بلندو دو رگه  ی صدا

 .نبیز ،بفهم یستیعشقم ن ی ول ،ی زنم یدونی_م
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 شد.  یجار  نبیز  ی ها اشک

االن   نی.خوب چشماتو باز کن؛بب زاشتینم رفت؛تنهاتی _پسرم،اگه اون دوستت داشت،نم
 نب؟ یز ا ی ایمرهم تمام درداته؟ رو  ینب؟ک یز  ای ای کنارته؟ رو ا یتو سخت یک 

 عارف  بگو

مرهم دردامه. درد من خود  اینه رو  نب،ی_رفت،درست؛تنهام گذاشت،درست؛ اما نه ز
خاطراتش   یرفت؛ول ایعشقش نرفت.رو  یرفت؛ول  ایو خودشم مرهم باشه.ر تونهی است،میرو

بدون که من   نویا نبی. زاستیتنهام نزاشت.اون هست؛تو ذهنم،تو فکرم،تمام وجود من رو 
 .ریشب بخ د؟ی دی. سواالتون تموم شد؟ جوابامو شنردمباهات ازدواج ک  ای از سر لج با رو

 

 خسته شده بودم. ی_حساب

دوست   نجای. در ارمیرا بگ یدرس ی از دوستانم رفتم؛تا جزوه ها یکی شی از سرکار، به پ بعد
 داشتم و خوشحال هستم که رابطه ام با آنها خوب است. ادیهم زبان خود،ز  ی ها

 کاناپه خوابش برده بود.   ی ،وارد خانه شدم؛هاتف بر رو  دهیژول یاندک  ی موها با

 . دارشودی راه رفتم تا مبادا ب  ن،یپاورچ ن، یپاورچ

لباسش را هم عوض نکرده بود و با همان کت و شلوار   یود خسته است؛ چون حتمعلوم ب 
 بود.  دهیکاناپه خواب ی رو

 زدم. ی آب می دست و رو به

 . کردی قارقور م ی به زبان آمده بودو ه  یاز گرسنگ شکمم

نا نداشتم مشغول به  یاما انقدر خسته بودم که حت خواست؛یخوشمزه م زیچ کی  دلم
 شوم.   ییپختن عذا
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 .گذاردیبه آدم نم ی،هم اعصاب اوردی همه سر درد م ،یگرسنگ نی امان از ا اما،

 به لبانم نشست.   ی حرف، لبخند نیا با

ماند، به تمام عالم و آدم بد   ینم  میبرا   یمن هر وقت گرسنه باشم، اعصاب م؛ی گو یم  راستم
 .کنمیم یی گو

برخاستم،سپس سرگرم پختن   ، ی ناهار خور زیم ی ار گذاشتم و از رورا کن  یو خستگ یحال یب
 و...شدم. ینیزم ب یبرنج و کنارش س

 وجودم را فرا گرفت. ی بود؛ دلهوره ا شب

  ریآشپز خانه، خ  ی بودم ؛ که چشمانم از پشت پنجره  ینیزم بیحال سرخ کردن س در
 ! نش یآفر  یمانده بود به نم باران و شگفت

 .شدیدلهوره از وجودم رها شود. اما رها نم ن ی کردم تا ا یکار هر

 ها سوختند.  ینیزم بیفکرو نگاهم مبهوت به باران، پرت شد و ناگهان س  نیبا ا  حواسم،

 عرضه! یب ی ای،رو یی_ا

  کردم؛یکه داشتم خود را سر زنش م همانطور

 مواجه شدم  ییصدا  با

 شده؟ یکه،باز چ می بخواب یزاری_دختر با صدات نم

 سوخته تمام خونه رو گرفته چه خبره؟   ی ،بو اوه

 ؟ ی بد یدرست و حساب ی به ما غذا یتونیروز تو م هی نمیبب

 ببرم. یموقعه من به دستپختت پ  ،اونیبشه مامان و دعوت کن یچ

 هاتف، خوش خوشانته،شما بخواب من خسته و کوفته ،برات غذا درست کنم. ی _آقا
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  زایچ  نیو ا  یبرنج با ترش نیحواسم پرت شه آقا طلبکارانه شروع کنه به غر زدن.برو بش تازه
 حاال.  می خوریم

 .می ری می م یروز غذا نپزم از گشنگ هیمن   نیبب

 با حرفش زدم.  ی _لبخند

 وع کرد به غر زدن.  زن ها، بعد از من ،شر ریپ مانند

   زنهی_خانم غذا رو سوزونده تازه غرم م

 .دمی چ ییبعد از غذا برنامه ها یول ست ی که گشنم ن من

 ؟ ی _چه برنامه ا

 و قهوه با من.   ال یبگم که درست کردن پف نمی_فقط ا

 

 کردم.  چی عارف را سوال پ ز؛ی_بعد از خوردن پلو و جمع جور کردن م

 ؟ ی چه برنا مه ا خوب

 ؟ نه یگینم

 _نه

 بخوابم.  رمی من مپس می _غذامونم خورد

 _کجا؟ 

 برنامه رو؟  یبدون ی خواینم

 .  شمی م  الیخیب کنم؛یاصرار نم گهی د یبگو ،نگ گم یم گم یم یه یدونی که، منم م یگی_نم

 به آشپز خانه رفتم  ی معطل یب سا،بای _وا
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 کجاست؟  ذرت

 سمت چپ نتی_تو کاب

 _خب حله

 . دادی ماهر قابلمه را محکم تکان م ی _هاتف مانند آشپز ها

 . کردمیخندم را پنهان م ک یحرکاتش خنده ام گرفته بود ول از

 آماده است.  ال ی_پف

 ن؟ ی ریش ا ی  یخوریتلخ م قهوه

 کنهی _فرق نم

 _سپس سرگرم درست کردن قهوه شدم 

 آماده اس   یچ همه

 ه؟ ی_برنامه چ

 گزاشتم و چراغ ها را خاموش کردم. زیم ی را رو ال ی_قهوه و پف

 چندتا از شمع ها را روشن کردم. زیم ی رو

 ؟ یکنی م کاری_چ

 ...؟کدوم؟ ی ،اجتماعیی ترسناک،خنده دار،معما لمی_ف

 _ترسناک 

را در  ال یمبل نشستم؛ظرف پف  ی دلش را نشکستم و کنارش رو کیول دم ی ماجرا را فهم ای گو
 دستانم گرفتم.

 ؟ ی دی _به ما نم
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 و  ش  سی ر،هی_نخ

 ی از ارتفاع،وا  دی پر یپسره چجور نیبب  اوه،

 _قهوه رو بخور تا سرد نشده 

 حاال  خورمی_م

 م؛ ی گذاشت  ال ی_دستانمان را همزمان داخل ظرف پف

 ناگه دستانمان برخورد کردو نگاهمان بهم گره خورد. که

 .  دی از چشمانم دزد عی نگاهش را سر ایرو

 سره پسره. کرد به  کی ! دختره رو نگاه، با تفنگ شلی _وا

 ! عارفف

 عارف؟  ی گیو م یکنیعارف؟منو بغل م ی_چ

 .دی همه، بخاطر همون از دهنم پر هی _نه که اسمتون شب

 ر یبخوابم.شب بخ  رمی_باشه اشکال نداره؛ من م

 برم بخوابم؟   یگیبعد م ؛ی د یبرنامه رو تو چ نی که.تازه ا  دمید یتا آخر ند  لموی_ما هنوز ف

 اشتباه شده. نتیهمنش  دی _نه آخه شا

   دی_هاتف گفتم که از دهنم پر 

 اصال به جهنم !  اه

 عارف  یگیمن بگم.دو سال گذشته باز م  دیحرفو با  نی_ا

هاتف! دو سال بگذره،صد سال بگذره ،هزار سال بگذره عشق اول و آخر من عارف   نی_بب
 نه؟   ا ی؟ یدرک کن ؟یبفهم یتون یبوده و هست.م
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 برخورد کردو... زیم ی رو ی به شمع ها برخاستم که دستانم تیاعصابان با

 هوفف   سوزهی _آخ دستم! م

 دم یکش ی ا ازهیشدم.خم داری ب ایرو ی آه و ناله   ی _ صبح زود، از خواب، با صدا

شده؟ باز هم مشترک مورد نظر پاسخگو   ی:چدمی را نداد. همواره پرس ،جوابمر ی_صبح بخ
واقعا مخاطب مورد نظر خاموش  نباریدستتو پماد بزنم؟ ا  ی خوای م گمی .مباشدینم
کنم و او با سکوت جوابم را بدهد؛به سمت کمد رفتم و   یدوباره سوال  نکهی.بدون اباشدیم

 :دستتو بده به من. رداشتمرا ب هیاول ی کمک ها ی جعبه

دستم داره   ی :وادادیو به اه و ناله اش ادامه م د یکشیرا دائم عقب م دستش
 خودته هاتف  ریتقص  ،همشسوزهیم

 بار کنارت احساس آرامش کنم!  هی  نشده

 را فشرد. میگلو  یجمله اش ،بغض نی _با ا

 شد. ری خورد و خاکش شیخورد و تکه ها  نیقلبم محکم بر زم یی گو

 سوزه؟ ی دستم م ی آ  یبگ یگوشه غم باده بردار هی یخولیم  یدستتو؟ه ی دینم

 _حق با او بود؛از سر ناچار مجبور شدم دستانم را به جلو ببرم.

  یاش،بس دهیو کش  دیو سف فی.دستان ظر ابمییم_برعکس او من کنارش حس آرامش را در
 پوستش مالش دادم. ی .پماد را آهسته بر روباستیز

 _آخ دستم! 

 تمومه. گهی کنم و د یچیلحظه تحمل کن باند پ هی  زمی_عز

 

 نداشت . ی فیچندان تعر  حالم
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 کنم. یری گرفتم گردو غبار خانه را گرد گ میحال وخسته، تصم یب

 به شرکت رفت و من هم بعد از خوردن صبحانه ،سرگرم مرتب کردن خانه شدم.  هاتف

 .رفتم یو به دانشگاه م  شدمیحاضر م عیسر  دینمانده بود که با  ک یبه   یزی چ ساعت

 .گرفتمیرا م سانسمیل خواندمی امسال هم درس م 

را داشته باشم   یکاف یرفتم تا آمادگ  ی دانشگاه م یعمل ی بهار بودو به کالس ها فصل
 مانده بودم؛ یو پزشک  یپرستار نیوبتوانم مطب را اداره کنم .ب

 را خواندم.  یمادرم پزشک ی بنا به آرزو اما

 .کردی نم یفرق م یدو را دوست داشتم و برا  هر

 شدم؛کوله ام را برداشتم،در را قفل کردم و راه افتادم. حاضر

 بود...  یباران هوا

 خاطرات... نیباران قدم بزنم ،اما امان از ا ریز  خواستیم دلم

 بنگرم  دهیبه هم چسب ی را باال گرفتم تا به ابر ها سرم

 》:گفتمیبا خود م شدم؛ی م رهیخ یبه آسمان باران یوقت یبچگ از

 《بارند.  یم انیبا چشمان گر  گر،ید  کی است و کنار هم، در آغوش ها دلشان گرفته  ابر

  کردمیم ییها  یباف الیخ عجب

 .دی به اتمام رس ا یمن با رو ی ها  یبچگ تمام

 بردم، یلذت م کردم،یخوب ،عشق م ی ها زیمن بود ؛با فکردن به چ یکه تمام زندگ  ییایرو

 .کردمیم یزندگ 
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تمام غم   ی؛انگار دمیابی  یآمدم و حال را در م یم  رونی به ب یباف  الیاز افکار خ یوقت
 را خداوند برسرم آوار کرده .  ی،مشکالت،سخت

 《؟یسخت ی تو دختر روز ها  یدونستی م ای رو》:دی گو ی به من م شهیقول هاتف، که هم به

 . رسدیم انیهم به پا یروز کی آغاز شد و   یمن با درد ، رنج و سخت ی،زندگ  گفتیم  راستم

 .دارمی ،را تند تند برم  میها  قدم

 به من برخور کند. نیمانده بود که ماش ی؛لخت شدمیکه داشتم از جاده رد م همانطور

 _خانم حواستون کجاست؟ 

 آشنا بود. می برا شی صدا

به شما   ی گفتم:چخبرتونه؟ ک   ی نگاه کردم؛سپس با دد نیرا با گله برگشتاندم و به پا  سرم
 نامه داده؟  یگواه

 ؟ یی تو ای_رو

شما اسم من را از   می را باال گرفتم،تا بگو کردم؛سرمی م زیکه گردو خاک شلوارم را تم یالح در
 د؟ یدانیکجا م

 هاتف است.   دمید ناگهان،

 که نشد؟  تی زی چ ای_رو

 .ی مردمو معطل خودت کرد زنن؟یدارن بوق م  یه ینیبی برو ،نم ا ی_هاتف ب

 _سوار شو برسونمت 

 ست ین یازی_ن

 را گرفتم و رفتم. راهم
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 دور برگردان را دور زد و به دنبال من آمد  هاتف

 . یاالن دانشگاه باش  د یشده مگه نبا  رتیبرسونمت ،د  نی_بش

 بشه ری د ستی_مهم ن

 ؟ ی ستیتو چرا شرکت ن اصال 

لج نکن، سرما  ایحالم خوش نبود ؛خواستم دور بزنم آب و هوام عوض بشه.ب کمی_
 هی هوا بارون ،یخوریم

 شوم.   نیکرد،که مجبور شدم سوار ماش لهیآنقدر پ هاتف

 》کرد: یرا پل یآهنگ

 بارون به اون صورت ماهت  زده

 صافت  ی شدن موها س یخ یکمی

 نم یب یتو را که م یزبون دارم ول سر

 《...نمیشیساکت م شمیچشمات م  مست

 ! ستیقشنگ آهنگ

حرف   دی من گذاشته است؛ تا شا  ی آهنگ را فقط برا  نیهاتف معلوم بود که ا ی ها لبخند
 دلش را آهنگ مطرح کند. 

 تازه کنم. یخنک، نفس می زدم تا در نس نیرا پا ن یماش ی  شهیش

 ا استشمامم کردم.و آن بو ر  دمیکش یقیباران آغشته به خاک، خوشبو بود؛نفس عم ی بو

 .دمی بعد به دانشگاه رس قهیدق چند

 _دستت درد نکنه ،خداحافظ 
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 .خدا پشت و پناهت کنمی_خواهش م

رفتم؛سوار   نگی،دو ساعت جمع وجور کردن کار ها به پارک  یکی شرکت رفتم و بعد از  به
 کنم . زاشیبروم.خواستم امروز را سوپرا   ایشدم تا به دنبال رو نیماش

بخاطر اوقات   یبود و کم ی بار هوا باران نیا یحاال سابقه نداشتم به دنبالش بروم؛ ول تا
 شب،  خواستم امروز جبران کنم. یتلخ

 بود؛ مخصوصا گل نرگس.  اه یعاشق گل و گ ایرو

 . دمی پر از،گل نرگس خر یرفتم؛دسته گل یگل فروش به

 دانشگاه شدم.  ی روانه  سپس

 

  یو باران ی از دانشگاه رفتم؛هوا همچنان باد رونیردم وبه ب ک  یاستاد و بچه ها خداحافظ از
 بود.

 . باد به رقص در آمده است  ان یم م،یفرفر  ی موها

 به سمتم آمد.  میران یاز دوستان ا یکی

 بود.  گوشیاش شلوغ و باز  یمهربان نیمهربان و در ع یلیخ ساناز

 !ی _به به، دختر امروز چقدر خوشگل شد

رنگم را   یساق بلند طوس  نی،پوتی بافت مشک ،کالهیفت طوسبا کی،تونی_شلوار چرم مشک
 بودم. دهی پوش

 بار وقت نکردم به خودم برسم.  ن یساناز،تازه ا ی شلوغ اش کرد ی ادیبسه ز اوه

 .یپوش کی ساده بودنت ش نیدر ع پی _اتفاقا خانم خوشت
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 ا یزد دی _سر تا پامو کامال د

 ا؟ یرو  ای_ بله،رو

 شده؟ ی _جانم ،جانم، چ

 با دسته گل نرگس منتظرته. د یسوار بر اسب سف پ یخوشت ی _اون آقا

 د؟ یسوار بر اسب سف  پی خوشت ی _کدوم آقا

 _اونور و نگاه 

 _هاتف! 

 منتظر عشقشه  پیخوشت ی برم ؛توام برو که آقا گهی _خوب من د

 ؟ ی_ساناز چرت نگو چه عشق

از   شتری نبالت. برو باومده د  یبارون ی هوا نی چه با عشق تو ا ن ی! بب؟ی ا ونهی دختر د ی _وا
 منتظرش نزار. نیا

 نکن.  یوراج نی از ا شتری_باشه توام برو ب

 _خداحافظ خانم خوش شانس! 

 _آخ از دست تو ساناز

 سمت هاتف حرکت کردم. به

 ی _سالم خسته نباش

 و آرام گفتم:سالم  یحال یب با

 گل!  ی _گل برا

 لب آرام زمزمه کردم ر ی_از دستانش گرفتم و ز
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 ؟ ی دیدردنکنه چرا زحمت کش دستت

 ی سرما نخور نیتو ماش نی اس.بش فهیوظ ی_نه بابا چه زحمت

 باز کرد. می را برا نیماش کرد؛دری هاتف آدم را شرمنده م ی ها کار

 ها  ییبا یز  ی بانو  دی_بفرما 

 _تشکر 

نفس   شیو با بو  ام آوردم ینیگل نرگس به مشامم خورد؛ ناخودآگاه گل را به سمت ب  ی بو
 . دمیکش

 شدم.    رهی خ میبه روبه رو  رتیسرم را به باال آوردم،باح تا

 حال عکس گرفتن از من بود.  ن،دریماش ی   شهیپشت ش هاتف

 

 هشت #فصل

 .شدیم یها، روز ها ،هفته ها، ماه ها،همه و همه زود، زود ،سپر ساعت

 ،تمام شد.   امدهیبهار ن فصل

 .دی فرا رس شی و سوز گرما تابستان

 !یخنک  میبود و نه از نس یخبر  ینه از باران گرید

 باران، به راه بود.  ی بجا شهیمن ،هم   هیچند بساط گر  هر

 کردن نداشت. یزندگ  ی برا ی دی ام یبار حت  نیبود؛ ا  دواری ام شهیهم شی که در زندگ  یدختر

کردن   نیری ش،شیردن ها ک  زیش،سوپرایها  دنی خر ه یش،هدی مدت، با رفتار ها  نیدر ا هاتف
من ثابت کند؛ثابت شده بود؛کامال مشخص بود که  ی خود را برا کردی م یم،سعیاوقات ها 
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  ک یعشق  ن یعشق در نگاه اول باشد؛اما ا  گران،یهاتف مانند د  یزندگ  دی مرا دوست دارد،شا 
 طرفه و اشتباه است. 

