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خاص   ییبایز یاز زندگ  ی که در هر برهه ا بایز یرا در قالب دخترک  شی خدا فصل ها انگار
اش  یباران ناگهان ی ، آوا گوشینوپا و باز  با،یز یخود را دارد خلق کرده است. بهار به دخترک 

 ی ا هیکوبد. و ثان ی م نیپا بر زم یآبنبات چوب  ی امان دخترک که بهانه   ی ب هیبه مانند گر
دخترک خردسال و   نی. اکندیم یدلبر رشیدلپذ دی شود. و تااللو خورش یم  مبعد  آرا

. با وقار ،همچون درختان شودیبدل م بایز یو به نوجوان کشد ی بان آرام آرام قد مز نی ریش
که  یخنک مینس ماندویم یدوران نوجوان   یصنوبر . آفتاب سوزانش به مانند خشم ناگهان

دخترک با   ن یدهد،  همان آرامش بعد از طوفان است. ایروح را جال م یدرخت هیسا ریز
.  ستین  باروی دخترک ز نیا ی برا ییبا ی. خزان!نه نه.  خزان واژه زکشدیوقار آرام آرام قد م

  ی بایدخترک ز  ی. آردیربا یم  یرنگارنگ، که دل از هر اهل دل زییبرازنده تر است. پا زییپا
  یمشود، و با وقار   یم یکند، ابر یا. بغض میر یب  با،یخداوند عاشق شده است. رنگارنگ، ز

عروس شده   بای. دخترک ز ابدی  یم  انیپا  دی لباس سپ دنیبا پوش یانتظار و عاشق نیبارد. ا
و    بایبافد و آن را ز یبارد و تار و پود لباسش را م ی م با یکه آرام آرام از آسمان ز یاست. برف

شاد شاد است. زمستان عروس فصل   پوشاند. زمستان یم بای دخترک ز  نی چشم نواز برتن ا
 هاست 

را داده بود و آن ها را   یشده بود و صبحانه مژگان و مرتض داری صبح زود از خواب ب نیمه
شدم و سر   داری که به بدنم دادم از خواب ب یمدرسه کرده بود .من با کش و قوس  یراه
 نشستم .  میجا

لبخند زد و گفت :ها تنبل   دی در آشپزخانه مشغول شستن استکان ها بود .مرا که د نیمه
پس الاقل پاشو بهم کمک  کن   ی کرد لیخودت رو تعط ؟امروز ی شد   داری خانوم !باالخره ب

هم که از    یاضی.معلم رمیدادم امروز دوزنگ ورزش داشت حی:برات که توض دمی.خوابالو نال
رفتم؟تازه دوست دارم امروز    یم د یحاال تو بگو چرا با  ادیامروز نم ودهفته قبل اعالم کرده ب

 نیگردنت .مه فتهیم بتمیبمونمو کمکت کنم .فقط زحمت موجه کردن غ  یکه سفره دار
برداشتم وشروع کردم به  ز یخ کی باال انداخت و زمزمه کرد :از دست تو !من هم   یی ابرو

 آماده بود   زیآمدند همه چ یهمانها میتا بعد از ظهر که م دیمرتب کردن خانه .با 
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شسته بود را   نیکه مه ییخواستم استکان ها یدستمال برداشتم م   کی آشپزخانه  رفتم 
خودش خشک   ناینداشته باش ا نایمهربانانه زمزمه کرد : نه کار به ا  نیخشک کنم . مه

 تکان دادم و به حرفش گوش دادم  یکن.من هم سر یر ی تو برو گرد گ شهیم

ول صبح مانع شد . دستم را  ا یخواستم از آشپزخانه خارج شوم که احساس گرسنگ 
 کنهینم  یاریخندق بال   نی :اما ادمی نال دمشیمال یکه م نطوریشکمم و هم ی گذاشتم رو

به من انداخت و گفت:خدا مرگم بده تو هنوز صبحانه   ینگاه نیضعف داره .مه
بعد خودش هم   ادهیاز ظهر وقت ز بعدبخور حاال تا  یزی چ هی نی بش ایب ای!بی نخورد

جواد صبح زود رفت؟جواب دا د: آره   دمیپرس می نشست کنار من و با هم صبحانه خورد
روضه را دوست داشتم و   یبرگزار ی کار کردن برا شهیساعت قبل از بچه ها رفت. هم  کی

را   لمحاال چه کار کنم؟سوا دمی پرس نیشدم سفره صبحانه را جمع کردم و از مه یخسته نم
 یچ دمی را به عالمت بله تکان دادم و پرس ؟سرمی ناهار بذار یتونیاد: مبا سوال جواب د
کردو گفت: آبگوشت ،آبگوشت خوبه هم آسونه هم بچه ها دوست   یدرست کنم؟ فکر

و جواب دادم    دمی خند ؟یداریخودت بر م ای ارم؟یرو برات ب لشیدارن بعد ادامه داد:وسا
و   دیدستانش را به هم مال ن یبه کارت برس مهتو برو  دارمی بر م دمنه بابا مگه ناتوانم خو

کار  نیسفره رو ضه بعد دست به کار شد. در ح ی پزم برا یگفت باشه پس من حلوا م
.  من هم به  شهیخوشمزه تر م نایا ی حلوا ال دمی خر روزیها رو د ینون بستن نیزمزمه کرد:ا

دن روح   یخورن محکم تر فاتحه م یم کهحلوا رو  ینجوریخنده گفتم:دستت درد نکنه ا
  زی!آدم که با همه چ طونیکردو رو به من گفت:ش  ینیری اخم ش نی!مه  شهیاموات شاد تر م

 کنه  ینم یشوخ

باال بردم و   میبودم دستم را به عالمت تسل ایکه مشغول پاک کردن نخود لوب  نطوریهم
را آماده    یسبز رینان پن ی کارها تمام شده بود . لقمه ها گریظهر د یمعذرت خواستم.حوال

.  می بود  دهی چ سیمرتب داخل د می حلوا را هم داخل نان گذاشته بود میکرده بود 
بزرگ مرتب کنار هم نشسته بودند و انتظار ورود  ینیس  کیهم داخل  یخال ی استکانها

شلوغ   شهی شده بود. مژگان که هم  دایهم پ ی. سرو کله مژگان و مرتض  دندیکش یرا م ی چا
با سرو صدا وارد شد و اول سالم کردو   شهیبود مثل هم یتر و سرو زبان دار تر از مرتض
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 ی:نهار چدی پرس نیهم هبعد رو ب گر یطرف انداخت مقنعه اش را هم طرف د  ک ی فشیک 
آبگوشت پخته براتون . مژگان    دهی جواب داد:عمه زحمت کش نیمامان خوشگله؟مه میدار

عمه، تو امروز مدرسه   یگشنمه . راست  یلیو گفت :اوووو م آبگوشت خ دی آمد لپم را بوس
جواب دادم: نه دوست داشتم بمونم به مامانت کمک کنم. بعد نگاهم رفت سمت   ؟ی نرفت

را  شی مرتب کفش ها  یل یبود خ لشی وسا ییصدا مشغول جابه جا یو ب  رامآ یمرتض
خواهر و برادر   نی ا ی را شست. خلق و خو شی گذاشت داخل کمد و بعد رفت دستو رو

 تا آسمان فرق داشت  نیزم

آرام و سر    یدختر. هر چقدر مرتض یمرتض شدیپسر م دی: مژگان با  گفتیم شهیهم نیمه
. سفره را انداختم و کنار هم  لیو مرتب بود ،مژگان شلوغ و پر سرو صدا و هردمب  ریبه ز

سفارشات الزم را به   نیآمد .مه ی. اکثرا ناهار خانه نم امدی. جواد هم ناهار ن میناهار خورد
شد. خانم   دای پ یکی  یکیشان کرد. بعد از ظهر سرو کله مهمان ها    ماده بچه ها کرد و آ

  ییرای عاشورا و سالم و صلوات. منو مژگان هم پذ ارتیتوسل و ز ی دعاروضه خوان هم آمد 
 نیدادند. کال مه یو خدا پسندانه انجام م ریخ ی هم آخر مجالس کارها  شهی.هممی کردیم

نداشتند ؛اما   یآنچنان یخودشان وضع مال نکهی بود ؛با ا  ی و خوش قلب  ریزن دست به خ
  ییباشد مثال آخر هر مجلس خانوم هان یدر سخت  یحواسش به دورو اطرافش بود که کس

  یم یگذاشتند وبه عنوان قرض الحسنه به کس یهم م ی پول رو ینیآمدند مقدار مع یکه م
داشت   یمال  لمشک  یگذاشتند و اگر کس یبا هم جلسه م ایدارد  اجی احت شتریدادند که ب

گذاشتند و   یهم م ی را رو شانیشده بود پول ها ی ،حت هیزیجه هی. از جمله تهکردندیحل م
کرده   ییرا که شناسا  ازمندیافراد ن یدفتر  زدندوحسابیم  نینش ریفق  ی به محله ها یسر

  شیرا دوست داشتند و برا  نیشناخته شوند .همه هم مه  نکهیبدون ا کردند یبودند صاف م
بود . غروب که شد همه   یخدا پسندانه راض ی کارها نیاحترام قائل  بودند . جواد هم از ا 

.شب جواد آمد و دور هم شام   میکمک کردم و کارها را انجام داد ن یبودند .به مه رفته
  می و جواد از کارش و خودش گفت بعد هم رفت می که گذشت حرف زد ی؛از روز  میخورد
شده    ره یو به سقف خ دمیدراز کش می سر جا  ن. م میرا شروع کن دیجد  یتا روز م یبخواب

فرو رفته بودند . از   یقیخانه خسته بودند و به خواب عم ی همه اعضا  بردیبودم ؛خوابم نم
به آسمان انداختم صاف بودو پر از ستاره مانند    ینگاه اط یجا بر خاستم؛رفتم سمت ح
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  رهیبالکن و خ  پله ی باشند .نشستم رو دهی کوب شیرو  ی نقره ا ی که سنگ ها یاهیمخمل س
  دمی را د زیماه مات شد داخلش صورت عز  ی رو؛ نگاهم  زی انگ الیخ اهیس  ی ایدر نیشدم به ا 

خواهر بزرگم   م یتنگ شده بود . ما پنج بچه بود  ش یزد .چقدر دلم برا   یکه به من لبخند م
 یغارو من بچه آخر بودم و ته ت  رج یزهره خواهر دومم زمانه برادر بزرگم جواد برادر دومم ا 

سال کوچکتر بودم   ۱۰ رج یبود .از برادرم ا ادیز  میمن با خواهر و برادر ها یمادرم فاصله سن
 سال کوچکتر بودم    ۲۰ ۲۲ بیسال از زهره و زمانه هم به ترت ۱۶  ۱۵و از جواد 

ندارم  ادیآمدم زهره و زمانه هر دو ازدواج کرده بودند .پدرم را اصال به   ایمن به دن یوقت
  فیتعر زیکه عز  نطوریاز دست رفت پدرم بنا بود ادو سالم بود که   یکی چون همه اش 

ودر   یرا به سخت یشود چند ماه یافتد و قطع نخاع م یداربست م ی روز از باال  کی  کردیم
باعث   یجسم  بیآس نکهیاز ا  شتری: بکردیم ف یتعر زینداشته .عز  یحرکتگذراند و  یبستر م

مسبب دق کردنش شد . به هر حال من   یاز ناتوان یناش یروح بیمرگش شده باشه آس 
کس   چیزد ه یحرف یتو رو بار دار شدم هر کس ی:وقت گفتیم زیاز پدرم ندارم .عز ی خاطره ا

کشن.  خانواده   یخجالت م راشونگفتن جلو شوه  یخوشحال نبود . زهره و زمانه م
ت  گفتن چون سنت باالس  یدکترا هم م  یبهتره حت یگفتن بچه رو نگه ندا ر  یخودمم م

داد و خوشحال بود   یم یکه به من دلدار  ی. تنها کس ادیب ایاحتمال داره بچه ناقص دن
   هللاون توجه نکن ان شاءا نوی:بچه نعمت خداست به حرف ا گفتیبود م  امرزیخدا ب میرح

 یناقص باشه م دی شا گنی گفتم دکترا م یهم م  یو برکت باشه وقت  ریکه قدمش پر خ
 ست ی ن یطور مهی :خدا کر گفتیو م  دیخند

اما   دمی کش یجواد و دامادها خجالت م ی تا چند مدت جلو  ی اومد ایهم به دن ی. وقت
خوند . اما  یو برات شعر م کردینبود دو ستت داشت و جلو همه بغلت م نطوریا میرح
 .  نهینموند تا بزرگ شدنت رو بب فیح

 شد .  یپدرم تنگ م  ی شدم و دلم برا یناراحت م شتریکرد ب یم فی را تعر نهایکه ا زیعز

رفت   ی م شیپدر و کار جواد پ مهی ما از راه ب یهنوز ازدواج نکرده بود و خرج زندگ  جواد
  کیدرسو مدرسه را زد و در   دی بابا فوت شد جواد ق ی هم که هنوز کوچک بود  وقت رج ی.ا
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ه درسو  هم ب رج یکرد . ا یم  یاطیپخت وخ یمشغول کار شد .مادر هم رب م  یینانوا
تو درس   کنم یخواسته بود گفته بود من کار م نطور یجواد ا یعنی دی رس یمدرسه اش م

آمد   یاز دستشان بر م ی. زهره و زمانه هم هر کمک می بش ی کاره ا مونیکیبخون حد اقل  
  دیساله شدم و با ۷ یاز من ، پختن رب . وقت یکردند .در کار خانه نگه دار ینم غیدر

که  ی .مرا در مدرسه ا  مشبر ی گفت خودم م  زی رفتم زهره آمد دنبالم به عز یمدرسه م
  ی کالس سوم بود و الحق هوا حانهیخواند ثبت نام کردند . ر یدختر زهره درس م حانهیر

خواست از   یکنم دلم نم یوقت آن روزها را فراموش نم  چ یخاله کوچکترش را داشت. ه
و   دیهم همراهم به مدرسه آمد آنقدر نازم را کش زیکردم تا عز  هیجدا شوم آنقدر گر زیعز

سفارشم را به   یشدم سر کالس بروم. بعد هم کل یخوشمزه داد تا راض   ی ها یخوراک وعده
 سپرد.  حانهیکردو مرا به ر یاشک و آه من خدا حافظ ان یکردو در م حانهیر

سواد   ینبود من االن ب  حانهی کردم اگر ر  یفکر م  یبودم و گاه بهیمدت ها با مدرسه غر تا
ساله بودم و کالس   ۹گذشت .   یبه سرعت م زیمن با عز  یخوش زندگ   ی ماندم .روزها یم

کرد و به زور وادارم  دارمی مامان با ناز و نوازش از خواب ب شهیطبق معمول هم ییسوم ابتدا 
وچه مدرسه کرد.خانه خواهرم زهره از خانه ما چند ک  ی. مرا راه خورمکرد دو سه لقمه ب

آن روز   ماندی خانه ما م حانهیر  یماندم و گاه یمن آنجا م یگاه  ن،یهم ی فاصله داشت؛برا
  می بر  می قرار گذاشت حانهیبا ر  امیجون امروز خونه نم زی گفتم: عز  زیهم پنج شنبه بود به عز

  یمن خودم به زهره م نجا یا دی ا یب حانهیگفت:نه مادر ،نرو امروز با ر  زیزهره . عز یخونه آبج
آمد و   حانهیر  شهیشد ؛مثل هم  لیمدرسه تعط یقبول کردم .وقت  یلیم  یم . من هم با بگ

: کجا؟خونه شما  دمی و نال نییسرم را انداختم پا  م؟یو گفت:خب بر  ستادیجلو در منتظرم ا 
خانه مادر بزرگش از   دیایبود که ب   نیکه عاشق ا حانهیخونه ما!ر میگفته امروز بر   زینه،عز

بزن   یهست یخودم !پس معطل چ زی عز نیزد:هورا آفر ادی خودش را چالندو فر یخوشحال
گذره! بعد هم تا خانه با هم   یگفتم :به تو که بد نم هیرفتم و به کنا  ی . چشم غره امی بر

  ی سال داشت پسرها ۴  طکه فق حانهی خواهر ر حهی به خانه را می دیرس ی .وقت می مسابقه داد
چه خبره    نجای:ادمیانداختم و پرس حانهیبه ر یهم آنجا بودند . نگاه  ن یانه آرمان وآرمزم

چه   زی:عزدی پرس حانهیناهار .ر ی برا  کردیداشت سفره پهن م زیسمت آشپزخانه عز  می؟رفت
 سیو زمزمه کرد:ه  دشیدوست داشت بوس یلی را خ حانهیکه ر زیخبره؟ همه جمعن؟ عز
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. بعد   می کار دار ییجمع کردم چون سر غروب جا نجایبچه ها رو ا ار،یصداش رو در ن
کرد با لبخند گفت:از پس بچه ها بر   یم حانهینگاه به ر کی نگاه به من و  کی که  نطوریهم

همه   نیا   ،ی خواستگار م یجواب داد: شب قراره بر   زی مگه ؟عز دچطوریپرس  حانهید؟ری ای یم
 حانهی. رشهیم یچ م ینیبب می ما بر دی بمون نجای؛شماها ا میبا خودمون ببر  شهیبچه رو که نم

.در همان   رج یا ییمغموم جواب داد:نه مادر دا زیجواد؟عز  ییدا ی:خواستگاردیبا ذوق پرس
فکر شام شب را هم کرده بود و به    زیست؟عزیبا خودم گفتم مگه جواد بزرگتر ن ی عالم بچگ

 اندازه همه شام پخته بود .

اشتند همه در خانه ما جمع بودند زهره و زمانه و شوهرانشان جواد  غروب قرار د ۶ ساعت
از   یکیسالش شده بود و سال اول دانشگاه بود همانجا عاشق  ۱۹تازه    رج ی ا رج؛یو ا  زی و عز

  انیدر م  زیرا که با عز هی. قض ردی گ یبه ازدواج م می و تصم شودیم  شی ها یهم کالس
چون بزرگ تره.   رهیجواد زودتر زن بگ دی با دی گو  ی و م شودینم یاول راض زیعز گذاردیم

زودتر   رج ی:چه بهتر، من از خدامه ا دیگو ی کند ؛ جواد م یرا با جواد مطرح م هیهم قض یوقت
آماده ست بهتره که    رج یحاال که ا یرو در نظر ندارم ول یمن که اصال کس رهی سرو سامون بگ

 زودتر ازدواج کرد.  رج یا شد که ینطوریو ا  دهم قبول کر زیاول اون ازدواج کنه. عز

خبر   د یبا  دمیخانواده مثل لشکر شکست خورده بر گشتند فهم ی همه اعضا ی شب وقت آن
و به همه  ختیر ییکه خوشحال بود ،چا  رج یبودند ؛جز ا  یجور کی باشد .همه   ییها

با همه ما بچه ها خوشو بش کرد.زمانه که از همه سرو زبان دار تر بود   ی کی  یکی تعارف کرد؛
نشست ما بچه ها هم ساکت شده   رج ی !انیبش  ریبگ قهیدق هی گهیتشر زد:بسه د رج یبه ا
  دی ،بچه ها رو بردار بر حانهیکه زمانه  با تحکم گفت:ر می کرد یو آن ها را نگاه م می بود
 ! نیستادیهن چاهار تا  بزرگتر وا تو د نجایا یچ یعن ی دیکن یباز اط یح

. من اما  م ی . ما هم رفتنینباش نجا یو ا  رونی ب دی زهره با چشم به ما اشاره کرد که:آره بر بعد
  رج ی . زمانه رو به ادی خواهد بگو  یزمانه چه م نمیبب  ستادمی گل کرده بود پشت در ا می فضول

  ،ی اصال باشه تو بزرگ شد ؟یازدواج کن ی خوا یگفت:آخه برادر من مگه تو چند سالته که م
  هیرو با  نا یا ی افاده  نیکه با هم،هم سطح باش  ی کردی رو انتخاب م  ی کس آخه ی آقا شد

  یکرد؛بعد تو فکر م یم یتو برابر یبا کل زندگ  نشونیچرخ ماش هی؛ دیکش شهی هم نم ی لیتر
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شون رو  یزندگ  ؟خونهی ایبر ب دی از پس قرو فر ناه یتون یم یبا حقوق مترجم  یکن
چطور قبول کرده با تو ازدواج کنه؟ زمانه   دیناه نی زهره ادامه داد:من موندم ا  ؟بعدی دیند

  شهیازدواج م نیبه ا یراض یگفت؟به شرط  یدختره چ ی بابا ی دی رو به زهره گفت: مگه ند
کنن. بعد زمانه با حرص ادامه داد:اصال  یقبول کنه بعد از ازدواج با اونا زندگ  رج یکه ا

دن هم خونه.   یبه کفششون هست که هم دارن دختر م یگی ر هی نایبه نظر من ا  یدونیم
دونه بچه  هیچون  نا یست؛ای ن نطوریجواد که تا آن موقع ساکت بود گفت:اما به نظر من ا

  یبا خوشحال  رج یشوهرش بدن تا ازشون دور نباشه. ا  ینطوریگرفتن ا  م یندارن تصم شتریب
بگم   نویخوام هم یساعته م هی داداش با هوشم منم   ن یو گفت:آفر دیدستانش را به هم مال

شانه    زیمامان؟ عز هیگفت:نظر شما چ  زکردویذارن . بعد رو به عز یخانوما نم یآبج نیکه ا
جوادم  یبود ول ادی افادشون که ز گنی بگم؟زهره و زمانه راست م ی:چدیباال انداخت و نال  ی ا

 . گهیدرست م

ازدواج کرد.    دی هم کار خودش را کردو با ناه رج یزهره و زمانه گذشت .ا یشب با دلخور آن
را در  شرفتشیبه داماد سر خانه شدنش نبودند اما خودش پ یراض  هیو بق زی هر چند عز

 .  دی د یکار م نیا

ستند که تا جواد هم خودش  نش  زیعز ی پا ری، زهره و زمانه ز رج ی ازدواج ا ی از ماجرا بعد
دختر    هیخودت دست به کار شو و  نداختهیراه ن یرا انتخاب نکرده و عشق و عاشق یکس

را به دست   یچیق  شویجون هم ر  زیکن عز دا یخوب در حد خانواده خودمون براش پ
  دیگفت:با   یرفت و م یبار نم  ر یز  لیکنند . جواد اوا دای را پ یدخترانش سپرد تا مورد مناسب

شد و گفت:مگه من مردم؟بعدم مگه    یهم عصبان زی ل غزل رو به سر انجام برسونم بعد عزاو
 ؟ ی باش کت یمراقب خواهر کوچ یتون  ینم یاگر ازدواج کن

تا   نشستی نبود و به دلش نم ی جون راض زیعز یکردند ول یرا معرف یو زمانه چند نفر  زهره
کرد .دختر کوچک فائقه خانم که معلم بود. آن ها شش بچه   یرا معرف نیزهره مه نکهیا

آن   ی برادر داشت اعضا ک یمانده به آخر بودو بعد از خودش   یکی بچه   نیبودند و مه
درس دانشگاه و برادر آخرش هم مال بودو لباس   ی و بعض  ندبود  لکردهی خانواده همه تحص
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را مادرشان به   یند و بار زندگ داشت آن ها هم مثل ما پدرشان را از دست داده بود ییمال 
 و جواد به دل هم نشستند.  نی رفت مه شیپ یو خوش  یبود . کارها به خوب ده یدوش کش

 بودند . یهمه خوشحال و راض نجایبودند ا یکه همه ناراض رج ی ا یعکس عروس بر

  یبا ما زندگ  نیخانه مان آنقدر بزرگ نبود که جواد و مه می جون تنها شده بود زیمنو عز  حاال
هم جا   می شد یدور هم جمع م شانیخواهر و برادرها که با همسران و بچه ها یکنند. گاه

به فکر ما   شه ی.اما جواد که هم  می هم داشته باش همانیبه آنکه م ده یچه رس  میآورد  یکم م
 خودمان؛    هید همسادو سه در اجاره کرد و ش  ی فاصله  اب ی بود خانه ا

به   یزود بچه دار شدند ؛هنوز سالگرد ازدواجشان نشده بود که مژگان و مرتض نیو مه جواد
عمه هم    یسالگ ۱۱خاله شده بودم و حاال در سن   م یا یب ایبه دن نکهیآمدند .من قبل از ا ایدن

به   نیدوست داشت چون دوقلو هم بودند مه یل یرا خ یمژگان و مرتض زیشده بودم . عز 
  یکمک حالش بود . در کل زندگ  یلیخ زیآمد عز  یبر نم شانیاز پس نگهدار ی سادگ  نیا

در   زیروز که از مدرسه برگشته بودم هر چقدر در زدم عز کی  نکهیتا ا  می داشت یخوب و آرام
 یم نیجواد و مه ی باز نکردم و رفتم خانه  دیدر را با کل طنتیش ی را باز نکرد من هم از رو
را از   دی نبود که در را باز کند .با غرغر کل یآنجا هم کس  اکنم ام یخواستم با دو قلوها باز

را داخل قفل چرخاندم ودر باز   دیدر آوردم و به سمت خانه خودمان حرکت کردم؛کل فمیک 
  ی خانه نبود چقدر بد بود .صدا زی عز یبود وقت  ییتنها ی شد . وارد خانه شدم پر از صدا

چقدر به   شهی زدم بر خالف هم پزخانهبه آش یشد .سر  یم دهیخانه شن  ی جاسکوت از همه 
  دمیمژگان ؛فهم  ریش شهینشسته صبحانه ش ی و درهمو بر هم بود .ظرف ها  ختهیهم ر

  ینق نقو!وقت ی با دوتا بچه  ی کجا رفته بودند؟ آن هم همگ یعنیبوده .  نجایصبح مژگان ا
برسد   چهرا عوض کنم.  میحوصله نداشتم لباس ها  ی روح نداشت حت ینبود انگار زندگ  زیعز

 بخورم. با خودم گفتم:  یزی بخواهم چ نکهیبه ا

شدم اصال   داریخوابم برد بعد ب یخونه زهره. دو ساعت رمینشد م یکم بخوابم اگه خبر هی
افتاد   ادمی . از جا بلند شدم و راه افتادم سمت خانه زهره  ستین یخبر  دمیگرسنه نبودم ؛د

وقت تنها نرو خونه زهره . خانه زهره چند کوچه با ما   چی : هگفتیم  شهی جون هم زیعز
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بروم ؛اما حاال مجبور بودم دلم شور   ییداد تنها جا  یچ وقت اجازه نمیه  ز یفاصله داشت عز
به خانه زهره در زدم  دمیربع راه رفتم تا رس کی،  قهیداد. ده دق یآزارم م ییزدو تنها یم
مدرسه او هم   ی قرمز و متورم بود؛ لباسها حانهیر ی در را باز کردند . چشمها حهیراو  حانهیر

 یکوچک خانه را ط اط یدستم را گرفت ،ح  یو صحبت یکالم چیهنوز تنش بود . بدون ه
 یطرف و آن طرف انداختم .صدا زدم:آبج نیبه ا یداخل خانه. نگاه می د یو رس  میکرد
  ی. متفکرانه گفتم :عه خونه مام کسستیخونه ن یگفت:کس حهیزهره! را ی،آبج

. از همان  هیگر ریززد  حانهیهمه با هم کجا رفتن؟ر  ناینبودن . ا نامینبود.داداش جواد ا
بردش  نیمه  ییجون حالش بد شد. زندا زی : عزدیآمد .نال یزود اشکش در م یبچگ

بد بود .   یلیحالش خبعدم همه رو خبر کرد. مامان منو خاله زمانه هم رفتن ؛ مارستانیب
شدم. چند ساعت بعد زهره آمد ؛با    خکوبینگفتم همان جا م یزیچ گری خشکم زده بود .د

  یضجه م ی عی.به  طرز فج شی راست رفت سر کمد لباسها کی کرده   ورمسرخو  یچشمان
از کمدش پرت   یکی  یکیکند ؛لباسها را  یکه دارد کاه الک م یکرد. مثل کس یزدو موره م

اش   هیگر  ی هم صدا حانهیزهره ر هیگر ی کرد . از صدا یزدو ناله م یضجه م رونیکرد ب یم
فکر   یزیخواست به چ یمانده بودم و دلم نم رهیبلند شد من اما مات و مبهوت به آن دو خ

  به تن کرده بود با بغض روبه زهره   یکنم. آقا فر هاد شوهر زهره که حاال بلوز و شلوار مشک
اشک و آه رنگ ماتم به   انیهمه منتظرن .زهره در م  میزمزمه کرد: زهره جان زودتر پاشو بر 

برده بود .شصتم خبر دار شده بود که   ماتمزد و دنبال آقا فرهاد راه افتاد .من اما  شیلباسها
  کیکس حواسش به من نبود . چ یخواستم باور کنم . ه یافتاده اما نم یاتفاق زی عز ی برا

 ساله که تمام پشتو پناهش مادرش بود.   ۱۲،  ۱۰بچه 

خانواده  متوجه شدم که   ی افتاده ،فقط از ظاهر اعضا یدانستم چه اتفاق ینم قایدق هنوز
را  اط یمرگ مادرم افتاده بودم.نور ماه ح ادیسال   ۷،۸.  بعد از ستی ن نمانیب  زیعز گرید

  زیعز شینوه ها ی که به هوا یمادر  ی از اشک بود و دلم برا سیروشن کرده بود. صورتم خ
  ی . صداشی هایمهربان ی صورتش ،برا ی ،برا ش یصدا ی بود. برا شدهزدم تنگ  یم شی صدا

  ی شد آمد و رو یم  کیزد و آهسته آهسته به من نزد یم می که آرام صدا دمیرا شن نیمه
به سمت خودش بر گرداند  چانه ام گرفت و صورتم را    ریپله کنارم نشست . دستش را ز 

شده گل   ی:چدی و پرس نشاندبر چهره  یحیلبخند مل دی بار یم شی از چشمها ی.مهربان
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  زیعز  ادیرا پاک کردم و گفتم:نه  میاشکها  ؟یکنی به خواستگارت فکر م یدختر؟ نکنه دار
و  گفت:آره نبودش   دیکش یآه نیکاش هنوزم کنارم بود . مه ی مرد ا یکاش نم  ی افتادم .ا

. بعد ادامه داد:  ی شد تی از همه اذ  شتریگذاشت اما تو ب ی بد ریهر کدوم از ما تاث ی رو
 یزن ینشه سر کالس چرت م رتم ی .د شهیم ریصبح مدرسه ات د یبخواب  یاالن بهتره بر یول
  خوام ینم  گهی:من فکرام رو کردم ددمیانداختم و نال نیی ساعت چنده؟ سرم را پا یدون ی.م

شده؟تو درست   یزی :چرا ؟چدیرا گرد کردو با تعجب پرس شیچشمها نیبرم مدرسه !مه
  یداره مگه نگفت لیدل هیمدرسه . محکم جواب دا دم :چرا   یبر ی وانداره نخ  یلیخوبه دل

  یوسط حرفم و با تحکم د ی پر  نیکرده؟ مه یبرادرش خواستگار  ی خانوم منو برا  نی پرو
  یچه هول برش داشته! من گفتم خواستگار نیبب  نویبه لبخند گفت: اووووووه ا ختهیآم