 اجازه خواندم. یبار دفتر خاطرات هاتف را ب  کی

 طرفه(   کی )عشق  ی صفحات دفتر، پر شده بود از دلنوشته ها تمام

 《! ستین شی حرف حال عشق》آخر دلنوشته اش نوشته بود در

 .ندینشی چرا مهرش به دلم نم دانمیهمه مدت،نم نی از ا پس

 .( ستین  یقول نازخاتون )دوست داشتن زور به

متصل    گری به هم دقلبتان  ی ناخودآگاه آهن ربا  یکنیبه چشمان طرف نگاه م یوقت د یبا
 شود.

که  میاز قلب من را انتخاب کرده بود؛هر دو ،دوسر مثبت داشت  یقطب اشتباه  هاتف
 داشت.  میو نخواه  میو ندار  م یامکان به هم متصل شدن را نداشت چگاه یه

و عارف به   نبیاز ز ی ادیز ی اش را کرد تا از عارف متنفر شوم.عکس ها یتمام سع هاتف
 من نشان داد.

  شی نفرت داشتم، اما به قول هاتف که عشق حرف حال یمدت ته دلم کم نی از عارف در ا 
 ! ستین

عشق عارف را  در دل من   ی   شهیکند ر یهاتف با عکس ،با حرف ،با مدرک ،سع یه حاال
 تواند؟ یبسوزاند، مگر م

 دارد! یعالم دگر یبچگ عشق

  لیتبد تی ر را به دوست داشتن و بعد به عشق زندگ که حس خواهر و براد ییبچگ عشق
 . کندیم
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 کنم یخود را سر زنش م گاه

 چرا نازخاتون گفت که من با هاتف ازدواج کنم؟چرا؟   پرسمیاز خود م گاه

 سوال ذهنم برطرف شد.   ی از عالمت ها یو عارف، کم نبیز ی عکس ها دنی از د بعد

 را دوست دارد.  نبیمن ز ی که عارف بجا دانستی نازخاتون م دی شا

 با او ازدواج کنم.   گفتی بودو م ده ی هاتف نسبت به من را د ی هم برق عشق چشم ها دی شا

 و منگ هستم   جیکامال گ دانمی،نم  دانمینم

 .کنمیم یرا عمل  حهینازخاتون  و مامان مل ی که دارم خواسته ها دانم ی م فقط

 ام.  رفتهیرا پذ  ری تقد نیا  گریبود و د نگونهیا رمی هم تقد د یو شا   میزندگ 

 

 در آمد که باز شد:  ی صدا

 _من اومدم 

 هاتف است  ی صدا

 . ی _خوش اومد

 :ندازدیم یاز در اتاق به من نگاه ی از گوشه ا 

 ؟ی زد یم د یسف ی حرفاتو به برگه  ی_باز داشت

 : کنمیو به چشمانش نگاه م چرخانم یرا م یصندل

 کارکنم؟ یکار،چ نی _به نظرت جز ا

آب و هوات عوض بشه،تو خونه آهنگ گوش کن،برقص،غذا درست کن،دسر   رونی_برو ب
 همه کار. نیشرکت به من سر بزن...ا  ایدرست کن،کتاب بخون،دوستاتو دعوت کن،ب
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 گفتم:  ی مرموزانه ا ی خنده  با

 اگه فکرا بزارن شاال ی_ا

 ؟ ی ایموضوع کنار ب  نیبا ا یخواهی_نم

 .گفتمی م دیسف ی آخرمو به برگه   ی _اتفاقا داشتم کم کم حرفا

  شهیختم م ی تو که آخرش به غم و ناراحت یتکرار  ی _خوبه،فکر کنم برگه ها هم از حرف ها
 ی ها  ان،متنیپا یب ی ها ی سابق، پر از انرژ ی ایرو ی،خسته شدن؛دوست دارن تو بش

 ...یزشیانگ

 ! دیسف  ی االنم برگه ها شدن،یخسته م می تکرار ی _بچه که بودم عروسکام از حرفا

 ( دارمیبر نم اهام ی:)دستت از رو گفتمیکه بودم دائم به عروسکام م بچه

 . گمیم دی سف ی و...( به برگه ها اهامیبه رو  دنی،نرس امیو ناراحت  هیکه شدم دائم از) گر بزرگ

 سر سفره.  ایکتتو بده به من ،دست و صورتت رو بشور، ب ال،یخیب

 م؟ ی دار ی:حاال ناهار چرفتم؛گفتمیم  یبهداشت سی که داشتم به سمت سرو ی_در حال

 ی _ماکاران

 _آخ آخ بدتر گشنم شد! 

به مسافرت   ی،مدتیسرگرم ی داد که برا ی شنهادی؛هاتف پ می حال خوردن ناهار بود در
 . می برو

 مشغول شد؛اما مسافرت در خارج از کشور را دوست نداشتم و ندارم.   فکرم

دوست   شتریاست و ب  ادیز  رانی باصفا در ا ی و جاها یدنی ، د یگردشگر  ی قطعا،جاها
 است.  یداشتن
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  یری عروسک و گالب گ ی و موزه ها زش،کاشانی پاک و تم ی و آبو هوا   زیتبر  مانند
 وسه پل اش، شمال و لب ساحل اش و... یاش،اصفهان و س

 درخواست مسافرت را رد کردم. خالصه

 گه ید می بر  ای_ب

 ا یرو

 به چشمانش کردم ینگاه

 گفت:  مظلومانه

 _لطفا 

 باصفا و سرسبز جنگل آلمان قانع شدم. ی دو روزه جا یکی حی تفر  کی _خالصه به 

 . می(برو ن یبه جنگل )گرون والد برل  میگرفت می ،تصم یاز خوردن ناهار ؛با هم فکر پس

کشور آلمان   یعیاز مناظر طب ی کیجنگل انبوه نه تنها  نی :  اگفتیهاتف که م فیبه تعر  بنا
،مربوط به دوره   یخیتار ی از تعداد بناها ی و موزه ا نیجنگل شهر برل  نیاست؛ بلکه بزرگتر 

 باشد. ی گذشته م ی ها

 رفته است.   ن یهم به جنگل گرون والد برل یبود  که چند بار معلوم

که واقع در کشور آلمان است کرد که دلم  نی جنگل مشهور، در شهر برل  نی از ا یفیتعر  چنان
 واست االن آنجا باشم. خ

 . می برو نیبه شهر برل ما یو با هواپ  میر یبگ ط ی بل م؛ی گرفت میتصم

 .می گرفت ینترنت یا  دیبا خر  ن،ی،از شهر هانوفر تا شهر برل مای هواپ  طیبل دو

 .می صبح ساعت شش پرواز داشت فردا
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معروف شهر هانوفر   ی از دانشگاه ها  یکیو من به  می کنیم یدر شهر هانوفر زندگ  ما
 است.  یپزشک ی دانشکده  کی .که رومیم

 .ست ین لم ی باب م یزندگ  نیدارم؛نه! اما ا ی بد یزندگ  میگو ینم

 لیدانشگاه تحص نی بهتر برم،دریبه سر م یچند در رفاه و آسودگ  هر
 ! ابمی که کنارش حس آرامش را در  ی دارم؛ جز فرد زیچ ن،خانه،همهی کنم،ماشیم

 و غصه نخورم. رمیرا بپذ  ری تقد  نی ا گری بستم که د مانید پبه بعد با خو  نیاز ا 

 هم جور شد.  طی بل  زمی_خب عز

وقته،صبح   ریبخواب د   گهیجمع کن د  التویجمع کنم تو هم وسا   المویوسا   رمیم من
 . میش  داری زود ب می خوایم

 ر ی _باشه شبت بخ

سبز و   یساحل راهنی پ کی   ،یبلند و شلوار ل نی آست د ی دست بلوز سف کی را باز کردم ؛ ساکم
 را برداشتم و داخل ساک گذاشتم. دیسف

 که الزم باشد را برداشتم. زیهمه چ شانه،مسواک

 ها.  لهیخواب بود و من در حال جمع و جور کردن وس هاتف

قلم ، بوم و گواش   لی وسا ن ی ام؛بخاطر هم دهیبوم نکش  ی رو یوقت بود که نقاش یلیخ
 ببرم.   نیگذاشتم که فردا با خود به جنگل برل ی ر کردم و در گوشه او....را حاض

 شدو... نیسنگ  م یپلک ها  ناگه

 گه ی بلند شو د دمیدم کردم ،نون داغم خر  ی من چا ا،ی_رو

 ا ی رو ایرو  ی_آخ چخبرته؟ه

 گه ی شدم د بلند
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شرکتم به مامان   ی فرودگاه.کارا  میبر  عی،بعد سر  می _زود باش لباستو بپوش، صبحونه بخور 
 سپردم.

هشت صبح مطب  دی نگرفتم.امروز با یمرخص لماز ینبود من از خانم   ادمی! اصال  ی _آ
 باشم. 

 جور کردم.  شبی_نگران نباش اونم د

 ! یهاتف، تو چقدر خوب ی_واقعاا! آخ مرس

 که گفت؛)قند تو دلم آب شد(  ی جمله ا نی _با ا

 

  عیپرواز کند؛شکر خدا سر نیشهر برل  ی مایپنمانده بود که هوا یزی. چمید یفرودگاه رس به
 . میشد   مای.سوار هواپمی خودمان را رساند

 راه بود   لومتری(ک 286.07) نی شهر هانوفر تا برل از

 .دی به آنجا رس توانیسه ساعته م مایهواپ با

 کنار هاتف نشستم.   یصندل ی لب گفتم بر رو ریکه ز  یذکر با

محترم لطفا کمربند خود را بسته و آرامش    نیگفت:مسافر یسیبه انگل ما یدار هواپ مهان
 . دیخود را حفظ کن

 ! ختیر یبرخاست و به قول معروف آن لحظه دلم هر نیزم ی از رو  مایهواپ سپس

 حال. کبارمیبا غم و اندوه، آلمان آمدم و   یوقت  کباری حس را دو بار تجربه کردم؛ نیا

دو سه روزه   حیتفر  کیآورده بود، به   نجایکه، غم را در صورتم به ا ی با همان فرد حال
 . می رویم

 .کندیحرکت نم مایهواپ گریبه خداوند کردم و بعد انگار د توکل
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 .می و صاف و زالل بود  یآب د،آسمانی سف ی ابر ها انیم

 شدم.   مایهواپ ی را بستم و غرق آرامش در محوطه  چشمانم

 خواب را در بر گرفتم.  عیگرفتار خواب بودم که با بستن چشمانم، سر  یانقدر

  یمشک ی از موها یاش بودم؛اندک  یبلند و مشک ی به مژه ها  رهینشسته بودم؛ خ ای_کنار رو
  یقیکرده بودو در خواب عم نهیبود؛دستانش را دست به س  ختهیصورتش ر ی اش رو یفرفر

 فرو رفته بود. 

 ! دیدرخشیم ینوران ی فرشته ها مانند

اش،کنار او به سر   هیبه ثان ه یرا لحظه به لحظه اش،ثان می داشتم تمام وقت زندگ  دوست
 ببرم.

خوشبو و از همه مهم تر طعم    ،گلینوران ی فرشته   کی بود؛ مانند  زیمن همه چ ی برا ایرو
 ! یزندگ  یواقع

نشسته بودند، دست در دست و به چشمان هم   یصندل ی ،رو ماییکه کنار یدو زوج به
 شدم.   رهیخ کردن،ی نگاه م

 داشتن، نگاه کردم. یجوان  ی  هی،که ظاهرا روح  ری دو زوج پ به

را  زیچ  کیگرفته تا جوان، نگاه کردم ؛   ریاز پ ر،ی زوج ها از جوان گرفته تا پ یتمام به
   دم؛یفهم

 بود. ان یکه در برق چشمانشان ع یزیچ  کی

 به قلبشان گره خورده!  یمانند طناب که یعشق آن

 . دمیانداختم؛آن طناب را د ی نگاه ای خودو رو به

 زوج ها متصل به قلبمان بود اما... گر یطناب مانند د  آن
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 اما و اگر ها ! نی از ا امان

 ، نازک و گره نخورده بود.  دهیکه آن طناب،پوس  اما

 امکان داشت وسط آن طناب،هر لحظه پاره شود... یحت و

 بودم.  دهی همان سه ساعت را خواب بای_چشمانم را باز کردم ؛تقر

 تگل(فرود آمد. نیدر )فرودگاه برل مایهواپ

رستوران   ی باال ی طبقه  م؛بهیرستوران کنار فرودگاه رفت نیتر کی و به نزد  می شد نیماش سوار
 . م ی نشست یصندل ی و رو به پنجره، رو می رفت

 منو را آورد؛  شخدمتیپ

 ( Helloکرد)  یسالم  یسیانگل به

 گذاشت. زیم  ی سپس منو را رو 

 زم؟ یعز یخوریم ی_چ

 اد، یبدم م زایچ  نیو...ا گو،خرچنگ،صدفی مثل م ییمن از غذا ها یدونی_م

 .خورمیپاستا داره من پاستا م اگه

 ؟ ی چ یدنی_باشه پس دسر و نوش

 یشکالت نگیآب پرتغال،دسرم پود  ای آب  کنهی فرق نم یدنی _نوش

 را صدا زدم شخدمتی_پ

 خانم غذا را سفارش دادم ایبنا به درخواست رو و

  اورند؛سپسی گفت که صورت حساب را ب شخدمت یاز خوردن غذا و دسر،هاتف به پ بعد
 . میآمد  رونیحساب کردو از رستوران به ب
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 م؛یهوا قدم بزن نیدر ا یهاتف خواستم کم  از

 کرد.  قبول

است؛قدم   یو پاک می مال  ی نه گرم نه سرد ؛که هوا ی هوا نی ساعت ها در ا خواستیم لمد
 بزنم. 

 .ی کنیاصال صحبت نم یول می زنیقدم م می ساعته که دار می_حوصلم سر رفت االن ن

 _از هوا لذت ببر 

 با نفسات  رمی بگ ژن ی_حرف بزن تا اکس

 کرد.. یسکوت

 .م یهتل استراحت کن م یبعد بر  م یهم بخور  یبستن میزنی قدم م م ی حاال که دار گمی_م

   ی_هر جور راحت

 صبر کن  قهیدق هی_

 به طرفم آمد.  یبا دو بستن قهی_هاتف بعد از چند دق

 _بفرما  

 _تشکر 

 .می بود یحال خوردن بستن در

 تنها در حال بر گرفتن آرامش بودم. ابانیخ نیا ی درازنا در

.امان از فکر و  رمشی بدون دغدغه و فکر در بر بگ خواستیکه سال ها دلم م یآرامش
 !نی ر یخاطرات تلخ و ش

 دم یرس جهینت کی سال ها به   نیا در
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اصال  ایکه در خاطراتت بودن، ییاست که هنوز آن فرد ها نی ریش یفقط مدت   خاطرات》
 ساختن در کنارت دوباره باشند. تی خود آن ها خاطرات را برا

 .ستن ی ن نیری خاطرات ش گری آن ها تو را ترک کنند د ای یتو آن ها را ترک کن یوقت

 《!نت یری خاطرات ش شوند؛یو زجر آور م  تلخ

 

 را عوض کردم. می حمام رفتم وسپس لباس ها   م؛بهی دی هتل رس به

 . میصبح قرار بود به جنگل گرون والد برو فردا

  ک ین کیبه پ  یت بود که حتوق  یلیخودم هم خوب بود؛خ اتیروح ی برا یکم حیتفر  نیا
 مطب.  ایدانشگاه و   ایخانه بودم ،  ای رفتم؛ی روزه هم نم کی

 کار ها گذراندم....و اما   نیسال و چند ماه، روزم را با کتاب خواندن،درس ودانشگاه ا  دو

 بگذارند. الیچند روز، آن دوسال و چند ماه را جبران کند ؛گر چه اگر فکر و خ نی ا دی شا

 خواب آلود بودم که در رخت خواب خوابم برد.  یکم

 هوا گرم بود. یبود؛ از خواب برخاستم.کالفه و گرسنه بودم؛کم شب

 شدم و پنجره ها را باز کردم. بلند

 به رو به رو دوخته شد.  چشمانم

 .شد یم دهیشند  یدل نواز کس ی ؛ فقط صدابود کی جا تار همه

 . خواندیرا م ی بود که با بغض ترانه ا یدختر  ی تر کردم؛صدا ز یرا ت گوشم

و نثار آسمان    گفتی دلش را به هوا م ی خسته حرف ها ی نشسته بود؛ با صدا مکتین ی رو
 . کردیم
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 را فراموش کردم. ی گرسنگ

 نشود. داری راه رفتم تا هاتف از خواب هراسان ب نی پاورچ نیرا برداشتم و پاورچ دیکل

 حرکت کردم.   یهمکف رفتم و سپس به در خروج ی آسانسور به طبقه   با

 . دهی دخترک غم د ی پر بود  از صدا اط یح ی  محوطه

 دخترک شدم.  کی کرد.نزد شانیرا پر می گرم، موها  ی باد

 کرده بود.  س یرا خ دشیسف  ی بایهم چو بارانش، صورت ز ی ها اشک

 را پاک کردم.  شی،دراز کردم؛سپس اشک ها   فشیرا به سمت صورت نرم و لط دستم

 را کنار گذاشت و ناگهان از خواندن دست برداشت.  تارشیرا باال گرفت؛ گ سرش

 گفت:شما؟  یلرزان ی صدا با

  هیشده بودم؛ گفتم:فکر کن   رهی،خ  کی درخشان ،در شب تار ی که به ستاره ها یحال در
 .قیرف

 ضربه خوردم.  ادی ز قیگذاشت و گفت:از رف شیاز پاها  یکی آن   ی را رو شیپاها

 دوست بودن  یگیکه تو م ییاونا دی ؟شایکنینم ق؟اشتباه یبه او انداختم و گفتم:رف ینگاه

 کنه؟ ی م ی_چه فرق

؛با   شهیم  نی ت،غمگیموندگاره،همدمه،با ناراحت قیرف 》را در دستانم گرفتم و گفتم: دستانش
 برات. مونهیخواهر م هیبگم مثل  یکل کنه؛بزاریم هی بغضت، گر شه؛بایخندون م، ت یخوشحال

 دوست به ظاهر خوبه   اما

 ! ابهیکم قیاده،رفیز  دوست

 کنه، یدشمن،باهات رقابت م شه یبعدها م دوست
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خوب باشه،   قیرف هی  تونهینم چوقتی! هگهی،اما دوسته د  ارهیرو در م قیرف ی ادا
 ...چوقتیه

 《.می خوریو مدام ضربه م می دونی و دوست رو نم  قیرف یکه هنوز معن  نهیبخاطر هم دی شا

که از ته چاه   یی،صدا یمکث طوالن  کی نگفت؛ اما بعد از  یزیسکوت کردو چ ی ا لحظه
   دی گفت:شا  شد؛یم  دهیشن

 ه؟ یاسمت چ ی:راستدمی که دستانش را در دستانم گرفته بودم از او پرس یحال در

 به من انداخت و گفت:کوشا  ینگاه

 لحظه فکرم را سوق دادم به چند سال قبل... کی

 خود اسم کودکم کوشا بود  ی ایکه در رو یوقت

 کوشا را دوست داشتم.  اسم

 کاش اسم من کوشا بود!کاش!  گفتم ی با خود م شهیهم و

 دوست دارم. یلیاسمو خ ن ی.من اهیلبخند گفتم:اسم قشنگ با

 رد. نک یصحبت گریزدو د ی لبخند

 را شکستم: نمانیب  سکوت

به فکر تو   یکه هست ول ی؟اونیدل تنگ ک  ،یدلتنگ ؟اگهی ؟دلتنگی کردی م هیگر ی_چرا داشت
 کوتاهه؟  ایدن نیکه دستش از ا  یاون ا ی ست؟ین

 رو بچشم؛قلب من شکست!  یندارم که حس دلتنگ یقلب گهی گفت:د دو ی از درون کش یآه

 شکست؟  ی_ک 

 گفت: زیتمسخر آم ی خنده  با
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 نبود. شیبنده خدا که عشق حال هی

 . ی کردیم شیطنز گفتم:خب حال ی برا

شد،قلبم خورد شد؛من مردم،چون  شد،نشد،رفت،تمومیگفت:نخواست،نم  تی جد با
 ... !نخواست،نخواست،نخوا. دینخواست،چون نخواست بفهمه،بفهمه که دوسش دارم،نفهم 

 ! دیخندی کرد،مینم هیگر   گرید

 .زدی خود را گول م یبود ول دلتنگ

 بود؛ عاشق است. معلوم

 طرفه!  کی عشق

 هاتف را درک کردم. حال،

 کردم به خدا  گله

آن فرد تو را دوست ندارد   یاندازد ول  یرا به دلت م یاوند مهر کسچرا؟چرا خد چرا؟واقعا
  نشیو خلقت آفر  ک ی.نگاهم را به آسمان تار تواندیخب نم  یول خواهدیم یعنی

 آسمان گره خورد. ی دوختم.نگاهم به پهنا

 باست یز

 سبزو استوارش  ی پنهاورو بزرگش؛ درخت ها نیو روشن و صاف و زاللش؛زم  کی تار آسمان

 و عاشق،گاه دور از عشق،گاه...   وانهیعاقل و عاشقش،گاه د  ی ها انسان

 ...! باست یو همه ز  همه

 دو نصف شب بود  ساعت

 . دی ا یکوشا را گرفتم و از او درخواست کردم فردا با ما به جنگل گرون والد ب ی  شماره
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 اصرارو خواهش و تمنا قبول کرد. یقبول نکرد؛ سپس با کل اولش

 کردن با کوشا، به داخل روانه شدم و سپس به آغوش خواب رفتم... یاز خداحافظ عدب

 

 دست پر نوراش را باز کرد و صبح شد.  د،یخورش

 .دمیبود را د انینما شهیسوزان، گرم و پرفروغ،که از پشت ش  آفتاب

 شود:  داری تا هاتف نور به چشمانش بخورد و ب دمیها را کنار کش پرده

 ، بسه بلندشو.صبح شده _بلندشو خوابالو 

 . دیکش ی ا ازهیگوش خراش من، بلند شدو خم  ی صدا با

 ر یگفت:صبح بخ   ییخوابالو ی با صدا سپس

 انداخت:ساعت چنده؟  یبه پنجره نگاه 

 پاسخش را دادم:هفت صبح  ح،یمل ی خنده  با

بخوابم   کم ی ؟بزار  ی کرد دارمی وقت صبح چرا ب ن یبالشت گذاشت :ا   ی سرش را رو دوباره
 خسته ام.

 جنگل.  رمی گفتم:خوب تو بخواب من با کوشا م یسر لجباز  از

 را درشت کردو با سوال گفت:کوشا؟  چشمانش

 هتل باهاش آشنا شدم  نی_تو هم

 دوخته بودم. رونی؛از پنجره نگاهم را به ب زدمیبا هاتف حرف م ی،وقت  همزمان

 هتل ،خوابش برده بود!  اط یح  مکتین ی رو کوشا

 برم  دیمن با  ی وا ی ا
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 _کجا؟ 

 ه؟ یزیهاتف برگشتم و گفتم:درد عشق بد چ روبه

 ی لیتعجب نگاهم کردو گفت:خ با

،انقدر غرق فکر    مکتیاز شب تا االن تو ن چارهی اندوه سرم را تکان دادم و گفتم:نگاه ب با
قهرمان    ده؛چونی ترسن یکیذره هم از تار ی  یکردن به عشقش بوده که خوابش برده.حت

 تو فکرش بوده  شیزندگ 

طرفه اس که آدمو هر   هی ی آورد، گفت:فقط عشقا  یمن سر در نم ی که از حرف ها  هاتف
 کوشا رفتم. شی به پ عی.سرم را تکان دادم و سردهی لحظه عذاب م

 کوشا؟ 

 کوشا؟ 

 و ترس از خواب برخاست و گفت:مهران!   میب با

 لبخند گفتم:  با

 ه؟ یک  مهران

 خشم جواب داد:هع،مهران ! مهران !  با

 مهران.  ی بابا گور

 ! ستین شیحال یچیکه از عشق ه هیهمون مهران

 رفته که رفته به درک  ؟خوبیبهش فکر کن ی خوایم ینشستم:تا ک  کنارش

آدم با    زنهیحرف م یوقت یدونی داره؟م یچه عالم یعشق بچگ یدون ی ؟می _عاشق شد
من تموم سالو به   یدونی اره؟میعشق درمونش  یدون ی ره؟می گیصداش با نگاهاش آرامش م

 کنه؟ یفکرش نابودم م یدونیکردم؟م یاون زندگ  دیام
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 ؟ یفهمی؟میدونیم

 شه یبگم رفت که رفت به درک؟ نم یپس به راحت یچجور

 _عاشق شدم 

 ! دونمی داره،م ی ا گهی عالم د هی می عشق بچگ دونمیم

 . دونمیم نمی اره،ا یدرد داره تنها درمونشم بودنه  عشق

  ی و تو  سازهی تو فکرش، با اون خونه م اهاش،ی،تو رو   شیکه آدم تموم بچگ دونمی م نمیا
 هست.  شهیهم  اهاشیرو

 .کنهی اش کردم؛اره هم فکرش ،هم خاطره هاش، نابودت م تجربه

 تجربه اش کردم! فهمم،همیم دونم،همی م هم

 ! می را محکم به دستانم زد و گفت:همدرد دستانش

 و گفتم:نه   دمیخند

 :نه؟ دیپرس یسوال 

 ( از درون گفتم و ادامه دادم:نه! اون نرفت من رفتم. یی)ه

 ؟ ی _چرا رفت

 ازدواج کنم.  ی ا گهی کرده بود با کس د ت ی _مامان بزرگم وص

 ؟ ی _چرا عمل کرد

 بود فمی_وظ

 مامان بزرگم حق داشت  دمی بود؟!          _شا فتیوظ یگیم  یباخت توی_تو زندگ 

 ؟ ی چ ی _برا
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 .کردمیتو عمرمم فکرشو نم ینشون داد که حت یی_هاتف ،شوهرم بهم عکسا 

 با عشقم!  می میصم  دوست

 ؟ی گفت:باور کرد  یزیتمسخر آم ی خنده  با

 کنم؟  کاری_باور نکنم چ

 ؟ ی دید ک ی_تو از نزد 

 دم ی _نه فقط دو سه تا عکسشونو د

 .ی_ پس حق قضاوت ندار

 مردم ،از ی ها  عهیفقط بخاطر حرف و شا بابام

من دق کرد؛مرد!بابام معتاد شدو آخرش تو زندان    یطالق گرفت.مامانم بخاطر دور مامانم
 عمرشو هدر داد؛منم بدبخت شدم.

و اعتماد نداشتن بابام به  ، حرف مردم  عهیبود؛فقط شا  دهی از مامانم ند ی زیبابام چ چون
 شد.  نیمامانم آخرش ا 

 حق با مامان بزرگم بود!  دی شا  یگیم دهیهم ند  تو

 یر یدنبال ماجرا نم چرا

 اون عکسا دست هاتف شوهرت باشه؟  د یچرا با  اصال 

 چرا؟ 

 ؟ی تو زود باور کرد چرا

 ؟ یست ی عاشقش ن مگه

 ؟ یبهش اعتماد ندار مگه
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 ؟ ی باور کرد بعد

 مامانم،هم خودشو نابود کرد؛هم منو آواره و سرگردون!  یهم زندگ  بابام

 ،با چند تا عکس باور نکن  دهیند  نیبب

 )قضاوت ممنوع( 

 

 قرار داد.  ریکوشا مرا تحت تاث ی ها حرف

  ی ها اورم؛حرفیبه کاغذو قلم ن ی رو گر؛یگذشته را فراموش کنم و د یاندک  خواستمیم تازه
 .دادمی گفته بودم و خود را داشتم از دست گذشته نجات م دی آخرم را به کاغذ سف

 عالمت سوال ها ،غرق شدم!  انیدوباره م اما

 . کردیم تیبودو مدام مرا اذ  افتهیذهنم شدت   ی بار عالمت سوال ها نیا 

 روم؟ یام نم ی زندگ  ی ها قتیچرا من به دنبال حق  گفتیراست م کوشا

به عشقت   ا،تف ی خاک تو سرت رو ی با خود گفتم:آ زدی ا حرف مکه داشت کوش ی ا لحظه
 ؟چطور؟ یبا دو سه تا عکس باور کن ی،تف به اعتمادت،چطور تونست

 خود را آن لحظه سرزنش کردم که حالم از خود بهم خورد. انقدر

 کوشا را خدا فرستاده است که مرا آگاه کند؛مرشدو ارشاد من باشد.  دی خود گفتم: شا با

 . رفتمیم قیبه دنبال حقا دی با من

رفته است؛دو سال است که بخاطر   شیکه مدت هاست با دروغ پ  می زندگ  ی ها قیحقا
 را قمار کردم. م یهاتف،زندگ   ای کرده است  تینازخاتون وص دانمیکه نم ی نامه ا تیوص
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خود و   نی نه؟ به عشق ب ایدارد  تی واقع  دانمیکه نم ییماه است که بخاطر عکس ها چند
من پر از    ینامه عمل کرده ام.زندگ  تی ردم و تازه خوشحال بودم که به آن وصعارف شک ک 

   دیرسیباز به غم و اندوه م شی است که انتها  یو خم  چیپر پ ی معماها

از   یکیمن، تراف   ی. زندگ رسدی م انی من با غم آغازشد؛ با غم هم به پا  یزندگ  ی ، انتها  ابتدا
که  یه و سکوت و.... پر شده است؛جور و ناسزار ،افسرد نی غم،مشکالت،فکر،سرزنش،نفر

هم لبخند و   دیشد؛شا ینم ی جا  ، یطوالن ی جاده  ی و درازنا  کی لبخند در آن تراف یاندک  یحت
 .گرددیها گم شده است و دنبال من م  یگرفتارآن همه  انیم ی شاد

   دانمینم

 شود؟ یکه آخرش چ م دانمی و نم دمیرا نفهم ی چیه یزندگ  نیا از

 چرا من؟   میگو یبا خود م گاه

 زجر بکشم؟  دی من با چرا

آدم تا زجر نکشد،ضربه نخورد،عاشق نشود،طعم   می گویگاه م  یاست ول  ییسوال منطق واقعا
 پر ماجرا... یهست  نیدر ا شد،یرا نچشد و....هرگز بزرگ نم نیری تلخ و ش

 مفصل،سرگرم حاضر شدن ،شدم.  ی از خوردن صبحانه  بعد

 _من آماده ام. 

جذابش کرده   شهیبود که مانند هم دهی پوش یشلوار ل  کیرنگش را با   د ی سف شرتیت هاتف
 بود.

 _منم آماده ام 

 بودم؛ دهی ام را پوش یهم لباس ساحل  من

 زده بودم. میبه بغل موها یام را باز گذاشته و گل سر یمشک  یفرفر ی موها
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 . ی خانم ،چه خوشگل شد ای_به به،بانو رو 

 خوشگلم!   شهیاعتماد به نفس باال گفتم:من هم با

 . ستین ی_بله بله در اون که شک

 . دی ایهتل ب اط ی،به کوشا زنگ زدم تا به ح فیتعر  یاز کل بعد

  یبنز مشک  نیسمت ماش م؛ی رفت نکیهمکف،سپس به  پارک  ی طبقه  م؛بهی آسانسور شد سوار
 . می رنگ ،حرکت کرد

 آسوده شود.  مانیاجاره کرده بود؛ که رفت و آمد ها  نی ماش  نجایدر ا هاتف

بگذارد.سوار  نی ،قلم و... هر چه که الزم بود را به هاتف گفتم که به پشت صندوق ماش بوم
 . دیای پارک کرد تا کوشا ب اط یاز ح ی و هاتف گوشه ا  میشد  نیماش

   دیکشی مدام انتظار کوشا را م چشمانم

  یو لباس ساحل ی دود نکی رنگ ،ع دیلخت و بور،کاله سف ی دختر با موها کیناگهان  که
 به سمتمان روانه شد   یآب

 کوشاست.  دمیداد تازه فهم نی را پا نکشیع یوقت

 معرکه اس. پتیدختر ت ی و چشمان برق زده گفتم:وا رتیح با

 گلم  دونمیش زد و گفت:مچشمان ی را با ادا و ناز رو نکشیع

 !یخودم نیموضوع اعتماد به نفسم، ع  ن یزدم:تو ا ی لبخند

 دلم؟  ز یعز یگیرا با دستانش کنار زد؛سپس دوباره با ناز گفت:راست م شی موها

 .می بر دی که از دست ما همچنان کالفه شده بود گفت:خانما بسه سوارش هاتف

 هاتف؟  ی اقا نهیمن شدو گفت:ا  کی نزد کوشا
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 که خوب بلده عاشقا رو جدا کنه؟  یهمون

 شنوه یبود ،آرام گفتم:آروم م افته یشدت   شی صدا

 گه ید گمیبابا،راست م هی_چ

 . می شد  نی و سپس سوار ماش می که هاتف زد به خودمان آمد  ی بوق با

 

  موی.هم گفتمیکرد  یجاده و راه ط ی ،در درازنا نیداخل ماش  ی را در محوطه  یخوب اوقات
کوتاه، بلند کنار جاده را   ی و درخت ها  میفرصت استفاده کرد  نیاز ا  م؛همید یهم خند 

 .  می انداخت ی خارق العاده ا ی راه عکس ها نی؛هم در ا  می و لذت برد می دید

وجود کوشا هر دم لبم خندان بودو صورتم شاداب.در اکثر عکس ها، کوشا دلقک و   با
 بود. دهیشکلک در اورده و بامزه خند 

   می دی رس نیجنگل گرون والد برل به

از   ده ی.تمام جنگل پوشدمیاست؛درست همانطور که در عکس ها د ییسرسبزو باصفا ی جا
 سبز و خوش رنگ!   ی کوچک و بزرگ با برگ ها ی درخت ها

  نش یجهان آفر نی که ا فهماندی و مدام م کردیعالم م رانیکه ناگه خود را ح با یز ییها  آبشار
 چون خدا دارد.  یخالق

 داشت.   ییبایز ی فضا  ،یخیتار  ی ها موز

 داشت.  یو آرامش داخل جنگل،عالم دگر   سکوت

درختان، به   ی شاخه ها ی پرندگان بر رو ک یج کی ج خت،تایر یآبشار که شرشر م  ی صدا از
 ! باستیز ی که زندگ  ابیبنگر و در کرد؛ی م یادآودریو هردم   کردیرا منتقل م یمن حس خوب
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که  یگرم می با خود به همراه داشت.نس یمیبازهم نس د؛امای تابیم د یکه خورش یحال در
  اریبس ییبا یو ز  یبزرگ  نی .کوشا که از امدن به جنگل به اکردیم شانیرا دائم پر می موها

 معرکه اس !   نجایخوشحال شده بود ؛گفت:دختر ا

از درختان که النه ساخته بود،نگاه   یکی ی شاخه  ی رو ی به پرنده  همانطور
 یکه حت دهیرو کش ینقاش ن یتموم، ا  تی:واقعا معرکه اساونقدر خدا با خالقکردم؛گفتمیم

 دربارش نظر بدم. تونمینم

 جا سبز و سبز و سبز!  همه

از خداوند تشکر   یو کنارش ه م یکرد ی نگاه م وستهیساعت فقط به دور و ورمان پ  کی   بایتقر
 خداوند برداشت. ییبایچشم از ز   شدیاقعا نم.ومیکردیم  دیتمج

 ی  شهی هاتف آمد کنارم و گفت:ر  کردم؛ی آن درخت چند ساله نگاه م ی که به بلند یدرحال
 درخت چند ساله محکم و استواره!  نیعشق تو ، تو دلم مثل ا

 بشه! ده یرشد کرده ؛امکان داره بر  ییبه برق چشمانش انداختم:عشق من بد جا ینگاه

محکم و تنه اش استوار   ششیر  یجاده رشد کرده بود؛حت هیدرخت وسط  نی ااگه االن  
 رشد کرده بود که جاش نبود!  یی چون جا دن؛ی بریروز اونو م  هیوستبر باشه، بازم  

 نگفت.  ییزی کرد و چ یسکوت

همه سال ،حال  نیلحظه فکر کردم بعد از ا  کی  دم؛یپاک کش ی در هوا  یقیعم نفس
 . ابمیبکشم و حس ارامش را در یرا به راحت ی توانستم نفس

درخت نشسته بودم ؛درخت   ر یکردم.ز نشیآفر دنیو قلمم را برداشتم و شروع به کش بوم
  دهی درخت طراوت بخش ی شاخه ها ی بان در باال سرم بود، برگ ها، بر رو هیمانند سا 

 افتاده است!  نیزم ی از درخت بر رو که یبرگ  کی همان   یحت باستیز زی بودند؛همه چ

 همان درخت استوار کردم دنیبه کش  شروع
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 کنم .  ادهیبوم پ ی بر رو  نشیرا  مانند آفر تمیتوانستم خالق یچند نم هر

بود که هر دم در گوشم زمزمه  یآرامش بخش  یقیگنجشکان موس  کیج ک یج ی صدا
 . شدیم

 ؟ ی کشیم یچ ی_دار

 رو به رو اشاره کردم.  کردم؛بهیدرخت را رنگ م ی که داشتم تنه  یحال در

 !یخودشه.تو چقدر خالق نی ع قایقشنگ شده، دق  یلیدختر خ ی _وا

مثل تو رو   یدختر خوشگل ه ینثارش کردم:اون خداست که خالقه؛چون که  یحیمل لبخند
 . دهی آفر

  ینجوری! آخه ا  ایکن یدلبر ی شانه ام گذاشت و گفت:دختر خوب بلد   ی را بر رو دستانش
 .کنهیدلم برات ضعف م یگیم

 د ی_به به خانوما جعمتون جمعه،گرم صحبتم که هست

 _بله گلمون کمه! 