  ادیب  یکی ی هم انگار معطل بود تونه تو اونو .  دهیکرده اما هنوز نه پسره تو رو د 
دو سال به خاطر   یکی   شمینجورینره که تو هم ادتی.  یمدرسه رو بزن دی تا ق یخواستگار

بشه؟   یکه چ یکن لیترک تحص  ی خوا یحاال م یهمسن خودت عقب ی از بچه ها  زی مرگ عز
حسو حال درس خواندن نداشتم .حال  گریرفت من د زی عز ی،وقت گفت یراست م نیمه
  یرا نداشتم آن سال از همه درسها تک گرفتم و رد شدم سال بعدش هم با لجباز زیچ چیه

  ی ساکن و عضو شهیهم ی و برا نجات داد ینوبت ی مرا از زندگ  نیمه نکهیمدرسه نرفتم .تا ا 
را داشت و    می از خواهر خودم هوا شتریب یلیخ نیمه  نکهیاز خانواده داداش جواد شدم. با ا

خواست    یخودش مراقبم بود اما دلم م ی نداشت اما مثل بچه ها ی ادیسنو سال ز نکهیبا ا
با اخم   می گوینم یزیساکت شدم و چ دیکه د نیسربار نباشم. مه گریازدواج کنم و د 

  ای ادیخانوم دوباره ن نی پرو د یشا  مینیبذار بب ی حول کرد ینجوریگفت:مگه چند سالته که ا
 . رهید یل یپاشو زودتر بخواب که خ پاشو گفته . حاالم  یز یچ هی یاز سر شوخ ینجوریهم

خانوم   ی از برادر پرو ری آن روز در مدرسه اصال حواسم به درس نبود؛من غ ی فردا
رد شده بودند   نیهم داشتم که همه آن ها توسط داداش جواد و مه یگر ید ی خواستگارها

 یخودت کس ی و برا یدرس بخون دی گفت:با  یم  ن یبگذارند. مه ان یمرا در جر نکهیبدون ا
:مگه   گفتمی . میداشته باش یراحت یتا زندگ  یکن در شان خودت ازدواج  یکیو با   یبش

گفت:شرافت و   یکردو م یاخم م ن یداداش جواد که نونواست در شان تو هستش؟ مه
از   یکه هر ک  شهیدست ما نم ی کرده بعدشم تو امانت لیارزه به صد تا تحص یجواد م رتیغ



 در کنار تو

 
14 

 

   ی وقت روزی. تو هم سرت به درست باشه تا به وقتش . اما د  می راه اومد بهش جواب بله بد 
 یکردو نم یپا و آن پا م نیخانوم ا  ن یهمه رفته بودند ؛پرو بایتقر روضه تمام شده بود و 

آورد و در مورد من با او حرف زد .من هم پشت در اتاق    ریرا تنها گ نی رفت ؛تا باالخره مه
را از من پنهان کند. من   یزینتوانست چ نیمه گری د  نباری.ا دمیرا شن زیبچه ها بودم همه چ 

اول به جواد بگم   د یبا اکراه گفت :با  نیه سرشان نکند . مهدست ب نباریهم از او خواستم ا 
زنده   زمی.من هم با غرغر گفتم:ااااه ه ه اگه عز میبذار انیرو در جر رج یبعدم زهره و زمانه و ا

که   بود نجایبله. آخر جالب ا  هی همه خان رو پشت سر بذارم واسه گفتن   نیبود الزم نبود ا
 ی دانست که منتها یام اما نم دهیخانوم را ند  نی من تا به حال برادر پرو  کردی فکر م نیمه

به من انداخت و غرغر کنان گفت:   ینگاه شماتت بار ن یازدواج با پژمان است. مه می آرزو
هم بودن بابا حاال بذار پسره تو رو   ی انگار چند سال عاشق دلخسته  زنه ی حرف م نیهمچ

  دی گفت شا یراست م نی،مه  دی ه گفت ته دلم لرزرا ک  نی . اومدیخوشش ن دی شا نهیبب
 فکر نکرده بودم . گرید هیقض ی نجای! به ا د یا یپژمان اصال از من خوشش ن

 توانستم؟.  یکالس چند بار معلم به من تذکر داد که حواسم را جمع کنم اما مگر م سر

 برد هوش دل فرزانه را   دی چون آ عشق

 کشد اول چراغ خانه را یدانا م دزد

را دوست داشتم درسم هم بدک نبود اما   یخواندم شعر و شاعر  یدرس م یرشته انسان در
.  می ایب رونی باشم و از فکر درس و مشق ب یداشتم بعد از ازدواج فقط به فکر زندگ  میتصم

  یگرفته بودم و نم یبر عکس همه بچه ها که تب کنکور آن ها را گرفته بود من تب زندگ 
 اط یح نیمه  دمیگذارم. از مدرسه که به خانه رس یم  یو خم چی پ ردانستم قدم در چه راه پ

را  ی شکم گنده ا ری که پخته بود مشام هر س یقورمه سبز  ی را آب و جارو کرده بود. بو
جواب سالمم را   یبه من که خسته و گرسنه بودم . درست و حساب دهیرس  کرد؛چهینوازش م

 یرا در آوردم  طبق عادت می. کفش ها اوردمیخودم ن ی ن هم به روبود .م نی نداد و سر سنگ
را شستم بعد رفتم داخل خانه.  می داده بود رفتم و جوراب و پاها ادمی  زی عز یکه از بچگ

کرد و مژگان هم   یناهار را آماده م ی داشت ظرفها  یهم آمده بودند مرتض یمژگان و مرتض
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دو تا خنده ام گرفته بود هر دو   نیا  دنی . با د دیکش  یبود و غذا را بو م  ستادهیگاز ا  ی جلو
و   دمشانیآرام و سر به راه . بوس یکالس دوم بودند . مژگان شلوغ و  سر به هوا مرتض

چه با من سر   ی توانستم حدس بزنم برا ی. م دی ای ب نیسفره انداختم و منتظر ماندم مه
خودم   ی رس بخوانم  و دانشگاه قبول شوم و برادوست داشت د شهیاست . او هم نیسنگ

بها دادن به درس و مدرسه به ازدواج فکر   ی به جا د ید یشوم. اما حاال که م ی خوب لیوک 
دخترا   ومد ی  یاسم ازدواج م یما وقت ی گفت:تو دوره   یآمد و م یحرصش در م  کنمیم

خونم ،اما تو  خوام درس ب یگفتن :م  یشدن و از رو  خجالتم که شده م یم  دیسرخو سف
  می را به او بگو قت یشد حق یهم نم  می برت داشته. رو هول؟هنوز نه به باره نه به داره  یچ
  . 

نداشتند . اما در   ی ما بودند بچه ا  هیشد که همسا  یم یخانوم و شوهرش چند سال نی پرو
وقت حسرت نداشتن بچه را در  چیبود . من ه همانیپر از م شهیعوض خانه شان هم 

خانوم  نیبودند . پژمان برادر پرو  یراض شانی از زندگ  نطوریانگار هم دمی چشمشان ند
.قبل   یوتریمغازه باز کرد مغازه خدمات کامپ کی را که تمام کرد آمد و در محله ما  شیسرباز 

زد اما  یم آمد و به خواهرش سر   یبا پدر مادرش م یبودنش وقت دهید  یدو سه بار نیاز ا
بودم   دهی و محجوب بود .تا به حال ند ر ی. سر به ز دمشید ی م شتریمغازه زده بود ب یاز وقت

  نترنتیاستفاده از ا ای  دیخر ی برا  یبار ند زند سرش را بلند کند . چ یحرف م یبا کس یوقت
بفهمم   ای خودم بخواهم  نکهی و بدون ا   دمید یبه مغازه اش رفته بودم .من دورادور او را م

 ی گفتم:ا یبا خودم م یآمد گاه  یاز دستم بر نم یکار دهیشدم . اما چه فا  یعاشقش م
راحت  یمواقع پسر که باش  نجوریخبر نداشتم در ا   یزی شد و من از چ  یکاش او عاشقم م

  ی. اما امان از روز یکن یخودت را با دلت معلوم م  فیو تکل  یآور یحرف دلت را به زبان م
طرف هم دلش   ایرا معلوم کند . فی تا زمان تکل یز یآنقدر در خودت بر  دی با  یکه دختر باش

  ورتص  نیرود که در ا ی م گرینه و به سرا غ کس د  نکهیا  ای. دی آ  یاست و به سراغت م ریگ
شود . اما خب  یبه پا م یینوا چه غوغا یداند که در دل آن دختر ب یفقط خود خدا م

آورند که آن    یگذارند و حرف دلشان را به زبان م یپا م ریکه عرف را ز  یهستند دختران
  سکیر نی توانستم ا یمن نم  ینه گفتن طرف مقابل را هم به تن بمالند . ول یپ دی وقت با

عالقه دو طرفه   نینازک و شکننده است اگر ا  نظرم دختر مثل گل هرا انجام دهم چون ب 
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 یدادم عالقه ام را در دلم نگه دارم . با خودم م حیترج   نیهم ی . برا شکستمی نبود آنوقت م
اگه قسمت هم   نمشیب  یمغازه فقط م شهینظر از پشت ش  کیو  رمیگفتم :هر روز م

 . کنهی خدا خودش کمک م میباش

از ظهر بود . در اتاق نشسته بودم و به مژگان  گذشت. بعد   یخواستگار هیروز از قض دو
 گفتم:   یم کتهید

 ؟ ی_ آسمان  نوشتباغبان

! مژگان حق داشت  گهیگم د یم سمی ،بنو ینوشت یگ  یچقدر م  واشتری کم  هی_  آره عمه 
خواندم و چشمم به تلفن بود . دو  روز بود آرام   یاصال حواسم نبود کلمه ها را تند و تند م 

تلفن . باالخره طاقت مژگان   ایزنگ خانه  ایو قرار نداشتم همه اش گوش به زنگ بودم .
مامانم . و من   شیرم پ یم ی بگ  کتهیخوام تو د  ی گفت:اصال نم کنانهم طاق شد و غرغر  

 نگفتم و گذاشتم برود.   یز یاز خدا خواسته چ

خانوم   نی گفتم :حتما چون سرد جواب داده پرو  ی بودم با خودم م یرص ح  نیدست مه از
بوق ،دو بوق، از   هیافکار بودم که تلفن خانه زنگ خورد .  نیشده و رفته . در هم مون یپش

داشت به   دمیشن یم یرا از اتاق بغل نیمه ی تلفن ، صدا یو رفتم سمت گوش دمی جا پر
: سالم   _سالم غزل جان  دییبر داشتم :بفرما را  ی. گوش  کردی م یدگ یبچه ها رس ی درس ها

رو بده زن داداشت. هول شدم با   یاگه ممکنه گوش نمیحالت خوبه؟ممنون شما؟_ پرو
را در دستم   یهم فشردم و گوش ی را رو میجواب دادم:بله بله حتما . چشمها یخوشحال

  نیتلفن با تو کار داره. مه ایبجون، زن داداش   نی را صدا زدم: مه نیچالندم و ذوق زده مه
لب زدم:  ه؟یک  دیگرفت با اشاره پرس یرا از دستم م یکه گوش نطوریآمد سمت من هم

جون   نیرا از دستم گرفت : سالم پرو  ینازک کردو گوش یپشت چشم  نیخانوم. مه نی پرو
  گمیم ش_ امشب به       نگفتم  _    یزیبگم هنوز به جواد چ ی_        _ واال چ    ؟یخوب
_        _   د یر یکنم _          _پس باشه خودتون تماس بگ یتا فردا شب خبرتون م  گهیو د

 باشه باشه قدمتون سر چشم _         _به خانواده سالم برسون خداحافظ .
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  کردینگاهم م رهیکه خ نطوریپا و آن پا کرد و هم   ن یا یو کم شیرا گذاشت سر جا یگوش
با سر جواب دادم بله . _ پس من امشب با جواد در  ؟ی رو گرفت متی تو تصم یعنی گفت: 

_ نه نه فقط گفتم   ؟ی گفت یز ی! _ چ یکش یزارم . غرغر کنان لب زدم زحمت م یم ونیم
 ممنون از لطفت 

.  گهی: بگو دنیکه جواد به خانه برگشت ؛از لحظه ورودش شروع کردم به اشاره به مه شب
ظرف   عی ؛من سر  میگفت: حاال صبر کن . شام را که خورد یگرفت و م  یم فهایهم ق  نیمه

 ی برا ی چا  یآمد و فنجان نیها را جمع کردم و بردم آشپزخانه و مشغول شستن شدم. مه
. بچه ها  را هم فرستاد اتاقشان و با من من   تو رفت کنارش نشس  ختیشوهرش ر

: آره راستش در  نی ؟خب بگو . مه  یبگ ی خوا یم یزیجواد ........  جواد:چ گم یشروع کرد:م
شده    دای که نشده خواستگار پ یزی: چنی شده؟ مه  یشنوم . چ یمورد غزله . جواد:بگو م

. اصال  ستین ی دی دموضوع ج  نکهیو گفت :خب ا  دی نوش ش یقلپ از چا ک یبراش. جواد   
  ییجا هی شه. بذار درسشو بخونه به    ی. بچه حواسش پرت میبگ یزیخواد به غزل چ  ینم

را    شی بود چا دهی. بعد همانطور که لمشهیبرسه خودت دست به سرشون کن مثل هم
 ی ا هیثان  نیآن ها بود . مه ش ی شستن ظرف ها حواسم پ ی . من هم به جادیهورت کش

  ؟یدر هم رفت :چه فرق شیدفعه فرق داره ! جواد اخم ها نیا خهمکث کرد و ادامه داد :آ
خواد .  یخانوم هست، برا برادرش غزل رو م  نی آب دهانش را قورت داد و گفت: پرو نیهم
تر شد و گفت:   ظی غل شی . جواد اخم هاادیجور هم کوتاه نم چیکنه . ه  یهم اصرار م یلیخ
:   نیبگردونه؟  مه یشوهر کنه و زندگ  خواد. مگه غزل چند سالشه که ب کنهیاصرار م خودیب

که گفتم آخه ماخه هم نداره . غزل تا دانشگاه قبول نشده حق   نینه آخه ....... جواد:هم
خواستم از    ی طاقت شده بودم و م یب گریرا گرفته بود. د میازدواج نداره . من که بغض گلو 

  یحرف را از سر گرفت: شما هم چقدر ب نیکه مه میبگو  یزی و چ می ایب  رونی آشپزخانه ب
. اما به یکن  ینگاه م امرزمیمادر خدا ب ادگاریتو به غزل به چشم امانت و  دونم  یم یطاقت

نظر خودش   دی شا یکنیخواستگاراش رو رد م ی همه   ینطوریکه هم  ستینظرم درست ن
:  دی اصال؟ جواد غر گهی م یچ مین یبب م یبه غزل بگ ندفعهیگم بذار ا یباشه من م ی ا گهید زیچ

  ی گیکه شما م نمی:واال همچنیده . مه  یقد نم زایچ  نی الزم نکرده اون بچه ست عقلش به ا
خانوم بر   ن ی حرف آخر را زد :من از پس پرو نیکه  مه دی بگو یز ی. جواد آمد چ ست یبچه ن
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نه ، به رسم   یخونمون .اصال خواستگار انیاصرار کرد. گفت واسه فردا م ی لیخ  ومدمین
 . یگیهمسا 

دارن .   یخانم گفت : مهمونو که سر  گردون نگه نم  ن یم :به آقا جواد بگم بعد، پروگفت   منم،
  لیحاال اگه قسمت بود که فام  ن، ی. هم میش یبا هم آشنا م م یخور یم  یی چا هی  می ای یم
نگو .   یزی. جواد انگار نرم شده بود که گفت:پس به غزل چ  یچی.اگر هم نه که ه  میش یم

بذار   ستیشه آقا جواد؟ گفتم که غزل بچه ن یکردو گفت:آخه م نازک  ی پشت چشم نیمه
  یفردا روز  ی خبر بد رجمی به نظرم بهتره به زهره و زمانه و ا ی. راست رهی بگ م یخودش تصم

  هیبخورن .  ییچا  هی  انی ی م ی گیخواد ؛ مگه نم ی . جواد گفت: نم ادین شیپ ینا راحت
. یدون ی:هر جور خودت صالح منیمه ان؟ یب ی اونا واسه چ  گهیساده ست د یمهمون

  دی و کجا با  یرا ک  یدانست چه حرف ی م  تیو با درا قیطور بود دق نی هم شهیهم نیمه
دانم . انصافا   ینم یزیمن چ یعنیوانمود کرد که   یطور اوردیاز من ن یبزند . اصال اسم

اصرار از   همه نیممنون بودم که به جواد نگفته بود ا  نی از مه یرا داشت کل میهوا  شهیهم
 خانوم.  نی طرف خود من است نه پرو

 خواست صبح شود.    یبرد اصال انگار شب نم یاز ذوق و اضطراب خوابم نم شب

 ی آفتاب  دی آن ندارد امشب که بر آ سر

 ی د خوابها گذر کردو گذر نکر الیخ چه

 صبح که جان من بر آمد  ی ا ی ماند ریچه د به

 ی و نکردند مو ذنان ثواب ی کرد بزه

در  یکردم که کس یشعر را زمزمه م نی شدم و ا رهیبودم وبه سقف خ ده یدراز کش می جا سر
  ی داخل شد اول چراغ را روشن کرد و بعد نگاه نیبعد مه  ی ا هیاتاق را به صدا در آورد و ثان

  یولرم آوردم بخور راحت م ری برات ش ؟ی دیبه من انداخت و گفت :هنوز نخواب زیمحبت آم
آمد و کنارم نشست . به نقطه   نینشستم . تشکر کردم. مه می . بلند شدم و سر جا یخواب

  انیب نایخانوم ا نی وشد پر یشد و گفت :داداش جوادت راض  رهیروبه رو خ وارید ی رو ی ا
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را باال   میشانه ها  شن؟یرو خبر کنم به نظرت بعدا بفهمن ناراحت نم هی نداد بق ت یرضا یول
  ی . بعد خودش گفت :باالخره اونا خواهر برادرن زبون همو بهتر م دونمی انداختم و گفتم :نم

؟ازدواج تو  کارمون درسته غلطه  دونمیبخواب.بعد ادامه داد: نم ریفهمن . تو هم زودتر بگ
 وسط حرفش و از زبان حافظ بهش جواب دادم:  دمی االن خوبه بده؟ ..... پر

 بود    یخوش دم یدم که دل به عشق ده آن

 ست یاستخاره ن چیحاجت ه  ریکار خ در

 !  ی بند یشعرها دهن آدمو م نی با ا شهیو گفت :هم دی خند نیمه

 مال خواجه ست.  ستیجواب دادم:شعر من ن  طنتیهم با ش من

شاد و سرحال بود . معلوم  بود از صبح که من رفته   نیظهر که از مدرسه بر گشتم ؛ مه فردا
زد مثل  یبرق م یزیمشغول آب و جارو کردن خانه بوده . خانه از تم نیبودم مدرسه مه

 ی و مرتب گوشه ا زیتم وهیم  یدست شیو پ ی چا ی . استکانها م یکه روضه داشت ییروزها
 یشده بودند . از خوشحال دهی ها که خوشگل و براق در ظرف چ وهیکرد . م یم ییخودنما

شود .   یکه پژمان مال من م  شد یدستانم را به هم فشار دادم و خودم را چالندم . باورم نم
پژمان و خانواده اش باشد . سر خوشو   یهمانیم ی تدارکات برا ن یکه ا  شدیباورم نم

آمد:سفره انداختم   یاز آشپزخانه م نیمه ی را عوض کردم . صدا میخوشحال رفتم و لباسها
و مژگان از مادرشان   ی. مر تضمیکار دار ی؛امروز کل د یناهار تو ن  رو بخور دیا یزودتر ب

 .دی زودتر بخور می اربا خنده جواب داد: نه مهمون د نیمه م؟یامروزم روضه دار دندی پرس

و به   دمیپوش  یشال صورت کی بنفش بلند برداشتم و با   ی مانتو کی  می سر کمد لباسها رفتم 
  نویا ی خوا  ی:واقعا منیمه   گهی:واسه امشب؟ من:آره د نیچطوره؟ مه ن یگفتم:ا نیمه

به خودم  ینگاه یبا نا راحت ؟ ی که مانتو تنت کرد یخواستگار یریم  یمگه دار ؟ی بپوش
داد و  یرا فشار آرام  میشانیرنگه که!  با انگشتش پ  خوشانداختم  و گفتم : مگه چشه؟ 

  ا یب ؟ی دی مانتو پوش یواسه چ تی خواستگار  انیدارن م یگفت:دختر تو خونه خودت نشست
چند  ۰سر کمد لباسها .  می بعد دستم را گرفت و رفت ؟ی دار یچ مینیسر کمد لباسات بب می بر
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که مچش با دکمه بسته   یرغوانا زیشوم کی با  یسارافن  مشک کی و بعد  دور نگاه کرد
 بپوش.  نویهم اد یبهت م نی را برداشت و گرفت جلو صورتم و گفت: ا شدیم

   ی با گل ها یرنگ یروسر کی بعد رفت و  دمشیحرف گوش کن پوش  ی هم مثل بچه ا من
 ی با گل ها دیسف  ریچادر حر کی سرم انداخت. بعد  ی آورد .آن را  هم رو می درشت برا 

به چادر انداختم و بازش کردم و  یبنداز رو سرت. نگاه نمیداد دستم و گفت :ا ینارنج
به   یزیبر انگ ن ینگاه تحس نی:چطور شدم؟ مهدمی رسپ نی سرم  . بعد از مه  ی نشاندمش رو

اخت و با خنده گفت  اند یواری به ساعت د ینگاه نی. مه  ی من اندخت و گفت: ماه شد
مونده برو عوضشون کن  .   ی لیهنوز عصره تا بعد از شام خ ی دی زود لباس پوش یلی:اما خ

لباس نو ذوق  زده شده ؛دلم   دی که از خر ی بپوش . من اما مثل بچه ا  گهیدو سه ساعت د
در  یهمانیلباس م دنی پوش ی که برا ی ورم . مثل بچه ا ایخواست لباسها را از تنم در ب ینم

گفتم:قول   ن یو با ناز به مه دمی کوب نی را بر زم میپا کی آرام   کندیخانه به مادرش التماس م
  رونیب اتاقو گفت: باشه و بعد از   دیکش یآه نینکنم بذار تنم بمونه !؟ مه فشونیکث دمیم

گفتم اگر   ی و با خودم  م کردمی پژمان را تصور م المیرفت و مرا با افکارم تنها گذاشت . در خ
کند با من   ی؟ اصال او قبول م  می به او بگو  دی چه با  م یگوشه حرف بزن هی  می بزرگترها گفتن بر

  دی اکه دلسرد نشود ؟ اصال چه طور ب میچه بگو  د؟ی آ  یاز من خوشش م یعنیازدواج کند؟ 
در تمام عمرش  کنمیاست ؛فکر نم ریاز بس سر به ز  دمیکه من د یبر خورد کنم؟ پژمان

  نکهی. چه برسد به اندیدانم بداند دختر ها چه شکل یم دی باشد و اصال بع دهی را د یدختر
  نی و بخواهد دوستم داشته باشد . حتما به اصرار پرو  اوردیلحظه مرا به خاطر ب کی  یحت

  نیزم ی سرم ول شد و رو   ی است . بعد سست شدم چادر  رو شتهگذا  شیخانوم پا پ
خودم را جلو   ی ا قهیبعد از دق نهیآ  ی کنار دستم. جلو یصندل ی م ولو شدم روافتاد و خود

  یلیتو خ ی فقط برا  یخواستگار نینره که ا ادتیشدم :   رهیبه خودم خ نهیو در آ  دمیکش
از   ریکس غ چیطرفه که ه هیعشق  هیطرفه ست ، ه یحس   هی  نیجذاب و مراد دل است .ا

  ایباشه که انتظار حرف   ادتی اصال به سرانجام نرسه پس  دی خودت ازش خبر نداره و شا 
و پژمان اصال تو رو  ننی و بب  انیممکنه ب نی. بنابر ا  ینداشته باش یمعمول ری حرکت غ

بعد   نکن لیرو تعط یشد ناراحت نشو و زندگ  ینجور یبرن  .اگه ا شهی هم ی نپسنده و برا
  نی به ا یخوب نیهم دلش بخواد دختر به ا  یلیو گفتم: اصال خ نهیآ ی انگشتم را گذاشتم رو
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خودم را  نکهیا  ی دانستم چقدر اضطراب دارم . بعد برا یبود که م نی!.اما ته تهش ایقشنگ
. بعد سرم را باال   شهینم ای  شهیم ا یدو حالت داره  هیقض ن یا نیآرام کرده باشم گفتم:بب

  نیزم ی که رو یبلند شدم و چادر  میهمون بشه . از جا رهیخ یهر چ  ای و گفتم خدا مگرفت 
گذاشتم و از اتاق خارج شدم . صدا زدم:   ی افتاده بود را برداشتم و مرتب کردم و گوشه ا

  م یگفت  یکاش م ی ا فهیرد ز یندارم همه چ یکار  زمی :نه عزنیمه  ؟ی خوا یکمک نم نیمه
به  یشب . نگاه ۱۰ساعت    گذره !.حاال کو تا یم  شدار.  ساعت چقدر ک ومدنی  یعصر م

گذشت   یم  ی ها به کند قهیبود و دق ۵گفت تازه ساعت  یراست م نی ساعت انداختم ، مه
  میذاشت یم  ان یو زمانه رو در جر  رج یزهره و ا  د یادامه داد: اما من هنوزم معتقدم با نی. مه

دستم بود و شبکه ها را    ونی زیلو که کنترل ت  نطوریهم شنی. اگه بفهمن حتما نا راحت م
نگاهم کردو بعد گفت   ی لحظه ا نیمه ؟ی گفتم: خب چرا  خبرشون نکرد کردمیم نیی باال پا

 خواد.     یدادار دودور نم گهی د نکهیبخورن برن. ا  یی دوتا چا انیخوان ب ی: م گهی:جواد م

  یعنی:دمینال صال ی. من با چشمان گرد شده نگاهش کردم و از سر استگه یان د  هیهمسا    
زوده   گهیبگم واال!م  یباال انداخت و گفت:چ ی شانه ا نی! مه ه؟یمطمئنه که نشدن نقدریا

بود ؛حاال   یبه اومدنشون شد .ته دلم خال یچقدر اصرار کردم تا راض ی دی برات . خودت که د
!  دیفهم یکس مرا نم چیتر هم شد . بغض کرده بودم:آخه چرا ه  ی الحرف ها خ نیبا ا
از جا بلند شدم و گفتم:نه با  ؟ی گفت  یزیدوخته بود گفت:چ ونی که چشم به تلوز نیمه

در مورد عشق  نیشد با مه ینم  م یاستراحت کنم . رو  یاتاق کم ی تو رمی خودم بودم. من م
آوردم و انداختم وسط اتاق   ی. بالش بستمپنهانم صحبت کنم . رفتم اتاق و در را پشت سر 

بود تا با    نجایا  حانهیشدم . با خودم گفتم کاش حداقل ر هر یو به سقف خ دمیو دراز کش
در س   یدامپزشک ی شهرستان بود رشته  حانهیکه ر  شدیم یزدم . دو سه سال یاون حرف م

. هر چند  دمشید  یمکمتر  گری آمد و د یها و تابستان ها به خانه م دی خواند و فقط ع یم
 یلیخ یدانم چرا ول ی. نم می گوب  یزیتوانستم چ یکرد؛ اگر بود هم نم یهم نم یفرق

 . دمیکش یخجالت م

  دنی پر  نییو باال و پا یباز ی داشتم. صدا ی ادیتوانستم خودم را گول بزنم استرس ز ینم
در همان حال بودم که کم کم خوابم برد .خواب بودم   دمیشن یرا م یمژگان و مرتض  ی ها
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شد   یم  ادیبود هر وقت استرسم ز  یمدل نیمن هم ا  ستمی.س دمی شن یاما صداها را م
  ایشدم : غزل غزل زودتر ب داری ب  نیمه ی که با صدا  دمیدانم چقدر خواب  یبرد. نم ی خوابم م

بلند   دمیما ل یچشمانم را م که نطوریبشه. هم  دا ی؛االنه که سرو کله شون پ میشام بخور 
آمدم و رفتم سمت آشپزخانه .  رونی نشستم و گفتم:االن اومدم. از اتاق ب م یشدم و سر جا 

  نیگذاشت داخل سفره . مه یآورده بود م  کهرا  ییبود. داشت نان ها ده ی جواد هم تازه رس
و تخم مرغ آب پز را هم به سفره اضافه   ینیزم ب یسفره را در آشپزخانه انداخته بود . س

  یکرد و خودش هم نشست و مشغول پوست گرفتن شد و بعد به من و مژگان و مرتض
نگفت .   یز یبه سفره انداخت و چ ی. جواد نگاهدی اریگفت :پارچ آب و ظرف ها رو هم ب
جواب   یبا مهربان نی! من دوست ندارم. مه ن؟یمژگان غرغر کنان گفت: همش هم

هم خونه رو بو بر   شهیو جمع م شهیهم زود آماده م نی؛گفتم ا  میداد:امشب مهمون دار
انداختم که   یبه مرتض یپزم. نگاه یبرات م یتو دوست دار یداره . بخور فردا هر چ ینم

از جا بلند   کدفعهی گرفت. یرا پوست م یو با لذت تخم مرغ بودسفره نشسته  ی آرام گوشه 
. من:فدا ت بشم عمه  ارمی ب اهی رم فلفل س ی:م  یعمه؟ مرتض یر یکجا م  دمیشد. پرس

 رسه .  یتو که قدت نم  ارمی،خودم برات م  نی،بش

روز گذشت   ۳۰قدر  می ساعت برا  می ن نی؛ا م یحاضر بود بایبود .ما تقر  قهیدق ۹:۳۰ ساعت
زد و گفت :بد قولم که   ی پوزخند نی.  جواد رو به مهامدیشد اما زنگ در به صدا ن ۱۰ساعت  

ساعتشون عقب   دی کالفه جواب داد:شا نی. مه انیخوان ب یبغل م نی هستن! خوبه از هم
  نیداره چه برسه به........ زنگ در به صدا آمد و حرف مه ریتاخ  مه مای جلوست پرواز هواپ

به   نیمه  ی ا هی. بعد از ثان میشد  خکوب یم می بود ستاده ی که ا یینصفه ماند . همه همانجا
:پس نه  نیمه   ؟من؟یجواد  :ک   ؟یدرو باز کن ی خوا  ی! نم ی ستادی جواد تشر زد: پس چرا ا

 اط یرا جمع و جور کرد و رفت سمت در ح دشغزل بره درو باز کنه!؟ جواد خو  ی خوا یم
گوشزد کرد:بچه ها شما   یسفارشات را به من و مژگان و مرتض نی آخر ن یفاصله مه نی.در ا

. کمتر   ایب  ی . غزل تو هم آشپزخونه باش صدات کردم با چادیکن یصدا باز یاتاقتون ب دی بر
که  یگاهی و به جا می کرد ک که تحت امر فرمانده باشد صحنه را تر یمثل سرباز ی ا هیاز ثان

و با مهمان ها خوش و بش   ستادیا ی جلو در ورود نی. مه م یکرده بود رفت نی تع نیمه
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  نی پرو ی مرد سالخورده ،صدا  ک ی . بعد  دی سالخورده به گوش رس خانمک ی   ی کرد . اول صدا
 که متعلق به پژمان بود  یآرام   ی خانوم ، اکبر آقا و بعد از همه صدا

و آسمان حرف   نینشستند و مشغول صحبت شدند . از زم نیمه ییمهمان ها با راهنما 
  یکبر یصغر ی. بعد از کلدیرس یآن مرد سالخورده به گوش م  ی از همه صدا شتر یزدند . ب

سخن   می و پژمان است گفت:از هر چه بگذر  نیدانستم پدر پرو ی،آن آقا که حاال م  دنیچ
وسط حرف شوهرش   دی ما ....... که مادر خانواده پر انآقا پژم  نیدوست خوشتر است .ا

تا   انیخوام اگه عروس خانوم افتخار بدن ب یسر اصل مطلب ؛ م می بر نکه ی:حاج آقا قبل از ا 
مبل جابه جا  ی . رو امدی. جواد از عنوان عروس خانوم خوشش ن مینیماهشون رو بب ی ما رو

رو به حاج خانوم گفت: بله حتما و   نیانداخت . مه گرشید ی پا ی را رو  شیپا  کی شد و  
لب چهار قل   ریکه ز ی. من دستپاچه در حالزمیعز  اریب  ییبعد صدا زد: غزل جان چند تا چا

 ی در رو ضه ها چا شهیپر کردم . هم  ی را از چا ینیداخل س ی خواندم استکان ها یم
  نی. خالصه که ا دندیلرز  یم می اولم بود . دست ها ی انگار دفعه  نباریبا من بود اما ا ختنیر

اول پدر   یکار سخت را به سر انجام رساندم و وارد حال شدم و چقدر استرس داشتم صندل 
را تعارف کنم که مادر پژمان گفت:دست گلت درد نکنه  ی پژمان نشسته بود . خواستم چا

. گفتم   می دار ی خودمون بر م ز ی م ی ورو بذار همونجا ر ینیعروس خانوم زحمت نکش س
 هیدونم چه کار سخت یمادر بذارش همونجا م  می :آخه! مادر پژمان گفت:تعارف که ندار

از جا بلند شد و   نینشستم . مه نیرا همانجا گذاشتم کنار مه ینی.زمزمه کردم چشم س
را   شانیه چا تعارفاتشه . هم ن ی به هم یزبانیتو رو خدا لذت م نیرا تعارف کرد :بردار ی چا

به من انداخت و گفت :خب حاج   ی. حاج آقا نگاه یدست شیبرداشتند و گذاشتند داخل پ
  ی!؟ حاج خانوم که سر زبون دار بودو کم نمدیفرمائ یاز غزل جان حاال اجازه م نمیخانوم ا

 آورد رو به شوهرش گفت:اجازه ما دست شماست  . 