 تعجب گفتم:گلتون!؟  با

 مکث گفت:نه خب جانا !گفتم گلمون نگفتم گلم که!  یزد،سپس بعد از کم یحیمل لبخند

 نطوری گفتم: عجب که ا یز یلحن تمسخر آم با

 آقا هاتف   دی. ببخشیرفتار کن ی انقدر به تند ستین د؛الزمی جان از دهنم پر ای_رو

 .شه یم تونیباعث اوقات تلخ نکهیخانم من با اجازتون برم حضور من مثل ا ایرو

 ! ؟یبر یچ  ی برا ونهی_نه د

 .ومدی از لحن گفتنت خوشم ن کم ی فقط  من
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 موزه   رمیکردم من م ی_نه بابا شوخ

 _باش برو 

 . کردمیدر تصورم فکرش را هم نم یکرده بود که حت ریتغ ی کوشا امروز به گونه ا رفتار

 بود که جلو هاتف با ناز حرف بزند با ناز راه برود   نیبر ا   یسع مدام

 !  ایحساس شد  یل یخ ا یرو ییرا تکان دادم و گفتم:ا  سرم

  ش یرا ن میپا  یزی بوم بودم؛فکر کردم چ ی بر رو ینقاش ی ادامه  دنیکه در حال کش همانطور
 . زندیم

 .دمی را ند یدور و ورم را برانداز کردم؛زنبور یاحتمال دادم که زنبور باشد اما وقت اولش

چه شده   نمیداشت؛قلم را کنار گذاشتم تا خم شوم و بب ی دیسوزش شد  می چپ پا  سمت
 است 

 رو به رو  رنگ به رخسارم نماند. ی صحنه  دنید با

 شده بودم.  رهیج به رو به رو خو وا هاج

 در آن حال توانستم هاتف را صدا بزنم  فقط

 :هاتف دمیکش ادیلرزان، از سر ترس،فر  ی صدا با

 دوخت.  نیلرزانم شدو سپس نگاهش را به پا  ی صدا ی متوجه  هاتف

 با چند تا از کارکنان جنگ،از باغبان گرفته تا چند تا از نگهبانان به سمتم آمد. شتابان

 مطلق... یاهیو س دمی را ند ییجا گریلحظه بود که د آن

 ا یگفت:رو دویکش ادیهاتف بود که فر  ی در آن حال صدا  فقط
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 چه کنم. دانستمیدست پاچه شده بودم که نم  یها مار را به تله انداختند؛انقدر نگهبان

 با لکنت گفت: هات..ف زن..گ ب...ز..ن به اورژانس. کوشا

تا چشمانش را باز   زدی را صدا م ایانده بود مدام با لکنت رو که رنگ به رخسارش نم کوشا
 کند.

است؛  اما گاه خطرناک هم است   یو باعث فرح و شادمان  بایز یچه جنگل به آن انبوه اگر
 شد!   ایرو بینص یخطر و بدبخت نی و باز ا

مار به   شی آرامشش با ن نباریآرامشش هم از جنس درد است و ا یحت  گفتیراست م ایرو
 شد.  لیآرامش تبد   نیناک تردرد 

کردم تا پادزهر را   فی توص ش ی به اورژانش زنگ زدم ؛شکل وظاهر مار را برا یمعطل یب با
 آماده کنند. 

 : دندیپرس یسوال ها را از منم مدام م  نیاورژانس ا  عوامل

 مار چقدر است؟  طول

 مار چقدر است؟  قطر

 است؟  یچه رنگ مار

 است؟  یمار چه شکل سر

 است؟  یچشم مار چه شکل مردمک 

را   شانیعوامل اورژانس ارسال کردم تا پاسخ سوال ها  ی از مار عکس گرفتم و برا عایسر
 . رندیبگ

 ! ر؟یخ ایمار زهر دارد   ای؛که آ م ی فعال مطمئن نبود 
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.ترس وجودش را فرا گرفته بود و خود  زدینفس نفس م ،یدر پ یچشمانش را باز کرد؛پ ایرو
 . دادیطرف تکان م  نی و ا را به آن طرف 

 گفت:  یبا نگران کوشا

 بوده و سم تو بدنت پخش شه. ی_تکان نخور، امکان داره مار سم 

 .زدینم یحرف گری حس شده بود؛ د یکه ب ایرو

 آمد.  یباد کرده بودو خون م  شیپاها

 که اورژانس آمد.  دینکش  یداد؛طولیمرا عذاب م ینگران ترسو

 اورژانس گذاشتمش. نی گذاشته و داخل ماش یکاوری ر ی را در آغوشم گرفتم؛بر رو ایرو

 نشستم.  نی ماش ی هم جلو خود

 شد و آمد. نیهم به دنبال ما سوار ماش کوشا

 را با باند بستن.  شی ن ی جا نیباال پا  عای اورژانس، سر عوامل

 خواندمیلب دعا م ریز

 د وفتین  یاتفاق چی ه ایکه به رو کردمیدعا م دعا

 .می تر گاز بدهد و برس عیکه سر زدمی داد م وستهی سر راننده پ یبودم که حت یعصب یانقدر

☆☆☆ 

بر   شهیاتاق را روشن کرده بود؛نور افتاب، از پشت ش ی را باز کردم.آفتاب محوطه  چشمانم
اتاق واضح تر شود.دور تا دور اتاق،   ی به نما دمیتا د دمیرا مال د؛چشمانمیتابیصورتم م ی رو
 بود.  دیروح و سف یب

فراوان، لبانم    یکنار تخت افتاد.هاتف،خوابش برده بود.من که از تشنگ  یبه صندل چشمانم
 لب گفتم:هاتف بلند شو   ری ز یصحبت کردن نداشتم ؛به آرام ی ترک برداشته بودو و نا
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بلند شدو   ز یمن،ت ی صدا دنی ظر شنمنت  نیبود و همچن  یداریکه انگار در خواب و ب هاتف
 جانم؟  زمیگفت:بلند شدم عز 

 ؟ ی بعد که به خودش آمد با فرح و لبخند گفت:بهوش اومد قهیدق چند

 جواب دادنش را نداشتم فقط گفتم:آب  ی که همچنان نا من

 زم یر ی_آب؟باشه باشه االن برات م

 خت یر وانیآب را برداشت و در ل پارچ 

 برخاستم  یبا هزار بدبخت می از جا یحال یب با

 و سپس گفتم:کوشا کجاست؟   دمینوش ی ا جرعه

صورتش    ی باز شد.جلو یتوسط کس مارستانیاتاق ب د؛دری که دهان باز کرد تا بگو همانطور
 بود.  بایپر و ز یدسته گل

 گل را از چهره اش کنار زد و گفت:سالممم  ناگهان

 ا یگل بارون خانم رو صبحتون

خوشحال شده بودم که  یکه در دستاتش بود انقدر ییکه با حضور کوشا و گل خوشبو من
 منه؟   ی برا نایگفتم:سالم؛ا

 ی _بله،البته تو خودت گل

 _متشکرم  

  نیرو از ب زایچ ن یدارو و خون ا ی اتاق که بو نیگال و حضور خوشبوشون تو ا نی ا دنید با
 !یواقعا مرس ی بردن؛حال و هوامو خوب کرد

 قشنگم.   کنمیم_خواهش  
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نداشتمبدنم به قول معروف کوفته   ی اصال حال مساعد یرا از بدنم خارج کرده بودند؛ ول سم
 و خسته بود.

 مرخص شدم.  مارستان یهزار تا دنگ و فنگ از ب با

 . می پرواز به خانه باز گشت نیروز استراحت با اول کیبعد از  م یهتل رفت به

 

 نه#فصل

 ها گذشت... ماه

  ی برا یکه آن فراموشم کرد.حت ی نداشتم...فراموشش کردم ؛جور ادیهم   ا یاسم رو یحت گرید
 هم نکرد!  یخداحافظ یامد،حتیبار هم به سراغم ن  کی

 ! ی،نه دوست داشنن یمانده است نه عشق یو دشمن نهیدلم از او فقط ک  در

آن مهم  همدرد،از نبیمدت ز  ن یروانه شود.در ا رون،یرفت؛پس بهتر است از ذهنمم به ب او
بر قرار کنم.سرد نباشم؛ فاصله   تی میصم  شتریگرفتم؛ با او ب  میتر خانم خانه ام بود.تصم

 رم؛ینگ

 و اخالق خوش ،رفتار کنم. متیبا صم بلکه

 ؛ببرم  رونیکنم؛به ب زشی دم سوپرا هر

اما   ،شد یکار ها جبران نم نیرا جبران کنم؛گر چه با ا  یمحل یچند سال ب  نی بتوانم ا دی شا تا
.  امروز سالگرد  شدیم  شینشست و باعث فرح و شادمان یلبخند بر لبش م یکم

 ازدواجمان بود

  عیکردنش؛ سر زیسوپرا ی آمد.برا  یبه خانه م رید یداشت و اندک  یاطیهم کار آموز خ نبیز
 گرفتم و از مدرسه به خانه رفتم.   یتر مرخص
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امشب   ی .مامان آزاده هم براندیایمشب به همراه بابا   بزنگ زدم؛  تا ا هیمامان مرض به
.با کمک مامان  شودیبا حضور مادرش خوشحال ترم م نبیدعوت کردم ؛مطمئن بودم که ز

ناهار   ز یتا سر م ی .از در ورودمیکرد نی خانه را تز نب،یچند تا از دوستان ز نی همچن هیمرض
 . میم روشن کردرنگ را پر پر،شمع ها را ه قرمزرز  ی گل ها  ،یخور

 قرمز رنگ. ی خانه، پر بود از بادکنک ها سقف

 با یبودو ز نیبا حضور مادر خانوم رنگ زیم

 بود. لیتکم زیچ همه

 کجا موند؟  نبی_آخ پسرم پس ز 

 مامان   ادی_االن م

 که زنگ درخورد. دی نکش هیثان به

 ! ییایرا باز کردمچراغ ها خاموش بودو خانه رو در

را در دستانم گرفتم و به   بایز ن یرنگارنگ ،خوشبو و همچن ی که پر بود از گل ها یگل دسته
 سمت در رفتم.

،ذوق زده ،مات و مبهوت   رانیمنتظر ماندم تا عارف در را باز کند.ح یو کالفگ  ی_با خستگ
هاتف و آن    دنی که دوستشان داشتم !با د ییپر از گل ها یماندم به رو به رو!دسته گل رهیخ

 ! یعارف مرس ی و سرحال گفتم:وا  یرفع شد ؛پر انرژ  م یدسته گل، خستگ

کرد؛سپس دستانم   ممی که همانطور لبخند بر لبش شکفته شده بود دست گل را تقد هاتف
 بود!   کی جا تار اهمهیرا گرفت و گفت:با من ب

 ،همه جا را روشن کرده بودند. ز یم ی و رو نی زم ی کوچک و بزرگ، رو ی شمع ها نهات

  زیبود مقصودش آن م کرد؛معلومی دست من را گرفته بودو جلو تر از من حرکت م عارف
 د ی:بفرما دیعقب کش می را برا  یاست. صندل کی و رمانت  ییایرو
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 پخش شد. ی می مال  کی از نشستن بالفاصله موز بعد

نگاه کردن به صورت عارف،چشمانم   ی چه کنم مدام به جا دانستمینم  یکه از خوشحال من
 .ز یم ی بود بر رو رهیخ

دلمه ها را درست کرده است؛شروع کردم به  نی ا یچه کس دانستمی گرسنه ام بود و نم 
 سالگرد بر پا شد.   کی دست و تبر ی خوردن که ناگهان صدا

 بر دست به سمتم امد  ک ی را واضح تر کردم؛ مامان آزاده، ک  دمید

 ( 《A_Z》سالگرد ازدواجمون مبارک  نینوشته شده بود)سوم کیک  ی رو

   دمی همه تدارک را فهم نی ا لیدل تازه

و... معلوم بود که  یو نازل یناز  می و بابا،مامان آزاده،دوستان دوران راهنما هیمرض مامان
 کمک دست عارف بودند.

رو   یخوب وقشنگ ی در کنار هم ،روزا شاال یدلم ا ی زا یآمد : مبارکه عز  کی نزد هیمرض مامان
 منو بابا. ی کادو نمی. ا دیکن یسپر

 جعبه را باز کردم  در

 رفت تشکر کنم  ادمی انگشتر الماشش، درخشان و براق بود که غرق در نگاهاش،  انقدر

 گفتم:اخ تشکر دستتون درد نکنه   ین معطلبدو  عیسر

 قطار ،سفر به مشهد به سمتمان آمد  طی آزاده با دو بل  مامان

 دوستان و...  ی ایهدا  و

 . میسرگرم  خوردن تنقالت شد   ز،ی تشکر از همه، دور همه، سر م یکل با
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 گه ی د دی موندی_م

 . تیبابا قراره صبح زود بره مامور  م ی _نه عروس گلم، بر 

 د؟ ی ر ی_خدا پشت و پناهتون بابا جون.مامان ازاده شما همه م

 دخترم گهی_اره  برم د

 د ی بود شمونیخوشحال شدم که امشب پ یلی_ خ

 _خداحافظ 

 خوشحال شدم  یلی و با لبخند گفتم:آخ عارف خ دم؛برگشتمیکش یقیرا بستم و نفس عم در

 ی که هست یمرس

 . زمینکردم که عز یمن خوشحال شده است گفت:کار یلوم بود از شادمانکه مع عارف

 فرداست ؟  ی برا طی عارف بل ی_راس

  هیهد یلیانداخت: اره                    _دسته مامان ازاده درد نکنه خ طی بل خی به تار ینگاه
 رو بهمون داد.  یقشنگ ی 

 کنم ی_دستشون دردنکنه جبران م

.                                                    می بارم ماه عسل نرفت هی یسه سال حت نی _عارف تو ا
  ن یگفتم:خوب ا  دمیجمله د  نیگفتن ا   ی را ،موقعه  نبیز نی اندوهگ ی که چهره  ی_هنگام

 ماه عسلمون  نی اول شهیمسافرت م

آقا امام رضا )ع( رو   ی وقت بود که دلم هوا یل یتازه خ یگی اره راست م ی زد:وا ی لبخند
 کرده بود. 