  یگفتم غزل جان هم باشه بهتره به هر حال اصل کار یاز پژمان صحبت کن ی خوا یم دمید
نه. در دلم گفتم   ای کنهیپژمان رو قبول م طی شرا  نهیجواب بله رو بده ؛بب دی اونه . اون با

و شوهرش که   ن یکرد: دخترم پرو شروع   نطوریقبوله حاج خانوم .حاج آقا ا ده یو نشن دهیند
ازشون   ی جز خوب یگی جواد جواب دا :بله ما تو عالم همسا تن؟معرف حضورتون هس
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از خودتونه .  حاج آقا ادامه داد آقا پژمان ما   یخانوم :خوب ن ی. اکبر آقا شوهر پرو می د یند
  ستین میی نایاز ا  ستیتموم شده اهل کار و تنبل ن شی داره و سر باز وتریکامپ سانسیهم ل

دنبال کار گشت   یلیدرسش تموم شد خ یوقت  شهشرکت و اداره با  دی که بگه کار فقط با
مغازه رو باز کرد . که  نیرو  زدو هم دش یجن شده و اون بسم اهلل  ق ی کار دولت دی د یوقت

تکان داد. حاج آقا دوباره ادامه   دیی . جواد سرش رو به عالمت تادهیرس  تتون یحتما به رو 
کنه .از بابت خونه و   هرو ادار شیهست که بتونه زندگ  یرسه طور ی م شی داد:شکر روز

رو   ییمقدار پول گذاشتم تا راحت بتونن جا هیمن براش  التونراحتیهم خ  شیزندگ  ی جا
که نه    میو شهرستانه. از لحاظ اخالق ستین نجایا  مونیاجاره کنن. ما هم که خونه زندگ 

خودتون متوجه  دیکن قیتحق   دیتون یبگم نه، شما م نویمن باشه بخوام ا ی بچه  نکهیا
  نی با  خودتونه . پرو شیباق گهی و البته مهربون. حاال د ری ن ؛ فوق العاده آروم و سر به زیبش

گفت ؛ رو به جواد گفت:اگه آقا جواد اجازه بدن   ی نم ی زیخانوم که تا االن ساکت بود و چ
انداخت و گفت: نه نه  نی به مه یگوشه حرفاشونو بزنن . جواد نگاه  هیدوتا برن  نیا

از قبل گفته بود که اگه کار به صحبت   نی. مهدی دون یصالح م ورهر ج ستین یمشکل
اصال   دم،ی کشیم  . خوشحال بودم ،استرس داشتم، خجالت می به اتاق او و جواد برو  دیکش

از جا بلند شد و با چشم به من اشاره کرد . از جا بلند شدم   نی. اول مهفتادمیداشتم پس م
طرف و آن   نیبه ا  ی. پژمان نگاه دی ایبا من ب انآقا پژم  دی . بعد رو به پژمان گفت:بفرمائ

. اول من داخل شدم و بعد   ستادیا نیدر مه ی طرفش انداخت و از جا بلند شد . جلو
و جواد   نیباز گذاشت و برگشت کنار مهمان ها. اتاق مه مهیکه در را ن نیژمان و بعد مهپ

  ی داده بودند و گوشه  هیتک وارشی به د یکه چند تا پشت یمتر ۲۰  بایاتاق تقر کی بزرگ بود 
در   کیبزرگ. پژمان نزد یواری کمد د کیقرار داشت و بغل دست آن    شی آرا زی م کی اتاق 

اتاق نشستم.  ی متر از پژمان باال  ۵سرگردان شدم و بعد به فاصله  یاتاق نشست . من کم
 ی داد .  دانه ها یرا کامل به حس خجالت م ش یجا  یکم کم حس استرس و خوشحال

در سکوت گذشت . داشتم   قهیدق  ۱۰به   کیکردم .  نزد یحس م میشانی پ ی را رو ق سرد عر 
را   چارهیاز ذهنم گذشت ؛با خودم گفتم حتما پسر ب یورجور واج  ی شدم . فکرها یم یعصب

گه که :من قصد ازدواج ندارم    ی. اگه بتونه لب از لب باز کنه حتما م نجایبه زور آورده اند ا 
دست از سرم بردارن. از فکر کردن به   ناینه تا ا دی . لطفا شما بگ  نجامیو به زور خانوادم ا
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 ی زهای اما دست خودم نبود همه اش چگرفت .   یمغم تمام وجودم را در بر  زهایچ نیا
انداختم ؛حاال   یبود نگاه واری د ی که رو یکرد . به ساعت یآمد و در ذهنم النه م یم یمنف
نشسته بودند   رونیکه ب ییگذشت . قدر مسلم آدم ها یاتاق م نیاز آمدن ما در ا قهیدق ۲۰

را که تا چند لحظه   ییکردم ؛ تمام حس ها یم یکار  دی کردند . با یما صبر نم ی تا صبح برا
حس جسارت باز کردم و   ی تجربه کرده بودم را کنار گذاشتم و در وجودم را به رو شیپ ی 

ست که به قصد حرف زدن  قهیدق ۲۰االن  د؟یبگ یزیچ د یخوایمحکم گفتم: شما نم 
کردم   یاحساس ماتاق . االنه که حوصله خانواده هامون سر بره. پژمان که  نی ا ی تو میاومد 
بود و به گردش انگشتان شصتش به دور هم نگاه   نییاز بس سرش پا  قهیچند دق نیدر ا

د : با  یو گردن درد را با هم گرفته باشد؛ سرش را باال آورد  و هراسان پرس  جهیکرد سرگ  یم
 یرا جمع م ارمیاخت یب ی طور که خنده  نیبه دورو برم انداختم و هم ی؟ نگاه  دیمن بود 

پژمان:نه نه حق با  نجاست؟یا  ی ا گهیاز منو شما کس د ریکردم جواب دادم : بله . مگه غ
زد و قلب   یبگم . او حرف م  دیبا  یچ دونمیزده ام اصال نم جانیه نقدریشماست راستش ا 

انداخت و   نیی شدن بود ساکت ماندم تا ادامه بدهد . دوباره سرش را پا  دهمن در حال کن
  یم نویگن؟ االن فقط ا یم یمراسما چ  نجوریبگم . اصال تو ا دی با یچ  دونمی نم گفت:اصال 

زبونم بند اومده . با خودم قرار گذاشته بودم تا عاشق نشدم ازدواج   یدونم که از خوشحال 
  یکیخواب و خوراک ازم صلب شد . روز و شبم   دیدلم لرز  دمی دشما رو   ینکنم  . اما از وقت

  دی و با نجامی که ا شهیاالن اصال باورم نم  ی که  منتظرش بود هیهمون نی شد با خودم گفتم ا 
 ینکردم که اول کار یاصال کار درست د یدونم !شا  یبا شما در مورد ازدواج حرف بزنم ؛نم

  نیبه زبون آوردم اما خواستم شما از احساسم نسبت به خودتون خبر داشته باش نارویا
  ی ارایو شما هم مع ستیبردار ن ی. البته ازدواج شوخدی من کن ی  چارهیبه دل ب  یرحم دی شا

؛ به هر   دیازدواج در نظر دار ی نباشم که شما برا  یاصال من اون کس د ی شا  دی خودتونو دار
 ی قلبم بش ی و ملکه  دی حال اگه بر من منت بگذار

و شغل و در آمد و   یزندگ  تیبرم . از وضع یشما به کار م یخوشبخت ی ام رو برا  یسع تمام
  یدل عاشق.  تمام مدت نیو ا دیدون ی شما م گهی سالم هم که آقا جون گفتن . حاال د  سنو

زد من ساکت بودم . مغزم هنگ کرده بود دهانم خشک شده بود و   یکه پژمان حرف م
حرف ها ،حرف   نی .  اشدیبود . باورم نم دهیدهانم چسب قفچوب به س ی زبانم مثل تکه ا
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: شما  دیپژمان پرس  قهیآورد  .بعد از گذشت چند دق  یدل من بود که پژمان بر زبان م ی ها
فکر کنم . پژمان سر در  دی : با دمی به زور سرم را بلند کردم و نال  د؟یبگ   یزیچ دی خوا ینم
  یمن منتظر م دی تا هر وقت بخوا ماستو مغموم گفت: البته که حق با ش د یکش بانیگر

.  از جا بلند شد و  دی نپرس زیچ  چی ه لیدرسو تحص ت یسالم و وضع،سنو  طمیمونم. از شرا
حرفا اصال   نیکه گفتن ا  دیبدون نویمنتظرن. فقط ا   هی، بق  می بر ستین ی گفت:خب اگه حرف

نبودم . از   نی زم ی ور گریکردم. من د یدلم رو معلوم م فی تکل د یبرام آسون نبود ؛اما خب با
که عاشقش شده ام . از عشقش شب   میخواست بگو  یشوک شده بودم  دلم م یخوشحال

شد .   یدخترانه مانعم م  ی ا یبه توست . اما شرم و ح دنی رس می آرزو ی و روز ندارم . منتها
. پدر پژمان ما را که  میشده از جا بلند شدم و از اتاق خارج شد  زمیپنوت یه  یهمانند آدم

:مبارکه؟   دی برداشت و پرس  ینیری ش کی دند باز کردو را که آورده بو ینیری ش جعبه دید
را خورد و کف زد . مادر پژمان به شوهرش   ینیر یش م یانداخت نییبخورم؟ سرمان را که پا

بار حرفاشونو زدن بزار فکراشونو   نیتازه اول نای. ا  دی تشر زد : حاج آقا ماشاال چقدر عجول
را از  ینی ری ان شااهلل  بعد جعبه ش م یخور  یهم م  ینیری بعد ش ی  عهبکنن ،جواب بدن ؛دف

خانوم رو کرد به مادرش و گفت   ن ی. پرو  زیم ی شوهرش گرفت درش را بست و گذاشت رو
  دی: دو سه روز خوبه واسه فکر کردن و جواب دادن؟ حاج خانوم سرش را به عالمت تائ

به جواد نگاه کرد    نیمه ه؟یسه روز کاف دو جون  نی:خوبه مه  نیتکان داد . بعد رو کرد به مه
 .می د یجواب م گهی هفته د هی  دی و جواد گفت:اگه اجازه بد 

  چی حاال نه؟ اما خب گوش ه نی هفته ؟ چرا هم کی که چرا   دی ترک  یهم دلم داشت م من
  گریرا ندارد. من در حال خوش خودم بودم . د  هیدل بق ی صدا صی تشخ ییتوانا  یآدم
کردند و   یرفتم که مهمان ها خدا حافظ  یها راه مابر  ی از بابت پژمان راحت بود . رو المیخ

لبانم نقش بسته بود نبودم . حواسم   ی که نا خود آگاه رو ی رفتند. من اصال متوجه لبخند
داشت . تند و تند ظرف ها   ی به نگاه جواد هم نبود که بدون پلک زدن چشم از من بر نم

زدو   می جواد سر رفته  و باالخره صدا ی را جابه جا کردم. حوصله  زیرا جمع کردم و همه چ
نشستم و   ش یروبه رو ه؟ینم نظرت چیهم آوردن!خب ، بگو بب یچه دسته گل نی گفت: بب

اخت و  باال اند ییابرو یرک ی. جواد با زدیشما بگ یدونم هر چ  ی: نمنیی سرم را انداختم پا 
که زنگ زدن برا جواب ، بهشون بگو که غزل هنوز   گهی چند روز د ن،یگفت : خب پس مه 
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درشت شده و به نشانه اعتراض  ی . من با چشم هاستیبچه ست و وقت ازدواجش ن
را باال   شی داد و شانه ها لمیتحو یدار یلبخند معن نیانداختم . مه نیبه مه ینگاه

  یکه نه! جواد اخم ینجورینداختم و به جواد گفتم :نه اا نیی انداخت. با خجالت سرم را پا
لطفا رک و راست نظرت رو بگو.  من   ؟ی :خب پس چه جور دی به چهره نشاند و پرس یزورک 

من با تو صحبت کرده . حاال   ی  دهیدر مورد عق نیدارم که مه نانیمقبال نظرم رو دادم و اط
...... من  یدون یبگو تا منم بدونم.  من: خب ..... خب ..... م هیا گهید  زی اگه نظر خودت چ

: هولش نکن بچه رو بذار   ن یحرفت رو بزن! مه  ؟یکن یبابا چرا منو من م ی ....... جواد: ا
!  از جا بلند شدم  هگی گم حرفشو بزنه د  یگفت: خب منم م یحرفش رو بزنه . جواد با کالفگ

  نکهیدرسو مدرسه رو هم ندارم . بعد قبل از ا ی خوام ازدواج کنم حوصله  یو گفتم: من م
مثل فشنگ رفتم سمت اتاق بچه ها؛ که در واقع اتاق خودم هم   نمی جواد را بب تیعصبان

برده بود . آن ها را سر   بشانطرف خوا کی هر کدام  یشد . مژگان و مرتض یمحسوب م
در  دمی را عوض کردم و خودم هم خز  می. بعد لباس ها  دمشانی گذاشتم و بوس  شانیجا

  یشدم چه م ی؛ اما متوجه نم دی رس یو جواد به گوش م نیپچ پچ مه ی رختخواب . صدا
  دنیفهم ی زدند . از تقال برا یمطمئن بودم در مورد من و خواستگارها حرف م  ی. ول ندیگو

 یم یپژمان را در ذهنم تداع  ی حرف ها ی منصرف شدم و کلمه به کلمه  شان یها  حرف
دست به دست هم داده بود    زیداد. انگار همه چ ی کردم و احساس شعف به من دست م

کرده   ریذهنم را در گ زیچ  کیبه خواسته ام برسم. فقط  فتمیب یمن به زحمت نکهیتا بدون ا
طرفه بوده و   ک یکند عالقه اش به من   یر مخودش فک  شیاالن پژمان پ نکهیبود ؛ آن هم ا 

هم دلم   ی برد. از طرف یخبر هستم و اوست که  در تب و تاب به سر م یمن از همه جا ب
گفتم . بعد به خودم   یکاش به او از احساسم م ی گفتم ا  یسوخت و با خودم م یم شی برا
از  یحرف  شد که  بهتر  یخواست  یهمانطور شد که تو م زیزدم حاال که همه چ بینه

افکار و ذوق کردن ها بودم که  نی در هم م؟یکه بگو  شد یم  میاصال مگر رو  ی احساست نزد
دونستم   ی: منینشستم . مه م یدر اتاق را باز کرد و داخل شد بلند شدم و سر جا  نیمه

آهسته    ن؟یگفت یبه هم م یاتاق چ ی ساعت تو  کی  نمیکن بب  فی ناقال! تعر یداریب
  مینیآشپز خونه بش  میبر  ای:نه رفت اتاق بخوابه . من: پس ب نیمه داره؟ی:جواد بدمی پرس

افتاده باشد   شی بچه ها  ادیانگار تازه  نیشن . مه داریما ب ی ترسم بچه ها با صدا یم
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اونجا بهتره.آرام و آهسته    می آره حق با توئه پاشو بر دن؟یخواب یگفت: قربونتون برم ک 
  مین یچیکن . من: ه فی :خب تعرنیهم . مه ی ه روب ور می سمت آشپزخانه و نشست می رفت

 یم ی: خب چ نیسکوت گذشت اما بعدش همش اون حرف زد . مه  ی ساعت اول که تو
از عشق خودش به   یجور هیانگار عاشقم شده ؛ نی دونم مه یزده گفتم: نم جانیگفت؟ ه

  نیمه ی را که پژمان گفته بود برا زی شد و بعد هر چ یزد که اصال باورم نم یمن حرف م
و   یری را انداخت باال و گفت: پژمان با اون سر به ز  شی دوتا ابرو ها  نیکردم . مه فی تعر

حرف ها   ن یحرف بزنه!! حتما تو هم خام ا یو از عشق و عاشق  ادی متانت ، اون وقت ب
برابرش حرف   که من از او هم بدتر بودم هر چه او گفت دو  می ! باز هم نتوانستم بگو؟ی شد

بود که او مرا بپسندد حاال که خودش ابراز عالقه کرده   می نگفتم که از خدا گری دل من بود . د
من ازش خوشم اومده تو رو   نیکنم . فقط جواب دادم :مه یم ریابرها س ی من رو گرید

حاال   ن؛یکه من ازشون دارم خانواده خوب یگفت:طبق شناخت نیکن . مه یخدا جواد رو راض
خواد به هر حال مبارکه. حاال برو بخواب   یم یخدا چ  نم یتا بب هرو بکن قاتشیبذار جواد تحق

رفتو   ی چشم غره ا  نیمه ؟ی چ ی مدرسه واسه  گه ی: د دمی. نالشهیم  ری فردا مدرسه ات د
. حد اقل   پلمتهینگه شرط من گرفتن د یزیکن . جواد م چ  ایگفت خجالت بکش ، ح

   گرینشدم.  د یعصبان نی از ا شتریب تا. برو برو   یفهم ینم ی. االن داغتموم کن  رستانتویدب
در فکر بود .  نیاز مدرسه بر گشتم مه ینگفتم و رفتم سمت اتاق. فردا ظهر وقت یزیچ

  نییکند شبکه ها را باال و پا  یبداند چه کار م نکهیبدون ا   ونی تلوز ی نشسته بود رو به رو 
متوجه نشدم  ی اومد ی:ک  دیسالم کردم و جوابم را داد و پرس ستادمی. رفتم کنارش ا کردیم

جواب   ست؟یحواست ن یکن یم  ری . مقنعه ام را در آوردم و گفتم: بله .... معلومه!، کجاها س
بابا   یچی :ه نیشده ؟ مه ی: چ  کردمی را باز م می مانتو  ی . دکمه ها رهی داد: آره ذهنم در گ

بود   مانهرو برداشتم ز  ین زنگ خورد رفتم گوشمدرسه تلف نیصبح اول صبح که شماها رفت
  ن یکه صبح به ا دمی: راستش اولش ترس نیگفت؟ مه  یم ینشستم :خب چ شی. روبه رو

که  یمقدمه گفت:که اون سر ی زنگ زده . اول حال و احوال کردو بعد ب یچ ی برا ی زود
ه ؛حاال  و خوشش اومد دهیشوهرش تو رو اونجا د  ی خونشون پسر دختر خاله  ی رفته بود

خود  ،     یشدم وگفتم:ب یازش وقت گرفتن . اونم واسه امشب با هاشون قرار گذاشته عصبان
 .ی کرد یخواد در س بخونه رد شو ن م یغزل م یگفتیم
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بگم ؛تو و پژمان که از هم خوشتون   ینجوریبعد گفتم اگه ا یبگم ول نو ی: خواستم ا  نیمه
غزل قصد ازدواج نداره !   یگه :تو که گفت یزمانه نم نیعقد کن نیخواست یاومده ؛فردا روز

  یخواستگار ی چرا برا گهیشد. نم  یگفتم که اونوقت بدتر م یپژمان رو بهش م هیاگرم قض
شد ؛ مگه    ینجوریا ییهو ی زیکن که همه چ  یو بهش هال ای ؟ حاال ب یاشت نذ انیمارو در جر

بذار حرفم رو گوش   ان ی. چقدر به جواد گفتم حداقل خواهرات رو در جر رهی به خرجش م
  ان؟ یب ی به زمانه گفت ؟یگفت  ی: حاال چدمی !. پرس  می نکرد. حاال کاسه چه کنم دست گرفت

: آره   نیمه ؟ی . من:حاال به جواد گفت رهی بگ  تماسگم باهات   ی: نه . گفتم به جواد منیمه
  یخونه حرف م امیبهش گفتم . اونم گفت : واسه ناهار م ییهمون موقع زنگ زدم نونوا

رم تو   ی جون قربونت پس من م نیبشه. من :  مه دای . االناست که سرو کله اش پ میزن
بخور بعد برو . من:   ناهار ای: الاقل بنیکشم ازش . مه یخجالت م دهی اتاق . بگو غزل خواب

خورم .   یم یزی چ هی؛ بعدا گرسنه شدم  گهیم  یجواد چ نی. حاال بب ستمینه گرسنه ن
خواست با جواد چشم در چشم بشوم .   یکور شده بود . دلم نم می گرسنه که بودم اما اشتها

 نکرده بودم.   یکه کار یکردم درد سر درست کرده ام در صورت یاحساس م

محسن آقا   ی پسر دختر خاله  نی ا یخانه زمانه بوده ام ک  یخودم فکر کردم که من ک  با
بود   شیپ ی آمد :حدودا سه هفته   ادمی. باالخره  دهیو پسند  دهی ،شوهر زمانه مرا د

پسر کوچک زمانه اتو  آورد تا  نی؛ سر غروب آرم می شام خانه زمانه بود یپنجشنبه شب
 یکند برق کل ساختمان قطع م یکه اتو را  به برق وصل م ن یرا اتو بکشد هم راهنشیپ

به   ینگاه یبرق ها رفته اما وقت  میشود . اول همه فکر کرد   یم یشود و همه جا خاموش
کرده . اولش آقا   دا یپ رادی برق ساختمان ا  مید یهمه برق دارند فهم می دی و د می انداخت رونیب

به   یهم دنبالش رفت وقت ادکرد و بعد جو یمحسن خودش رفت و کنتور را دست کار
ها ور بروند . به شوهرش گفت:   می با س نیاز ا  شتری اجازه نداد ب گریزمانه د دندی نرس جهینت

. محسن گفت: آره چرا به ذهن خودم  زاستی چ نجوریاون استاد ا ادیب ژن یزنگ بزن ب
خونه   ژن ی. و رفت سمت تلفن و شماره گرفت: الو سالم دختر خاله _       ممنون ب  دینرس

  کهیدار شده همه جا تار رادی رو بده بهش برقمون ا یکن گوش یلطف هیست؟ _           
  یخدا حافظ . و گوش دی. ممنون سالم برسوندیکن  ی.        _  بله بله لطف م می مهمونم دار

  ادیب گمی دختر خاله گفت :االن م ،یچی شد؟ محسن گفت:ه  یچ دیرا گذاشت . زمانه پرس
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. محسن رفت   دیخورد به گوش رس یسنگ که به در م  ی ربع  صدا کی  حدوداونجا. بعد از 
داشت وارد شد . سالم کرد و   یساله که چاق بودو قد کوتاه   ۲۴، ۲۳ یو در را باز کرد . پسر 

همه جا روشن شد به اصرار زمانه و شوهرش   قهی دق ۲۰رفت سراغ کارش بعد از   کراستی
نشست و با جواد و محسن   یساعت می. ن ردآو  وهیو م ی چا شی آمد نشست و زمانه برا

آوردن آن شب با خودم گفتم عجب   ادیکردو رفت . بعد از به   یحرف زد و بعد  خدا حافظ
جواد مرا به خودم آورد و از افکار   ی ساعت از من خوشش اومده ؟!   صدا می اون ن ی ! تو

. جواد: غزل   یباش: سالم جواد جان خسته ن نینجاتم داد . جواد:سالم  مه شیدو هفته پ
: چرا اومده خسته بود ،رفت بخوابه. جواد: ناهار خورده   نیمه   ومده؟یکجاست؟ ن

با   نمیولش کن بگو بب  ناروی دم . حاال ا  یشه ناهارشو م داری:گرسنه نبود بنیمه  ده؟یخواب
خونه با   امیامشب؟  جواد گفت؟ نه هنوز گفتم اول ب انی شد ؟ م یچ ؟ یزمانه تماس گرفت

  یی چا هی نن ی، بش  انیگم بگو امشب ب  ی. من م رمی گ یبعد با اونم تماس م مینبز فهم حر 
  هیقض ستیالزم ن  گهید ینجوریا  دهی گم غزل پسره رو نپسند یبعدش م می دور هم بخور

  ان یکه حاال اونم بگه چرا از اول منو در جر می بد ح یزمانه توض ی پژمان رو برا یخواستگار
  یزیچ ن یمه نکهی. بعد قبل از ا  ادیب شیپ یو بعد زهره بفهمه و در کل ناراحت نینذاشت

بهتر از   ژنیب  طیشرا   دید  دیبود . شا ژن ی ب نیقسمت غزل هم د یادامه داد : اصال شا دیبگو 
 ی  هیکن قض رونی فکر رو از سرت ب  نی: نه انی. مه ستیپژمانه اونو قبول کرد، معلوم که ن

  دی به اومدن خواستگار جد یخوششون اومده . غزل هم اصال راض  از هم نا ی؛ا هیپژمان جد
؛ اگه   م ی ا هیخانومم همسا   نیبا پرو  ستیبگم !آخه ن  یدونم واال ، چ ی. جواد:نم ستین
  یفکر م یبا خودشون چ ننیبب نا یخانوم ا ن یو اونوقت پرو انی ب ینیریامشب با گل و ش نایا

 از هم خوششون اومده.  نایا یگ یکنن؟!  تو هم که م 

. چقدر بهت گفتم :به خواهرا و   ی بود که خودت آب داد  یدونم دسته گل ی: چه منیمه
ان   ه یهمسا یشه .تو گفت یم ی جد هیدونستم قض  یبرادرت هم بگو . جواد: آخه من چه م

  نیکنن. مه کشی خوان رمانت ی دونستم م یرن . چه م یو م ننیش یم  قهیدو دق انی یم
بحث   یدختر گناه داره ؛حاال ما ه نیکشش نده ا  نقدر یکه شده ا هیت: حاال کار و گف   دیخند

به   یزنگ هیتلفن رو بردار و   ی. پاشو گوش شهی، ناراحت م رهیگ یاون به خودش م میکن یم
شب قرار   ی تلفن را برداشت و برا یتموم شه بره . جواد گوش انیزمانه بزن بگو امشب ب
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  یبنفش را که سر ی . همان مانتو نداشتم بار اصال دلهره  نی مدارش را  با زمانه گذاشت . ا
. گشاد بودو من با آن راحت بودم   دمی نپوش را پوش نوی، ا  ستیگفته بود خوب ن نیقبل مه

آمدند. زمانه و شوهرش   همانهاینه. شب شد و م ا ی دی آینداشت به من م یتی اهم می . برا
  دهی که پوش یکه با آن کت و شلوار ژن ی آقا محسن و شوهرش و پسرشان ب ی له دختر خا

  دیانداخت . شا  یم یکارتون ی ها  تی شخص ادیو ناخودآگاه مرا  دیرس ی بود گردتر به نظر م
توانستم به   ینم ای خواستم  ی کردم و نم یبود که فقط به پژمان فکر م نی هم  به خاطر  ا

نشستند . من   یکی  یکیفکر کنم . تعارفات معمول انجام شد و مهمان ها  ی گریکس د
گفته بود :به هر   ن یکنار مهمان ها اما مه می ایخواستم ب یقبل . م یمثل سر دمآشپزخانه بو

بعد   ی ا قهیمحترمانه باشه . دق دی با هیو اگر هم جوابت منف  هیخواستگار ی جلسه  نیحال ا
بزرگ شده   گهی من د  ی و بغلم کرد و گفت :خواهر کوچولو دی ا بوسزمانه آمد کنارم ، گونه ام ر

 یداره و اگه زنش بش ی پدر ثروتمند  نکهیگفتن :ا  ژن ی محسنات ب ز. بعد هم شروع کرد ا
 ینم یز ی کردم اما چ یگوش م شی حرف ها . من به حرف ها نجوری. و از ا  نهیتام ندت یآ

  ؟ی اوردیرو ن نیپس چرا آرمان و آرم  ی: آبجدمی که تمام شد ، پرس ش ی؛حرف ها  دمیشن
. تو هم کم کم   ستیپسر بچه ن ی جا ایمهمون نجوریزمانه : اونا درسو مشق داشتن بعدم ا 

زد: غزل   می صدا ن یبعد مه ی ! زمانه رفت و ربع ساعت یاریب ییچا  دی پاشو االناست که با
و بردم . سالم   دمیچ ینیو داخل س ختمیکان ها ر را در است  ی . با آرامش چا اری ب ییجان چا

.  یتعارف کن ادخو یو نم  نینگفت بش یکس گر ید نباریرا گرداندم . ا ی چا ینیکردم و س
و   زیم ی را گذاشتم رو  ینیکردند . حرصم در آمده بود س یو مادرش زل زل نگاهم م  ژن یب

زد و البته   یسر زبان دار تر از پژمان بود  ؛ همه اش خودش حرف م  یل یخ ژن ینشستم . ب
دوتا برن حرفاشونو بزنن   نیکرد. با خودم گفتم :االناست که بگن ا یاش م یپدرش همراه

  نطوریدانم چرا ا یکه کار به اونجاها نکشه . اصال نم یکن یکار دی با خودم گفتم :با نآ  کی.
توانستند   یوقت نم  چیداشتند و ه یستی ه با هم رو در باما انگار هم  ی بود ! در خانواده 

بردند .   یرا با هم بزنند . مخصوصا زمانه که همه از او حساب م  شانیرک و راست حرف ها
کنم . از  یباز  لمیبخواهم ف دمی د ینم یگرفته بودم و لزوم می زندگ  ی برا  ار ممی اما من تصم

که کردم را  یدستور کار دانمی شود . نمخواست زمانه از دستم دلخور    ی هم دلم نم یطرف
  ژن یکردم . سرم را گرفتم باال ب ی دلم !؟ اما دستور را از هر کجا که گرفتم عمل ایعقلم داد 
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خوردند .   یم وه ی م ایزدند  یداشتند با هم حرف م  ای  هیبقهمچنان چشمش به من بود . 
شد کج کردم و زبانم را در آوردم  یکه م ییاز فرصت استفاده کردم  دماغ و دهانم را تا جا

انداخت و من هم در   نییمثل لبو سرخ شد و سرش را پا  ژن یشدم . ب رهیخ ژن یو به ب
نه .   مانی که کردم شرمنده شدم اما پش یخودم را جمع و جور کردم . از کار هیاز ثان یکسر

  تی ب نیا  ادینبود ؛مرا  یزیزدند و حواسشان به چ  ی مهمان ها که با هم حرف م ی همهمه 
 انداخت: 

 ؟   ی ا دهیشن بیحضور حاضر غا  هرگز

 است    گر ید ی جمع و دلم جا انیدر م من

. مادرش به او   ستی. من حالم خوش نمی بر شهی رو به پدرش گفت: اگه م ژن یب کبارهی به
  می نکرد و از جا بلند شد: بر یاما  توجه ژن ی. بدی لبش را گز  ی چشم غره رفت و گوشه 

  می :نه بر ژن ی. ب می ر یبعد م  دی ، حرفاتونو بزن به یپسر ع نیمن......... پدرش تشر زد:بش
از جا بلند شدند . زمانه  ستی ن ی چاره ا دند یحرف بمونه واسه بعد . پدر و مادرش که د

گفت   ی و اشاره م  مای. محسن هم با ا  کردیبود و به شوهرش چپ چپ نگاه م یبانعص
را   ژن یآتش شدن ب  ی اسپند رو لیدل یشده بود. کس یخالصه که اوضاع ه؟یمن چ ریتقص

  ژن یو آقا محسن ماندند . مادر ب هکردند و رفتند . زمان یمتوجه نشد . باالخره خدا حافظ
برنج وا رفته   ر یکرد . زمانه و شوهرش مثل ش ی رش مکرد و زمانه رو ت  یعذر خواه یکل

پسر   یلی کرد ؛ خ ینطوریدونم چرا پسره ا  یبودند . زمانه رو کرد به جواد و گفت: اصال نم
خودش بود .   استخو مشیاوردیبود . ما که به زور ن دی رفتار ازش بع نی ا  هیخوب و مو جه

  ی بعد رو به من گفت: ببخش غزل جان و دوباره چپ چپ به محسن نگاه کرد . من لبخند
 شد   کی چشم غره زمانه به سمت من شل نبارینداره بهتر که رفتن . ا  بیزدم و گفتم :ع

ها قراره    هیاز همسا  یکی خواستم بگم:  یم دی و نرفت دی گفت: خوب شد که شما موند جواد
. زمانه خودش را جمع و جور کرد و گفت   دی باش انیغزل . گفتم که در جر یخواستگار ادیب

اون شب شما رو هم خبر کنم؟ زمانه که حال  ی ، برا گهی جواد گفت: چند روز د ؟ی: ک 
شد   فیرد زیخلوت باشه بهتره اگه همه چ یخواستگار اسمنداشت گفت : نه مر یدرست
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چون اگر زمانه   می خواست یشد که ما م  یزیهمان چ ی . وا می ای  یما هم م ی بعد ی جلسه 
  کبارهیبه  ینطوریکه قرار مدارها قبال گذاشته شده . ا دی فهم یآمد ، م  یکردو م یقبول م

غر غر کرد و بعد   یدوباره کم مانه آمد . ز ینم شی هم پ یآمد و دلخور یبله برون م ی برا
  ینهان . با هم خداحافظبچه ها ت می رو به شوهرش گفت :خب محسن کم کم پاشو بر

رو خودم   گهیچند شب د  یخواستگار هیزمانه به جواد گفت: قض دندیو دم در که رس  میکرد
:  دی رسوسط حرف زمانه و پ  دیپر  نیباشن . مه انیکه فقط در جر  دم،یخبر م رج ی به زهره و ا

ه بعد  معارفه خلوت باشه بهتر ی زمانه: نه ، گفتم که جلسه  ان؟یاو نام مثل شما نم یعنی
ه مادر و پدرم رو االن زحمت اونا واسه غزل افتاده گردن شما   امرزیبغض کردو گفت :خدا ب

بزرگ شده و    نجایاون ا یول می غزل رو داره درسته ماهم خواهر برادرش  ی حکم خونه  نجایا
با خودم تنها   یو رفتند . وقت دی شلوغ نباشه بهتره بعد هم مرا بوس میرو دار مهمونما حکم  

. شب  دمی کش یکردم و از خودم خجالت م یکه کرده بودم فکر م یشدم همه اش به کار 
آورند   یشکلک در م  میروم همه برا  یهر کجا که م  دمی د یتا صبح خواب م دمیخواب یوقت

 ی و ناظم و بچه ها ری جواد گرفته تا اهل محل و مد و نیکنند . از مه یم یو دهن کج
کتکم زده بود ؛خسته   یکیشدم، انگار  داری بود . صبح که از خواب ب ی د مدرسه . چه شب ب

را  نیمه  ی غر زدن ها ی خواست به مدرسه بروم . اما حوصله  یخسته بودم . دلم نم ی 
صحبت    نی حق به جانب آمد دم در . با مه ی ا افهیخانوم  با ق نی نداشتم. عصر آن روز پرو

بود ،   یخب ، اگه جوابتون منف دی خانوم جون قرار شد هفته بعد جواب بد نیکرد: مه یم
: حاال شما  نیبعد ؟ مه ی به هفته  نی ! چرا موکلش کرد گهید  نیگفتی شب م  یهمون پر

  نیبعد مه  ن؟ی دی شن یزیکدومه ؟ شما از ما چ یبفرما داخل دم در بده . بعدم جواب منف
کردند و داخل شدند من   یرا ط  اط یول حرا گرفت و به سمت خانه آورد ط نی پرو دست

  یکی ی که رو نطوریهم نی خودم را به پشت در اتاق رساندم . پرو عیهم از پشت پنجره سر
.   می دی د می دی د یم د یرو که با  یزینبود ، هر چ دنی نشست گفت: الزم به شن یم هایاز صندل
خونه   انیب  ینیری عده با گل و ش هیهم هست که   ی ا گهید ی  نهبهو یاز خواستگار  ریمگه غ

خو   نی تو ا  ی ا گهیاز غزل دختر دم بخت د  ریکه توش دختر جوون هست ؟ اصال مگه غ ی ا
که تو   یطور نی اصال ا هیخانوم،  قض نی:تند نرو پرو نیواسه داداشم . مه رمی نه هست؟ بم

و خودش را   زدی. قلبم تاالپ تاالپ م دمیشن یها را م نی. و من همه ا   ست ین یکن یفکر م
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از   دی بگو یزی چ نیمه نکهیشدم و قبل از ا ی. باز احساسات د یکوب یام م نهیس واریبه درو د
  نوایخانوم گفتم : اون خواستگار ب نیآمدم . اول سالم کردم و بعد رو به پرو  رونیدر اتاق ب
و رفت .   دیلقاش بخش  بهرو  یخواستگار  ی کردم ، اونم عطا یبهش دهن کج شبیرو که د
گرد شده نگاهم    ی که تا االن با چشم ها نیسکوت حکمفرما شد . مه  هیچند ثان ی بعد برا

تو   ی!، پس به خاطر دهن کج  ده ی دستش: خدا مرگم بده !ور پر ی زد رو  دو یکرد ؛ لب گز  یم
به   ل بهش گفته غز  ژن ی: مادر ب  گهیزنگ زده به من م یزمانه رو بگو صبح د؟ی پسره از جا پر

آقا   نیچسبه . بب یوصله ها به خواهر من نم نیکرده ، منم جواب دادم :ا یکج پسرم دهن
گردن خواهر من    شبویشده . خراب کردن مراسم د مونیافتاده که پش ادشی  یچ ژنتونیب

لطفا . عه عه   منم چه دل به دلش دادم و ازت دفاع کردم و از محسناتت گفتم.   نیننداز
  نیی سرم را انداختم پا م؟ی! مگه قرار نشد محترمانه جوابشو ن کن نکنه کارتیخداا بگم  چ

کردم مجبور   یکار رو نم نی خواست باهاش حرف بزنم. اگه ا  یو زمزمه وار گفتم: دلم نم
 گوشه حرفامو باهاش بزنم.  هیشدم برم  یم

! پسر مردمو نقره   یهست یرفت: عجب دختر سهی خانوم از خنده ر نی پرو دمی د کبارهی به
  میهفته صبر کن هی ست یالزم ن  گهی، جوابگو گرفتم ؛ د   نجایکه . خوب شد اومدم ا  ی غ کرددا
داداشم نه خواب داره نه خوراک . زودتر برم بهش بگم جواب غزل خانومم مثبته !.   چارهی. ب
کامل   قاتشیآخه جواد هنوز تحق یخانوم گفت: ول  نیکردو به پرو  همچپ چپ نگا  نیمه

  قیمهم نظر غزل جون بود که گرفتم . آقا جوادم اگه تا سال بعد تحق خانوم: نی نشده . پرو
خانوم شاد و خندان از در   نیراحت . پرو التونی. خ گهی پژمان بهش نم  یجز خوب یکنه کس

خوب   م ی نیکم سنگ هی: آخه دختر نی. مه گذاشتتنها  ن یخشمگ نیخارج شد و مرا با مه 
! رک و  راست   یزیچ  یکم خجالت هیخانوم مثال قراره خواهر شوهرت بشه ؛  نی . پرو هیزیچ

گفتم خوشم   یانداختم: من ک  نیی ؟ سرم را پا ادی از داداشت خوشم م یبهش گفت ی اومد
  نیاز ا  شتری! تا ب به: خبه خنینگفتم . مه ینجوری؛ من که ا  دی ،؟ اون خودش فهم ادی یم

 چشمم دور شو .  ی نشدم از جلو یعصبان

 شهینم گه یراست بوده د  شبید یدهن کج ی   هیزمانه رو بگو اگه بفهمه قض ی وا ی وا
 خدا .  ی جمعش کرد !. وا
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  شیکارت دارم . رفتم و روبه رو نی بش ایزد: غزل غزل جان ب می روز بعد جواد صدا چند
نسبتا   ب یس ک یکنارش بود و با آرامش در حال پوست گرفتن   وهیظرف م  کی نشستم 

. کردیکار را م نی پوستش از هم جدا بشود ، ا نکهیوار بدون ا چیدرشت بود . نازک و مارپ
تونستم و بلد بودم  در مورد   ی: من هر جور که مدحرفش را شروع کر نیح نیدر هم

مونه   یهم داره . فقط م  یپاکنداشت . دستو دل  یمشکل چیپژمان پرس و جو کردم ؛ ه
؟   یش  یآدم خوشبخت م  نی با ا یکن ینه؟  فکر م ایتو دلت باهاشه   نکهیاونم ا زیچ هی
گم کامل    یرو که م ییزایچ  نیا  دیشا  ن یبه خاطر هم یجوون یلیتو هنوز خ زمی عز نیبب

  یدنبال خوش ایدن نی ا ی دونستن قدم اول درک کردنه،  تو ،یبدون دی با ی؛ ول یدرک نکن
  چیمحل امتحانه و ه ایکه دن یو  بفهم ی. اگه بدون یکن ینم داشی مطلق نباش چون پ

دل نبند   ی. دوست داشته باش، ول  یخوشبخت باش یتون یاونوقت م ست ی ن داریپا  زشیچ
دل نبند . که دل  یول کن یدل نبند . خوب یدل نبند . گذشت کن ،ول یول. عشق بورز 

تمام شد .آن را قاچ   بی. پوست گرفتن س هیاول فنا و بد بخت ایدن نی به عناصر ا یبستگ
من !. من جواد را  ی خواهر کوچولو ی دی را به سمتم گرفت و گفت : فهم یدست شیکردو پ

شعر را    نیبا او داشتم . در جوابش ا  یخاص یست یرو در با  کی دوست داشتم اما  یلیخ
 زمزمه کردم:  

 که خطر هاست در آن   یلیره منزل ل در

 ی اول قدم آن است که مجنون باش شرط 

قبال بهم گفته بود که  نیبهت بگم . مه یخوام چ یم ی دی : خب معلوم شد که فهمجواد
خانوم نظر    نی به پرو یتون یم  نیازدواجه ؛از نظر من مبارکه. بعد صدا  زد : مه نی دلت با ا

گفت: جواد    میکه تنها شد  نی تکان داد و رفت. با مه یسر نی. مه یمثبتمون رو اعالم کن
جواب   نیمه  شه؟یم یحاال چ دم یگرفتن . پرس شی جواب رو چند روز پ هخبر نداره ک  چارهیب

  نی . پژمان و پروگهید یو بله برون و عقد و بعدشم عروس شی آزما  دیر یم یچیداد: ه
کرد و از آن ها بزرگتر بود حاال که بله را گرفته   یم ی هم داشتند که بابل زندگ   یگری خواهر د

  یرسانده بود . پدر و مادر پژمان هم بودند .آن روز امراسم بله برون خودش ر ی بودند ؛ برا
  یلیپروانه خانوم و زهره هم با ما آمدند . من خ  می برو شگاهیبه آزما  م ی خواست یهم که م
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که آمده بود   یبودم وقت دهی دوبار پروانه خانوم را د یکی. البته قبال   دمیکش یخجالت م
پسر داشت که او   کی بودم . پروانه  ترخانوم راحت  نیدر کل با پرو  یخانه خواهرش . ول 

و   می ری بله برون مفصل بگ  کی  خودش بود . قرار بود یهم ازدواج کرده بود و سر زندگ 
  ی برنامه ها بماند برا نطوریو جشن و ا  می ریجشن عقد نگ گریو د م ی همانجا محرم شو

م تا  ی خواست زودتر عقد کن ینداشت فقط دلم م یتیاهم می برا زهایچ نطوری. ا یعروس
 ی که چقدر دوستش دارم. خانه  می من است تا راحت به او بگو  ی مطمئن شوم پژمان برا

پر از رفتو آمد بود .   نیجواد و مه ی خانوم پر از رفتو آمد بود . همانطور که خانه  نی پرو
  ادیز دیو ناه   رج یوسط ا  نیآمد . ا  یرفت زهره م یآمد ؛ زمانه م یرفت زمانه م یزهره م

دو روز    یکیبود   هم در تماس بودم و قول داده    حانهیکردند . با ر ینم  یطخودشان را قا 
روز کفش  کی بود  دی هم همه اش در حال خر حه یقبل از بله برون خودش را برساند . را

خوشحال بودند .   ییجورها  کی روز الک و...... خالصه همه  کی ،   یروز روسر کی  دی خر یم
روز   کی شدند .   یزنانه نم  ی کار ها ریدر گ ادیز  وهم که پسر بچه بودند  ن یآرمان و آرم

گفتند : حاال   نیخانوم و خواهرش پروانه همراه با مادرشان آمدند خانه مان و به مه نی پرو
.   می مختصر انجام بد د یخر هی  می غزل رو ببر نی اجازه بد میر یجشن عقد بگ میخوا یکه نم

  دهیدونم اگه جواد بفهمه اجازه نم یم یول نیدار اریگفت: اخت نیلباس . مه یانگشتر و کم
بمونه واسه بعد از مراسم ؟ پروانه    دیخر  نیا شهی. نمستنیدوتا هنوز محرم ن نیچون ا 

هست   یقبل از مراسم بوده رسم دی تا بوده خر  دهینشن ی زایخانوم: وا ...... به حق چ
  ی  قهیبه سل  میخدمت غزل جون ، حاال گفت م یاریب م یکادو کن نارویا د یهست  . ما با یرسوم

لباس نو تنش   د یشه و با  یخودش باشه بهتره . باالخره بعد از عقد تازه عروس محسوب م
وسط   د یپر  نی کم نداره! پرو کی رو ترش کردو گفت: اما غزل لباس نو و ش نیکنه . مه

  ی  قهیبود که به سل نیحرفشونو گفت: نه نه قربونت برم سو  تفاهم نشه منظور پروانه ا
! خودت   گهیرسمه د هی نمی غزل لباس نداره . ا م ی ه ما که نگفتباشه واگر ن  نخودشو پژما

دم   ی:باشه پس من با جواد صحبت کنم بهتون خبر م نیجون. مه نیمه  یدون یکه بهتر م
شد اما   یتا جواد راض دیچ  یکبر  یصغر یکل ن یمه  چارهی. شب که جواد به خانه آمد ب

گم اول محرم بشن،   یم یتنها بروم . بعد هم غرغر کنان گفت: وقت دی شرط گذاشت که نبا
 . شهیادا و اصوال در پ ن یدونم ا  یکه م نهیبه خاطر ا
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  ک یاز دانشگاه برگشت با   یشد وقت دای هم پ حانهی روز مانده بود به مراسم ، سرو کله ر دو
د . ظهر بود که به خانه خودشان بزن یسر نکهیراست آمد خانه جواد ؛ قبل از ا  کی،ساک 

قربان صدقه ام رفت   یکرد و بعد آمد سراغ من، بغلم کرد و کل یروبوس نی؛اول با مه دیرس
با نبات آورد و  ینیدارچ ی چا شیبرا  نیزده بود . مه خی  حانهی. هوا سرد بودو لپ ر

  ی خاله کو چو لو  ن ی ا نجایا امیهنوز خونه نرفتم گفتم اول ب یی: زنداحانهیخوشامد گفت . ر
برن    دی. امروز غروب با ییزندا ی کرد ی: خوب کار نیبعد برم خونه . مه  نمیرو بب طونمیش

بال ! مگه با    طونیش ی رو به من گفت : آ حانهیر ؟یر  یم ن. باهاشو  ی .به موقع اومد  د یخر
 یمن جواب داد: مگه جواد رو نم ی به جا نیمه  د؟ی خر نیر ینم ییداماد دوتا  ی آقا

  یکه اجازه داده با کل نمیبرن؛ تازه هم ییهنوز محرم نشدن که بخوان دوتا  گهی!  م؟یشناس
دونم   یاولش؟ من: چه م  نی ند نخو تی محرم غهیص  هی: خب چرا حانهیغرو لند بوده . ر 
حلقه  ی چا  یکیسرام وانیکه دستانش را دور ل نطوریهم حانهی. ر هینطوریگفتن رسممون ا 

 ی: ک حانهی :آره  ر ن ی؟ مه هیینونوا  یی: دا دی کرده بود تا گرم شود ؛ سرش را تکان داد و پرس
نه !  ی .من : خسته ا گهیدو سه ساعت د یعنی:   حانهیبازار ؟  من : امروز عصر . ر دیر یم

دو روز زودتر   ی؟ پس واسه چ هی: نه خاله کوچولو خسته چ حانهی ر  ؟ ی ایب یتون ینم
  نی. مه دی نوش ی گذاشت و بعد جرعه ا شیگونه ها  ی را رو وانیل ی  وارهی د نباریدم ؟و ا اوم

سفره   ییمتوجه شد و گفت: نه زندا  حانهیبه من اشاره کرد: که بروم و سفره را پهن کنم . ر
بمون   می دار هی: نه اصال حرفشم نزن . ناهار خورشت بام نیبرم خونه . مه دی ؟ با یچ ی راب

ذره شده   هیهنوز خونه نرفتم دلم برا مامان  شهی م ر ید یی: نه زنداحانهیبخور بعد برو . ر
.   گهیحاضر شم د رمیدوش بگ هی؟ من برم  دی خر  می بر دی عصر با ی گ یبعدشم مگه نم

 یت . در دلم همه اش خدا خدا مرا خورد و رف  ش یچا  حانهی. ر داصرار نکر  گرید نیمه
جواد با   حانهیساعت بعد از رفتن ر   میبا او راحت نبودم . ن دی ایکردم : پروانه خانوم با ما ن

.......... _ آره  یرا برداشت : سالم جواد جان خسته نباش یگوش نیخانه تماس گرفت  . مه
جمع باشه خدا حافظ   التیخ . گهی _...... _باشه چشم _...... باشه چشم _..... چشم د  میخوب

کرد تنها  یسفارش م  ی چیکالفه گفت: ه ن ی مه گفت؟یم ی: جواد بود؟ چدمی. پرس
 همراهت باشن .  ینفرستمت حتما دو سه نفر
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؛  اوردیب ی چا  شان یرفت برا  نی. مه  دندیو زمانه رس  حه یو را حانهیساعت قبل از رفتن، ر  مین
 یم یک  ی دم رفتن چا،  نیبش  ایگفت: ب دیمال یزمانه همانطور که دستانش را به هم م 

. زمانه : چرا   دیشماها بر  امیمن نم  گهی: نه د نی. مه  میخوره تو ام ! برو حاضر شو که بر 
  هی،همون   نامی. پژمان ا  شهی جامون نم نی تو ماش م یش  یم ادیز گهی: آخه دنیمه ؟ی اینم

. زمانه گفت: برو، برو حاضر    انی ب دیاونا نبا  گهید  می بر یاکبر آقا رو دارن اگه همگ نیماش
  نیدرآورد و گفت: با ماش بشیرا از ج نیماش چی. بعد  سو ا یشو تو باز منو دست کم گرفت

؛ پروانه   رون یب م یاز در رفت یهمگ  ی. وقت میر یدنبالشون م  نیاومدم ما خودمون با ماش
بود . پروانه  ستادهیا  نینشسته بودند و پژمان دم در ماش نیاخل ماشخانوم و مادرش د

مادر   دی کن یگفت: خوب م ع یمادرش سر  د؟یایم  یرا  جابه جا کرد و گفت: همگ نکشیع
ما   دی. پروانه که د م یا ی یم تونما پشت سر دی قدمتون سر چشم . زمانه گفت شما جلو بر

. پژمان رفتو زنگ در را فشرد .   ادیبگو ب نمیبه پرو  م ی به پژمان گفت: حاال که جا دار می ادیز
به   دیبر  گهی : نه دنی . پرو ایتو هم ب  میجا دار یرا برداشت .پژمان گفت : آبج فونیآ  نی پرو

دونم   ی: نم گفتیزدو م یزمانه غر م می . راه که افتاد کشهیسالمت ، تا حاضر شم طول م
سالش بود با خنده به زمانه گفت:    ۱۵که حاال  حهی . را ادیپروانه خوشم نم نیچرا اصال از ا 

در   حهیانداخت و را حهیبه را یداره . زمانه نگاه چپ   یزیخاله مثل خودت زبون تند و ت یول
رفتند و   ی مهمه جلو جلو  می د یبه بازار رس ینگفت . وقت یزی چ گریخودش فرو رفت و د

!  اما هم   ینیکه بب یی. در دلم گفتم: جواد کجا می کردند من با پژمان با هم باش یم یسع
خوشحالم کنارتم   یلیاز ما دور باشند . پژمان : خ هیبود که بق مانیمن  هم پژمان از خدا 

از ابر قرار گرفته و من با لبخند  ی سنگ فرش توده ا ی پام به جا ر ی کنم ز یاحساس م
 یکه م ییراستش وقتا  یزن  یقشنگ حرف م  یلی گفتم: شما خ کردم  . دیی حرفش را تا

اصال  ا ی  نیوبا احساس باش کی رمانت نقدریکردم ا یفکر نم دمتونید  یمغازه و م ومدمی
  لمی تحو ی عاشقانه ا ی . خنده  دی بروز بد  یراحت احساستون رو نسبت به کس نقدریا دی بتون

داشت گفت: هر کس بله اما   یبر م   و با وقار قدم بود بش یداد و همانطور که دستش در ج
دادم و آهسته   ی. دل از کف م ی؛  شما االن همه کس من هست یستیشما که هر کس ن

 کردم:   یزمزمه م

 روز ، روز ماست امروز   نگارا
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 در کف باده و در کام قند است   که

 من: نه، من نگفتم عطار گفت .  ؟ی گفت یزی : چ پژمان

، که پروانه که جلوتر ازما بود به سمتمان برگشت و گفت: بچه ها   دی بگو  یزیآمد چ  پژمان
  یمغازه ها قدم م نی گفت . ب ی.پروانه راست م  نیانتخاب نکرد  یزیشد. هنوز چ  ریزودتر ،د 

آب و   ی دشت پر از گل و بلبل با صدا ک یآمد . خود را در  ی به چشمم نم یزیاما  چ میزد
بود که تا آن لحظه   یگوش نواز  یقیمثل موسمن   ی پژمان برا ی . صدا دمی د یآبشار م

 بودم . دهینشن

 خوش تر   دمیسخن عشق ند ی صدا از

 گنبد دوار بماند    نیکه در ا یادگاری

  یهر از چند گاه حانهیو ر حهیرفتند و ما پشت سرشان . را یدو به دو از جلو راه م همه
 یو راهشان را ادامه م دندی خند  یانداختند و م یبه من و پژمان م  یزی آم طنتینگاه ش

انگشت سبابه اش را باال   یهم با هم بودند و زمانه هر از چند گاه نیدادند . زمانه و مه
زند . و مادر و خواهر پژمان   یکه دارد غر م  دمیفهم یکرد و من م یآورد و عقب جلو م یم

 که کالفه شده بودند. 

.   می برگرد دی رو بکن دتونیمادر زودتر خر  می گفت: خسته شدمادر پژمان    می تر که شد کینزد
  یهر چ دیا ی خودتون دوتا ب ،یعروس  د یخر  ی . ان شااهلل برا شهیم ک یهوا هم کم کم داره تار

لباس   ک ی و  می شد ی. داخل پاساژدیمادر ،دست بجنبون می . کالفه شددی بگرد دی خواست
  تی داشت . پروانه خانوم گفت: عروس یریرنگ ش م یانتخاب کرد برون روز بله  ی برا  یمجلس

که پژمان   دی بگو یزی بر ندار . زمانه خواست چ دی !االن سف گهید یبپوش د یسف ی خوا یم
. رفتم داخل   ادیبهش ب دی پسندتون شد . به نظر من که با دی بپوشه شا  دی گفت: حاال بذار
و زمانه    نی و مه حانهیو ر حهی بود . را  هخوشم آمد  یلیخودم که خ دمشی اتاق پرو و پوش

خواست    یفقط م دارمی بر م ی زی مهم نبود که چه چ شی ، مادر پژمان هم برا  نطوریهم هم
  رونی داد . از اتاق پرو ب ت یرضا ندیهمه راض دیپروانه هم که د می زودتر تمام شود و بر گرد

  مشید یخوب بود . خر جواب دادم: آره  ومد؟ی یخوشت اومد؟ بهت م  دی آمدم .پژمان پرس
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به طال   یو بعد سر  میو مانتو شلوار و دامن برداشت  یبعد دو سه تا روسر رونی ب می وآمد
و راه   می دی هم خوششان آمد آن را هم خر  هیرا انتخاب کردم و بق یانگشتر  می زد یفروش

 یلیو گفت: ناقال ،خ می با آرنجش زد به بازو حانهیر نی. داخل ماش م ی گرفت شیخانه را پ
 . یگفتند : خوشبخت بش نیو گفتم: آره  زمانه و مه دمی داره ها ! خند وستتد

هر چقدر به زمانه اصرار کرد که شام را بماند قبول نکرد و گفت:   نیخانه مه  می دی رس یوقت
گفت: خاله ما  حانهیرو برسونم بعد برم خونمون بچه ها تنهان . ر حهی و را حانهیر دی اول با

 نی. بعد رو کرد به مه می. قبال از مامان اجازه گرفت    می مون یجواد م ییدا ی امشب خونه 
و گفت: مزاحم کدومه ؟! خونه   دیلبش را گز   نی. مه می ستیو گفت: البته اگه مزاحم ن

خدا به همراهت .  زمی: نه عز  نیمه ن؟یندار یم کار. زمانه: باشه پس من رفت  زمیخودته عز
  ندیایتعارفشان کرد که به داخل ب نی . مه دندیهمزمان با ما پژمان و خانواده اش هم رس

به من  انداخت و خدا   یزی . پژمان نگاه محبت آم می اما قبول نکردند و گفتند خسته ا
خانوم به فکر شام   نیت : مهشد گف یم نی که داشت وارد خانه پرو نیکرد .بعد هم  یحافظ
خواد ،دستتون درد نکنه . پژمان :آخه االن   ی: نه نمنیدم .مه یسفارش م  رونی از ب نینباش

که مشغول تکه پاره کردن تعارف   نطوریکنار ...... هم دی پزه ،تعارف رو بزار یوقته غذا نم رید
 نیمه  نجایا  دیا ی: من شام گذاشتم بدی به گوش رس فون یخانوم از آ  ن ی پرو ی بودند ؛صدا

  یزیچ هیدختر همراهمه با هم  یگفت کل یو با شوخ ستی:نه االن وقتش ننیجون. مه
که زنگ در را  بودنگذشته  ی ا قهیداخل . ده دق  می کردو آمد یو بعد خدا حافظ می پز یم

ابلمه بود  که داخلش دو تا ق  ینیس کی بعد با   ی ا  قهیزدند . جواد رفت در را باز کرد و دق
: کو ؟ رفت؟ جواد  دمی پرس  اریاخت یرو خواهرش داده . ب نهایبرگشت : پژمان بود گفت ا 

 رج به خ قهیخانوم سل نی . پرو دندی خند زی ر زیر حه یو را حانهینثارم کرد و ر ی چشم غره ا
مبل     ی خسته و کوفته خودش را رو نیداده بود و فسنجان و پلو فرستاده بود مه

هم از   ی. مژگان و مرتض ن ی!  دخترا ! سفره رو بندازنیبده پرو  رتیانداخت و گفت : خدا خ
 ذوق زده شدند .   حانهیو ر  حهیرا  دنی و از د رونی اتاقشان آمدند ب

  داریب  حانهیو بچه ها هم خوابشان برد؛من و ر دند ی خواب نیجواد و مه یشب وقت آخر
و گفت : پاشو   رون یپتو آورد ب ر یسرش را از ز  حهیرا  کدفعهی که  میزد یو حرف م می بود
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شدم و گفتم: آخه االن ، نصفه  ری خ مین می . سر جا مینیخاله ، پاشو لباسات رو بپوش بب
؟   ی : بچه مگه تو خواب نبودحانهیکه گفتم پاشو بپوش. ر  نی: همحهی!؟ را هی، چه کار   یشب
 . دیکن یآدم بخوابه همش پچ پچ م   دیذار ی: نه! مگه شماها م حهیرا

 

  ی دی:کدوماشو شن د یبا استرس پرس حانهی: آره ،همشو .رحهیرا ؟ی دیهم شن یزی: چحانهیر
 حانهیخاله ! ر گه یدنشد ؛پاشو  رم یاز پچ پچه هاتون دستگ ی زیکردم بابا چ ی: شوخحهی؟ را

: آخه ماخه نداره پاشو  حهیو لبخند به لب نشاند . من: آخه ....... را   دیکش ینفس را حت
  دمینخر . د نو یرو بپوش ،همون که پروانه خانوم گفت ا هیر یش راهنیبپوش . اولم اون پ