 تنگ شده.  حش یضر ی برا دلم
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 شد.  بمونیآخر سفر مقدس نص م،ی،نرفت  میعارف ،نرفت نگاه

 م ی دار شیو در پ یو خوب  یجمع کن که سفر طوالن الرویبدو برو وسا  زم،ی_اره عز 

فردا، تو راه   ی درست کنم برا  امیب ، تا زیم ی نرفته مواد الزم ترحلوا رو بزار رو ادمی_عارف تا 
 .می بخور

 _آخ خانم زرنگ من، باشه 

 شد. خکوبیجمله لبخند بر لبانم م نی گفتن ا با

 به آشپز خانه رفتم.   ییمعطل چیه بدون 

را   ییها یز ی؛نگاه کردم ودر ذهن چ کردیترحلوا را درست م نب،یک ز ییموقعه ا یسر چند
 .داشتم  ادیبه 

 ساعت بعد...  کی

 _عارف؟ 

 عارف؟ 

 بردارم؟  تو ی مشک راهنیپ اون

 به حمام رفته است   دیگفتم شا  دادی را نم جوابم

گاز روشن   ریشده بودو ز  ختهیبخورم.تمام اشپز خانه بهم ر یآشپز خانه رفتم تا آب به
 سر رفته است  نطوریهم هم ریبود؛ش

 . کنمی که خودم درست م نجارو؟گفتمیا ی کرد  کاری عارف چ ی وا

 خوابش برده بود یناهار خور زیم یصندل ی بر رو عارف

 تا خواستم گاز را خاموش کنم که... 
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 شدم. نی خورد و پخش بر زم زیل می پاها

 : عارففف دمیکش ادی ؛بلند فر کردمیکه از سر درد، ناله م من

 شده؟ یشد:جانم چ دار یهراسان ب دیمن را شن ی تا صدا عارف

 را گم کرد شیمن دست و پا دنید با

 _ زنگ بزنم به آورژانس؟ 

 م ی بگو  یزیکلمه هم نتوانستم چ کی  یحت

بلند کردن سرم، توسط عارف، بلندگفتم   ی گذاشت. موقعه   شیپاها  ی را گرفت و رو سرم
 ییی:ا

   خوامی:معذرت مگفتی و م ختی ر  یکه غرور مردانش را گذاشته بود کنار؛ مدام اشک م عارف

 رفت پاک کنم. ادمی  ن،یرو زم  ختیاز دستم سر خورد ر عیمنه،روغن ما  ریتقص همش

 منه!(  ریتکرار کرد:)همش تقص یچند سر 

 آن حال به فکر خاموش کردن گاز بودم در

 لرزان که با ناله همراه بود گفتم:گاز و خاموش کن  ی صدا با

 _ باشه االن 

 به سراغ تلفن رفت تا به آورژانس زنگ بزند  سپس

 _نه عارف من خوبم 

 بزار زنگ بزنم  دهیسرت ضربه د  نبی_ز

 _نه

 نه؟!  یچ یعنی_
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 _عارف نه من خوبم 

 مبل گذاشت.  ی عارف به سمتم آمد و آرام ، من را بلند کردو بر رو 

 .زدیبه تلفن خانه زنگ م یدر پ  یکه انگار  به او الهام شده بود؛ پ مادرم

  یگفت که خواب قر و قاط یتلفن را برداشت و بعد از اتمام گفت:مامان آزاده بود؛ م عارف
احوالت   ی ا یخواست جو ده،یکه خواب تو رو د گفتیم  یبود هم خوش ی هم توش بد ده،ید

 .یبشه منم گفتم که خوب

 ! گهی _دور مامانم بگردم من، مادر د

 ی دی خوب گفتم خواب ینه ولاصرار کرد تلفن وبدم تا با تو حرف بز یلی_اره خ

 ی کرد ی_خوب کار

 کل بدنم کوفته اس  کنه،یدرد م ی لیمن سرم خ عارف

 _من که بهت گفتم زنگ بزنم اورژانس  

   ینشده که زنگ بزن یزی_نه اخه چ

 نه؟! ا یشده   یزیچ ننیبب رن ی سرم وصل کنندو از سرم عکس بگ هی؛  میبر   خودمون

 .ی_باشه پس دستتو بده کمکت کنم حاضرش

 

 .می رفت مارستانیو به ب  می شد نیماش سوار

 سرم وصل کردن و بهتر شدن حالم،دکتر وارد اتاق شد:  بعد

 ؟ ی _سالم بهتر

 بهترم  یممنون،بله االن کم یلی_خ
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با گله   کردی در دست داشت؛همنگونه که داشت به برگه اش نگاه م یکاغذ و خودکار دکتر
 !  ایستین  یگفت:اما مادر خوب

 . شمینگاهش کردم:واال فعال مادر نشدم چطور ؟متوجه منظورتون نم دی ترد با

 هاج و واج نگاهش به لبانم دکتر بود تا حرفش را بزند  عارف

 هوش و حواس!کوچولتون فقط دو هفته اشه. ی_مامان ب

 .دی مراقب باش  شتریب

 . االن من.. یعنی_جانم؟ 

 دانستم چه کنم  یسر ذوق شوق نم  از

 .بود  انیبرق در چشمانم ع 

 ؟ ی دونست ینم یعنی یی حامله ا  زمی_اره عز 

 شدم  زیسوپرا  هوینه االن  یی_وا

 یش یبابا م یدار عارف

 که در هنگ بود گفت:  عارف

 نم؟ یبی دارم خواب م من

 ! داریب ،یداریزدم: نه ب ی لبخند

که بچه سالم   د یتا مطمئن بش ی باال سونوگراف ی طبقه  دی بر دی با یونی خانم هما نکهی_فقط ا
 هستش  

 _باشه ممنون 

 بلند شوم   میکمکم کرد تا از جا عارف
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 م؛ ی باال رفت ی که مانند فرفره به طبقه  می ذوق زده و عجول بود یانقدر

 :اجازه هست؟ میرا زد در

 د ی_بفرما 

 .دمیتخت دراز کش ی رو بر

 . من را در دست داشت    فیبود و ک  ستادهی ا ییگوشه ا  عارف

 .دم ی دستگاه د ی شکمم گذاشت؛ آنگاه بود که عکسش را بر رو ی دستگاه را بر رو یوقت  دکتر

  ی  وانهیوار د وانهی و من را د شد یاتاق پخش م ی در محوطه   یقیقلبش مانند موس  ضربان
 . کردیضربان قلبش م ی صدا

 .میو سپس به خانه رفت   می شد نیماش سوار

گوشم در بود و   کی اما من   میاستراحت کنم و به مسافرت نرو  دیگفت با  ی که مدام م عارف
را لمس    حشیگوشم دروازه!دوست داشتم به حرم امام رضا )ع(بروم و ساعت ها ضر   کی

 کنم و طلب دعا کنم. 

 کرد. اصرار کردم که قبول  آنقدر

و گوشه   می را جمع کرد ل یوسا  ی  هی؛ سپس بق میآشپز خانه را مرتب کرد   یکمک هم کم با
 . میگذاشت ییا

داشت.ساعت سه شب   یکه هر لحظه هواسش به من بود؛اصال چشم از من بر نم عارف
 فردا اتو بزنم.  ی چادرم را  برا دی آمد که با  ادمیبود و من تازه 

 دست بزنم.   یحت عارف،نگذاشت

 کشم ی_خودم اتو م 

 م ینیگفت:مگه من مردم مامان ن  یحیلبخند مل با
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 مینین ی انداختم و گفتم:خدانکنه بابا نی را پا سرم

 . میدو لبخند بر لب داشت هر

 تخت خوابم برد. ی بر رو یک  دانم یخواب بودم که نم جی انقدر گ من

 ام از خواب برخاستم   لیآالرم موبا  ی با صدا صبح

 تخت بردارم عارف وارد اتاق شد. ز،کناریم ی ام را از رو لیم موبا خواست تا

 خانم؟  دی _به به بلند شد

 ر یبخ  باتونیز صبح

 آقا.   ری دست اش کردم و گفتم:صبح شما هم بخ ینیبه س ینگاه

 کوچولوم  ینیمفصل نثار شماو ن ی صبحونه   نمیا  دی_بفرما 

 شکمم گذاشتم و گفتم:باباش دستت درد نکنه.   ی را بر رو دستم

 فرودگاه  می تا زود بر دی_نوش جونتون،بخور 

 ؟ ی _تو خودت صبحونه خورد

 _بله 

از  ی خنده به عارف نگاه کردم و سپس چشم به شکمم دوختم و گفتم:خوب مامان با
 کدومش شروع کنم به خوردن؟ 

☆☆☆ 

 ؟ ی _آماده ا

 .امی_اره،فقط چادرم و بپوشم االن م
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جلو در منتظره، تو هم درا رو قفل   یتاکس ن،یو بزارم تو ماش لی من برم ساک و وسا پس
 . ایکن و ب

 _باشه 

 .می و با ذکر و نام خداوند راه افتاد می شد  نی سوار ماش سپس

داخل   ی دادم تا هوا نیرا پا ن یماش ی  شهیرا با خود همراه داشت؛ش یگرم می نس هوا
 عوض شود. نیماش

 م ید یساعت بعد به مترو رس مین

 . میبرداشت نی ها رو از صندوق عقب ماش لی و وسا می شد ادهیپ یتاکس از

 

بابا را هنگام دست تکان   نیو همچن هیناگه، مامان آزاده و مامان مرض  م؛کهیقطار شد  سوار
 .دمی دی دادند به ما د

 بود.  انیغم،از چشمانشان ع یو کم ی شاد

درست کرد و آرام  یفرستادم؛عارف با دستانش قلب  شانیاز پشت پنجره برا  ی ا بوسه
 .نحاستیگفت:جاتون ا

 ...نیو دلنش بایز ی بدرقه  و

 .می گذر زمان نشد ی متوجه  یبود؛ که حت یعارف غرق حرف زدن با نوزاد تو راه یانقدر

 نزده بودم؛   یزی چ چیبود که لب به ه  یساعت  کی 

 . می خورد یرا که خورد کرده بودم را برداشتم و با عارف کم  یی ها وهیساک، م از

 .اورمیو باال م شودیاحساس کردم  که اکنون حالم بد م وه یم ی از خوردن اندک  بعد
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 دهانم بود ؛برخاستم  ی که دستانم بر رو همانطور

 که انگار پر از سوال بود؛گفت:  یبا چشمان عارف

 کجا؟ 

 شده؟ یچ

 بده؟  حالت

به   عی؛سر ستمیبا  توانستمیلحظه هم نم کی  یتهوع داشتم و حتکه احساس حالت  من
 شدم .  یبهداشت سی سرو ی قطار رفتم و سپس روانه  ی انتها

 نداشتم.  ی به رخسارم نمانده بودو حس خوب رنگ

ندارم؛چون بنا به درخواست خود،   ی حال مساعد  می بگو یعارف هم ه شیپ توانستم ینم
 . میسفر بشو  نی ا یخواستم که راه

   ،یاندک  یسفر، با لبخند حس بد را فراموش کردم.به  لطف خدا حت  نیا ی در درازنا خالصه
 نالیشدم. به ترم یگذر زمان نم ی و متوجه  گذشتی نم ری د میساعت برا ی عقربه ها

 . می دیرس

دو   ی .مانند کودک هادمیکش قی عم ی م کردم و نفستازه را استشمام  ی شدم هوا ادهیپ یوقت
 که تازه به مسافرت آمده ام   یساله شده بودم؛ انگار

چه کنم؟فرح تمام وجودم را فرا گرفته بود. عارف از   دانستمینم یو خوشحال  جانیه از
 .زد یم حیمن مدام لبخند مل یخوشحال

 ...دی اذان مغرب به گوشم رس ی صدا

 که وضو گرفته بودم  من

 . ستادمی پهن کردم و به نماز ا نیزم ی سجاده را بر رو   عیسر
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 نشستم  نیزم ی از رکعت سوم  بر رو بعد

 . دیچادرم پاش ی شد؛ گالب را بر رو یرد م یکه گذر یخانم

به دور و   یرا استشمام کردم و شروع به شمردن صلوات کردم.نگاه  ی خوش گل محمد عطر
 ور انداختم.

 ،به پابوس آقا آمده بودند   یلیکدام از زنان بنا به دال هر

 یپول م حیادا کردن نذرش آمده بود و بر داخل ضر  ی برا یکیبود؛  ماریفرزندش ب  یکی
 انداخت؛  

 و... خت یر یدلش از عالم و ادم خون بود و مدام اشک م یگرید

  حیاز اتمام چشمانم  به ضر  ستادم؛پسیرکعت چهارم نماز شب، ا  ی گفتم و برا   یاکبر اهلل
 رنگ آقا امام رضا )ع(دوخته شد.  ییطال 

 رفتم  حیرا جمع کردم و به طرف ضر سجاده

 .ختندیر  میگونه ها  ی که در چشمانم پر شده بودند؛ قطره به قطره بر رو ییها  اشک

 . خواستی و زبانم دائم طلب آمرزش م کردیارامش بخشش را لمس م حیضر  دستانم

و آنگاه هر سه به پابوس    دیایب  ایو در دل دعا کردم که نوزادم سالم به دن دمی را بوس حیضر
 .می ایآقا امام رضا)ع(ب

 به کنار انداختم.  ینگاه ،یشکمم بود و چشمانم باران ی آن هنگام ک  دستانم بر رو در

 شانه ام زد: دخترم ی بود؛بر رو ستادهی ر من ادر دست داشت و کنا یحی که تسب یریپ خانم

 عجرت با اقا امام رضا باشه.  انشاهلل

 ن ی_تشکر همچن
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  نمیبعد تو رو با پسر کوچولوت بب ی بسته اش گرفت: انشاهلل دفعه  نهیرا در دستان پ دستانم
 نجا یا

منو   گهی با دخترم بار د دی شا  ستیمعلوم ن تیگفتم:مادر ،آخه هنوز جنس  یحیلبخند مل با
 . ینیبب نجایا

 . یباشه که اسمشو رضا بزار ادتی _ حاال اگه پسر شد  

 بود گفتم:چشم حتما   نشیبه چشمان نازن  رهی که مات و مبهوت چشمانم خ من

 

  نیر یداشت و ش یکه همچون دل پاک یزن ریام به خود آمدم و سپس از پ یگوش  ی صدا با
 رفتم تا جواب تلفنم را بدهم:الو جانم   ی وشه اکردم و به گ یسخن بود؛معذرت خواه

 قبول خانم  ارتتی_ز

 شما هم قبول آقا  ارتی_ز

 منتظرتم   یمن جلو در خروج  ی _اگه نمازتو خوند

 _بله  

 _پس نمازتونم قبول 

 .ام یاالن م منی _مرس

 _منتظرتم 

 کردم: یزن خداحافظ ری به سمت حرم رفتم و از پ سپس

 _خداحافظ مادر جان 

 باش  یتو راه  ی ظب خودتو کوچولو_دخترم موا
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 د ی _چشم،شما هم مراقب خودتون باش

 د ینره، ما رو هم جزو دعا هاتون بدون ادتونی  تازه

 _چرا که نه دختر قشنگم 

 رفتم: یچادرم را مرتب کردم و به سمت در خروج  ن،ی ریش یخداحافظ  ک یاز   بعد

 .یسوغات ی برا می هتل، فردا بر می االن بر گم ی_عارف،به نظرم م

 ؟ ی چه زود خسته شد  ،امای_هر جور راحت

 جنب بخورم  نجای هم از ا ییا هیثان یحت  خوادیدلم نم من

 کم راه برو. ادی مامان من خوابم م گهیخوب کوچولومون م یول  خواد؛ی_منم دلم نم

 _من قربون کوچولومون 

 مهربونش   ی _خدانکنه بابا

 . می باشه پس بر گهیلبخند گفت:حقم داره د با

☆☆☆☆ 

 چنده؟  ایجانماز  نی _اقا ا

 ..... 

 چنده؟  حاتونیتسب

 ..... 

رو مد   ییز ی و هنوز چ  یسوغات  دی خر ی برا می که با عارف در بازار بود شدی م یساعت کی   بایتقر
 .می نظر نداشت
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  حیعارف تسب گما یکردم و روبه عارف گفتم:م یرا قطع  ممیرو کردن بازار ،تصم ری از ز پس
 نای نمازم به مامان م؛چادری آقاجون بخر ی برا

 _باسه خوبه 

 کنار ممنون  دیما بزار  ی رو برا حیو تسب  یچادر نماز ، جانماز نیا  دی ببخش آقا

 :چشم  فروشنده

 داره! یخوش ی عطرا چقدر بو نیعارف ا  ی _وا

اش کرده بود؛گفت:اره   ینیب  کی نزد با یکه عارف، عطر را در دست داشت و تقر همانطور
 ؟ یی خودت بخر  ی برا دونهی  ی خوایم

 پاسخ دادم: ارهه عیهم  از خدا خواسته سر منم

 کنار  دی عطر رو بزار نی هم ا  دونهیزدو سپس رو به فروشنده گفت:اقا   ی لبخند عارف

 . میو نماز ظهر را در آنجا خواند  م یحرم شد  هی دوباره راه ،ی سوغات  دی بعد از خر خالصه

 بود تا به زنان داخل حرم پخش کنم. دهیشکالت خر یکم عارف

 د ی_بفرما 

 بود با لبخند گفت:ممنونم  ختنیکه در حال اشک ر یزن

 را هم در دهان خود گذاشتم و خوردم.  یکی از اتمام پخش شکالت ها  بعد

 بودن شکالت دلم را زد!   نیر یش ی ادیز

 .. انداختم.  یدور گنبد نگاه  ی از حرم آمدم و سپس به کبوتر ها رون یب به

 بود که قرار است مادر شوم؛  نی ا یخوشحال نیا لی درون خوشحال و شادمان بودم و دل در
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نعمت خوب، امروز پابوس اقا هستم.قرار بود امروز بعد از ظهر   ن یتشکر ا ی برا نیهمچن 
 د یا یب یعارف نوشتم تا به سمت در خروج ی برا یامکی.پمی برگرد

 که جواب را داد: دی نکش هیثان به

 امی _چشم االن م

 گذاشتم.  فیام را داخل ک  یآمدم و سپس گوش  رونی عارف به ب امیپ ی صفحه  از

 از پشت چشمانم را پوشاند. یدستان

 را لمس کردم...  شی شناخت آن فرد، دست ها ی برا

 راهنشی عطر خوش پ ی ما بعد از  استشمامم کردن  بوترس وجودم را فرا گرفت ا یاندک 
 که عارف است... دمیفهم

 لب آرام گفتم:عارف!  ریز

 .ستادمیا  شیچشمانم برداشتم و سپس برگشتم و رو به رو  ی دستانم ،دستانش را از جلو با

 صورتش گرفته بود.  ی رنگارنگ را جلو  ی پر از گل ها یگل دسته

 مگه نه؟  نبهیز یگال شب نیگل گفت:ا  ادا گل را تکان داد و به زبان  با

 قشنگه  ی لیخوش اش شده بودم گفتم:خ  ی بو  رانیکه ح من

 ! یتو خودت گل نمیبهتر یمرس

 

 چادرم معطر بود.  ی تمام، چادرم را در آوردم.هنوز هم عطر خوش گالب بر رو یکالفگ با

 انداختم  وارید ی به ساعت رو  ینگاه

 است؛ نمیتام ی و ی افتاد که االن وقت قرص ها ادمی
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،به   نیتام یپر از آب پرتغال، کنارش قرص و  یوانی بردارم، عارف با ل یخواستم بروم و آب  تا
 سمتم آمد. 

 م ی نیمامان ن  دی_بفرما 

 مهربونش  ی لبخند و فرح گفتم: دستت درد نکنه بابا با

 دمی را سر کش وهی قرص را در دهانم گذاشتم و سپس آبم 

 منون _م

 _نوش جونت 

گالب و عطر حرم رو   ی ؛بویخوب  ی :چه بودیکش یبود ؛نفس ستادهی ا کمینزد  بایعارف که تقر   
 !کنهیرو منتقل م یچادرت چقدر حس خوب

 ست؟ یزدم و سپس سوال کردم :گشنته ن ی لبخند

 ضعف کردم من

 .ارن یب ییزایچ  هی_تلفن بغل تخته، زنگ بزن برامون 

 رو مرتب کنم.  نجایا  کمیمن   یتو زنگ بزن شهی_باشه پس م

 .ارن یبکش تا غذا رو ب ؛درازیکن تی خودتو اذ   خوادی!نمزهیکه تم نجا یتعجب گفت:ا  با

 : اخهکردم؛گفتمیکه داشتم دور تا دور خانه را برانداز م همانطور

 سفارش بدم؟  یچ  یآخه.راس ی_آخه ب

 یکه دوست دار ی_هر چ

 .ددن یدر را کوب قهیاز چند دق بعد

 _عارف برو در و باز کن
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 _رفتم رفتم 

 ه؟ ی_ک 

 _غذا ها رو آوردن 

 گشنمه.   یکه حساب ای ب اومم

 شدوآنگاه بود که حالت تهوع من شروع شد...  کی_عارف نزد 

 غذار و از من دور کن.اه اصال بندازه بره. ینیس عارف

غذا را دور  ینیکه س  گفتمیو م زدمیام را گرفته بودم؛مدام به عارف  غر م ینیکه ب همانطور
 کند.

 ؟ یدوست دار تزای که از رفتار من تعجب کرده بود گفت:تو که پ عارف

.باشه باشه االن  ادیبدش م تزای پ ی پس کوچولومون از بو دمی زد:اهان فهم ی لبخند سپس
 دور.  زمیر یهمه رو م

 یکه رو به حرم بود را باز کردم و در آن هوا نفس  ییجره ا پن عیکالفه بودم سر یاندک  
 ... دمیکش

 

 ده #فصل

 _کالفه کننده اس! 

 ؟ ی :چدیگو یو م  کندی بهت نگاه م با

 ! ی: زندگ می گو  یدغدغه م بدون 

 ؟ ی :زندگ دهدی خنده ادامه م با
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 ... یشیدرونش ازش خسته م  یری م یوقت یآسونه ها،ول  یلیخ گفتنش

 ی غر ها ،ازیاجبار ی خنده ها ،ازیتکرار ی ها   هی:از گر کنهی! نابودت مچیکه ه کالفه
 ! ی...از همه چ،ازی خودیب

 .کنمی خنده نگاهش م با

 کجاش خنده دار بود؟  ونه؟حرفامی:چته ددیگو ی تمسخر م با

از خنده   ،ی که گفت ییها ه ی:همش! از گر  دهمی پاسخ سوالش را م ،یاجبار ی خنده ها با
 ...از غر زدنا ،از ،ی که گفت ییها

 ..کرد. یسکوت

 حرفم کجاش سکوت الزم داشت؟  ونه؟جوابیگفتم:چته د  همانندخودش

 پاسخ داد:همش.  یتکرار ی ها هیگر  با

 ست، یقشنگ  بی.ترک دمی، هر دو با بغض خند   کهوی 

 . مینگاه کرد  گریکدیبا خنده! به   بغض

 ست؟ ی ن م؟جالبی خندی_چرا ما با بغض م

 اد یب لیس  هوی  می ترسی:مگفت

 حرفش خنده ام گرفت. از

 من کجاش خنده داره؟  ی گفت: حرفا  ی تند با

 گفتم:همش. ی خودیب ی غر ها با

  می خندیم ه،ما یاز گر  میچون خسته ا می خندیم  ه،مایگر   ی اما بجا میخند یم اد،ما ینم لیس
 چون... می خند یم ه،مایگر   ی چون خشک شده قطره به قطره 
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 صحبتم را قطع کرد  ی ادامه

 گفت:قانع شدم.  یاجبار ی خنده  با

 کاغذو خودکار!  نی من و ا یتکرار ی  مکالمه

 ! یخوب ی نده یبود و خودکارگو  یخوب ی شنونده  کاغذ

  شدیمن مچاله م یتکرار ی آخر آخر ها از اشک ها   اورند؛کاغذیمن کم م  شیپ جفتشان
و گاه جوهرش را    شدیخسته ممن  یمنطق ریو گاه غ یگاه منطق ی وخودکار از حرف ها 

من  ی جواب دادن سخن ها ی برا ییو دگر نا شد یو گاه جوهرش تمام م  دادیپس م
 نداشت. 

 ...یزندگ 

  بایست،ز ین بای.با خود تکرار کردم:زدمیکش ی! آهباستیز  می گوینم می ها  یدگرمانند کودک  
 ... ستی ن بایز ست، ین

 کرد!  لی حالت ممکن تبد نی اش را به زشت تر ی بایز زمان

 از جنس درد(  یاش کرد به)آرامش ل یرا گرفت وسپس تبد یآرامش دختر   زمان،

را نابود کرد.دگر شور و شوق گذشته را   ستشیونبوداش را گرفت!زمان،هست و ن زمان،بود
 ساخته شده از درد...   شیزندگ   خندد؛دگریکوچک نم زی چ ی ندارد؛دگر برا

به ساعت،ماه به ماه و سال به سال،   قه،ساعتیبه دق قهیه،دقیبه ثان  هیبه رج،ثان رج 
 دردناک!  ستیچون آرامش  شیزندگ 

 من هستم.  اتیخصوص نی دختر با تمام ا نیا

 !  ا یرو من

 خانواده اش  ی  وانهی ود عاشق
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 را گرفت...  زمان،آنها

 !  ا یرو من

 مجنون  ی عاشق و دلخسته  دختر

 . را هم دور کرد.. زمان،آن

 از جنس درد!  یچون، آرامش یدختر ا،یرو من

 

 ... فکر

 نکنم. ی نداشته باشم؛فکر یعقل خادیم دلم

 ...  الیخ

  ایشود، ینم ا ی شود،یم ای  یعنیت؛ی به واقع شودینم لی تبد چوقتیکه ه ییواقع ری غ ی ها ایرو
 دارد...  یپرداز، بستگ  ایبه خود رو نهای.تمام ا شودینم یخواه یکه م یآنطور

 .نمیبیم نهیرا در آ خود

  نوشتیکه دائم در دفتر خاطراتش م یهست  ییای :تو همان رومیگو یبه خود م خطاب
 ! یبر ندار(تو همان تی ای )دست از رو

 کند.  لیتبد شیزندگ  ی ها تی را به واقع شیزندگ  ی ها  یواقع ری که دوست داشت غ یهمان

 ود...نخواست.نادان بود ؛جاهل ب نشد،خودش 

 کرد.  یرا عمل ر؟ی خ اینازخاتون است   تیوص دانست؛یکه نم ی نانه ا تیوص

 را نداشت راهنما و مرشداش باشد.تنها بود.  ی:نادان بود...کسمی گو ی هم م باز

 بود و خودش! خودش
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 را دوست ندارم...  ییتنها دگر

 کنم. ف یخندان را توص ی ا یآن رو   توانمینم دگر

 ! ستین یکردن ف یتوص

 پر از درد است. یهست؛ ول یعنی

کنم.خوشحال،خندان،سرشار از فرح و   انینما میپروا تبسم را در لب ها  یدوست دارم،ب گاه
 ... ان یپا ی ب ی،انرژیشادمان

 با خود:بخند، بخند ،بخند،  کنمیزمزمه م گاه

 بخند!  بلند

 : شودیزمزمه م م ینازخاتون در گوش ها  ی ها حرف

 کند ی)لبخند ،غم ها را دور م

 کند ی ،شادابت م ندلبخ

 ....(لبخند

 .از ته دل بخندم که.. یانقدر ترسمی م گاه

 ندارد!  یمن که تمام ی ،حرف ها  بماند

 خسته شده بودم. میشگی هم ی سکوت ها از

کردم و خطاب به   خکوب یرا بر لبانم م  یبرخاستم.با حرص، لبخند اجبار یصندل ی رو از
 کنهیم ینیقلبم داره سنگ  نی هاتف گفتم:حرفام تو ا
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  یسقف زندگ  هی  ریباهاش ز  ی نسبت به اون فرد نداره ،وقت یحس چیادم ه  یوقت یدونیم
سواال رو برات    نیا ست؟چقدری ن یدوست داشتن زور یفهمیده؟میزجرش م  کنه،چقدریم

 ؟ ی تکرار کنم و تو با سکوت جوابشونو بد

 نه؟  یندار یجواب

ما رو    یچون بابات اومد با مامانم ازدواج کرد؟خوشبخت ییر یانتقام بگ یخواست نکهیا ای
 ؟ ی ریانتقام بگ یخواست ی دید

   ؟ی خندیچرا م هیچ

ازشون سر در   چوقتیتو اون ذهنت هست که من ه بیو فر  لهیح یکل گهید  گمی راست م 
 ی صادقانه بهم جواب بد خوامی.مارمینم

 کرد؟ یم کارینامه دست تو چ تی وص یبگ

 کرد؟ یم کاری دست تو چ نبیعارف و ز ی ها عکس

  نمیسکوت کنم و بعد بش گهی ؟که من د یدار یاصال جواب منطق  ایبراشون؟  یدار یلیدل
  یگه،سپری د  یمشکالت و هزاران بدبخت ،دردوی،رنج و سخت الیعمرمو بدونه فکر و خ هیبق

 کنم.

 ؟ یندار  ؟ی جواب یندار

 . ی کردی ؛از خودت دفاع م ی کردی سکوت نم یداشت یجواب اگه

 هاتف؟ 

 !قت یدنبال حق رمیمن م یندار یلیدل اگه
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  رون یدفاع از خود نداشت سکوت را در اتاق حاکم کرد.از اتاق به ب ی برا  یکه سخن هاتف
 رفتم. 

سخت   دنیدوختم.نفس کش کی را به آسمان تار  دمی ها را باز کردم ؛ سپس د پنجره
 که باعث اندوه توست. ی رداست،کنار ف

 پر درد،  ی است،خنده ها  ی دم،عادیبا درد کش ینفس

 ی عاد ی...آررتیکب فیلط ی چکد بر گونه ها  یکه با درد، قطره به قطره اش م ییها هیگر
 است. 

 ...شودیکه با درد گفته م یی....حرفا ها شودیم دهیکه با درد کش ییها نفس

 است!  ی عاد

 یحت

 ...می شگیهم ی که تازه قرار است بشود درد ها ییها قتیحق

 خود تکرار کردم  با

 .بخشم یکنم،خود را نم دایرا پ قتیحق اگه

 ... بخشم ی بخشم،نمینم

 : دمیکش ادیفر   بلند

 بابا 

 .دمیرا نشن یجانم

 _مامان 

 جواب را داد.  سکوت
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 _نازخاتون 

 بله دخترم را نثارم نکرد. ی گفتن ها  نش،ینازن ی صدا

 اما با بغض گفتم:  و

 ... ییتنها

 ...مشکالت

 ...یسخت

 را خراش داد...  می گوش ها  شانیها  جواب

و مشکالت و    یو سخت ییکنارم هستند؛ تنها شهیسخنانم را و هم شنوندی ها فقط م  نیا بله
 ... 

 وگفتم:  دمیدستانم بر سرم کوب با

 انیاز درد م  نایا ی بابا همه  بسه

 ها  یدختر سخت ایپشت سرم آرام گفت:رو  هاتف

 آرامشش از درد جنس

 : میبلند زمزمه کرد باهام

 از جنس درد! ی ،آرامشی دختر ایرو 

 را باز کردم...  چشمانم

شده بود. با هزاران    سیبود که تمام بالشت خ افتهی شدت  می شب تا صبح اشک ها یانقدر
 بم برد؟ چگونه خوا دانمی،نم  یفکرو بدبخت
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تا بگذارند  کنندیناگفته نماند که در خواب ها ، اشک ها هم  بساطشان را جمع نم البته
هم    یفردا صبح!بدونه صبحانه خوردن به حمام رفتم تا به سرکار بروم؛اصال اندک  ی برا

 دوست نداشتم با هاتف چشم تو چشم بشوم.

 تر شدم   کیکاناپه خوابش برده بود.نزد  ی امروز به شرکت نرفته بود و رو هاتف

بود   ،پریگار ی،جا س زیم ی رو نبار یهم نزده بود ؛اما ا   گاریلب به س یکه تا به حال، حت هاتف
 ... گاری س ی از خاکستر ها

 تکان دادم و دور شدم  یسر

فندک   ی که صدا دمی مرا جلب خود کرد.برگشتم و د ییبگذارم صدا رونیخواستم پا به ب تا
 است. 

را از دهانش به   ی اش گذاشته بود و با حرص دود دهیرا بر لبان خشک گارینشده، س بلند
 ! یکیرمانت یفوت کرد:سالم،البته خداحافظ،چقدر زندگ   رونیب

 حرف زدن نداشتم فقط به چشمانش نگاه کردم. ی نا ییذره ا یکه اصال حت من

 اره؟  کهیگفت:مگه نه؟رمانت دوباره

 ! یخوب  نیبه ا  یزدم :چشه مگه؟ زندگ  ی لبخند

  ینا سالمت ست؟بابای.قشنگ نی خودت و من بدبخت رقم زد  ی که خودت برا ییزندگ  همون
 دست رنج خودته. ی زندگ  هیکی رمانت نیا

 . دیاز درون کش ییخاموش کرد و هع یگاریس ی جا  ی را بر رو گارشیس

 را بر دستانم گرفتم و گفتم:اگه حرفات تموم شد من با اجازت برم. فمیک 

 

 شدم. ی.سوار تاکسدمیدر خانه را کوب تیعصبان با
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 پارک نگه دارد. ن یهم یکیسرکار رفتن هم نداشتم؛به راننده گفتم که نزد  ی حوصله  یحت

 دنیفهم  ی پارک را قدم زدم و با هزارن فکر، و راه حل برا ی رو ادهیپ ری زنان ،مس قدم
آنان را لمس   ی و بادستانم برگ ها کردمیهمزمان به درختان نگاه م ت،یواقع

حواسم به اطرافم نبود ؛بدون نگاه کردن به   ی ذره  یغرق فکر بودم که حت یکردم؛انقدریم
 ناگهان... نکه،ی...تا ارفتم ی مو  رفتمی فقط و فقط ،م می روبه رو

 که نشد؟  تونیزی.چخوامیخود امدم و با من من کردن گفتم:واقعا معذرت م به

 خانم  اینداره رو بیگفت:نه ع  ییبرخاست و با خوش رو نیزم ی رو از

 ! افتمی در اغوشش پنهان شدم  و آن لحظه بود که حس خوب را در  یشدت خوشحال از

 ی ذره هم از منظره  هی یکه چقدر دلم برات تنگ شده.حت یدونینم ، ی رفت ی_ بهو گذاشت
 . ی جنگل و موزه هاش و آب و هواش لذت نبرد

  ی را بر رو م یاخر سر ها  یو دلتنگ  یو من هم از سر کالفگ می نشسته بود مکتین ی بر رو 
 گذاشتم. ش یشانه ها

؛اخر خسته   دادمی که مدام در حال سوال کردن بود و من مدام با سکوت جوابش را م کوشا
 ؟ یشدو گفت:چته دختر تو خودت

از کجا  یگفت  ؟ یاز قضاوت گفت ادتهیتمام گفتم: تی برداشتم و باجد شی را از شانه ها  سرم
 قت؟ یدنبال حق یریچرا نم ینه؟ گفت اینامه مال نازخاتونه   تیوص یدونیم

 برم  خوامیهمه ماه بهش فکر کردم؛م  نی ا ادته؟منی

 ؟ یکنی م کمکم

 تکان داد؛آنگاه بود که لبانم خندان شد.  《باشه 》کوشا سر به عالمته  یوقت

 طرفا؟   نیتمام گفتم:ا  ی عوض کردم و با کنجکاو عایبحث را سر  
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 ! یزدو گفت:دلتنگ ی لبخند

از سر ذوق بر لبانم نشست و گفتم:آخ دورت بگردم دل منم برات تنگ شده   ی لبخند کی
 بود.

  ی ایجو یوقت زنگ نزن  ه یگذاشتن؟  یچ ی و برا یگوش   نمیاصال بگو بب ؟ ی گی_تو که راست م
 حال خودمو بپرسه  خوادیم ی کی تکان دادم و گفتم:  یتمام سر یکالفگ ؟بایاحوالمون بش

 ست؟ یخسته کننده ن ه،واقعایروز گر هر

   رهیم ادمیاسم خودمم   یاوقات حت یگاه

 قهیپنج دق ی شده برا یکجام؟ اصال چرا هستم؟دوست دارم نباشم !حت م؟یک  دونم ینم
 . رمی بکشم و حس آرامشو در بر بگ  قیو نفس عم نیراحت سرمو بزارم زم 

 سکوت کرد کوشا

 و فقط گذاشت حرف بزنم   دیدردم را فهم 

 کنم.  هیبگذارم  و گر  شی شانه ها   ی را هم داد که دوباره سر بر رو نیفرصت ا یحت

 . کردیبود؛درک م دهی فهم کوشا

 !  دیفهمیم  دوی شنیبود و حرف دلمو م دهیکش درد

 کمکم کند قت،یکردن حق دایپ ی برا تونستی بود که م یکس تنها

ناتوانم،دگر   کنم یبار حس م نیرا به گردن گرفتم که ا  می تمام کار ها  ییمدت تنها نیا در
 بودم  ازمندیندارم.به گرفتن دستانش ن یینا

 .کندی مطمئنم که کمکم م کی بودم؛ول عاجز

 را نوازش کرد و گفت:  میموها فشیلط دستان



 از جنس درد   ی آرامش 

 
197 

 

چشماتو   ،ی از همه چ غیبا نوازش دستام بخواب.در  یکه گفت ییا  قهیاون پنج دق االن
وهاتو لمس  من مامان بزرگت و مامانت م  ی که به جا ییخوبت فکر کن،روزا  ی ببند.به روزا

 کردن یم

 فکر کن، بخند!  نایا به

 که برات ارزو شده رو خودت براورده کن.    ییا  قهیپنج دق اون

 هستم !  ،منیست ی؛تو تنها ن کنمی...کمکت میفهمیم تویبهت واقع  دمی م قول

 ! یرسیم ی خوای که م ییز یباش...مطمئن باش به چ ی فقط خوب باش،قو تو

 

 ...آرامش

 است... یپر مفهوم ی  کلمه

 آرامش.   ی!فقط اندک  آرامش

 !  باستیفقط با وجود آرامش ز  یزندگ 

به تو فرصت درست فکر   کند،آرامش ی آرامت م  کشد،آرامشیخنده را به رخت م آرامش
 ...دهدیکردن م

 !  آرامش

 دغدغه ام؟کجاست؟  یآن لحظات ب  م؟کجاستیآن آرامش کودک   کجاست

 خواهم ی ش مآرام  ی،اندک یفقط اندک  ایدار دن از

بلند    شودیم ی شود؟روزیمن هم م  بینص یآن آرامش روز   ایآ  کنمیبا خود فکر م گاه
 بدهد  هیباشم که خود آرامش را به من هد  یبخندم؟کنار کس



 از جنس درد   ی آرامش 

 
198 

 

 است؟  دهیآن  شخص من را ببخش  ایآ

را سرزنش  خورد؟خودیم کند؟غصهی وجود دارد که مدام به او فکر م  ییا یرو داند یم اصال 
 داند؟ ی م ایرسد؟آیم  انیبه پا  هیشروع و با گر هیو روزش با گر   کند؟شبیم

 .ردی گیام م خنده

سر و صدا باشد،   یکه ب یمکان یعنیتنها بودن ،  یعنی آرامش  کردمیفکر م  روزید  نیهم تا
 .کردمیو خودت! نه،اشتباه م یخودت باش  یعنی  میبگو  یاگر بخواهم کل

 ! ستیها که ن نیبه ا  آرامش

 یکه حت  یبدهند که خود منبع آرامش هستند؛کسان هیبه تو هد توانندی م یرا کسان آرامش
است آرامش   نیجهان به تو آرامش را منتقل کنند.ا ی جا نیدر بدتر  یشهر و حت  یدر شلوغ

! 