زد   یهم غر م حانهیرا اجرا کردم .ر حهیدستورات را  یکی  یکیبلند شدم و   ستین ی چاره ا
  چشونیخوان کادو پ یببره م نارو یا ادی خانوم م نیفردا پرو   یکه مواظب باش خرابشون نکن

 ا !  یکرد لهیتو هم پ حهیبابا را ی کنن ا

  می و زهره رفت حانهی بود با ر  یجشن مفصل عروس کی  هیشب  شتریصبح روز بله برون که ب
گرفت . فقط    یم رادیمدرسه ا. اما دست به صورتم نزدم چون محصل بودم و   شگاهیآرا

زد که : آخه  یاش هم   غر مو همه  دیمال  دابیسرخاب و سف یرا درست کرد و کم می موها
کرم هم   هیکرد  ش یآرا شهیکه نم  یپاچه بز ی ابرو ریز  نیصورتت و ا   ی همه مو رو نیبا ا
  هیخوشگله فقط   ینجوریخوابه! زهره گفت :اشکال نداره ، خواهرم هم یصورتت نم ی رو
را هم آورد .  هیسرو ته قض  ملی رژ و ر کیبا   نوایب شگریکن معلوم شه عروسه . آرا  یکار
سرم انداخت و گفت: تا   ی رو  یدرکارم تمام شد ، پژمان و پروانه آمدند . زهره چا یوقت

. از پله ها که دم یچیتم و چادر را به خودم پگف ی کن . چشم تیعقدتون خونده بشه رعا
مشغول   حانهیکه زهره و پروانه و ر  یرفتم پروانه و پژمان منتظر بودند . در فرصت نییپا

به   یدورو برمان خلوت است از فرصت استفاده کرد . نگاه دیخوشو بش بودند ؛پژمان که د
دانم پروانه  ی. نم ی خوشگل تر شد یلیخ یل یخ ی من انداخت و گفت: خوشگل  بود

تا   ی ساده بهتر بود یتازه همونطور ی نکرد یکه گفت: نه اصال فرق دیحرفمان را شن یچطور
  ریبه غ  ین یمجنون نش ی  دهی زدو گفت: اگر در د ی ، پژمان رو به خواهرش لبخند یبا نقاش
   ینینب یلیل یاز خوب
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بعدا واسش شعر   یکنهمه راهو حاال بذار عقدش  نیره ا  یم یگفت: اوووووه ک  پروانه
پروانه از ما دور شد پژمان رو به من گفت: ناراحت نشو تو دلش   نکهیبخون . بعد از ا 

مخصوصا با   نطوره یداره . با همه هم یرکه واگرنه دل مهربون ی ادی. فقط ز ست ین یچیه
و گفتم : پس خدا به دادش برسه . پژمان با تعجب نگاهم کرد.    دمی عروس خودش . خند

خانوم از قبل گفته بود مهمانانشان   نی گم . پرو  ینگاهش گفتم: عروسشو م در جواب
داد ؛زمانه چشم غره   شنهادیرا پ  رج یا ی شوند . جواد خانه  یجواد جا نم ی و خانه  ادندیز
  رج ی ا ی شنو  ی ؟ !از من م ی د یکه م  شنهادیپ نمیبه جواد رفت و تشر زد: آخه برادر من ا ی ا

  ن یا ی خواهرش ! واال من که تو ی اون خونه اضافه ست چه برسه به مهمونا ی خودشم تو
  هیرو به عنوان  رج یحسو داشتم که ا نیا شهی مدت حس نکردم برادرم زن گرفته ؛ هم

  کورخواهر  نیهم به عنوان شوهر منت گذاشته و ا  دی . ناه می خواهر کور و کچل شوهر داد
که زده   یکه خوشبخته و اگرنه ......... جواد  از حرف کنه یفکر م رج ی. ا رفتهیو کچل ما رو پذ 

زهره خوبه هم   ی . خونه   رجوی من غلط کردم ول کن ا ی: آبج دیشد و نال مانیبود پش
گرفتن . زمانه   یده واسه عروس یجون م شونیی رای هم بزرگ و دلباز . سالن پذ هییال یو

همونجا . که بعد با زهره    می نداز یشد حرف حساب. م نی: آره خوبه ،ا تکردو گف  یفکر 
 .  اورندیخانوم آدرس دادند که مهمان ها را آنجا ب نی هماهنگ کردند و به پرو

نشسته بود. اکثرا هم  همان یزهره گوش تا گوش سالن م ی به خانه  می دی رس یوقت
برون . اما خب  بود تا بله ی عروس هیشب  شتریمراسم ب نی آنها بودند . به نظرم ا همانانیم

بود . باالخره   م یآرزو  تیبودم که نها یبود که االن کنار کس نی من ا ی برا ز یمهم تر از همه چ
را نشان مهمان ها   دهای، خر  دندی. همه کل کش می هم محرم شد ه عاقد هم آمد و ما ب

بر   یجشن حساب کی و   دندیدادند و  خالصه رسم رسومشان را به جا آوردند و زدند و رقص
  نی پرو  یگفت: ول نی رو به پرو نیکه کم کم خانه خلوت شد ؛ مه یکردند . آخر مهمان  پا

برنامتون جشن عقد بود ؛ مارو هم در   گهبله برون ساده بود ا ه یخانوم جون ما قرارمون 
که   میدونه داداش رو دار هی نیمام هم  یگفت: قربونت برم اله نی.  پرو دیگذاشت یم  انیجر

ساده   م یگی م می انجام بد می خوا  یهم که م یتو هر کار رهیاز قضا جونمون واسش در م
 ؟!   گمی م یکه چ یدونی. مادی م شیخودش پ شه ینم یول  میر یگیم
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را   لشیکم کم وسا حانهیمال من شده بود . ر گریکه آن روز هم تمام شد و پژمان د خالصه
رم  ی: فردا صبح م حانهیر  ؟ی برگرد دیبا ی: ک دمی جمع و جور کردو آماده رفتن شد. پرس

به من انداخت و گفت: خاله   ینگاه ؟ی بمون شتری ب شهی. بغض کردم و گفتم : نم نالیترم
:دل منم برات   حانهی. ر شهی دلم برات تنگ م حانهی!؟  گفتم: ری عروس کوچولو بچه شد

 موندم .   ادیبرگردم کالس دارم تا االنم ز دیبا  هیچاره چ یشه ول یتنگ م

.   دمیرا در آغوش کش حهیکردم و زهره و را یخداحافظ حانهیاشک و آه با ر انیدر م خالصه
جواد بر گرداند . خانوم جون و آقاجون و پروانه و خانواده اش هم   ی پژمان ما را به خانه  

 کردند و رفتند خانه شان .  ی خداحافظ

با خنده گفت: خب خانوم خوشگله ،از   نیرمان خلوت شد ؛ مهکه شد و دورو ب شب
محصل پر تالش سر   هیمثل  دی و حاضر باش که فردا با ایعروس عاشق در ب هی نی پوست

  ن یحق به جانب گفت: هم نی!  مه نییی: مه دمیگرفتم و نال  ی ا افهی. ق یکالس حاضر بش
  ستین یشوهر خبر ی واگرنه از خونه   یریرو  بگ پلمتید د یهم ندارم با  یکه گفتم . شوخ

کتاب   ی . نگاهم افتاد به قفسه   یرفتم سمت اتاق مشترکم با مژگان و مرتض ی. با دلخور
بروم به   رونی خواستم از خانه ب یم  یکردند .   صبح وقت یم یدهن کج  رحمانهی؛چه ب میها
چه؟   ی بپرسد که برا و  د یایب  ن یهخونه . تا م امی ی م ر ید یساعت میگفتم :من امروز ن نیمه

پژمان   ی به مغازه  یگرفتم . از دور نگاه شی در را پشت سرم بستم و راه مدرسه را پ
کند . سر خوشو خرم از آن   یباز م  ۱۰،  ۹دانستم که ساعت  یانداختم . هنوز بسته بود . م

 کوچه گذشتم .  

 شهیپژمان . مثل هم ی گشتم راهم را کج کردم و رفتم مغازه  یاز مدرسه بر م یوقت ظهر
شدم در   ش یمحو تماشا  شهیکرد .از پشت ش  یم ر ی را تعم یزی بود و داشت چ نییسرش پا 

مرد قد بلند چاهار شانه گندم گون که خواب و خوراک را ازمن ربوده   نی دلم قند آب شد . ا 
بگذرانم حاال   شیبه تماشا  شهیش نی که حاضر بودم تمام عمررا از پشت هم ی بود ، کس

. در  می ا یب دارشیبهانه به د ی توانستم با بهانه و ب یم گریال من شده بود .حاال دم  گرید
 زل بزنم و شعر عاشقانه بخوانم   ش یچشمها
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 تاب امشب   یوصل تو ام ساخته ب مژده

 مرا خواب امشب  دار،ید ی از شاد ستین

بر   قدم جلوتر رفتم :سالم کی ! کنم؟ی نگاهش م شه یام و باز از پشت ش ستادهیچرا ا  من
نگاهش که به من افتاد   دی! پژمان مثل برق گرفته ها از جا پر ایدن جنابیعال ن یعشق تر

  یصندل کی کارش بلند شد  زی! از پشت می کرد رمی!غافلگ یدلم . سالم زندگ  زی گفتم: سالم عز
چقدر دلم هواتو کرده بود .    نی بش نجایا  ایرو به راه کرد و آمد دستم را گرفت و گفت : ب

.  دمت ی ماهه که ند  کی تا حاال انگار  روزی ،از د نطوریتازه کردم و گفتم: آره منم هم ینفس
ما   یدلت نخواد کس دیمدرسه اما گفتم شا  می دنبالت با هم بر امیپژمان : صبح خواستم ب

ر چه فکر کردم  . ه  رهیبگ رادی مدرسه ا  دیگفتم شا   یحصلبه هر حال هنوز م نهیرو با هم بب
 :ستین ی زیبهتر از جواب صائب تبر یجواب چی ه دمید

   ستیدر کار ن  ایو عشق پاک را شرم و ح حسن

 کشد پروانه را  یمردم شمع در بر م شیپ

تو  ی چه قشنگ و به جا جواب داد نی سر داد و گفت: آفر  نیر یش ی از ته دل خنده ا پژمان
فردا که از مدرسه   ی! من: بله .پژمان : خوبه منم شعر دوست دارم .راستایهم اهل شعر  

؟ پژمان :آره   یی:دو تا  نیی. سرم را انداختم پا  رون یب  میدنبالت بر  امی  یم ی شد لیتعط
!   م یکرد دی ما که تازه خر  یکنم . گفتم: ول  دی کم برات خر هیخواد  یدلم م ،ییدوتا  یزندگ 

رو   یپوش  ی م یخواد هر چ یکرد گفت: دلم م  یمرتب م را زشیم ی که رو نطوریپژمان هم
شناسم با هم    یلوکس  م د یمرکز خر هی. قبل نتونستم نظر بدم ینظر بدم سر نمیتو تنت بب

من باشه . بعد دو دستم را   ی ملکه   ی برا دی با ییبا یز  زیهر چ یمن ی اونجا . تو ملکه  می بر
داده بودم در دستان گرمش فشرد و دلم را به ناکجاباد عشق برد. سرم  هیتک زیم ی که رو

  یآن لذت م ی کردم و از گرما یبود و به دستانم که در دستانش قفل شده بود نگاه م  نییپا
چانه ام و سرم را باال گرفت و با دو چشم درشت   ری دستش را گذاشت ز ک یبردم که 

تو   یتم را از دستش جدا کردم و گفتم: ولو دس  دمی نگاهم کرد. خجالت کش رهیخ اهشیس
:  دی باال انداخت و پرس یی. ابرو  یدون یرو در مورد من نسبت به خودت نم یزی چ هیهنوز  



 در کنار تو

 
45 

 

 ینیبود ؛ه دهیچرخ یواریساعت د  ی نگاهم رو اریاخت یرو خانوم خوشگله ؟ من که ب یچ
 ی؛ول نجامیساعته که ا   کیاالن  یساعت ، ول میگفتم ،ن   نیمن به مه  ی و گفتم وا دمیشک 

را برداشتم و از جا بلند شدم . پژمان : عجله   فمیشده بعد با عجله ک  قهی دق ۵انگار همه اش 
سر ظهره . در مغازه را قفل زد و کرکره    گهی. االن د  می نکن ،صبر کن مغازه رو ببندم با هم بر

ده به من . با تعجب  آن را هم قفل زد و رو به من گفت: کو له ات رو ب نیی پا دیشاش را ک 
 ی کوله  یخواد خسته بش  ینگاهش کردم . پژمان دستش به سمتم دراز بود : بده دلم نم

ها کوله   ی. در خواستش را  اجابت کردم و پژمان مثل بچه دبستان  نهیسنگ  شهی مدرسه هم
  یزیچ یخواست  ی: تو مدیپرس ر یمن راه افتاد . در مس انهرا پشتش انداخت . و شانه به ش

داشتم گفتم :   یبودم و آهسته قدم بر م رهیطور که به روبه رو خ نیهم   ؟ی. چرا نگفت یبگ
:   دمیبه مقنعه ام کش یاالن نه! پژمان کوله را جابه جا کرد:خب االن بگو . دست یگم ول یم

 کنم . یصبر م د یخر  می ر ی. پژمان :باشه پس تا فردا که با هم م شهیاالن نم

: بله؟ پژمان  دی به گوش رس نیمه  ی پژمان خودش زنگ را فشرد . صدا م ی دیدر که رس ی جلو
: بله  نی: شما؟ _پژمانم. مهنیمه   د؟ یدر رو باز کن شهی : مدیکش فونیآ ی خودش را جلو  یکم

بعد خودش آمد جلو در .  مرا  ی ا هیبعد در را باز کرد و ثان دی تو رو خدا بفرمائ د یبله ببخش
نگران شدم . پژمان   یزدم . کل ی حدس م دی با د؟یا هم بودگفت: عه شما ب  دید که با پژمان 

داخل االناست جوادم   دیا ی. تو رو خدا ب دیدار اری: نه اختنیمن شد . مه ر یتقص دی: ببخش
. پژمان از خدا خواسته قبول کرد . همانجا زنگ در  می ناهار رو با هم بخور دی ای. ب ادیب

. فقط   نیاصرار مه نیدا د . و من چقدر خوشحال بودم از ا عخانوم را زد و اطال  نی پرو
  المیخ دمیجواد آمد و برخورد گرمش را با پژمان د   ینگران بر خورد جواد بودم اما وقت یکم

نشست و وقت رفتن رو به   یو ساعت د یکیو پژمان    می راحت شد . ناهار را دور هم خورد
  م؟ی با هم بر یغزل چند ساعت ی مدرسه  ازفردا بعد   دیگفت: اگه اجازه بد  نیجواد و مه

. بعد تا دم در پژمان را بدرقه   نی دار اریانداخت و گفت: اخت نیبه مه ی . جواد نگاه رونیب
خواد  ی ؟! دلم مصبر کنم  ی کردم . جلو در پژمان گفت : دل رفتن ندارم تا فردا چه جور

شهرستان نبود   خونمونکاش   ی . ا شهیروم نم نیپرو  ی اما خونه  یخودم باش شیببرمت پ
  رونیکه ب نطوری. پژمان در را باز کردو هم شهیو گفتم: منم دلم برات تنگ م دمیکش ی. آه

 نره. ادتیرفت گفت: فردا رو  یم
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را برداشتم و شروع کردم به خواندن ؛ حوصله ام   خیگذاشتم . تار   میرو  ی ها را جلو کتاب
کتاب را   ی که ال نیاصال حس درس خواندن ندارم . هم دمینگرفت . رفتم سراغ فلسفه ؛د 

خواست درس بخوانم در عوض   یشد . اصال دلم نم یپژمان تنگ م ی کردم دلم برا  یباز م
  پژمان را در ذهنم مرور کنم . ی ها حرف ی دوست داشتم واژه واژه 

،باالخره گذشت .    یرا که در مدرسه بودم کشدار و طوالن یآن روز چهار، پنج ساعت ی فردا 
دوستانم سخت مشغول درس خواندن و تست زدن بودند و   ی و همه   میسال آخر بود 

راست   کی داشتم .  یگرید ی کردند . من اما حال و هوا  یکنکور آماده م ی خودشان را برا
  ینگاه م؟ی که کرد گفت: خب ، بر یگرم  یو احوال پرس  سالمز پژمان.  بعد ا ی رفتم مغازه 

به پشت گردنش   یلباسا؟ پژمان دست نیبا ا  ؟ینجور ی: ادمیبه سرو وضعم انداختم و نال
  یول یهست یو خواستن باینداره . تو همه جوره واسم ز یمن که فرق ی و گفت: برا دیکش

و گفتم: باشه ، پس تو   ندمبه لب نشا ی عوضشون کن . لبخند می بر یاگه خودت ناراحت
بود جا به جا کردو گفت: نه   زیم ی را که رو ی د یبمون تا من برم و برگردم . پژمان چند س 

 .  میکارم تموم شده . مغازه را بست و با هم راه افتاد  گهی . منم د می با هم بر

ناهار بود و تدارک   ی کردن سفره در حال آماده  ن یمنتظر ماند . مه اط یداخل ح پژمان
. دستانم را به   ادی ی : آره مامان فائقه م نیمه  م؟ی : مهمون دار دمیبود . پرس دهید ی ادیز

: آره ، تو  نی،نه؟ مه گهیمونه د ی م یو گفتم: آخ جون مامان فائقه ! چند روز دمی هم مال
 به کارت برس .  حترا الیبرو با خ

  ز یعز ادیمرا   شهی؛  هم یبود . مثل خودش مهربان و دوست داشتن نیفائقه مادر مه  مامان
  یم یآمد و چند روز  یدوبار به تهران م ای  کی یبود و سال  رازی انداخت . خانه شان ش یم

 ی: مگه نمنیمرا به خودم آورد : غزل، غزل جان ؟ من: ب  بله؟  مه  نیمه ی ماند . صدا
: از دست تو! چرا  نیمنتظره . مه اط یح ی ره ، اتفاقا پژمان تو: آمن؟    رون ی ب یبر ی خوا

  ی. منم االن حاضر م میعجله دار گهیداخل . من: نه د ومد یم ی کرد  یتعارفش م اط؟یح
منصرف شد و برگشت و زمزمه   اط یکه چادرش را سر کرده بود تا برود ح نیرم . مه یشم م

  ی مانتو کی تم سر کمد لباسم و  کرد: باشه پس معطلش نکن زودتر برو حاضر شو . رف
بر   نی نگاه تحس نیآمدم . مه رون ی و از اتاق ب  دمی بنفش با شال و شلوار کرم رنگ پوش
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کردم   یو خدا حافظ دمشی! بوس ی خوشگل شد ادیبه من انداخت و گفت: بهت م یزیانگ
من با ناز     . و ی شد یناز و خواستن ادیبهت م نایگفت: چقدر ا جانیبا ه دی . پژمان تا مرا د

!اصال تو   ی تر شد ینبود . خب خواستن نیقبال نبودم؟ پژمان: نه نه منظورم ا یعنیگفتم:  
و گفتم:    دمی را پوش می . کفش هایشیم یبه روز رسان یشیمن تازه و نو م ی هر لحظه برا

پژمان گفت:   رونی ب می .  از در که آمدیزندگ  می درآورد : بر بشیپژمان دستش را از ج م؟ ی بر
  نا یا نیروم نشد از پرو  گهی؛ راستش د می ری بگ نی ماش  ابونیسر خ  میبر  دی با یول دیببخش

  روزیکه د  ییو حرفا  می ناهار بخور می. پژمان اول بر  ی کرد ی. من : آره کار خوب رمیبگ نیماش
  کی  ی جلو نی حاج آقامون بگه.  ماش ی. من: باشه هر چ دی خر میرو بگو بعد بر  ینگفت

پارک بود . هر چند خوشحال   هی شب شتریب  رونشیب ی محوطه  کهنگه داشت  کی رستوران ش
گرونه!  یلیخ نجا یا ی؛ اما گفتم: ول ستی پژمان اصال خساست بلد ن دمی د یم  نکهیبودم از ا

  ییجا نیخواد بهتر  یناهار دو نفرمونه دلم م نیاول ن یسرت ، ا ی پژمان با لبخند گفت: فدا
  ی. پژمان:چ می هم نشست ی دو نفره روبه رو یزیو سر م می شناسم . داخل شد یباشه که م

تو    یعنی. پژمان:  یتو بخور یدونم هر چ  یباال انداختم و گفتم: نم ی شانه ا    ؟یخور یم
دوست دارم آخه  یلیخ یخواد؟ من: اووووممم....... من ماه یدلت نم یخاص ی غذا

. پژمان:   هواسه منم سفارش بد ی خور یدت مخو یجوجه و برگم دوست دارم . حاال هر چ 
،برگ جوجه . من: چه خبره؟! و پژمان با لبخند جوابم را داد و در ادامه  یآقا لطفا ،ماه

 ی؟ من: آخه...آخه روم نم یبگ  یخواست یم یچ نمیبگو بب ارن یگفت: خب تا غذامون رو ب
. من :  نه آخه دوست دارم که  یکنم هر جور راحت ینم تتیشه که بگم . پژمان : پس اذ 

سر خونه  م یکه رفت یشنوم . من: اصال بذار بمونه واسه وقت ی:خب بگو م مانبگم . پژ
 . یبگ ی خوا یم یمهم زیمن فکر کردم  چ یگم . پژمان : ول ی، اون موقع بهت م مونیزندگ 

دوست   یل ی خ نکهین : با ابذار به وقتش . پژما یهم مهمه ول یلی: آره مهم که هست خمن
. خودم هم   دمیکش ی. و من نفس راحت ی ؛اما باشه هر جور تو بخوا ی داشتم االن بهم بگ

بود . در تمام  ی خوشمزه ا ی .    انصافا که غذامی نگو ای  میخواهم . بگو  ی دانستم چه م ینم
مان گفته  که پژ ی دی مرکز خر  می جا نخورده بودم . بعد از غذا رفت کی ا عمرم آن همه غذا ر

بپوشش .   می : برگفتی ؛پژمان م کردمیکه اشاره م یز ی بود . به هر چ کیبزرگ و ش  یلیبود خ
:تو بپوش ، خب   دادی جواب م ینیر ی؛ پژمان با اخم ش ادیگفتم : آخه به نظر گرون م یم



 در کنار تو

 
48 

 

که من مشغول امتحان کردنش   ی. همان وقت هین.  امتحان کردنش که مجا می داری برش نم
به اسم   یزی. اصال چ شهیکرد و مرا عاشق تر از هم یبودم ؛پژمان پولش را حساب م

شد هر   یباعث م  زشیحرف زدنش ،رفتارش همه چ ی  قهیشناخت . طر یخساست را نم
من   ی  قهیدودست لباس به سل ی کیخودش هم    ی دوستش داشته باشم . برا  شتریلحظه ب

  ی من . وقت  ا یبود  دهی خودش پسند  ایکه  یی ها دی شد دستمان پر بود از خر. عصر که  د یخر
  یزیآم  طنت یش ی عاشقتم پژمان . خنده  یلی گفتم: خ می که بر گرد می شد نیسوار ماش

  نییناراحت شدم و سرم را پا  ؟ یگ  یم نایبال نکنه واسه ا ی گفت: ا یداد و به شوخ لمی تحو
  نیا ی توست و اگرنه همه  ادیدوست داشتن ز  ی که نشونه   نا ی. ا گمیانداختم : نه !واقعا م 

وقت   ه یفشرد و گفت :  ی. دستم را به گرم  میانجام داده بود  شیرو چند روز پ دهایخر
 کردم باهات  .  ی شوخ یناراحت نش

سر   می اشه برب ی: ک  دمیخواست از پژمان جدا شوم . نال یدلم نم می دی به خانه رس یوقت
  دیکنم و به ام یکنارت باشم ؛ مجبور نباشم ازت خدا حافظ شهیتا هم مونیخونه زندگ 

  یدل م نطوریکرد . هم دییرا تا م ی بعد انتظار بکشم . پژمان هم همنوا با من حرف ها دارید
کنم   ی: در رو باز م دی به گوش رس فون یخانوم از آ  ن ی پرو ی که صدا میتگرف   یو قلوه م میداد

  گهیکرده  . دستپاچه جواب دادم : نه د د یخر یعروس خوشگل چ  نی ا نمیداخل ، بب د یایب
و اشاره به   مای . بعد با ا نمشی خوام برم بب یشم ؛ آخه مامان فائقه خونمونه م  یمزاحم نم

ره جواب  که سرخ شده بود با اشا  یباشه !؟ پژمان در حال  دهی پژمان گفتم: نکنه حرفامونو شن
. بعد در را باز کرد . با   ی گرد یزود برم  ا یخانوم: تعارف نکن دختر ب نی دونم. پرو یداد: نم

  ن؟ینکرد  دی که: مگه تازه خر  زنهیغر م نهیرو که دستمون بب دی همه خر ن یخودم گفتم االن ا 
باال با استقبال   می پله ها را رفت ی. اما وقت تگفت حق داش یحرف ها که اگر هم م نیو ا

رفت .   ی من و برادرش م ی خانوم همه اش قربان صدقه   نی. پرو  می گرمش روبه رو شد 
با ذوق همه را نگاه   نیقشنگن؟ بعد پرو  نی رو بب نایا  ایب  یپژمان رو به خواهرش گفت: آبج

و چون ذوق   می ستنش ی ا قه یدق ۴۰.   شدیگفت و خوشحال م یکردو مبارک باشه م یم
را  مانی حرف ها ی همه  ن یدانستم پرو  یهم م یائقه را داشتم و از طرفمامان ف  دارید

کردم . پژمان تا دم در بدرقه ام کرد .  ی. بلند شدم و خدا حافظ دمیکش  یخجالت م ده،یشن
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در گذاشت و دستم را گرفت و عاشقانه   ی و باز شد . پژمان دستش را رو دمیمن در را کش
 .   ختی در چشمانم ر  اهیرا با آن چشمان درشت س ایدن نگاه  ن یتر

مامان فائقه از اتاق   ی لب داشت مشغول پخت شام بود و صدا ی که رو ی با لبخند نیمه
  یم دهید   نیمه ی به وضوح در چهره    یو خوشحال ی . شاد دیرس یبچه ها به گوش م
مادرش غرق   دنیکرده بود . حاال از د یدر حق من مادر شهیکه هم ی شد . زن خوش قلب

محو   ی ا هیدر را باز کردم و چند ثان ی ها ال بچه بود . آرام رفتم سمت اتاق  ی در شاد
قصه  شانیبرا یرازیش ن ی ریش ی شدم که با لهجه  شی فائقه خانوم و نوه ها  ی تماشا

بافت و حاال در حمام  یم س یرا چهل گ شیکه موها یرعنا ، دختر  سهی: چهل گگفتیم
 بودم .  دهیقصه را بارها از زبانش شن نیشده بود . ا  ری جادوگر اس کی شهر توسط  

مرا در   یبلند شد و به گرم شی از جا یشگیمتوجه حضورم شد و با محبت هم رزن یپ
در  یذات یمادرانگ  کی زن   نیوجودش را دوست داشتم. ا ی و من چقدر گرما دی آغوش کش

  ی دلم عروس کوچولو زیعز  ا یودش داشت . دستم را گرفت و کنار خودش نشاند : بوج
 ی  هیشدند که بق زانشی آو یو مرتض   انمژگ  نیح ن یمادر . در هم یخوشگل خوشبخت بش

  یفشرد و گاه یم  یدست مرا به گرم یکه گاه نطوریکند . فائقه خانوم هم فی قصه را تعر
از آن   یک ی بلد بود که  ی ادیز ی جذابش ادامه داد . او قصه ها ی دست بچه ها را به قصه 

بودم اما باز هم   دهیقصه را از زبانش شن  نیبارها و بارها ا  نکهیرعنا بود . با ا سهیها چهل گ
 را دوست داشتم .  شیچون قصه گو  دی داشت شا  یتازگ  می برا دنشیشن

گذشت .    هیکه مانند سه چهار ثان ینماند . سه چهار روز شتریخانوم سه چهار روز ب فائقه
بود که  اسیبود وجودش مثل عطر گل   نطوریهم شهی. هم می رفت همه دلتنگش شد یوقت

که فائقه خانوم برگشته بود خانه شان ، بچه   یماند . شب اول یم یتا مدت ها عطرش باق
کردم  یم ی ن هم با آن ها بازدادند و م  یم شانی و جواد دلدار  نیکردند مه یم یها دلتنگ

 تا باالخره خسته شدند و خوابشان برد.   