 من آن آرامش را دارم؟ ایآ

 ا؟ ی_رو

 ا یرو

   ؟یی دختر کجا 

 نجا یا  ایگذاشتم و بلند گفتم:تو اتاقم کوشا ب  ییو خودکارم را گوشه ا کاغذ

 اد؟یدو فنجان به سمتم آمد : چرا صدات در نم با

 خنده جوابش را دادم...  با

 گرفت :بفرما  می قهوه را روبه رو  ی از فنجان ها یکی

 دستانش گرفتم و آرام زمزمه کردم: ممنون  از
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 .دیاز قهوه را نوش  ییتخت نشست و جرعه ا ی رو م،بری به رو رو

   دهیم گاریس  ی با غر گفت:دختر کل خونه بو سپس

 کردم. دی تکان دادن سرم حرفش را تا با

 که دهانش پر بود گفت:نکنه... یهنگام

 لیدل نی را به من بزند به هم گاری س دنیقطع کردم تا مبادا انگ کش عایرا سر  حرفش
 کشه ی مدام داره م شبهی گفتم:هاتف از د

 کمد کنارتخت گذاشت و گفت:اهان   ی فنجانش را بر رو کوشا

 گم یو م  کنم یاوقات با خودم فکر م یگاه یدونیو گفتم:م دمیکش یآه

 هاتفم عاشقه!  خوب

 بزنه؟؟  تونهیم  ییعشقش دست به چه کارا ی عاشق برا هیکوشا ، بنظرت

 اره یهمه کار کرد که منو بدست ب اون

 ست عاشقا  و من و هاتف ه  نیب  یفرق هی اما

 رنی میهم م ی عشقشه هر دوشون برا عاشق،عاشق

 اما

 دوست داشتنش اشتباهه!  هاتف

رو  گاریچند تا دود کردن س نیکه دوسش نداره،ا  کنهی خرج م یمحبتش و به کس داره
 ...شهی! آدم نابود مچیحرص خوردن که ه

  الیخیگفت: ب  دهی طرفه بودو زخم د کی هاتف بود؛ مانند او عشقش  هی که خودش شب کوشا
 موضوع!  نیا
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  خواست ینم  کنیدارد؛ول الیاز منو هاتف،فکر و خ شتری ب ست،اتفاقاین یالی خیاو آدم ب بگمانم 
 کند.  دایخاتمه پ ختنشیبحث به اشک ر  نیا ی ادامه

 _بلند شو بلند شو دختر  

 تب کنم.فاصله بلند شم خونه رو مر  نیبه خودت بکش،منم تو ا یی دست و رو هی

 

  دهیمرتب چ زیم ی رو ی ها لی ها کامل پاک شده بودند؛وسا  شهیو ش ز یم ی و خاک رو گرد
 و... زنند،تخمه،شکالتیکه انگار از دور به تو لبخند م ییها  وهی،می نیریشده بودند؛از جمله ش

 آشپز خانه رفتم.  به

به جوش آمده بود و قل قل   یبزنم.کتر یخوش غذا من را وسوسه کرد که انگشت عطر
 کرد؛ یم

هم   ی را رو  شینشست؛سپس پاها  یناهار خور زیم  یصندل ی را دم کرد و رو ی چا کوشا
 شی گذاشت و گفت:آخ

رفتم و  شانه   کشی است ؛نزد ده یها را کوشا کش نی ا  یرفته بود که زحمت تمام ادمیکل  به
 کردم. را لمس شیها

 زبان آرام گفتم:مچکرم  ریز

 را در دستانش گرفت  دستانم

 ! یکه هست یبا لبخند زمزمه کردم:مرس سپس

  یامد گفت: دختر من از گشنگ یقاروقور کردن شکمش م ی صدا یکوشا که انگار 
 م؟ ی لقمه بخور هی ارن یم  ف یتشر یمحترم ک   ی آقا  نیمردم،پس ا 

 بود و وقت شام....  شب
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 نبود !  یبود و هنوز از هاتف خبر شب

 ز یم  دنیزدم و شروع کردم به چ  یالیخیرا به ب خودم

 ؟یکنیم کاری آخر به زبان آمد و گفت:چ کوشا

 م ی باهم بخور ادیکن اون بنده خدا هم ب صبر

 ینیبش  شهیو گفتم: رشته پلو دوست نداره،حاال م دمی بشقاب کوب ی حرص قاشق را رو  با
 م؟ ی بخور

 که هاتف عاشق رشته پلو بود... یحال در

کردن قاشقم آخر کوشا را به زبان آورد و  یپر و خال  یه کردمیم  یباز م یبا غذا  دائم
 ؟ یگفت:نکنه شما هم دوست ندار

 بود  هیاز سر کنا  حرفش

 بخورم.  یاندک  توانسم یکور شده بود و اصال نم می اشتها

 برخاستم  می و از جاها دمیرا کنار کش بشقابم

 ؟ یخوریدختر چرا نم  شدی_چ

 سکوت جوابش را دادم.  با

 .گرفتیو راه تنفس من را م  دادیم گاریس ی بو ی خانه انگار ی محتوا

   کردمیفوت م   رونی را به ب می نفس ها  یسخت به

 به سمتم آمد. یحال من پنجره ها را باز کرد و با آب خنک دنیکوشا با د  نکهیا تا

 شد  خانه باز  در

 ...دیبه هاتف کرد ؛اما جوابش را نشن ی سالم آرام کوشا
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 .دمیمبل دراز کش ی تمام رو یحال ینداشتم،با ب  ی که حال چنان مساعد من

 بردیفرو م  یقیمن را به خواب عم  شدویدستانم توسط کوشا با گالب مالش داده م 

 شدم.   داریهاتف ب ی خواب ناز، با سرو صدا از

 به سمتش رفتم:  دیو سردرد شد  جهیسر گ با

 _کوشا کجاست؟ 

 خسته بودو خش دار  میصدا   صوت

 داد زدم: گر ید بار

 کوشا کجاست؟  گمی_م

 بود  گاری س دنیدر حال کش 

 .... یپرت شد و لبانش خون گاری س بایلبانش زدم که تقر ی رو گاریدستانم را به س محکم

 نبودم. مانیاز کارم پش  اصال 

 کردم  رونشیبا چشمان گرد نگاهم کردو گفت:بلبانش بود؛  ی رو دستانش

 نه زبانم آرام و قرار داشت نه دستانم؛ گرید 

 شد.  ریخرد خاکش  بایزدم که تقر زیم ی اراده بر گلدان رو  یب

 ؟ ی کرد رونشیب ی_چرا نصف شب

 نداره. ویکس نجا یدوازده شبه؛اون ا ساعت

  قتیحق ی ترسیبدبخت؟چون م ی کرد رونی از حرص اونو ب دی ،زورت به من نرس ی بود عاجز
 ازت دور شم؟  شتری بدتر ازت ضده شم؟ب یترس یفاش شه اره؟م

 دورم!  االنم
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 توام ،نه!  ی عاشق دلخسته  یعنی  میکنی م یسقف زندگ  هی  رینکن ز  فکر 

 االنشم قلبم ازت دور فقط جسم کنارته....   من

 کن  ا،تمومشی_بس کن رو 

 . میکن مونویبزار زندگ  ن یبش می هم شی منو تو پکه   شهیسه سال م داره

 کمه؟  مون ی ن،چیبب

 و....  ن،شرکت ی ،ماش خونه

 ! نیببخشه هم ی شاد  مونیکه به زندگ  می خوایکوچولو م ینین هی  فقط

 ؟ یکن دای پ قتویتا حق  یزنیزور م یدنبال عشقش تو چرا دار ومدی پسره عارف ن اون

 اون کوشا ذهن تو رو شست و شو داده  دونمیم

 .ی نزد زایچ ن ی و ا  قتیبارم حرف از گشتن حق هیچند سال ،  نیتو ا وگرنه

 دوست، دشمنن !  یگی که تو بهشون م یینا یا ایرو

 . کردی م یلبخون می هاتف داشت برا ییو گو  دمی شنینم ییزی که اصال انگار چ من

 کنم یرا حس نم ی درد چیدستانم غرق خون است و من ه دمیآن لحظه بود که فهم  فقط

 شدن دستانم شده بود.   یکه به گلدان زده بودم؛ باعث زخم  یمحکم ی ضربه  با

 چه شد که از حال رفتم... دانمیخون در دستانم،نم دنید با

 

شدم؛فقط آن لحظه دوست داشتم کوشا کنارم باشد؛با نبودش احساس   داری خواب ب از
ام را بردارم؛ آنگاه بود   یکمد بغل تخت،گوش ی .تا خواستم از رودمیچش  یم رشت یرا ب ییتنها
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  یام...درنگسر خود آورده  ییشب چه بال   دمیدستم شدم.حال فهم یچی باند پ ی که متوجه 
 . گرفتمکوشا را  ی نکردم و شماره 

 داد:جانم عایبوق جوابم را سر  ن یخوردن اول با

 بال  یلبخند جوابش را دادم: جونت ب با

 ؟ یمکث گفتم: از دستم دلخور یبا کم بعد

 ؟ ییگفت:نه بابا چه دلخور  یتفکر چیه بدون 

فکر من   دونهی است !چون خودش م دهی و در دل گفتم:چقدر فهم دمیکش یقینفس عم کی
که  ارهیبه روم نم  یحت ای کنهیهم از هاتف گله نم  یی مسائال هستش؛ اصال ذره ا نیا ریدرگ 

 کرده.  نشروی هاتف از خونه امم ب

 ا، یرو  یسکوت من شد و گفت:راس ی  متوجه

 ...رانیبعد از ظهر، پرواز به ا  ۶فردا ساعت  ی گرفتم برا  طیبل

 گفتم:واقعا!   جانی ذوق و ه با

 ط ی بل دونهی ادامه داد:اونم نه  سپس

 اد؟ یباهام ب یگفتم: مگه قراره ک  عایسر

 ؟ ی خواستیگفت:مگه کمک نم  تی جد با

 ...قتیدنبال حق می ری من تو باهام م فردا

 ...قتیحق ی به سو شیگفتم:هورا،پ  جانیرا مشت کردم و رو به باال بردم؛ با ه دستانم

شده بود و مشتش کرده بودم ،حس کردم؛  یچ یکه باند پ یسوزناک را در دستان ی درد
 آمد: آخ   رونی از سر درد از حنجره ام ب یی صدا
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 ا ی رو شدی:چدیچیپ  می انگران کوشا در گوش ه  ی صدا  امواج

شود اما خود را کنترل کردم و با لبخند گفتم:من   ریاز سر درد ،کم مانده بود سراز  می ها  اشک
 نشده گلم  ی زیخوبم، چ

کامل برخاستم و   ی...با انرژمیامروز تمام ساعت را در کنار هم بگذران  م یقرار گذاشت سپس
 شروع به آماده شدن،نشدم. 

 رفت و دائم خانه دوستانش بود. ینم یچند روز به شرکت درست و حساب نی ا هاتف

 !  ستی هم مهم ن ییذره ا ی حت می بگو یکل بزار

کردن در دل  ادهیگله کردن و پ  ی برداشتم اما نه برا ی کاغذ گرید ی برخالف روز ها  امروز
 ییت تنهانوشتم که در غرب  ی را با خود به همراه دارند؛از داشتن کس ی که امواج منف ییها
 : میها  ییهمدم تنها ی تو ا ی برا سمینو یکنارم ماند...خودکار را برداشتم؛ م میها

به تو آرامش   عتیطب دنی پرندگان و د کی ج کیج ی صدا یاوقات حت یگاه
 دهد؛یو تنها بودنم به تو آرامش نم ییدهد؛تنها ینم

 ... اما

آرامش را ناخودآگاه به تو منتقل   ند؛ینشی م  تیحرف ها ی منت پا یشخص که ب  کی  بودن
 کند یم

  نیبا ا ز یاز غم و خود ن یبا کوله بار نمینشیمن هستم ؛من م دی گوی آرامش به تو م نیا
 ...کشمیتو را هم به دوش م ی کوله بار، درد ها

 !  رمیمن بم نکهیمگر ا  یستیتو تنها ن  دیگو ی آرامش م نیا

 . کندیشتن را به تو معنا مدوست دا نیآرامش، همچن یواقع  ی آرامش  معنا نیا

که انگار  دیتو را دوست بدارد و بگو  یبا تو نداشته باشد؛اما دل یآن شخص نسبت تواندیم
 کنارم...  یخداوند در سرنوشتم نوشته است من باشم کنارت،تا تو باش 



 از جنس درد   ی آرامش 

 
206 

 

دوست دارم سخن   میافتم ؛اگربخواهم راستش را بگو  یم حهیمامان مل ی صحبت ها ادی
 حک کنم  ییرا با گوهر ناب در گوشه ا شیها

 ! قی رف ی دل خسته  ی برا  می باش  یتا مرحم م ی : ما آمده ا گفتیم

 ! قیرف یدل خوش  ی برا میباش یدلقک م یآمده ا  ما

 !  قیرف یدل گرم ی برا می باش ییا بانهیپشت  م یآمده ا  ما

را  یزندگ  یواقع ی ه ما معناکه ب میکن یدوست داشتن کسان ی خود را فدا م یآمده ا  ما
 !قیرف ی ... ادهندیم

 

 خانم گل  ای _به به رو

 . نمیبهتر ی کردم؛سپس گفتم:گل برا مشی زدم وشاخه گل را تقد یچرخ

 قلبم... ی برام دردونه یتو خودت گل ایرو  ییرا از دستانم و گرفت و گفت:وا گل

  شی برا  ی را گفت که آن لحظه فکر کردم تا به حال،کس شیاز ته دل حرف ها  یانقدر
   نیرا بالعکس کنم ؛بخاطر هم یزشیانگ ی نخواستم فضا یاست! اندک  دهینخر  ییا یهدا
 نکردم که شب در کجا مانده است؟  یسوال

 را ندارد پس در هتل مانده بوده ... چکسیه نجایکوشا،او در ا  یقبل ی بنا به صحبت ها  اما

سخت گفتنش،قدم زنان،قدم زنان   ن یری و ش  انیپا  ی ناز وادا،با محبت ب  یبعد از کل خالصه
 به همان پارک !   م ید یو رس می راه رفت

و  می م،خوردیمزه در آورد یبامزه و ب ی ،دلقک ها  می دی و خند م یدر پارک گفت آنقدر
و   می افتیو در آخر لحظه را   م،یکرد  فیو ک  می د یم،د ی دی و رقص میگرفت  م،عکس ید یپاش
 ....مید یابیدر
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 ...اوردیرا به حرکت در م شیشتابان زمان تند و تند،با عجله ،عقربه ها گذر

 نمانده است. قتیتا حق ییزیگذرد...چ یاز بعد از ظهر م ساعت

عشق  ی در کنار هاتف بمانم و دانه   م،یانیپا ی تا آخر نفس ها کندیم ن ی تع ایکه  یقتیحق
هاتف را در دل گسترش دهم و به سراغ عارف برم تا   ی  نهیک  ایدر دل بکارم؛ زیرا خود ن

 طلب آمرزش از او بخواهم. 