بروم از  نی پرو ی شد به خانه  ینم می اما دلم آشوب بود دلتنگ پژمان بودم و رو خودم
توانستم گاه و   یبرادرم بود و نم ی راحت بودم اما به هر حال خانه  نی هر چند با مه یطرف
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 یو حت زی دلتنگ عز شتریوقت ها ب  نجوری. ا دی ایب دارمی از پژمان بخواهم که به د گاهیب
کاش فائقه خانوم با ما   ی گفتم ا یشدم . با خودم م یاو نداشتم م از ی که خاطره ا یپدر

  انیپا ی امتحان ها کی هم نزد  یرفت . از طرف ینم ی زود نیکاش به ا  ی کرد . ا یم یزندگ 
ازدواجمان گرفتن   ی درس خواندن نداشتم و شرط جواد برا ی  ترم بود و من اصال حوصله

خواد درس   ی: بابا ،دلم نمدمیرا قبول کرده بودم . با خودم نال نیمن بود و من ا  پلمید
  ی بود و کور سو کی داره !  داخل اتاق که تار یجوادم چه اصرار نیبخونم آخه مگه زوره ا

؛  دمیکاسته بود. چمباتمه زده بودم که اسم خودم را شن یکیاز آن تار  یکم اط یالمپ ح
من:    ؟یدار ی زد : غزل ،غزل ، ب یدر مرا صدا م ی بود که از ال  نیآهسته و بدون صدا . مه

  می بر  ایزمزمه کرد: ب هنیچه کارم دارد؟! م نمیآره. از جا بلند شدم و رفتم سمت در اتاق تا بب
رفت .   یم  یبود و هوا رو به گرم بهشتیارد ی رهاهوا خوبه . آخ  اد،یمنم خوابم نم  اط یح

  نیمه دانستم یبه سکوت گذشت . م ی ا قهی. چند دق می نشست وانیا ی پله  ی و رو می رفت
 نی مه ده؟ی از رفتن مادرش ناراحت است . سرم را به سمتش برگرداندم: جواد خواب

. من:   دی زود خواب شهیبود جواب داد: آره خسته بود مثل هم رهیکه به روبه رو خ نطوریهم
، تا چند روز بعد از    ادی یکه مامان فائقه م یدونم هر سر ی: نم نیمه ؟ ی داریخب تو چرا ب

حالم . من: آره حال منم گرفته ست چه برسه به تو . دستم را دور زانوانم حلقه   یرفتنش ب
و دوست   رازی: شنیمونه؟مه یکم م نقدریا ادی یچرا هر وقت م ی: راستدمی کردم و پرس

خواهر برادرا خسته   هیچند روزم خونه بق نجای. چند روز ا ارهیدلش طاقت نم نجایداره . ا
و داداش مسعود عزم تهران    یفخر یکه آبج کنمی رو شکر م  خدا شهیهم  ی؛ول گهید شهیم

همه راحته  الیخ ینجوریمامان فائقه موندن . من: آره واقعا ا کینزد  رازی ش ی نکردن و تو
دستم را گرفت و به   نیمه هی .  بعد از چند ثان می مونه بعد هر دو ساکت شد یکه تنها نم

وقت   چی. من ه نیمه یخوب یل یفشرد  .دستم را دور گردنش انداختم و گفتم : تو خ  یگرم
  ینوبت یهمچنان به زندگ   دی من با ی کنم ؛ اگه تو نبود یتو رو فرا موش نم ی ها یخوب

تونه حدس بزنه    یم نهیبار فائقه خانوم رو بب ه ی  یدادم . البته هر کس یخودم ادامه م
،   نیمه نم یبباشه . ب  یدر وجود شما ها موروث یخوب  کنمی. فکر م هیدخترش چه فرشته ا 

و گفت: آره . بعد همانطور که   دیکش یآه  نیبود ؟ مه یخوب نیهم به هم امرزتیپدر خداب
شنوم .   ی بهت بگم . من: بگو ، م ی زیچ هیخوام  یکرد ادامه داد : م  یمهربانانه نگاهم م
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. زن بابامه .  ستیلب نشاند و گفت: مامان فائقه مادر خودم ن ی رو ی لبخند محو نیمه
دستانش    نیمه  شه؟یمگه م  ؟ یگ یم یرا نگاه کردم : چ نیگرد شده مه  ی ها شممن با چ

داداش   نمونیقد . بزرگتر می . قد و ن می تا بچه بود  شیرا در  هم قالب کردو گفت: ما ش
  رازیش  ی ساله بود . ما تو  کی که  نیحس نمونیسالش بود و کوچکتر  ۱۴مسعود بود که 

کردن .  یرفتم . پدر و مادرم هر دو کار م  یمدرسه م  هساله بودم و تاز ۷.  می کرد یم یزندگ 
داشت که با اون   یتاکس ه یپدرم هم  کردیم  ی اطیخ یبافت و گه گدار یم یمادرم قال

  نیاما رابطه مون باهم مجلل بود و هم میداشت  ی ساده ا ی. زندگ  کردی مسافر جابه جا م
بود . زبون نرم   ی. پدرم مرد مهربون و زحمت کش میشد احساس کمبود نکن  یباعث م

اخالق خوبش بود که باعث   نی هم دی شا  نمیب یم  کنمی هم داشت . االن که فکر م  ییرایوگ 
 ی ه بچ  نی. پدرم آخرارهیبه زبون ن یز یچ یزندگ  ی هایوقت از سخت  چیشد مادرم ه یم

ازدواج   ی خواهر که همگ ۳سال از خودش بزرگتر بود و   ۲۵برادر داشت که  هیخانواده بود  
ازدواج کرد همون جا کنار پدر و مادرش موند هر کدوم از   یپدر من هم وقت بودندکرده 

کار   ییاداره دارا ی داشتن. عمو هم تو یخوب یعمه ها هم که ازدواج کرده بودند و وضع مال
 نداشتن. یمال ازیکدوم ن چی ز ظهر ها بنگاه خودش رو داشت و هوبعد ا کردیم

خونه رو داشتن با پدرم و بعد هم ماها   هیهمون  ای من هم از دار دن بزرگ و مادر بزرگ  پدر
شه ، مادربزرگ که   یسومش رو بار دار م ی مادرم بچه  نکهیکردن . بعد از ا  ی م یاونجا زندگ 

  میدارن ؛با پدر بزرگم تصم یخوب  یبچه هاش سرو سامون گرفتن و زندگ  ی همه  نهیب یم
دونه خونه رو هم بعد از مرگشون بدن به پدر من . تا الاقل از لحاظ   هی  نیکه ا رن یگیم

خواهر برادرش قبول   د یگه که با یکنه و م ی؛ اما پدرم قبول نم فتهیدردسر ن ی مسکن تو
،  هیحرف پسرش منطق نهیب یکنه و بعد که م  یم  یباشن . پدر بزرگ فکر ان یکنن و در جر

مورد باهاشون صحبت   نیکنه و در ا یهم جمع م ورروز بچه ها رو د هیکنه .  یقبول م
  گهیندارن اون هم د یخواهرا حرف د، ی. عمو هم که د کننی قبول م ی. عمه ها همگ  کنهیم
 یچندان ی که ارزش ماد  رازیش  ی تو یمتر ۲۰۰ ی شد که اون خونه  ینجورینگفت . ا یزیچ

که آخر هفته   ی راحت شد . خونه ا الشیبابت خ نی به پدر من و پدر از ا دیهم نداشت رس
بر پا بود . چند   ی ها با ورود عمو و عمو زاده ها و عمه ها و عمه زاده ها انگار جشن عروس

هم   نشمایگرفت که بعد از زا  یسخت یماریرو باردار بود ب نیمادرم حس یسال بعد وقت
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  شیش ااونو از ما گرفت . حاال م شهیهم ی روز برا  هیکرد که  شرفتیرهاش نکرد و اونقدر پ
اش رو به کل باخته بود . پدر بزرگ و مادر بزرگ   هیکه روح یو پدر  میتا بچه مونده بود 

  ادی و سن ز  یریمادر رو پر کنن اما پ یخال ی کردن جا یم یسع یلیرغم کهولت سن خ یعل
که رفت    یناتوانشون کرده بود . مادر چراغ اون خونه بود وقت داد و هم  یمهم آزارشون 

ما بزرگتر بود بعد   ی . مسعود از همه  ومدی  یبه چشم نم یزی چ گهیشد و د کی همه جا تار
که  دمی د یبودم م  کیکوچ  نکهیسال با هم اختالف داشتن . با ا  کی بود که   می از اون مر 

دورو   یکس شدیمطمئن م یو وقت  یرفت سمت دار قال یمسعود مظلومانه و با بغض م
هم   می کرد مر یرو نوازش م یو دار قال ختیر  یصورت اشک م ی به پهنا  ستیبرش ن

  ی رفت و باهاش هم نوا م یم  دی د یمسعود رو اونطور م یاز اون نداشت وقت یدست کم
 ییپنج تا مید ید یدفعه م کی و   می شد یبه اونا ملحق م  یکی  یکیشد بعد هم ما  

  یم یشد و با ما همراه یم داری ما ب ی هم از صدا  نی. حس میکن یم هی گر می و دار می نشست
و به پدر گفت: خدا   اوردی، طاقت ن دی د یرو  م تی وضع  نیکرد . کم کم مادر بزرگ که ا

  نیگل بود . ا ی همه جا مثل دسته بود . یخونه نعمت ی وجودش تو  امرزهی معصومه رو ب
قبر   هی هی نگاه به دورو برت بنداز خونه شب هی!؟    ی بچه ها سرو سامون داشتن . اما االن چ

  ینفس م یکه مردن ول ییرو توش زنده به گور کردن . آدمها مبزرگ شده که چند تا آد
تا   شی ش  نی. ا ادی  یازمون بر نم یکار می کشن . من و پدرت هم که از دست و پا افتاد

به سرو   یدست یخوان .خودتم که از اونا بدتر . پدر با کالف یم یدگ ی بچه گناه دارن ؛ رس
من که  گردهی هم برنم گهیرفته د  هکار کنم؟ معصوم یچ  یگ ی:  مدی و نال  دیگوشش کش

لوس سرش رو گذاشت   ی پسر بچه  هیتونم زنده اش کنم  ! بعد هم بغض کرد و مثل  ینم
کرد و قربون   یکه سر پسرش رو نوازش م نطوریمادر بزرگ . مادر بزرگ هم ی رو نشونه 

رو  نای دونم دردت به جونم . من ا ی دونم قربونت برم . م یصدقه اش رفت و گفت: م
  ؟ی : چدیکرد و پرسبرات دارم . پدر اشکاش رو پاک  ادشنهیپ هیکه داغت رو تازه کنم   نگفتم

چاره   یماه زوده ول  شیدونم بعد از ش یپا و اون پا کرد و گفت : م ن ی بگو !  مادر بزرگ ا
مادر .... چه حرفا   ی کردو گفت: ا یتلخ ی . پدر خنده  یریزن بگ دی؟ ! به نظرم تو با هیچ
 یحاضره زن من بشه ؟ ثروت آنچنان ینگاه به اوضاع من بنداز ، کدوم دختر هی؛  یزن یم

قد ندارم؟ که دارم. مادر   میقد و ن ی تا بچه  شی. ش ستمیکه ن پم؟یدارم ؟ که ندارم . خوشت
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و    دیپدر خجالت کش ؟ یری گفت تو دختر بگ یپدر سوخته ! ک  ی زدو گفت: ا ی بزرگ پوزخند
تا من بچه دارم چند تا هم اون   ش ی، ش  وهیصال زن بو گفت: ا  نییسرش رو انداخت پا 
ازش گذشته   یشه . مادر بزرگ که سن ینور م یو درستش کن نور عل ا ی داشته باشه ، حاال ب

من   ریزبون به دندون بگ قهی دق هیبابا مادر  ی کالفه شد و به پسرش تشر زد : ا  نباریبود ،ا 
  یم اسی   هیپره وسط حرف من  و آ یحرف نزده م یحرفم تموم شه ، بعد نظر بده . ه

  ی رقصه !  پدر دستش رو برد جلو یداره م نی خونه . بعد غرغر کنان گفت: من نزده ا
فکر کردم و سبک   یلیشم شما بگو. مادر بزرگ گفت: من خ یدهانش و گفت: من الل م

با   هبگه ک   یزی . پدر دوباره اومد چ یازدواج کن یتون ینم یتو با هر کس دمی کردم د نیسنگ
رو   ی. مادر بزرگ ادامه داد: اما من کس نیی اخم مادرش روبه رو شد و سرش رو انداخت پا

پدر سرش رو آورد   ه؟یک  یپرس ی. نم هیعال طشی برات در نظر گرفتم که اگه قبول کنه شرا 
 ه؟ ی: خب ک  دی پرس ی حوصلگ یباال و با ب

جنبه .   یفکت مثل منارجنبون م یحرف بزن دینبا  ی لب غر زد و گفت: وقت ریبزرگ ز  مادر
! بعد ادامه داد: دختر حاج منصور ، اونو برات  یش  یساکت م  یحرف بزن دی هم که با یوقت

  ۱۰،۱۵گرفت . اونم از    گهیزن د هی شد شوهرش طالقش داد و   یدر نظر گرفتم . بچه دار نم
وسط حرف مادر بزرگ   دی هم نداره ....... پدر پر یه . سن ازدواج نکرد زتا االن هنو شیسال پ

  یکس نی همچ هیکردو گفت: بهتر، اصال ما  یشه! ؟ مادر بزرگ اخم یو گفت: بچه دارم نم 
نگفت .   یزی چ گهیتا بچه کمته؟پدر انگار به خودش اومده باشه د  ۶  نمی. ببمی خوا یرو م

که پدر و مادر بزرگ با هم حرف   یاتاق ی بود   تو  راز من بزرگ ت  یسال  کی که  هیمن و راض
اونا بود .   ی حرف ها ش یحواسمون پ ی اما در واقع همه  م یبود یزدن مثال مشغول باز یم

شه راحت حرفاشون رو زدن .  ینم مون یحال زای چ  نیو ا می کردن ما بچه ا یاو نام فکر م
و    میمسعود و مر  ی برابا آب و تاب  می بود دهی رو که شن یزیو هر چ می بعدش هم رفت

  یو از زندگ   ادیب ینامادر هیقراره   میکرد  یبچه ها فکر م ی . مثل همه  م ی کرد فی تعر یفخر
مادر بزرگ    شی پ می . رفت فتهیاتفاق ب نیا  می ، نذار می گرفت می تصم نیهم  ی ساقطمون کنه برا

  یم تمونیاذ  ادیاگه ب می خوا ینم ی: که مادر ما مرده . ما نامادر میکرد  یو زار  هیگر یکل
  میشد   یآورد تا باالخره راض لیبرامون حرف زد و دل یحرفا. مادر بزرگ کل نیکنه و از ا

. ماها   هی . اما متوجه بودم که مسعود همچنان جبهه گرفته و ناراض م یر یپدر رو نگ ی جلو
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  دی ما شا ی تا ورود مامان فائقه به خونه   م یتصم نی . از ا می و زود تر قانع شد می بچه تر بود
 یساله.  سواد چندان ۳۸ساله بود و مامان فائقه   ۴۵. پدرم  دیروز طول کش ۱۵ ای  ۱۰فقط  

که  ادمهیداشت . خوب  یروانشناس ی در حد خوندن و نوشتن اما انگار دکترا دی نداشت شا
تا از   می کن تیداد که چطور اذ  یم ادمونیسمت خودش ؛  دیما رو کش ی مسعود همه 

که  ی. روز اول میکرد  یو حرفش رو گوش م می که اومده برگرده ما هم بچه بود یهمون راه
کارها  ی مامان فائقه وارد خونمون شد مادر بزرگ غذا درست  کرده بود اما از روز بعد همه 

. وقت هم   نیحس از یرو مامان فائقه انجام داد . از نظافت خونه تا پختن غذا و نگه دار
نا   م یگفت . چنان با محبت بود که مر یم قصه یو فخر  هیمن و راض ی آورد برا یم ریکه گ

کس جرات    چیکه مسعود خونه بود ه ییکرد . اما خب وقتا  یکارها کمکش م ی خواسته تو
دوست   مهی بود مسعود خورشت ق  دهی با مامان فائقه رو نداشت . مامان فائقه فهم یهمراه

گفت:    یکرد با مهربون یپخت خورشت رو آماده م ی الزم برا  لیکه وسا نطوریداره . هم
پلو درست کنم !   مهیمسعود خوشگلم ق خوام واسه پسر گلم  یخوب دخترا امروز م یلیخ

. مامان فائقه رو  کردیلب غرغر م ری شد و ز یم  یرص؛ بدتر ح دیشن ی م نارویمسعود که ا 
مسعود با غرو لند از   ؟یدوست دار نیبا گالب و دارچ مهیگلم تو ق  زمی کرد به مسعود : عز

که مامان فائقه ناراحت نشه  یاومد و با ذوق طور  م یشد و رفت اتاق مادربزرگ . مر   ندجا بل
دوست   شتریب  ینجوریداره . ما هم ا  گفت: آره مامان فائقه دوست داره ،چه جورم دوست

کرده بود .   م ی پشت سرش قا یز یچ هیدو ساعت بعد برگشت .   یکی .  مسعود رفت  میدار
.  گفتم: بله دادش؟ مسعود دو بسته   نمیبب نجایا  ای، ب   نی، مه نیبا تحکم صدام زد: مه

قابلمه . من نمک ها   ی کن تو  یرو خال نایتو ا   پامی رو م رونی نمک داد دستم و گفت: من ب
ها! !   یبخور یتون ی. نم شهی شور م مهیآخه ق یرو از مسعود گرفتم و با تعجب گفتم : ول

و که گفتم بکن .  ر  یکار ومدهیبه تو ن ا ه یفضول ن یو گفت: ا  دیدر هم کش ی مسعود اخم
 ی . با اخم نگاهم کرد و گفت: ها!! زبون در آورد زشونیگفتم: اصال به من چه !خودت برو بر 

. من هم مجبور شدم دستورات مسعود رو اجرا  یگ  ینم یز یهم چ یبه کس  نم؛ی؟ بدو   بب 
سفره   سرهمه دور هم   یخوشمزه سوخت.اون شب وقت ی  مهی کنم  اما دلم واسه ق

قاشق رو که پدر بزرگ گذاشت دهنش دادش  نیب همه پر از غذا شد  ؛ اولو بشقا  می نشست
که صداش در  یدر اومد . بعد پدر و مادر بزرگ ، بعد هم بچه ها غرو لند کردن تنها کس
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لب نشوند و از سر سفره بلند شد .   ی به گوشه  ی من بودم . مسعود لبخند فاتحانه ا ومدین
چه وضع غذا پختنه؟ مادر بزرگ هم چپ    نیگفت : عروس ، ا یکرد و م یم غرپدر بزرگ غر

نگفت . اون   یزی چشم مامان فائقه پر شده بود اما چ ی کرد اشک تو  یچپ نگاهش م
  یکرده.  فقط من م یعرضگ  یکردن مامان فائقه ب ینخورد همه فکر م ی زیچ یشب کس

 ی برا زو یرفتم و همه چ اورد ین ت. آخر شب دلم طاق  هیسر ک   ریز نایا  ی نستم  همه دو
  زویکردم . وقت حرف زدنم با  مامان فائقه ، پدرم ناخواسته همه چ  فی مامان فائقه تعر

پسر شورش رو در  نی : ا دی شد . غر یمهربون بود اما به شدت عصبان  یلیخ نکهیبا ا  دیشن
رو   وارشذارم کف دستش رفت و کمربند شل یاالن حقش رو م از حد گذرونده گهی آورده د

،مامان فائقه جلوش رو گرفت قسمش داد   رون یکه خواست از در بره ب  نی هم رونیب دیکش
.   امی ینداشته باش اون بچه ست خودم باهاش کنار م  شیکه : تورو به روح معصومه کار
 خالصه پدرم هم کوتاه اومد . 

واسه شام .    مهیاون روز مامان فائقه از سر ظهر شروع کرد به گذاشتن خورشت ق ی فردا
که از  ی. کم دمی زود فهم یلیزود شام پختن رو شروع کرده اما خ نقدریدونستم چرا ا ینم

قابلمه .   ی کن تو یخال رینمکا رو بگ نیا  ایب ن،یظهر گذشت مسعود دوباره صدام زد : مه 
گرفت و    قمویشد .  یبسمونه . تازه بابا هم عصبان می دی خواب گشنه شبید  زمیر یگفتم نم

که غذا شور بود   ستیدستپاچه جواب دادم نه نه اصال، ن ؟ی گفت یزی گفت: مگه بهش چ
 الشیخ  ؟ی دی . از دست مامان فائقه ، مگه ند گهی شد د ینخورد ؛ خب عصبان ی زیاونم چ

کار رو  ن یشه خودش ا  یگرم نم براش  ی از من آب د ید ی ام رو ول کرد. وقت قهیراحت شد.  
.  میزد یبعد از ظهر ها چرت م  می. عادت داشت می کرد . تو دلم گفتم امشبم گشنه موند 

 ی .دوچرخه اش رو برداشت و رفت تو  رونیمسعود کارش که تموم شد از آشپزخونه زد ب
  ومدکه جمع شد مسعود رفته از جا بلند شد و ا  الشیقه خکنه . مامان فائ یکوچه باز

. چشماش تو هم جمع شد   دی چش یبرداشت.  در قابلمه رو باز کرد و کم یآشپزخونه قاشق
  دمی بار گذاشت . حاال فهم دی جد ی  مهیق ه یکرد و از نو  یسطل آشغال خال ی . قابلمه رو تو

پدر بزرگ که   می همه دور سفره جمع شد که چرا زودتر شام گذاشته بود . شب که شد دوباره 
. مامان    یگذاشت  مهیها باز ق  ی ومدیداشت گفت: عروس خانوم کوتاه ن یزی زبون تند و ت
وقت چشمش نمونه .   هیدوست داره گفتم  مهیزدو گفت: آخه پسر گلم ق  ی فائقه لبخند
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دلم   ی کرد . تو یمامان فائقه را نگاه م زی آم ریمسعود فاتحانه لبخند به لب نشاند و تحق
. پدر بزرگ که قاشق رو به دهان گذاشت گفتم   تم بگذرونه . اضطراب داش ری گفتم خدا به خ

هم مشغول خوردن  هی. قاشق دوم و سوم و..... بق ومدی. اما در ن ادیاالنه که دادش در ب
خورن و   یدارن م همه  دمیبودو متعجب .د نیبه مسعود انداختم خشمگ یشدن . نگاه

 برن من هم شروع کردم به خوردن . یلذت م

با   نی را پاره کرد . مه نیکالم مه ی و رشته  دیمژگان از اتاقش به گوش رس  غیج ی صدا
بود رساند . من هم دنبالش راه   دهیکه مژگان خواب یو خودش را به اتاق د یعجله از جا پر 

هم از   ی او مرتض ی کرد . با صدا یم هینشسته بود و با ترس گر شیافتادم . مژگان در جا 
آب   یوانیرفتم و ل  عیکرد . من سر  ی طرف و آن طرف را نگاه م نیشده بود و ا داری خواب  ب
! مژگان با هق هق جواب داد:  ؟ یکنی م هیچرا گر  ستی ن یزیبخور عمه جون ، چ ایآوردم : ب

با لبخند همانطور که سر مژگان   ن یاومده بود کنارم . مه اهیس ی بزرگ با باال اهیسوسک س هی
به من انداخت و   ی مژگان نگاه زم؟ی: مثال چقدر بزرگ عزدیپرس  کردیرا نوازش م

بزرگ، مثال  اندازه   یلیجواب داد: خ ختیر یکه گلوله گلوله اشک م یناجوانمردانه در حال
  ش ید آرام آرام مژگان را سر جاکر یکه خنده اش را کنترل م نطوریهم  ن یعمه غزل ! مه ی 

به من ادامه داد:  یسوسک کجا بود؟ بعد با چشمک  ی دی خواب د زمیخواباند و گفت : نه عز
  نی؟ مه یخواب  یم شمی! مژگان خودش را لوس کرد : مامان پ یبزرگ   نیاونم سوسک به ا 

: بمونه  نی ؟ مه  شهیم ی: پس ادامه داستان چدمی دمغ پرس زمی : باشه عز دیکنارش دراز کش
مدرسه که افتادم   ادی   ؟یتو هم برو بخواب ؛ مگه فردا مدرسه ندار   گهیوقت د  هیواسه 

فرو افتاده    ی از لشگر شکست خورده با شانه ها ی . مثل فرد دی از سرم پر زیشوق همه چ
رو   پلممیخرداد د نیام رو بکنم تا هم یتمام سع دیعزم خواب کردم . با خودم گفتم با 

رفتن   ی آماده    یافکار خوابم برد. صبح وقت نی. با هم فتهی یعقب م ی گرنه عروسوا رمیبگ
را به من داده بودند   ای. انگار دن دمی که باز کردم پژمان را پشت در د ابه مدرسه بودم ؛ در ر

سالم، اونقدر از   د یسالم  من: ببخش  کی پژمان: عل  ؟یکن ی م کاریچ نجایپژمان ا ی . من: وا
خب حاال ، ناراحت نشو اومده بودم که  لیرفت . پژمان : خ ادمیدم که ذوق زده ش دنتید

.   یبرسم تو رفته باش  ریخواستم د یم ساعته پشت درم . نمی ! االن نگهی ذوق زده ات کنم د 
پژمان بودم جواب دادم: کجا؟ پژمان: به  ،   دارید ی من که هنوز مست خوشحال م؟ ی خب بر
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بابا خوبه   دونمی. فقط..... پژمان: م میمدرسه ؟ من: آها آره آره بر  یر ی باش . مگه نم نویا
 . میکن یم یکوچه مونده به مدرسه با هم خدا حافظ   هیخودم بهت گفتم  

افتادم   یشرط جواد که م اد یشد اما   یروز سر کالس همه اش حواسم پرت پژمان م آن
 سپردم .   یو دل به درس م کردمیخودم را جمع و جور م

را نوشتند   شانیو مشق ها  دند یرس شانیبه درس ها  یمژگان و مرتض یروز عصر وقت آن
سر    یبافتن ندهیزمستان آ  ی که برا نیکنند . من هم رفتم کنار مه ی که باز اط یرفتند ح

  یصدا کنارش نشستم و نگاهش کردم . وقت یب ی ا  قهیدق کی انداخته بود و مشغول بود . 
انگار تازه متوجه   نی؟ مه  یاش رو بگ هیبق ی خوا ینم  ،: خب  دمینال ستیحواسش ن دمید

  هیمن: نه، گفتم بق ؟ی خواست یم   یزیشده ؟ چ ی؟ چ ییحضور من شده باشد : عه غزل تو 
کجان؟ من:  : آها، بچه ها  ن یشد . مه یدوست دارم بدونم چ  یبرام بگ شبوی داستان د

گفتم؟ آها تا اونجا که  برات: تا کجا  نیراحت . مه التی، مشقاشونو نوشتن خ  اط یرفتن ح
 یلیما در آورد . مسعود که خ ی شور شده توسط مسعود سر سالم از معده ها ی  مهیق

طرف از شور نبودن غذا متعجب   هیقاشق از غذا رو گذاشت دهنش .از   هیتعجب کرده بود؛ 
ن  یخوشمزه بگذره  . بنابرا ی پلو مهی تونست از اون ق ینم گهیاز  طرف د  بود و یو عصبان

و خجالت زده شروع کرد به خوردن   یدلش ، دلش برنده شد و عصبانجدال با عقل و  ی تو
  یمسعود رو م  یرک یز  ریوسط مامان فائقه بود که ز  نیو اصال به دورو برش نگاه نکرد . ا

لب داشت از اون روز به بعد مسعود کم کم نرم شد و   ی رو یزی آم تی و لبخند رضا   دییپا
شد . انگار اونم متوجه شده بود که مامان فائقه رو خدا ذاتا   مترکمتر و ک  تشی آزار و اذ 

 . دهی مامان آفر

کمک   میمسعود و مر  ی؛ ول ومدی  یاز دستمون بر نم یو کار چندان م یبود کتریکه کوچ ماها
 یرو انجام م رونی ب ی دایکرد و مسعود خر یونه کمک مکار خ ی تو  می بودن . مر هیحال بق

   م یخودمون رو داشت یاخالق یژگ یو هر کدوم و  میقد بود می قد و ن ی تا بچه  شیداد . ما ش

  هیمثل  یبلند حرف زده باشه . از طرف  یحت کدوممون  چی مامان فائقه با ه ادی  ینم ادمی اما
درس  ی هم نداشت اما برا  ی سواد    نکهیکرد . با ا ی نم غیهم در تمونی ترب ی مادر دلسوز برا
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داره . مامان   پلمیکه فوق د   می با سوادمون مر  نی سوزوند . االن کمتر  ی خوندن ماها دل م
  ریپ گهیپدر بزرگ و مادر بزرگ رو هم که د ی هوا یاز طرف  دیزحمت کش برامون  یلیفائقه خ

  ومدی  یا پدرم از سر کار مبه راه بودو ت  شیچا  شهیشده بودن رو داشت . زمستونا هم
حواسش    شهیخنک . هم ی و خربزه  یطالب ایهندوانه  ای آ ماده بود . تابستونا هم   شیچا

: آره اون    ن یگذشته !؟ مه یبهتون خوش م یابپدرم هم بود. من: پس حس زیبه همه چ
محبت مامان فائقه   یول م یتونم بگم مادر رو فراموش کرده بود یبود . نم یخوب ی روزا روزا

 گذاشت.  ینم یغصه خوردن باق ی برا یی بود و جا غیدر یب

شد که پدر بزرگ و مادر  یم ی .  چند مدتدیزود از راه رس یلیهم خ یسخت  ی خب روزا اما
و   می شدتر ن ری نگیزم نیگفتن :تا از ا  یبزرگ هوس سفر به مشهد به سرشون زده بود . م

کرد پول هاش رو جمع و جور   ی زیپدر برنامه ر  می بر  ارتیز هی  می خودمون هست ی فعال رو پا
ساله بود و    ۱۷. حاال مسعود  می با هم بر   یو همگ  رهیقطار بگ طی بل دماه بع ی کنه تا واسه 

: قاسم آقا   دیبار هم مامان فائقه به داد دل مادر بزرگ و پدر بزرگ رس ن یساله . ا  ۳ نیحس
؛ بشه رفت ، نشه   ادیب شیپ  یدونه که چ یتا ماه بعد خدا م کهیدلشون کوچ رن ی پ نای، ا

شه  یاوضاع که نم نیبا ا هیکنم ؟ االن دستو بالم خال کاری چ یگ یرفت . پدر گفت : خب م
  زیتو عز  گمی ، من م نیهم  ی دونم ،برا یان فائقه : ممسافرت . مام م یهمه آدم بر  نیا

سه   نتی که با ماش نهیواسه بعد . منظورم ا  میخانوم و آقا جونت رو االن ببر ؛ حاال ما بمون
تو رو با بچه ها تنها بذارم؟   یگ   یم یعنی:  با. با شهیدل او نام شاد م ی نجوری؛ ا دی بر  ییتا

کشه ؛  یطول نم  شتریهفته که ب  هیمنن  ی زای منن عز ی بچه ها نای!؟ اهی مامان فائقه: مگه چ
 .   نییپا ادیخرجتم م ینطوریا

  دی خبر به گوش پدر بزرگ و مادر بزرگ رس نیا یقبول کرد . وقت  تیکرد و در نها یفکر بابا
پس فردا عازم شدن .   ی ن رو  بست و اونا براچقدر خوشحال شدن . مامان فائقه ساکشو

چرا   دمیزده پرس جانیبازگشته . من ه یسفر ب هی  نیدونست که ا ینم یاما اون موقع کس
  ینجوری ازشون نشد . اون وقتا ا یهفته خبر هی بعد از  یرفتن ول ناادامه داد: او  نی؟ مه

عمو و   ستیازشون ن یخبر دی نبود که همه تلفن دم دستشون باشه . مامان فائقه که د
راه   ی وتو ارت یپرس و جو متوجه شد بعد از ز  یعمه ها رو خبر کرد  . باالخره عمو بعد از کل
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و هنوز سرد   کننی کنه و هر سه در دم فوت میچپ م نشونیماش شابوری ن ی کایبرگشت نزد
  هی  ی . فکرش رو کن تو می فرو رفته بود  ی شوک بد ی بود همه تو  ی خبر بد یلیخونه ان. خ

خبر فوت اون ها که به  م ی رو از دست داد بودروز هم پدر هم پدر بزرگ و مادربزرگ  هی
رو هم نه ما بچه   ایلی. خ می شناخت یرو م ایلیشد خ دا یهمه سرو کله شون پ دی رس لیفام

کرد آروممون کنه. تا هفت روز   یم یو مامان فائقه سع  میحال خودمون نبود  ی ها که تو 
از آدم اما بعد از اون کمتر و کمتر شدن تا مراسم چهلم اون  شدیخونه پر م اط یح

  شمون یاز پ شهی هم ی هفته تنهامون بذاره حاال برا  هی  ومدی ی. پدر که دلش نم امرزا یخداب
خان عمو طمع  خونه رو کرد  خت ی. مراسم چهلم که تموم شد اوضاع کال به هم ر بودرفته 

به مامان فائقه فهموند: حاال که شوهر تو و   یزبون یگفت. با زبون ب  ینم یزی چ میاما مستق
بچه ها رو بسپار به خانوادشون و   یندار یکار نجایا گهی برادر من به رحمت خدا رفته تو د

شه   یرو متوجه نم از حرفاش ی زیزد به اون راه انگار که چ یبرو . مامان فائقه خودش رو م
  نیا  یدست عمو بزرگ بشم . از طرف ری خواست ز ی بچه بودم اما اصال دلم نم نکهی. من با ا

 یمارو بذاره و بره . کم کم داشت باورم م د یکردم که چرا مامان فائقه با یرو هم درک نم
از   یکنار بچه هاش بمونه . دوسه ماه یمدت کوتاه  هی تاتونه  یفقط م  یشد که هر مامان

مامان فائقه اومدن خونمون .    ی روز عمو و عمه ها و برادر ها هیگذشت که   یم ایقضا  نیا
ما   هیجلسشون حضور داشته باشن و به بق ی و مسعود اجازه داد که تو  میعمو فقط به مر 

  امرزهی! بعدم غر زد که: خدا ب  ستین یزکه بچه با  نجای. ا دی اتاق در رو هم ببند دی گفت: بر
  ی . فاصله  هیگذاشته.  غر غر کنان در رو بست و رفت کنار بق ادگاریداداشم و فقط بچه به 

  زیکه اونا داشتن همه چ ی بلند ی نبود و با صدا ادیز ییرا یبا پذ  می که ما داخلش بود یاتاق
االنم   نی تا هم یبج: خب آت مامان فائقه گف ی از برادر ها  یکی شد .   یم دهی شن یبه خوب

 .  میرو جمع کن که زودتر بر  تیشخص ل یپاشو وسا ی موند ی ادیز

  ریاز برادراش  تشر زد: کجا؟ جزا یکی  ؟ی: کجا به سالمتدی پرس ی جد یلیفائقه خ  مامان
زودتر   یبمون نجایا  ستیصالح ن  گهیشوهرت که مرحوم شده د گهی! خب معلومه دییهاوا

  یشن ؟ برادرش: کدوم بچه ها؟ آبج یم یمنتظره . مامان فائقه : پس بچه ها چ زیعز  می بر
حاج آقا. و    گهی برادر منو م ی ها  می تی:  دیوسط حرف اون آقا و نال دی پر ی،تو که ....... عمه گل

هم رفتن که آرومش کنن  عمو که تا حاال ساکت بود رو   می و مر  هی. عمه زک  هیگر   ریبعد زد ز 
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بچه   نیهم در قبال ا  ی ا فهیگن ؛ خواهرشونه وظ   یدرست م نایا ی: آبجگفت  یبع عمه گل
کنن ؟ عمه اکرم از اون طرف   یخوان زندگ  یکه بخواد بمونه کجا م م ی ری ها نداره . تازه گ

  نجایا یکنن ؟! ناسالمت یخوان زندگ  یکه کجا م یچ یعنیصداش رو برد باال وا..... داداش 
پدرمون بود . عمه  ی خونه  نجاینره ا  ادتی خونشون بود در ضمن  نجایخونشونه . عمو: ا 

  دیخونه رو بخش نی ا امرزیخدا ب جونآقا یدون یاکرم : قباحت داره داداش خودتم خوب م
؛   امرزیخدا ب یگ یم یوسط حرف عمه اکرم : خودت دار  دی...... عمو پر  امرزی به قاسم خدا ب

و به    دی لب ور چ هی. عمه زک  ینه داداش یجون  زی هست نه عز یآقاجوننه  گهیاالن که د
نزنه .مسعود و   فهاحر نیها از ا بهیبرادرش چشم غره رفت و با چشم اشاره کرد که جلو غر 

افتاده   ری گ ی بد مخمصه ا ی گفتن  . مامان فائقه تو  ینم ی زیبغض کرده بودن و چ می مر
برادر شوهر طماعش   گهیبردنش اومده بودن و از طرف د ی برادراش  که   برا یبود ؛ از طرف

  د. رو کر کردی م راثیارث و م ی خانواده اش نگذشته ادعا  ی که هنوز دو سه ماه از مرگ اعضا
بهتون گفتم؟  برادر  یکردم چ ی داشتم ازدواج م یسمت برادرش و گفت : داداش، من وقت 

 بی! مامان فائقه: ع یپرسیم ییتو هم چه سواال  یبجدونم آ  یمامان فائقه گفت: چه م
  ی رم برا ی؛ م  شمیگم . گفتم من که بچه ندارم بچه دارم نم  ی؟  دوباره م ادینم ادتی نداره 

. مامان   نییاومد؟ برادر مامان فائقه سرش رو انداخت پا ادتی.  اشمبچه ها مادر ب نیا
رشون مرده ، مادرشون که زنده ست کجا  بچه هام . پد نیفائقه ادامه داد : پس من مادر ا 

انداخت و تشر زد: اگه   یبه برادر شوهرش نگاه  ت یعصبان ی بعد ازرو ام؟یولشون کنم  ب
نداره . اگر شده تو   یاصال اشکال میبمون نجایا منو بچه هام   ستنی ن یآقا غالمرضا راض

نگاه شماتت   هیذارم . عمه زک  ی کنم اما بچه هامو تنها نم یکار رو م نیچادر بزنم  ا  ابونیخ
به برادرش انداخت و رو به مامان فائقه گفت: نه فائقه جان ، غالمرضا اگر هم بخواد   یبار
حرفو نزده سند   نی ا ینجوریهم    امرزی خدابکنه . آقاجون  رونی ب نجایتونه شما رو از ا  ینم

زحمت سند   یرسه به شماها فائقه جان ب یم  خونه به اسم قاسم   که بعد از اونم نیا
کرد و آورد و داد  دای آقاجون سند رو پ  یمی. مامان فائقه رفت واز صندوق قد اریخونه رو ب

بچه هارو    نی خودتو ا ادیداداش ز ایبه عمه . عمه سند رو گرفت رو به برادرش و گفت: ب
 یکنه . عمو که اگر کارد م اد یز ادامه داد : خدا مال و اموالتو  هینکن . بعدم به کنا تیاذ 
 و رفت. دی؛ با حرص از جا بلند شد و در رو کوب ومدی یخونش در نم ی زد
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 شعر را زمزمه کردم :  نی و ا  نی وسط حرف مه دمی خودآگاه پر نا

 دار را  ایچشم تنگ دن گفت

 خاک گور    ایغناعت پر کند   ای

از پس    دنی مامان فائقه که د ی . عمو که رفت دوتا برادرها نهی: آره واقعا ،واقعا هم نیمه
از اونا رو به خواهرش گفت:   یکیاونها هم بلند شدن که برن. دم در  ان یخواهرشون بر نم

. تو هم تا اون موقع فکراتو بکن . مامان فائقه : بر   م یگرد یدوباره بر م یول می ر یما م
االن  کهنهینظر من هم دیبرگرد دویهم بر  گهیاگه هزار بار د یسر چشم ول   ونقدمت  نی گرد

و مسعود خودشونو انداختن بغل مامان فائقه و مثل بچه ها   می گفتم . اونا که رفتن مر
صحنه رو   ن ی . عمه ها که امی ن و به اونا ملحق شد  روی ب می کردن . ما هم از اتاق اومد هیگر
سر دادان عمه اکرم رو کرد  یاموات تازه از دست داده زار  ی کردن و برا هیاونا هم گر  دنید

از بابت بچه ها راحت شد . نگران خرج و مخارجشون نباش ما   المونیبه مامان فائقه : خ
 ینم یروز یرو ب ی. خدا کس  ستمیبه زحمت شما ن ی.  مامان فائقه : راضمی کن یکمکت م

 گذاره  

  ری سوزه و دوباره زد ز ی برادرمونن دلمون م ی ها بچه نایا  یول نطورهی: البته که همیگل عمه
پناه ما بچه ها شده بود .   یرو انتخاب کرده بود ول  ی . هر چند مامان فائقه راه سخت هیگر

مردم  ی خونه ها  ی شست تو  ی. رخت چرک م می نباش یکرد تا محتاج کس یم یهمه کار
  چ ینداشت ه یه ها توقعکرد . از عم یپخت مربا  درست  م یم رمالی کرد . نون ش یکار م

کمک حال بودن   یاونا خودشون با اجبار هم که شده گه گاه ینخواست ول یوقت هم کمک
درس خوندن ما براش   ایو گرفتار  ر یگ ن یرو دوش مامان فائقه بود تو ا یالبته زحمت اصل

و بعد   م ی دانشگاه . بعد از اون هم مر دمسعود رو فرستامهم بود . همون سال اول  یلیخ
 طلبه شد. حوزه درس خوندو  ی تو نیماها فقط حس یکی  یکی

همه  ی  هی زینذاشت مامان فائقه کار کنه. جه گهیمسعود که کارمند بانک شده بود د بعدها
کار به  یچی : هنیشد؟ مه ی: عمو غالمرضا، اون چ  دمیما خواهرها رو هم اون داد . پرس ی 

که برامون خط و نشون   م یبود یراض نشیما به هم یکرد . ول ینم یشت . کمککارمون ندا 
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بود   نطوریهم  قای: آره  دقنیشر مرسان . مه ستین  ی دیتو ام ریبه خ راکشه . گفتم: ما  ینم
واسه   دی دونم شا یو جواب داد: نم دی خند  نیتهران؟ مه دی شد که اومد  ی: حاال چدمی. پرس

  دمی پرس یشوخ ی. نه ، ب مید یبعد هر دو خند  ره یمنو واسه جواد بگ امرزتیمادر خدا ب نکهیا
خواهر ها ازدواج کردن و  و سرو    ی و گفت: همه  رددستانش را به هم قالب ک  نی. مه

و مامان فائقه تو    نیسامون گرفتن . مسعود اما هنوز مجرد بود   . من و مسعود و حس
  ری مامان فائقه تاث ی سالها رو   نیا ادی کار ز نکهیتا ا  میکرد  یم یزندگ  یپدر  ی همون خونه 

مامان فائقه رو دوست داشت ؛   یلیگذاشت و آرتروزو درد به سراغش اومد . مسعود که خ
  کی کوچ ی خونه  هیگرفتم .   یشب اومد و گفت: من واسه تهران انتقال  هیو   اوردیطاقت ن

شد که    ینجوریدکتر سخت نباشه.  ا ی رااونجا تا رفت وآمدمون ب میر ی هم اجاره کردم م
فائقه   مامان.  می . بعدم که من و جواد ازدواج کرد  م یموندگار شد  نجایا  یو چند سال  میاومد 

تا حالش بهتر شد عزم رفتن کرد و مسعود با   ن یهم ی دوست نداشت برا نجارویاصال ا
شد   ینطوریرقمه حاضر نشد مامان فائقه رو تنها بذاره . ا چی تر بود اما ه یراض نجا یا نکهیا

. همون موقع ها بود که مامان فائقه به   رازی برگشتن ش ییموندم و اونا سه تا  نجایکه من ا
 ی .مسعود بهونه  یری خودتم زن بگ دیبا ی : حاال که خواهرا رو شوهر داد گهیم  عودمس
. بعدم اون تازه   ادی از پس خودش برم پسره نیحس گهی مامان فائقه م   اره ی  یرو م نیحس

. باشم ازدواج کن  یازت راض ی خوا یشه اگه م  یم ری داره د گهیواسه تو د هیاول جوون
کنه مهناز دختر برادر مامان فائقه بود . االنم که   یازدواج م  زکنه و با مهنا یمسعود قبول م

همون   ی . مسعود و مهناز همراه بچه هاش و مامان فائقه هنوز تو  کنهی م یقم زندگ  نیحس
  ی هم با شوهرش قرار گذاشته از اون کوچه تکون نم ی. فخر کننیم یزندگ  رازیش ی خونه 

هم که فقط چند تا   هی. راض ستی ن شتریبخوره فاصلشون با مامان فائقه سه چهارتا در 
. گفتم: فکرش رو   گهید نجامینه . منم که اک  یم یکرج زندگ  می کوچه ازشون فاصله داره . مر

  نی ا ی رفت االن تو یکرد و م ی شد ، اگه شماها رو ول م یکن !فائقه خانوم بچه دار که نم
خدا هم خودش از   ی  دهشد هم بن  یکارش هم خدا راض نیکس اما با ا  یسن تنها بود و ب

 در اومد   ییتنها

 از خدا باشد   گانهیکه ب شی خو هزار
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 که آشنا باشد    گانهی تن ب  کی  ی فدا

خسته شده بودند آمدند تا از  یبه موقع تمام شد . بچه ها که از باز نی مه ی ها حرف
رم و براشون لقمه  یمن م  نی تو بش نی. گفتم : مهرندی خوردن بگ ی برا یز یمادرشان چ

  ی. اخم کردم: پس چ میخور  یو گفت: ما لقمه نم دی پا کوب ن ی. مژگان بر زمکنمیدرست م
سرخ   ینیزم  بیبر لب نشاند و گفت: برامون س ی زیآم  طنتیمژگان لبخند ش ن؟یدار لیم

مگه اون خودش زبون نداره؟     ؟ی زن یهم حرف م  یکن . کالفه گفتم: تو چرا از طرف مرتض
به خواهرش نگاه کرد:   یمرتض گه؟ید یخور یعمه لقمه م ینگاه کردم : مرتض یبه مرتض

 نیع ی کرد نمیو با حرص به مژگان گفتم : ا ی تنبل ی سرخ کرده . از رو ینیزم بینه س
  یگفت: چونه نزن اگه حال ندار  نی. مه نیخور یشام م  گهیخودت . خب دو سه ساعت د 

  نقدریا  ستی مژگان دختره خوب ن نی ا یعنیگم    یرم آشپزخونه . من: نه نه م یخودم م
ها رو بشور . او هم با   ینیزم ب یس  ای: بشکمو باشه . بعد با حرص دستش را گرفتم و گفتم

اش و گفت: عمه هر   یباز یها کرد و بعد هم رفت پ  ینیزم بیبه شستن س شروعذوق 
کندم و   یها را پوست م  ینیزم بیوقت سرخ شد صدامون کن . با حرص گفتم : چشم س

   ینمشد اگه جواد اون شرط مسخره رو  یم ی: چدمیکردم.  با خودم نال یبه پژمان فکر م
حس درس خوندن داره ! حواسم پرت بودو    ی.  آخه ک می کرد یم یذاشت تا زودتر عروس

زد : غزل غزل . برگشتم و نگاهش کردم : ها  می صدا نکهینبودم تا ا  نیمه  ی متوجه نگاه ها
 اینیزم  بیاز گوشت س نقدریزنم ا یساعته دارم صدات م هیدختر؟   یی : کجا نی؟بله؟  مه

بابا منم   ی کنم . حواست کجاست ؟ ا  ینمونده بده خودم پوست م یازش باق یز یچ یگرفت
سر   ی پرسم . خب حواس آدم عاشق معلومه که کجاست . بعد هم خنده ا یم ییچه سواال 

بود که جواد  یچه شرط نی : آخه ا دمی را از دستم گرفت . نال ینیزم  بیداد و چاقو و س
.  م یفردا برم سر زندگ  نیزوره؟ دوست دارم هم رمی بگ پلمیخوا د د یگذاشته ؟ خب دلم نم

درس به   ن ی. فردا روز هم یفهم ینم ینگاهم کرد : بابا ، عاشق! االن داغ پچپ چ نیمه
بهت   یلیکردم . جواد خ یتو بودم کنکور هم شرکت م ی خوره ؛ تازه من اگه جا یدردت م

ثبت نام دانشگاهت   ی گفت: تا برگه  ی. اگه مامان فائقه بود م پلمیلطف کرده که گفته د 
 .ستین یاز شوهر خبر نمیرو نب
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االن   ی. راست ی خند یم اتیقرار ی ب نیا ی روز به همه  ه یشه .  یروزام باالخره تموم م نیا
  یسع ی پژمان ول ی سر برو مغازه  هی یندار یفردا جمعه ست اگه کار ی نشست نجا یچرا ا

  ی: کجا؟ من: خودت االن گفتن ی. مه دمی . مثل فنر از جا پر  ین جواد خونه باشکن تا برگشت
کن تو رو خدا انگار آماده بود . برو برو حاضر شو . برگشتم   گای: ننی. مه ان پژم ی برم مغازه 

از پشت   ن ی؛ مه دمیکه رس اط یحاضر شدم . به ح ع یبوس پر صدا از لپش گرفتم . سر کی و 
  یبود . سر راه سر  کی . مغازه پژمان نزد ی نره زود برگرد ادتیبلند گفت :   ی پنجره با صدا
و قصد سر منزل عشق کردم . در طول راه هزار   دمی گل رز خر هشاخ  کیزدم و   یبه گل فروش

.  دمی مغازه  رس یتا به چند قدم  م یچه بگو   دمشی د یبار با خودم تکرار کردم که وقت
مغازه نشستم   ی پله  ی رو دانهی ه شدم، حالم گرفته شد .  مغازه بسته بود . ناامتر ک  کینزد

به ساعت   ی از پژمان نشد . نگاه یخبرچشم دوختم اما  ابانیخ ی به انتها   یساعت مین
 ی ا هیوقت روز مغازه اش چرا بسته بود؟ چند ثان  نیبود ا می ام انداختم  . شش و ن  یمچ

گرفتم حاال    شیپله گذاشتم و راه خانه را پ ی را همانجا روشدم و آن  رهیبه گل در دستم خ
اش دورو برم را   همهکرد.  یام م وانهی داشت د یتنگ شده بود . کالفگ   شیبرا  شتریدلم ب

  دی طرف و آن طرف را د نیبشود اما نشد . آنقدر ا شی دای پ یاز سمت دی کردم شا ینگاه م
طول   شانیانداختم و در را باز کردم . دمغ و پر  دیکل  دمیچطور به خانه رس دمیزدم که نفهم

با دو بشقاب که داخل هر کدام دو سه تا   یکردم . مژگان و مرتض  یکوچک را ط اط یح
از   یکی، به  دی تا مرا د یبودند . مرتض  ونی زیتلو  ی سرخ شده مانده بود؛ جلو ینیب زمیس
  شهیآخر  گهید نمیعمه ا ایو به سمتم آمد : بسس زد یخالل شده کم ی ها ینیزم بیس

؟ دمغ جواب دادم: نبود،    یبرگشت  ی زود نیمتوجه حضورم شد: عه به ا نیتموم شد . مه
.  مشی نیب یبارم نم هیروز  ۴۰؟ انگار   یناراحت  نقدری: خب حاال چرا ا  نی. مه دمشیند

مغازه اش . هر شبم که   یر  یم یمدرسه . ظهرا برگشتن دیر  یخوبه هر روز صبح با هم م
ادامه داد: بگو   نیشانه ام را باال انداختم . مه یحوصلگ  ی. من با ب د ی نیب یهمو م دیدار
: مگه اونا  دمی؟ نال ی کرد یم کاریچ ی ودزمان جنگ ب  ی رزمنده ها ن یهمسر ا ی اگه جا نمیبب

رفت جبهه تا چند ماه   یدو روز بعد آقا م یکیکردن و  ی: نامزد منی بودن؟ مه یچطور
دل خوش بودن   سنی هم بنو ی شد برا یم دی که شا ی و به اون نامه ا دن ی د ینم گروی همد

  نی ا قتو  چی: نه ه نیهمو دوست نداشتن!  مه نقدریاونا ا دی دونم شا ی. من : چه م
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که باهم    یی کردن بعدم اکثر آدمها یم یکه داشتن صبور یحرفو نزن اونا واسه هدف بزرگ 
 یو بعد از عقد عاشقانه همو دوست دارن حاال کار ی کنن حداقل تو دوران نامزد یازدواج م
  ادی یم  نی سر اون عشق آتش  ییچه بال  یروزمرگ  یبعد از ازدواج و در ط نکهیندارم به ا

 نهیشیمغازه نم ی پژمان فقط تو یدون ی. خودت که مکنهی فرو کش م ا ی هش  یشعله ور م
  یوسط حرفش: من نم دمی ..... پردیکرده رفته اونجا شا  دای مشکل پ  یکس وتریکامپ دی شا

  نی پرو ی برو خونه  ومدی: حاال صبر کن شب اگه ننیمه نمشیخواست بب یدونم . دلم م
  ارمشیرم دنبالش م یبابا خودم م ی : انیه. م شهی. من: آخه روم نم  نش یخانوم اونجا بب

نگاه به کتابات بنداز هم   هیدو ساعت  نیا  ی تو گمیمن م دو ساعت فرجه بده . هیحاال تو  
شرط   ادی . دوباره  ی شن تو بهشون سر زد یشه؛ هم کتابا خوشحال م  یحواست پرت م

ها انداختم چقدر   بکتا ی به قفسه  یجواد افتادم و آه از نهادم بلند شد . رفتم اتاق نگاه
دادند . انگار  یشده بودند . انگار با انگشت مرا به هم نشان م رهیبه من خ زی آم ریتحق
داخل  ی از کتاب ها  یکی ی بودند که چقدر از آن ها متنفرم . انگشت سبابه ام را رو دهیفهم

کتاب ها  با انگشت   هیقفسه گذاشتم و از همان کتاب شروع کردم به نوازش کردن بق
از آن ها را بردارم و نگاه کنم .   یکی که  حوصله نداشتم ی. حت دمیکش  ی شکلک م  شانیرو

شماهاست که من   ریکه همه اش تقص د یدون یم چیزدم : ه ی انگار داشتم با آن ها حرف م
خرداد تموم شه و من از دست شماها   نیتونم زودتر با پژمان ازدواج کنم؟ آخ اگه ا ینم

کتاب   نیالب داخل ابود که مط نی ا قتیزنم . اما حق یم شی آت اج هیراحت شم ! همتونو  
  کیدادم . با  یبه خودم زحمت م دی رفت و با  یخط و نشان در مخم نم دنیها با کش

نمانده . تا دو سه   یبه امتحانات باق  شتریب یکه ده دوازده روز دمیفهم  یحساب سر انگشت
. اما االن   گرفتمیم  ادی ییها  زیچ کی که درس ها سبکتر بود همانجا در کالس  شیسال پ

ماه رو به خودت  هی  نیا نی معلم اکتفا کرد . با خودم گفتم: بب ی شد فقط به گفته  ینم
کار به کارت نداره . با اکراه کتاب زبانم را برداشتم و   یو  کس ی آزاد گهیبده بعدش د یسخت

 شروع به حفظ کردن لغاتش کردم .

رفت هم   شی وب بود هم کارم پشکل سر گرم کردم . انصافا خ نیخودم را به ا یساعت دو
و به سقف   دمیآوردم و دراز کش یپژمان آزارم نداد . خسته شده بودم بالش الیفکرو خ

  یبچه ها به گوش م ی صدا  ییرایشده بود . از داخل پذ کی تار  گریشدم . هوا هم د رهیخ
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: نیبعد  جواد هم آمد . اول از همه هم سراغ مرا گرفت : غزل کجاست؟ مه یکم دیرس
. بعد ادامه داد:  دمی پرس ی نطوریصداش کنم ؟ جواد: نه هم یاتاقش ، کارش دار ی وت

گفت : پدر و مادرش  ی، م ی چی: خب؟ جواد : هنی. مه ییامروز پژمان اومده بود نونوا 
 یم یجواد : چ ؟ یگفت ی: خب تو چنیرو با غزل برن شهرشون . مه یخواستن که چند روز 

 فی غزل تموم بشه  و تکل ی امتحانا یصبر کن دی شه با یبگم گفتم االن نم یخواست
دوباره با خشم به   دمیشن یحرف ها را از اتاق م  ن یا ی معلوم شه . من که همه  پلمش ید

   می داخل قفسه زل زدم . به خودم مسلط شدم و رفتم تا به جواد خوشامد بگو ی کتاب ها
  ی. خوب درسا رو م یم غزل خانوم ، مونده نباش. جواد: سال  ی، خسته نباش اشسالم داد

زنگ زدن آمد : دو زنگ پشت سر هم مدل   ی صدا  نیح نیمن : آره . در هم گه؟ ید یخون
بردارم   فنویوقت شب ؟ بذار آ نی. جواد: کجا ا دمی زنگ زدن پژمان بود . مثل فنر از جا پر

:    دی را برداشت : بفرمائ یشدم . جواد گوش خکوب ی م  میمن خجالت زده سر جا  ه؟یک  نمیبب
را  یشام پهنه . بعد گوش   ی داخل ، سفره  ایتو.  تعارف نکن ب ایزنم ب یبله بله در رو م

قابلمه را گذاشت   نیبود؟ جواد: پژمان. مه ی: ک  دی قابلمه به دست پرس نی گذاشت.  مه
  ی جلو دمیکش یخجالت م. من هم از جواد  دی پوش ی رفت و مانتو و روسر عیگاز و سر  ی رو

بستم . پژمان که داخل شد همه با هم حال  ی کوچک به سر م یروسر  کی  شهیاو هم
شد .   ینم  می جواد رو ی خواست از او بپرسم امروز کجا بوده اما جلو ی. دلم م  می احوال کرد

  رفتمظرف ها رو ببر سر سفره من   نیا  ایزد: غزل جان ب می که از دلم خبر داشت صدا نیمه
به قابلمه   یکرد . خنده ام گرفت نگاه یاش مشامم را نوازش م مهیق ی . بو نیمه کنار

نه؟    ،ی که خودتم هوس کرد یمامان فائقه گفت ی  مهی از ق نقدریانداختم  و گفتم  :  ا 
عالمه  هی دونم   یخودش اومد. م ی دی. بعد ادامه داد: د یگ یکه م نه ی: آره واال همنیمه

. ومن   نیصحبت کن ییدم تنها  یم بشویترت م ینکن بذار شام بخور عجله یحرف تو دلته ول
شد   ده یو تشکر کردم . سفره که پهن شد و پلو خورش و ظرف و ظروف چ دمی لپش را بوس

از مبل ها خودش را جا داده بود و   یکی ی از پژمان  که رو ریبه غ  میهمه سر سفره نشست
زد : عه آقا   شیره شده بود . جواد صدا یخ کردی داشت اخبار پخش مکه   ون یز یبه تلو 

من بد    نیسر سفره . پژمان: نه ، شما راحت باش ای ؟! ب  یاونجا نشست یپژمان واسه چ
دوست داره .  یلیخ امرزمیکه مادر خدا ب ایب ا،ی ب ه؟یحرفها  چ نیموقع اومدم . جواد : ا
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ناز نکن . پژمان آمد   ،  گهید ای: خدا رحمتشون کنه . جواد : ب نیی پژمان سرش را انداخت پا
 ی ها مهی: بخور پژمان جان از ق دیهمه غذا کش  ی معذب بود . جواد با ولع برا یلیاما خ

به من انداخت و مشغول شد . هر   ینگاه یچشم  ری . پژمان ز یکن ینم دای جا پ چیه نیمه
مطمئن بودم پژمان اصال  یحرف نداشت ول  نیحق با جواد بود و دستپخت مه چند
خورد . بعد از شام صحبت جواد با پژمان گل انداخت از همه جا گفت از    یکه چه م دینفهم

افتاده باشد گفت: پژمان جان از   ادشی  یزیو زمان و آسمان و هوا . بعد هم انگار چ  نیزم
شه بعد ان شااهلل به فکر   یغزل تموم م ی امتحانها گهی دست من ناراحت نشو چند روز د

اول مرا   نی. مه کردی م دییزدو پژمان تا  یحرف م جواد. می فتی یم  یسور و سات عروس
  شیپ اط ی، آقا پژمان بره ح دی بعد رو به جواد گفت: آقا جواد اگه اجازه بد اط یفرستاد ح

  قهیغزل . جواد که انگار تازه به خودش آمده باشد گفت: آره آره ، حتما ،چرا که نه ! چند دق
  نی: آقا جواد انی نشست . مه کنارم اط یبعد پژمان هم آمد و لب حوض کوچک وسط ح

شما . جواد  یکن یم ی، ماشااهلل چقدر پر چگونگ  نهیخدا اومده نامزدش رو بب ی بنده 
. پژمان دستش را در آب    ی گ ی: آره حق با توست درست م دیکش  شی به مو ها یدست

با   ؟ی جا خورد دنمی . گفت: از د کردی م یدر آب باز ی قرمز ها یحوض فرو برد و با ماه
 ه؟ یچه حرف نیعشق نگاهش کردم : ا

 و من از خود به در شدم    ی در، در آمد از

 جهان به جهان دگر شدم   ن یاز ا یی گو

  دی مغازه ؟ ببخش ی ره . امروز اومده بود یم جیسرم گ ر ینگ لمیتحو  نقدری: اوووو حاال اپژمان
.   نمتیبب امیگفتم ب اوردمی طاقت ن گهیبرات تنگ شده بود د  یلینبودم . من: آره دلم خ

بابل  می. امروز ، خانوم جون تماس گرفت و ازم خواست با هم بر  دی پژمان : ببخش
در مغازه رو بستم و رفتم   عیرفت که االن فصل امتحاناست . سر ادمیخونشون . منم به کل 

برگشتم و اون شاخه گل رو پشت در مغازه   یوقت رمیآقا جواد تا اجازه ات رو بگ  یینونوا
 کار خودته . دمیفهم دمید
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  نیداد . از ا یتو رو م ی پژمان: آخه اون گل به شدت بو ؟ی دی: از کجا فهمدمیلبخند پرس با
لبم نقش بست . من هم دستم را بردم   ی گوشه  ی م و ناخودآگاه لبخندحرفش ذوق کرد

  یخواست چند روز یدلش م یلیآب و به حرکت درش آوردم . پژمان: خانوم جون خ  ریز
امتحانات تموم شد .  نکهیبعد از ا می ذار ینداره . م بیع اما میبابل و مهمونشون باش می بر

خب، نشد   یاونجا ول م یسر بر  ه ی نکهیبود واسه ا   یکه گذشت هم ،زمان خوب ی دیالبته ع
نداره    بی. گفتم : آره  خانوم جونو آقاجون رفتن مشهد . عطرف بود   هی یهر کس گهید

 یم ارتیوقت بود که دلش ز ی لیخقسمت نبود . پژمان لبخند زدو گفت : خانوم جون 
از پا قدم   ن یا گفتیبرن همه اش م جور شد که دی ع یشد ؛ وقت یخواست قسمت نم 

پژمان   یدونیقسمتم کرد. من: خانوم جون که لطف داره . م ارتویعروسمه که باالخره خدا ز
  جواد لی رو تحو ییکذا پلمید  نی امتحانا تموم بشه و ا نیاز درس و مدرسه متنفرم . اگه ا

  م یبر  یکنم بعد از امتحانات هم جواد اجازه بده دو نفر یفکر نم یشم . ول  یبدم راحت م
من: بهونه که   ه؟یبهونه اش چ گهی مادرت . پژمان دمغ شد : چرا؟ اون وقت د ی خونه 

  امیخوام ب یخانوم هم که م  نیپرو  ی جا خونه  نیهم رهی شناسمش سخت گ  یم ینداره ول
  یتو نم ی: من که از خدامه ول  . پژمان می باش یزنه . بهتره زودتر به فکر عروس یغر م یکل

فکر   یخوام ول ی؟ من : معلومه که م ینیمادر شوهرت رو بب ی خونه  ی قبل از عروس ی خوا
  ی ایسر ب هیبه بعد هر شب   نیاز ا  شهی، م شهیگم ....... م  یکنم جواد اجازه بده . م ینم

شه بندگان خدا آقا جواد و    یروم نم یخواد ول ی مکرد و گفت: دلم   ی؟ پژمان فکر نجایا
انداختم .  نیی سرم را پا یحوصلگ یشه . با ب یمن روم نم یخوبن ول  یلیخانوم خ نیمه

  ییآب گرما  یخنک انیکرد . ناگهان م یم یها همراه یهمچنان دستم در آب بود و با ماه
ستم را  بود . خواستم د رفتهدستم را گ یدست پژمان بود که با مهربان ی را حس کردم . گرما 

  شیای. از ح  نهیب ینم یکس ینجوریکه پژمان مانع شد : بذار بمونه ا اورمیب رونی از آب ب
داد . دستانمان در دست   ینم شی نما یرا به کس  مانی عاشقانه ها نکهیآمد از ا  یخوشم م