را به حرکت در   شی عقربه ها عایعجله دارد و سر   قتیحق دن یفهم ی زمان هم برا  یانگار
 ... اوردیم

☆☆☆ 

 شد..  صبح

 کند یفرق م می دگر برا ی صبح ها  ی ایکه بقا یصبح

 ور به آن ور،  نی.از ا کنمی مدام خانه را متر م ندارم و یو قرار  کنم؛آرامیرا جمع م میها  لباس

و   نگرمی م رونیپنجره به ب کنم؛ازی و خاموش م کنمیرا روشن م ونیزی قرار که تلو یب انقدر
 . خوابمیم بردویدر ساعت سه ظهر خوابم م کنم؛ویو فکر م خوانمیم نم؛کتابینشیم

 کند؛ یم  داریدر من را از خواب ب دنی کوب ی صدا

 ساعت به شش مانده بود.   نگرم؛خوشبختانهیبه ساعت م ینگران با

 و ناخودآگاه من را به طرف در کشاند. افتیدر شدت  دنی کوب ی صدا

 ...دی کوبیباز کردن در،کوشا مدام م یلحظات آخر تا

 تمام گفتم:چخبره؟  یکالفگ با

 خانم خوش خواب؟  ی _خواب بود

 اره  یعنیمن من کردن گفتم:نه  با
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 فرودگاه. می زود برس م؛ینکن ر ی باش تا د عیط سرنداره فق  بی_باشه ع

 افتادم و به اتاق رفتم... ییزیچ ادیتوجه کنم،  شیبه حرف ها نکهیا بدون 

 به نوشتن:  کنم یم  شروع

 ...رومی)م

 رفتم !  رانی از ا یکه سه سال قبل بدون خداحافظ همانطور

 روم یم شهی هم ی برا  ای گردمی بر م ییبا خوشرو ای

 خداحافظ...( یعنی امدمیفراموش نکن که اگر ماندم و دگر ن اما

 ...!ایطرف:رو  از

 

 کرده است:  ر یتغ ی ادیز ی زهایسه سال ،چ در

 ! آدم ها... ی ،ساختمان ها و حت،مغازه ها ها ابان یکوچه ها، خ نام

در خاطرات سال   ی و غرق شو  یاست،بعد از سه سال شال به سر داشته باش یبیعج حس
 گذشته!  ی ها

 ...ی دیدو  یو م ی دی دو ی کوچه ها م نیکه در هم یی ها سال

 .ی رانندگ  ییراهنما ی از کالس ها  میتا جا نمان می دی دو یدر دستان عارف،م دست

  یچند فراموش شدن کنم؛هریو فراموش نم اورمیم ادی  سپارم،بهیم ادیها را به   ن یا تمام
 . ستین

 !  اریوخاطرات و حسرت بس  یمان یم تو

 شال را فراموش کرده بود، بلد نبود درست سر کند.  دنی که کامال پوش کوشا
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 رو سرم  مونهینم نیا  ایرو یی:وازدیغر م مدام

 خوره؟ یشاله سر م چرا

 کج و کله شال را در سرش نگه داشت... جا، یب ی غر و سوال ها یدر آخر با کل و

 را شکست:  سکوت

 خانم  ای_رو

 خانم را کوبنده گفت که خنده ام گرفت:  ایرو یجور

 _جانم 

 م؟ یرسیم ی_پس ک 

خودمان را   ی تا نام کوچه  کردمیسر کوچه ها نگاه م ی همانطور که داشتم به تابلو ها من
 صبور باش دختر   کمیکنم؛گفتم:   دایپ

 ... نهیافتاد و گفتم:آخجون هم نی رالمومنیام ی را گفتم ناگهان چشمم به کوچه   نیا تا

 ! می که انگار در آلمان هست می دی با کوشا دو یجور

 . میدادی نم تی هم اهم  یاز سرمان افتاده بود و اصال اندک  شال

 ها چشمشان به من و کوشا بود  هیهمسا تمام

 ا یاز آن ها من را شناخت و گفت:رو یکی یانگار

برنگشتم تا صورتش را نگاه   یپچ کردن؛حتشروع کرد به پچ  شی با خانم و کنار بعد
 . دمیرس مان یمی به درکرم رنگ قد نکهیتا ا  دمی دویکنم،همانطور دائم م 

 بابا مسعود در خانه نبود. نکهی.مثل ادمیکوب دررا

 خانه مان را هنوز داشتم؛هنوز هم قفل در همان است.  دیکل
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 درب باز شد.  د،یدور چرخاندن کل کی  با

 ...خاطرات

 ...اط یح

 . .. دمشی پرستیکه عاشقانه م اط یکنج ح ی  باغچه

 ...دادمی و به رسم عادت آب م شدمی م داری صبح از خواب ب  میعشق گل ها  به

 برگشتم.  شی ،از خاطرات چند سال پ م یخوردن دست کوشا به شانه ها  با

 ه؟یک  ی برا  لچریو  نیا  ای_رو

 . .. می زندگ  ی خاطره  نی به دردناک تر  شومی اما دوباره غرق م و

 نازخاتون... لچری اط،ویکنج ح ی  چهیقال

 تکان داد؛ ی و دست ستادی ا می رو به رو کوشا

 کنم.  یقرمز رنگ حوض نگاه م ی ها   ی،به ماه ییتوجه ا چیمن بدون ه و

 داخل؟  یبر ی خوایبلند شد:نم ش یکوشا صدا که

 برام مرور شه بعدا ! اط ی ح ی بغض گفتم:بزار خاطرات محوطه  با

 نشست.  اط یکنج ح ی  چهیقال ی کالفه رفت و رو کوشا

 نازخاتون بود  یشگیهم ی کردم: اون جا نگاهش

لمس   زنه،هنوزمیاونجا نشسته ؛من کنارشم، داره موهامو شونه م کنمیحس م هنوزم
 . کنمی موهام حس م ی تارا ی دستاشو ال

 بعد رفتنشون شد قبرستون... اط یح نیا

 فقط برام موند  نایکوشا، بعد رفتنشون ا  نگاه



 از جنس درد   ی آرامش 

 
211 

 

 ...یشگیاشک هم هیبغض،  هیدردناک، ی خاطره  هی

 داخل   میبر  ایب گهی _آخ دختر طاقت اشکاتو ندارما،بسه د

 کن  هیدورم اونجا گر  هیداخل   می بر ایبا خنده گفت:ب سپس

 و به سمت داخل خانه روانه شدم. دمی کش میگونه ها ی بر اشک رو یتمام دست ی قرار یب با

 

شو کمک    ار،بلندیچادر نمازمو ب ایشام حاضره،رو  امی:دخترم بدیچیپ یدر گوشم م ییها  صدا
 ...نمینازخاتون کن دختر نازن

 دادم . هیرا محکم گرفتم و به در اتاق تک سرم

 نگران کوشا بود که مرا خواند:  ی صدا

 ا ی_رو

 خوبه؟  حالت

 آب آورد.  وانی ل کی  می با هول و وال به آشپز خانه رفت و برا کوشا

 را کنار گذاشتم. وانیو ل دمی نوش ییا جرعه

 نامه اش تو اتاق خودش باشه.  تیوص دی اتاق نازخاتون شا م ی_دستاتو بده من، بلندشو بر 

  نجایبه ا یچه کار  ی برا دمیبردم و آنگاه بود که تازه فهم یکوشا پ ی لحظه به حرف ها کی
 امآمده 

 برخاستم و به سمت اتاق نازخاتون رفتم  نی کوشا از زم یاری با

 اتاق ،پخش بود.  ی عطر خوشش در محوطه  ی هم بو هنوز

 رفت...  میها هیاش داخل ر ی خوش عطر گل محمد  ی ؛بو دمیکش ینفس
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 شروع کرد به گشتن  کوشا

 فرش را هم نگاه کرد.  ریکمد بغل تخت را گرفته تا ز ی کشو ها تمام

 !نبود. ییزیچ اما

 ست ی ن ییزیکه چ نجایکالفه نگاهم کرد:ا کوشا

 جا ها باشه  ن یهم دی _چرا با 

  هی ی آقاجون و بابامم تو  ی ها یادگاری ینوشته هاشو،عکسا رو،حت شهی هم نازخاتون
 اسرار منه!  ی صندوقچه   نیا  گفتیو م زاشتیصندوچه م

مکث، در کمد لباس نازخاتون را باز کرد ؛با چشمان برق زده نگاهم کرد و    یبا کم سپس
 .نجاستیاسرار ا  ی اون صندوقچه  ایگفت:رو 

 ، خودشه !  رهیت ی به رنگ قهوه ا یکیکوچ ی تر رفتم تا مطمئن شوم:صندوقچه  کینزد

 گذشته !  ی بار چندم رفتم به سال ها ی به در صندوقچه وصل بود.برا  یکوچک قفل

 پدرم من را به اتاق آورد:  یسرباز  ی نشان دادن عکس ها ی بار نازخاتون برا  کیکه  یسال

 دخترم  ای_رو

 _جانم  

 باباتو بهت نشون بدم  یسرباز ی عکسا ای_ب

 ی را از جعبه  دشی باز کردن قفل ،کل ی گذاشت و برا  نی زم ی بود که صندوقچه را بر رو  آنگاه
 بغل تخت برداشت و قفلش را باز کرد.  ی کوچک داخل کشو

 م؟ ی کن کاریزد و به حال برگشتم؛سپس گفت:حاال چ  یبشکن کوشا

 بغل تخت. ی اونجاست،کشو دشیانگشت اشاره به آن گوشه اشاره کردم: کل با
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 .بدانم و نابود شوم خواستیدلم نم یسخت بود که حت  میچنان برا  قتیحق دنیفهم

شده    دهی چیپ ی که دورش روسر ی رو کرد و در آخر کاغذ ریرا ز صندوقچه  لیتمام وسا  کوشا
 .ایزدم و گفتم: خاک تو سرت رو  میشانیبود را باز کرد.نخوانده با دست به پ

 ونهی:خدانکنه ددی لب گز کوشا

 ندادم؟  صی _من چطور دست خط نازخاتون و اون موقعه تشخ

شروع به خوانندنش کنم  به اتاق خود رفتم؛کنج به کنج خانه پر بود از خاطرات    نکهیا قبل
 ...یکودک 

بودم؛   دهی را کش  یبچگانه گنجشک یلیخ آن بوم که  یها،حت وار،عکسید  ی رو ی ها نوشته
 بود.  واری د ی بر رو

 پنجره!  ی ها شهیش ی باران ،بر رو  ی قطره ها  ی و غبار،لکه ها گرد

 نامه!  تیخت نگاه کردم؛وصت ی تعجب به کاغذ رو  با

 تخت بود.  ی بعد از سه سال، هنوز هم بر رو  همانطور

 ومده؟ یبابا مسعود اتاق ن  یعنیذهن گفتم:  در

 ست؟ ی امروز جمعه ن ست؟مگهین یچرا ازش خبر شه؟اصال یم مگه

 .انداختم..  یتخت نگاه ی رو ی در دستانم و به برگه  ی تکان دادم و به برگه  یسر

 برگه در دستانم را باز کردم اول

 را نوشته بود:  یخیابتدا ،تار در

۱۳۹۴/۴ /۱۳ 
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 . .تولدم نوشته است.  حه،روزینامه را بعد از مرگ مامان مل تی وص نی ا درست

 .کندیکه انگار خودش صحبت م یکنم؛طوریبه خوانندن م   شروع

 ا ی)رو

 نم ینازن دختر

 مونم یمن م حهیبعد از مل دونمیم

 اما

 .میزود رفتن ای  ری و د منم

 و خاطرات تلخ!  مونهیخونه م  نی منم ا بعد

خانم    هیو مرض حهیمنو و مل ی دختر قشنگم، تنها آرزو یدونیدلبر.م  اری هیو   یمونیم تو
 ه؟ یچ

 عروسشون عارف بشه دامادمون! یبش تو

 تو رو دوست داره. ،اونمی که عارف و دوست دار دونمی م نمیا

 ! دهی لوتون م عیبرق تو چشماتون سر شهیهم چون

  شهیعارف برات هم داداش م شهیبرات مامان م ه ی،کنار هم،باهم،مرض  نیشیم خوشبخت 
 .شهی م قیهم رف

دوست دارن،از اون   یونی هما ی و هم آقا هیمرض د؛همی شیم یخوب ی باش خانواده  مطمئن
 مهم ترم عارف دوست داره! 

 دخترم؟ 
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اگه عمرم تا قبل از   ایرقصم؛یشم؛میبلند م لچریاز و  تی و تو عروس مونمیخودم زنده م ای
 . دمیو تو آسمونا براتون دست تکون م  رمیازدواج تو باشه،م

 آخرم:   حرف

از  چوقتی.هکنمینبودم؛بدون تو آسمون دارم به تو نگاه م شتیباشه اگه پ ادتهی
ازدواج نکن اما   یشیبا عارف خوشبخت نم یکنیاگه فکر م  یدست نکش؛حت تی خوشبخت

 !( ی بخند شهیکن که هم یکار

 .رومی م اط یبه ح انی چکد؛با همان چشمان گر یکاغذ م ی اراده بر رو یب می ها  اشک

 : دی ایدوان دوان پشت سر من م کوشا

 .زنهیداره زنگ م ا،هاتفی_رو

و با همان بغض در   کنمیآسمان نگاه م  رم؛بهیگی را با حرص از دستانش م یگوش
 .دهمی م را م،جوابشیگلو 

  ای نگرم؛گوینشسته ام و به آسمان م اط یح کی سرام ی که بر رو یلرزان، طور  ی صدا با
 : کشمیم  ادیدهد؛فریو با اندوه سر تکان م ندیب ینازخاتون مرا م

 ! بخشمتی نم هاتف

 

رو قطع کردم.به  یبزند،گوش یکرد،حرف ی ؛که خود را آماده م دمینفس گرفتن هاتف را شن تا
 زدم و سپس خطاب به کوشا گفتم:  یدست و صورتم آب

 عارف. شیپ می بر دی _با

 خونش کجاست؟  یدونی_م
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ما  ی بغل دست خونه   نایخانم ا  هیمرض ی زدم و گفتم:خونه  شانمی پر  ی به موها یچنگ
 بودش 

 ه؟ یخانم ک  هیو گفت:مرض د ینفهم ییزیمن چ ی صحبت ها از

 _مامانش 

 ؟ یخانم روبه رو بش هیبا مرض ی خوا یم یالن چجورو گفت:ا  دی کش یپوف

 ...دونمیدونم،نمی تکان دادم و گفتم:نم یسر

 ... خود را پرت کردم به سه سال قبل  ناگهان

  نوی ا  گفتیم شهیبود.هم دهیخر  نی دو کوچه اون ور تر زم ندمونیآ  ی عارف برا ادمهی
 برق!  ری بغل ت نیادمه،زمی.درست  میکنی م یو زندگ  می سازیم

 آمدم. رونیبه ب اط یح از

 .امیصبر کن منم برا بست و بلند گفت:  اط یکوشا در ح 

گوشم   ری آرامم کند و ز  توانستیم یکه فقط آغوش گرم کس زدیچنان تند تند م   قلبم
 ! کنهیبخند نازخاتون داره نگاهت م ،یهمه چ ال یخی:بدیبگو 

 .دمی به کوچه رس تا

 توجه مرا جلب کرد. نبیگفت و گو عارف و ز  ی صدا

 ؟ یمامانی :حاضراوردیچهرش داشت و ادا در م  ی را در جلو ی خرس کوچک قرمز عارف

 زد:بله  ی لبخند نبیز

 پسر؟  ای:عارف به نظرت بچمون دختره دیپرس سپس
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خوشگل   ینجور یبه مامانش بکشه، هم یخدا بخواد،اما اگه دختر شد ؛کاشک یهر چ  زمی_عز
 ! و ملوس

 کردم. دم،بغضی هم د  ی آن دو را دست در دستان هم،شانه به شانه  ی اراده وقت یب

 کرد!  لیام را به اشک تبد  نب،بغضیشکم ز  دنید  یحت شان،بچه،دخترویها  حرف

 آرام به طرفشان رفتم... 

 به من مات ماند.  نبیتازه کند.نگاه عارف و ز  یتا نفس ستادی کوچه ا  ی ابتدا کوشا

 . دمینشن چکدامشانیلب گفتم؛جوابش را از ه ریز یسالم

 . دی گوی م ن یلب ناسزا و نفر ریمرا شناخته بود و معلوم بود ز  نبیز

.عارف که اصال حواسش به  دی دی م بهیو غر شناختیمن را نم یدر هپروت بود؛ انگار عارف
   نبیمن نبود گفت:ز

 نثارش کرد. نب یرا ز  یظیغل جانم

 ان خودش آرزو کردم و حسرت خوردم.لحظه صدا کردن اسمم را از زب کی

 ها.  تهی وقت سونوگراف گهید  قهیدق ستی شو،ب  نی_سوار ماش

 گفت:باشه  یزی لبخند تمسخر آم با

 خانم کار آموزته؟  نی ا نبی_ز

 بغض گفتم:عارف منم، نگاه کن.  با

 برو  نجایدم گوشم زد:از ا ی لی با شدت س نبیز

 ندادم و گفتم:عارف؟  یتیاهم

 . دمینشن یجواب
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 چرخاند. یرا م نی ماش چی بود و با بند انگشتش، سو  نیپا  سرش

 بلند گفتم:عارف با توام  دوباره

 چشمانم نگاه کرد و گفت:شما...؟  به

 بر سرم آوار شد!  زیلحظه  انگار همه چ کی

 : دیچیپ  می در گوش ها  حهی مامان مل ی ها حرف

 ادامه داد....  د یرو فقط با  عشق》

 ؛ی و برگرد یترکش کن یوقت

 ! شناستتینم گهید

 《کن... باور

 

 حق...  ایشد... تمام

 ...یزندگ 

 .میکلمه بحث کن نیراجب ا شتریب  یکم دیایب

عاجزانه در   اریپنج حرف، بس نی ا انیما م کن ی،ولی پنج حرف ستیکلمه ا  یزندگ 
و درست    میشو یرا متوجه نم یزندگ  ییواقع ی معنا نیچگونه؟چرا؟ ا  میدانی م؛نمی تفکر

سخت و   مان یبرا  یلی مسئله خ  نیو ا  م؛ی ستی کردن را بلد ن یزندگ  مانیاها یهمانطور مثل رو 
  میکنیم ی را پل ی و نقش قبل م یدو ی م مانیال زندگ ی سر ی شوار است.مدام دنبال قسمت بعد

.گاه  می نگرفت ادیکردن را   یاوصاف فعال زندگ  نیبا ا م؛یکن ی امروز هم همانگونه باز ییکه گو
با خود  م؛گاهی بریلجوجانه که از انجامشان لذت م ی تکرار کار ها ی عنی  یزندگ  میگو یم
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 ی کردن اوقات به نحوه  مش،پرو آرا  شیتنوع،آسا  یعنی  ی! زندگ یسخت در اشتباه  میگو یم
 احسن.

..نه..ما م؟نهی بلد یان را به درستاحسن،پر کردن اوقاتم ی ما به نحوه  ای ...آی اما سوال بعد و
کردند  یراحت تن از زندگ  یلیو خ می موضوع را متوجه نشد نیدرست هم  یدر زندگ 
را با   دهیعق  نی ا خواهمیدارم؛م م ی در زندگ  دهیعق کی نظر و  کی. میباخت ده یو نجنگ می برداشت

کرد   یانجام دادن آن زندگ  انیباز م  شودیکه م یتنها کار  میگو ی.من مارمشما به اشتراک بگذ
در   ییصدا ها یخوانیآن کتاب را م یو اوقات را پر کرد،کتاب خواندن است؛چرا که تو وقت

  یو زندگ  یری گیداخل آن کتاب قرار م ی ها تیگوشت زمزمه و در حاالت تک تک شخص
سفر با   نی م؛ایسفر کن دیا ی.بیکنیم شهی ندو گاه ا ی خندیو گاه م یی گر ی و گاه م یکنیم
 ی ها  تی سفر با شخص نی است که تو در ا نیدر ا کند؛فرقیدگر فرق م ی سفر ها ی ایابق
 . ی شویمردم آشنا م  ی کردن ها یاز زندگ   یو با انواع یبر یرا به سر م یزندگ  ی ادیز

  دیسی و بنو د یرا:بخوان تانیبا ارزش زندگ  ی لحظه ها دیپر کن نگونهیا نی به بعد ا نی از ا پس
 . دیکن یرا زندگ  یو زندگ  دی و برقص

 _نوشت ای#سان
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