ناراحت نباش ؛ زودتر    ، یداشت.  پژمان گفت: زندگ  یآب حوض حس خوب ر یهم ، ز 
شدم . آن چشمان    رهی.  به چشمانش خ یخودم باش شیپ شهیتا هم م یر یگ  یم یروسع

 چقدر عشق داشت.  اهیدرشت س

 جوابش از زبان خواجه گفتم:   در
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 خوش نو خواسته ام   یجوان ی رو عاشق

 غم بدعا خواسته ام   ن یخدا دولت ا وز

 فاش   می گو یو رند و نظر بازم و م عاشق

 هنر آراسته ام   نی که به چند یبدان تا

 طنتی ؟ با ش ی واسه من گفت نو یو عاشق تر از قبل نگاهم کرد : االن ا د یخند  چشمانش
:   دیبعد پرس  ی. کم دی؟ من؟ نه! من نگفتم حافظ گفت. از ته دل خند یجواب دادم : ک 

  ؟ی نموند گهید ی اونا شی . چطور پ یهم دار گهیغزل تو سه تا خواهر برادر د یراست
که  یبه وقت  گردهی بر م نی ماند . جواب دادم: ا  رهیخ هخان ی م به پنجره مو نگاه  دیخند

اون رفت منم آواره شدم .   یبودم و مادرم تازه به رحمت خدا رفته بود. وقت یکی دختر کوچ
. تا  ومدمین ی بودم و از پس خودم برنم  کیخودمون بمونم . کوچ ی شد خونه   ینم گهید
،   یدون یزمانه موندم . م  یجآب  ی خونه  ی و افسرده بودم اولش چند مدت ض یسالم مر  هی

ست .   نهیتو وجودش نهاد یخاص یکتاتوری د هیهم داره اما  یخوبه دل مهربون یلیزمانه خ
رنگ جوراب شوهرش و پسراش رو هم خودش انتخاب   یحت  ره یگ یم  می همه تصم ی برا
بار آورده که اگه  یه . پسراش رو جورد یم یخاص  تی کنه . به نظم و نظافت هم اهم یم
مجازات بشن . خونه  دیدونن که با یآب بدون اجازه اش بخورن  ؛ خودشون م  وانیل هی

ساعت    هیخوابن ، سر  یساعت مشخص م هیخاص خودش رو داره . سر  نیشون قوان
من که   ی خورن . اون خونه برا یساعت مشخص غذا م هیشن ، سر    یم داری مشخص ب

دادم مثل  ی دوست داشتم انجام م یطنتیو هر ش ی مادرم بودم و هر کار یلوس و ته تغار
که گفتم واسه قبل از فوت مادرم بود .  بعد از اون زمانه   یینایا ی زندان بود . تازه همه 

کرد   یم رو  تشیو رعا  ومدی یخدا شوهرش هم با دلش راه م ی تر هم شد بنده  ری سخت گ
ظرفها رو   زمانه  دمید یاول که مادر فوت شده بود و من اونجا بودم گاها م ی . اون روزا 
 یخال تکسیوا  یقوط هیو  خت یر ی شد اشک م  یشست باز دلش خنک نم  یچند بار م

 یاون تو و م ختیر یرو هم م نت یکاب زیتم ی و ظرفها ییظرفشو   نکیس ی کرد تو یم
  ی حساس شده بود با صدا نیآرمان و آرم  رهنیپ ی لک رو هیشست دست خودش نبود به 
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  یخواست با من مهربون تر باشه اما نم یدلش م  یلیشد . خ یم یغذا خوردنمون عصبان
برگشت . اما   ی عاد یحالتاش کاسته شد و به زندگ  نی تونست . هر چند به مرور زمان از ا

دوست    یلیدختر زهره من رو خ حانهیکنم . ر یونا زندگ من برام سخت بود که بخوام با ا
زمانه باهاش حرف   ی خونه  ومدنی  یکه م یدوست داشتم گاه یلیداشت من هم اونو خ

 ینم ی زی اونا بمونم اما زهره چ ی زدم ؛ اونم  همه اش اصرار داشت که برم و خونه  یم
روز زهره اومد   هی  نکهین تا ااونقدر با مادرشون حرف زد حانهیو ر حهیگفت . خالصه انگار را

  حهیو را حانه یغزل رو ببرم خونمون . اونجا با ر ی زمانه : زمانه جان اگه اجازه بد  ی خونه 
 ی. زمانه انگار از خدا مانی  یباشه همجنسن راحت تر با هم کنار م یراحت تره هر چ

دوست   حانهیبهتر بود با ر تیزهره وضع  ی ندارم . خونه  یخواست که گفت: باشه من حرف
مثل   ییجورا هیزمانه رو نداشت . زهره،   ی ها یریبودم در ضمن زهره سخت گ  یو همباز

با هام صحبت کرد   یلیخ حانهیبود. ر اشی ری از سخت گ شتریب یلیاش خیبود . مهربون زیعز
  یم بچگعال  ی دونم ، اما انگار تو یخواست . نم ی که دوباره به مدرسه برگردم . اما دلم نم

  یم یخواهرم زندگ  شیبچه ها بدونن مادرم هم مرده و من پ نکهیاز ا  دمیکش یخجالت م
کرد خودم متوجه نبودم اما انگار اون چند   یحال بد من رو درک نم  نیکس ا  چیکنم . ه

داشت   یلی کردم حالم رو بدتر کرده بود . زهره هوام رو خ یزمانه زندگ  ی رو که خونه  یماه
  ی . هر چ دی خر  یکنه م یام رو بهتر م هیکرد روح یکه فکر م  ی برام عروسک و لباس و هر چ

 ی هم تو  ی. زهره دستدکر ینم  غیمن  هم در  ی داشت ؛ برا یخودش بر م ی دخترا ی برا
  نیو واچ نیچ ی و دامنا  مختلف بلوز  زیو تو سه سا دی خر یداشت . پارچه م یاطیخ

 یاطیکه زهره پشت چرخ خ ییروز از اون روزا هی.  میکرد  یدوخت و ما ذوق م یبرامون م
، زنگ در به صدا   کردمی شدن سوزن نگاه م  نیینشسته بود و منم به حرکت چرخ و باال و پا

زهره   رجمیدونم ، گفت:  ا ی: نمحهیبود مادر؟ را یدر رو باز کرد .زهره: ک  حهیاومد . را
اومده؟  زهره رفت   نجایا  رج یشده ا  یچ رج؟یو با خودش زمزمه کرد : ا  دیدست از کار کش
  ی: سالم آبجرج یطرفا!؟ ا نی داداش ،چه عجب ا  ی جان ، خوش اومد رج یدم در : سالم ا
خواهرش مگه تعجب داره ؟ اومدم   ی خونه  ادیآدم ب   ؟ی دتعجب کر  دنمیخانوم چرا از د 

: اونم خوبه . آخه از رج ی ؟ ا  ی اوردیچطوره چرا اونو ن دی . زهره : ناه گه یتون سر بزنم د به
ازتون بپرسم . زهره انگار باورش نشده    یحال هیطرفها کار داشتم گفتم   نی . ا امی یخونه نم
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اومده باشه .   دارشیاونو بچه ها به د دنی د رفقط به خاط  لشیبود که برادر کوچک  زن ذل
تازه   ییگلو ارمیب یزی چ هیبرم  نی بش ی ال انداخت و گفت: به هر حال خوش اومدبا یی ابرو

و اومد   د یکز کرده بودم رو د ی پا و اون پا کردو نشست . من که گوشه ا نیا رج ی. ا یکن
خانوم ؟ ! من: سالم  یریگ  ینم لیما رو تحو  گهیخودم د ی کوچولو  یسمتم : به به آبج

  یگذره ؟ بعد با چشمک یبهت خوش م نجا یا  نم،یماهت ، بب ی : سالم به رورج یداداش. ا
خودش   رج ی همه دوسم دارن . ا  نجایکنه ؟ من: نه داداش ا ی نم تتیادامه داد: زهره که اذ 

  یزی که زهره چ یفکر کرد بعد دو باره به سمتم  خم شد و آهسته طور  یکم دیرا عقب کش
تکان دادم .  دیی؟ اونم باهات مهربونه ؟ سرم رو به عالمت تا   ی: فرهاد آقا چدیپرس نوهنش

  ی هم از کنارم بلند شد و رو رج یموقع ا   نی. هم رونیاز آشپزخونه اومد ب ی چا ینیزهره با س
: حالش چطوره  دی گرفت پرس یرو از زهره م  ی چا ین یکه س نطورینشست . بعد هم یصندل

  یکرد و تازه از اونجا برگشته بود : ها؟ چ یم ریس  گهیعالم د ی ؟ بهتر شده؟ زهره انگار تو
زهره: آره    ؟ی گم بهتره ؟ خوب شده؟ اصال خودت خوب ی گم بابا! م ی: غزل رو مرج یا ؟ یگفت

و   راحت شد. المی: خب خرج ی سرگرمه  . ا حهیو را حانهیبا ر نجا یبهتره ، ا  یلیالحمدهلل خ
حبه قند   هیداد  یکه م یو با هر قورت ختیر ینعلبک  داخلرو  شیکه داشت چا  یطبق عادت

فنجون    هیعادتو ترکت بده؟ آخه با  ن ینتونست ا دمیداشت . زهره: داداش ! ناه یبر م
بادمجون بم آفت نداره .   ی: نترس آبجرج یواال همش ضرره . ا  یخور یچند  تا قند م  ی چا

ن حال زهره رو کرد به من و گفت:  ی؟ در هم ومدهین نجایا یاز جواد چه خبر تازگ  یراست
دلم  ی کن . تو  یو دوستاش باز حهیبا را اط یپاشو برو ح ؟ی چرا اونجا نشست یغزل آبج

  ریبهونه گ  اهیخواد منو بفرسته دنبال نخود س یم  نمیام؟ ا حهیگفتم : آخه من همسن را
  پشتشلنگ گذاشتم و خودم  می. در رو ن اط ی . از جا بلند شدم و رفتم سمت حاوردهین
خواد راجع به من صحبت کنه . واگرنه چرا تا االن نگفته بود که   یدونستم م ی. م ستادمیا

  یم یپول هی : جواد هر ماه  دیرس یزهره به گوش م  ی همونجا پشت در، صدا ستادمیبرم؟ ا 
  نی هستن ا حهیو را حانهیخوبه ر گهیهم م یده . هر سر ی م لمی واسه خرج غزل تحو ارهی

: مگه  رج یفکر کنه . ا  ینجوریگم بذار هم  یبگم؟ م ی خوره . منم خب چ  یبچه کمتر غصه م
بابا   ی : ارج ی. ا  هیگر ریزهره زد ز ستن؟ی؟ مگه غزل با بچه ها خوش ن  ستین ینطوریا

بگم واال ..... آقا    یشده؟ زهره: چ یچ نم ی! بگو بب یری ره گبه آبغو ی ، باز که افتاد یآبج



 در کنار تو

 
72 

 

؟ منم   یگه : مگه فقط تو خواهرش ی. چپ و راست م کنهیم یکه بد قلق هیفرهاد چند وقت
نداره بچه رو بفرستم اونجا؛ جواد  یکنم ! زمانه که اعصاب درست و حساب کاری موندم چ

  دیشد و پر  یعصبان رج یونگ ونگو داره . تو هم که........ ا ی دو قلو  ه یبنده خدا خودش  
  هیفرهاد م عجب آدم نی ا ؟ینگفت رو   نا ی؟ ها؟ چرا زودتر ا یوسط حرف زهره : منم که چ

خرج   یگ یشه مگه ؟ حاال خوبه خودت م  یم یاز دختراشه چ یکی خب فکر کنه غزل هم 
 ده. یغزل رو جواد داره م 

 ی ا هیچند ثان ؟ی نکرد یرو نگهدار  ضشیو مر  ریمادر پ تو چند سال  نی مگه هم اصال 
  روزیفرهاد د  ی حرف رو  از سر گرفت : راستش رو بخوا رج ی سکوت حکمفرما شد و بعد ا

غزل رو نداره . منم   ی بهم فهموند که حوصله   یزبون یاومده بود محل کارم و با زبون ب
نداشته . اما حاال   یمنظوررو بد متوجه شدم و اون   شمن حرف  دی خودم فکر کردم شا شیپ
منظور داشته از حرفاش . زهره   قا ی؛ نه ! من حرفش رو بد متوجه نشدم. اونم دق نمیب یم

 یخواهرت نم ی خونه  لیدل یگفتم تو ب ی دی: ددینال رج ی اشکهاش رو پاک کرد و رو به ا
 !   ی ای

فرهاد آقاتون   ی لیبشه ها؟ خ  یکه چ امی شده بود ؛ صداش رو برد باال : ب یکه عصبان رج یا  
انگار از   رج ی کرد . ا هیگر ی ها ی و ها  هیگر  ر یداره !  زهره دوباره زد ز یاخالق درست و حساب

  یم  هیگر یشد و  لحنش رو مهربون کرد و گفت: حاال واسه چ   مونیکه زده بود پش یحرف
. زهره : نه داداش راست   دیم،  چرت و پرت گفتم . ببخش من غلط کردم ، شکر خورد ؟یکن
خودمه که اشکم   اهیکنم واسه بخت و اقبال س یم  هیکه گر ستی؛ واسه حرف تو ن یگ یم

کار کنم  یداره . منم چ یبه خصوص ی اما اخالقا ستین ی . فرهاد در کل آدم بد ادی یدر م
 یدون ی. م امیباهاش کنار ب دی بچه ولش کنم . با وتا با د نکهیتونم عوضش کنم نه ا ینه م

  ی تو ی ادیو مدت ز  ادیب دی آدم جد هیحال و حوصله نداره   فهیکم اعصابش ضع هیاون فقط 
رو   رج یزهره و ا  ی حرفا یدزدک  یوقت ی عالم بچگ  ی . تو هیگر ری خونه بمونه. و دوباره زد ز

جواب سالم   لیکنه . تازه دل یتار م رف  نیکه چرا آقا فرهاد باهام سرسنگ  دمی تازه فهم دمیشن
  نجای. به ا دمی فهم یگاه اخم کردناش رو به زهره م یگاه و ب ی سردش رو و اشاره ها ی ها

  وهیم  دی ای مرا از حس و حال بد آن روزها در آورد : بچه ها ، ب نیمه ی صدا دمیکه رس
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.   رفتمیم شتم دا گهیخانوم من د نی مه دی. پژمان از جا بلند شد : زحمت نکش دی بخور
بمون و باهم   یخواد بمون ی تعارف نکن آقا پژمان . اگه دلت م ستی : نه زحمت ننیمه

که   ستیخسته بود،  ن  یلیناراحت نشو جواد خ نکهی. االن تازه سر شبه . فقط ا  دیحرف بزن
خواست خودش   یعذرت خواست و رفت که بخوابه . مازت م ییبره نونوا دیصبح زود با 

که  نهیو خلوتتون به هم بخوره . ا نی شما معذب بش ینجوریا دی شا  تممن گف  یول ادیب
جا   نیداخل . من: نه هم دی ای ب دی ستیراحت ن نجایگفتم بره بخوابه . حاال غزل جان اگه ا

  وهیم نیرو به پژمان گفت: آقا پژمان شما هم بش   نیهم ممنون . مه وه ی خوبه . به خاطر م
اگه  نیو گفتم: مه دمیدراز باشد . خند یدل  چه شبیاتو بخور به قول غزل: شب عاشقان ب

شم فعال    ی : باشه مزاحمتون نمنی ! مه ی شعر رو از قول من خوند نی شاعرش بفهمه تو ا 
 نیمه یحم شدم . وقتکه مزا دی بازم ببخش ری.  پژمان : شب شما هم به خریشب به خ

  شی برا یش دست ی. پ یگفت ینشست و گفت: خب ، م  میرفت پژمان هم دوباره روبه رو 
و گوجه سبز را تعارفش کردم . چند تا برداشت و مشغول شد و با دست    اریگذاشتم و خ

 فکر کردم و خاطراتم را از سر گرفتم:   یاشاره کرد که ادامه بدم . کم

اومد   ادمی ولو شدم  نیزم ی سست شده بود همونجا رو  می وهاناراحت شده بودم زان یلیخ
 ی بود گذاشت تو دهیرو که خر ییزای چ یکرده بود وقت دی آقا فرهاد خر شی چند شب پ

. زهره که متوجه من شده بود با   نجاستیکه هنوز ا نی بابا ا ی آشپزخونه و به زهره گفت : ا
شم گفت: باشه   یمن متوجه نم کردی که فکر م  یکرد و طور هالتماس به آقا فرهاد اشار

ذارم  یم یدارم ؛ هر جا تو گفت   ی، برش م گهیگلدونه د هینداره   یکه ناراحت ن یفرهاد جان ا
که گلدونه خود من  . نگو  هی گلدون ناراض ی . من ساده هم فکر کردم واقعا آقا فرهاد از جا

برمش   یده منم م یرو م  شیکه داره خرج دبه خودم اومدم: جوا رج ی ا ی بودم . با صدا
  یفرهاد راحت م  ی تو هم بهتره از شر غرغر ها ی ما بمونه برا شیخودمون اونجا پ ی خونه 

نگاه   رج یشه . زهره حاج و واج مونده بود و به ا یبفهمه ناراحت م حانهی ر یطفل ی. ول یش
با   رج یا  ه؟یراض دیناه خهآ ی ؟ زهره: ول یکن ینگاه م ینجوریچرا ا ه؟ی: چ رج یکرد . ا یم

من و   یزدو گفت:  آبج ی انگشتاش رو داخل موهاش فرو برد و رو به زهره زهر خند یکالف
از   د یکنم ناه یفکر نم  میو گفت: ما که بچه ندار ی. بعد زد به شوخ می تو واقعا شوهر کرد

دلش بود . بعد   ی تو ییچه غوغا  رج یدونستم که ا  ی. اما من مادیآماده بدش ب ی بچه  هی



 در کنار تو

 
74 

 

ما . من هم که اوضاع رو  ی خونه  میلباساتو بردار،  بر  ا یب یصدام زد : غزل ،غزل آبج
  ی همراه شدم. تو  رج یچون و چرا با ا   یلباسام رو  برداشتم و ب کیساک کوچ دمی د ینجوریا

ها . شلوغ   یسرو صدا نکن  مید ی جونم خونه رس ید: آبج کر یهمه اش سفارش م رج یراه ا
کم حساسه . در  هی دی نره ناه ادتیهم نکن . سالم   یادب یب ادید بدش می. ناه ینکن یکار
دستم رو به   رج یسرم رو تکون دادم . ا  دییبه عالمت تا  دادی که بغض گلوم رو فشار م یحال

خوب پدرش   یمال تی به خاطر وضع  شهیبود هم ی زن متکبر دیرسم تشکر فشار داد . ناه
خواست    یدونست . راستش اصال دلم نم یفروخت و خودش رو از ماها جدا م  یفخر م
شد   یمحسوب م رج ی پدر زن ا ی کنم مخصوصا که اونجا خونه  یزندگ  دیو ناه  رج یکه با ا
بود که از دل آقا فرهاد خبر  یحس هم تا وقت ن یا  یودم ولراحت ب  یلی زهره خ ی خونه 

 نداشتم . 

  یداشت ؟ی خانوم رو نگاه کردم . پژمان: چرا ساکت شد ن یپرو ی را باال گرفتم و خانه  سرم
شده    دی خانوم از اومدنت نا ام نی پرو نکهیمثل ا نی ! من: اونجا رو بب؟ی کرد یم فی تعر

  یگیخواهرش سر برگرداند و گفت: چرا؟ چطور مگه؟ عه راست م ی پژمان به سمت خانه 
که  فیح ی خواد بمونم و به حرفات گوش بدم  ول  یدلم م یلیچراغاشون خاموش شد . خ

کوچه بمونم   ی تو  دیتا صبح با   شهیم نیشه . بعد با خنده گفت : االن خوابشون سنگ ینم
چشم . پژمان رفت و   ی . من: به رو یکن فی اش رو برام تعر هیفردا بق ی قول بد دی با یول

را به اتاق مشترکم با مژگان و   مخود نیمرا با گذشته ام تنها گذاشت . آهسته و پاورچ
رخت خوابم را پهن کرده بود. خسته و  نیرساندم . بچه ها خواب بودند و مه یمرتض

  ر یصبح شد من هنوز از خواب س  یخوابم برد . وقت یک  دمیو نفهم دم ی پتو خز ریکوفته ز 
  ی برا قااکبر آ ی و کشدار هم گذشت و پژمان به دنبال کار ها یطوالن ی نشده بودم . جمعه ا 

 رفته بود .  نیماش ریتعم

تا به مدرسه بروم ، پژمان پشت در بود خندان و سر حال .  رونی شنبه از  در که آمدم ب صبح
 یتا ابد مدرسه رفتن رو ادامه م یکن یام م یز تو تا مدرسه همراهگفتم : اگه بدونم هر رو

خواد،    یگرفت گفت: نه تو رو خدا تا ابد نم یرا م فمیکه ک  یو در حال  دیدم . پژمان خند 
.  مونیسر زندگ  می بشه بر  یتا آقا جواد راض ری رو بگ پلمتیزودتر جمع  و جور کن و د
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 ی  هیو بق ی ایصبرانه منتظرم تا ظهر ب یب یست؛ پژمان گفت: را می دیمدرسه که رس کینزد
  امی ینگفتم امروز م  نیآخه به مه ینره! من: باشه ، ول ادتی.  یکن  فیبرام تعر  تویزندگ 

 نیخوام که به مه یازش م رمی گ یتماس م نینداره ؛ من با پرو  بی . پژمان: ع شتیپ
  شدیکه قند در دلم آب م یخانوم خبر بده . در ضمن امروز ناهار مهمون من . و من در حال

 کردم .  یاز او خداحافظ

معمول   ی پژمان پرواز کردم . بعد از حال و احوال ها  ی شد تا مغازه  لی که مدرسه تعط ظهر
  شبید  تیبابا داستان زندگ   ی پژمان گفت: خب ، الوعده وفا ! من: خب چرا ؟ پژمان: ا

  ی؟! من : تا کجا گفتم؟ پژمان: تا اونجا که رفت یبگ  ی خوا یاش رو نم هینصفه موند . بق
  یزندگ  رج یکه ا ییاومد : جا  ادم ی. من: آره  ی ناراحت بود یلیراه خ ی و تو   رج یا ی خونه 

منطقه   نیاز بهتر ی کی ی بزرگتر بود و تو یلیخانواده خ ی اعضا ی  هیکرد به نسبت بق  یم
توش وجود نداشت . الاقل   یحس خوب چیکه ه یقشنگ  ی تهران قرار داشت . خونه  ی ها
در مورد  رج ی رو  به سفارشات ا رج ی زهره تا ا ی خانه  نیراه ب ی من.  تمام فاصله  ی برا

وقت تموم نشه و ما به   چیگوش دادم. دوست داشتم اون راه ه  دی ناراحت نکردن ناه
   رونی ب دیکش بشیج ی رو از تو  دی کل رج یا  یراه هم تموم شد وقت . اما باالخره می مقصد نرس

  میخونه شد  وارد. در رو باز کرد و کشهیم  رونیب نهی؛ احساس کردم اون قلب من که از س
  رج ی ا می طبقه باال رفت  هیو   م یگذشت رج یمادر زن ا ی خونه  ی راه افتادم از جلو رج یدنبال ا

  دی: ناه رج یقفل چرخوند . کفش هام رو در آوردم و دنبالش راه افتادم . ا ی رو تو دیکل
طرف و اون طرف خونه روگشت و   نیا ینبود. کم یخبر  دیو از ناه دی جان ،ناه دی،ناه
کجا رفته. من: داداش از مامانش بپرس   ستی معلوم ن  ستیخونه ن د یکرد : ناه زمهزم

تو برو اون اتاق    ای، ب ای. ب شهی م داشیاشه پ: نه ولش کن هر جا برج ی دونه . ا یحتما م
من: آره منم . رفتم   ؟یگرسنمه تو چ یلیدر بره.  من که خ تی لباساتو عوض کن خستگ

 ی اون اتاق پر بود از عکس گربه . انصافا گربه ها واری د طرف هیگفته بود .   رج یکه ا یاتاق
، اما نه   رج ی ا ی خونه  می اومده بود یکه زنده بود چند بار امرزیخدا ب زی بودن . عز ی خوشگل
داد ؛  یخوش نشان نم  ی رو  دی. ناه می رفت یجواد و زهره و زمانه م ی که خونه  یاونقدر

معذبم   ینطور یا  رجهیپدر زن ا   ی خونه  نجا یگفت : ا  یهم م یشد . از طرف یناراحت م زیعز
  یبلوز و شلوار راحت هیمدم  اونجا   ویونه اش مبار بود که به خ نیاول نی . بعد از فوتشم که ا
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  یزود بر م ای  ری افتاد د یم ادمی  ی. اما وقت ستیخونه ن د یناه نکهیو خوشحال از ا دمی پوش
  دیسف ی گربه    هیدفعه  هیکه   رونیو مدم ب یشد . داشتم از در اتاق م یگرده حالم دگرگون م 

شدم    خکوبیو سر جام م دمیکش  ی بلند  غیجلوم ظاهر شد.  از ترس ج   خ یپشمالو با دم س
  غیشده غزل چرا ج یخودش رو به من رسوند : چ  مهیآشپزخونه بود سراس  ی که تو رج ی. ا
داداش گربه ،گربه خونتونه .   ی باال چه خبرته؟ من: وا ادیب دیاالنه که مادر ناه ؟یکش یم
سر داد و  یمعنا دار ی بعد خنده   دیناه ی ربه که ملوسه گ  ن ی، ا یگ   یم نوی: هه ا  رج یا

. من از  هیچقدر ناز و خواستن نی بچشه! . بعد ملوس رو بغل کردو گفت: بب ی ادامه داد : جا
شد . عکساشونو دوست داشتم اما    یچندشم م وونایح ی . اصال از همه  ومدی  یگربه بدم م

  دیکرد . ناه یکنم حالم رو بد  م یدگ ی از اونارو داشته باشم و بهشون رس یکی  نکهیتصور ا
  یجک و جونورا گرم م نیوقت دلش نخواست بچه داشته باشه سر خودش  رو با ا چیه

  یم ختیاز ر کلممی ونگ ونگ بچه رو ندارم تازه ه  ی گه حوصله  ی. منه یکرد . هنوزشم هم
؟ ها؟ با    یستی ن ینجوری: تو که ا دی خت و پرسبه من اندا یدار. پژمان نگاه معنا  فتهی

دونه، چند تا! اصال   هیگرد شده نگاهش کردم : نه بابا من عاشق بچه ام اونم نه  ی چشما
خواد  یپژمان: آخه من دلم م  ؟ی دیپرس نویتو بغل من بزرگ شدن . چرا ا یمژگان و مرتض

  یدوست دارم وقت ینجوریمه   یچیتا ؟ پژمان : ه۷. من: حاال چرا  می تا بچه داشته باش ۷
سر تا اون سر، بچه ها و نوه ها و عروسا و دامادا دور تا  نی از ا می سفره بنداز  هی می شد ریپ

فکر کنم . بذار    یری ! اصال دوست ندارم به پ می ش ریوگفتم: هه پ  دمیدورش جمع شن . خند
شنوم.  من: بعد   یبگو ، م رهچانه اش گذاشت و گفت: آ ریبگم . پژمان دستش را ز  شویبق

دوست   یجلوش گذاشت به من گفت: چ ییملوس رو جابه جا کرد و غذا رج ی ا نکهیاز ا
رو باز کرد    خچال یدر  رج ی دونم . ا ینم یعنی برات بپزم؟ من شونه ام رو باال انداختم  یدار

  یالفگبهشون انداخت و بعد با ک  یهم برداشت نگاه ازیدونه پ هیبسته گوشت در آورد  هی
و من از خدا    ؟ی خور یم تزای ندارم . پ یآشپز ی اصال حوصله  یگفت: ببخش غزل جان ول

سفارش داد . بعد از   تزایتلفن رو برداشت و دوتا پ یگوش  رج یخواسته سرم رو تکون دادم . ا
گفتم:    مهیچند تقه به در زد . سراس یبعد کس ی  قهی. دو دق دیرس تزایپ قهیدق ستیب

داره   دیکل  د یبه سمت در رفت و گفت: نه فکر نکنم ، ناه رج ی اومد . ا دی اهداداش فکر کنم ن
  دی.  مادر ناه دی در رو باز کرد : سالم مادر بفرمائ رج ی . ا دهیمادر ناه نیزنه . ا یدر نم
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که  دیبرم . ناه دیار دارم باو گفت: نه مادر ک  دیکش یخونه سرک  ی گردنش رو دراز کرد و تو
رو هم داشت .  رج یآمار خوردن ا  نیخدا ا  ی وا ؟ی تزا سفارش داد یچرا دوتا پ ستیخونه ن

  دیناه یدون ینم ی. راست نجاستیخواهرم غزل ا  ستیکالفه جواب داد: آره خونه ن رج یا
گرفته ،   یپارت  ی از دوستاش گود با یکی: مگه بهت نگفته مادر ، فردا دی کجاست؟ مادر ناه

که پر از لباسا   دی کمد ناه ی: ولرج ی. ا  دیر اونم گفت لباس مناسب ندارم با دوستش رفتن خ
مد نظرش بود . باشه مادر اگه  ی رنگ خاص نکهیدونم مثل ا ی: نمدیرنگارنگ . مادر ناه ی 
تا سرد نشده   ای جان ، ب غزل  ایدر رو بست و رو به من گفت: ب رج ی. ا نیی پا  ایب یداشت یکار

که معلومه تا شب   نطوریابخور . بعد هم خودش با حرص شروع به خوردن کرد و گفت: 
 دلم ذوق کردم  ی .و من تو ادینم د یهم ناه

 ی دستش . ووووووا ی تو دی خر ی ها سهیهم اومد همراه با ک  دیباالخره شب شد و ناه اما
آوردم .   ری خواست گ یکه دلم م یشه . اما عوضش هر چ یکالفه م ،آدمک ی تراف نی امان از ا

خودشو به دم   رج ی؟ ا ادیبهم م ن ی! . بب دمی خر ایچ  نیبب ایب ؟ی ........ خونه ارج ی........ ارج یا
که  یتو هر چ  ادی. معلومه که بهت م دی به خر شه یخانوم ، هم دی: به سالم ناهددر رسون

  نیبب ای . اول ب ی بپوشم اون وقت نظر بد دی با ،ز ی: بسه زبون نر دی. ناه ادیبهت م یبپوش
  میخورد نقدر ی: نه بابا ، با سارا بودم ا دی ناه ؟یتازه کن یی گلو ی خوا ی: نمرج ی ! ا دمی خر یچ

که پر از عکس گربه بود   یهمون اتاق ی و از تو زدم  ایجا ندارم . من دل به در گهیکه د
  هیاز تعجب خشکش زد و چند ثان دیمن رو که د دی: سالم زن داداش.  ناه رونی اومدم ب

  یخشک و رسم یلیگذاشت و خ نی رو که دستش بود زم یموند . لباس رهیبه صورتم خ ی ا
  رج یمن: امروز داداش ا ؟یکن ی م  کارینجا چیاما با تعجب جواب سالمم رو داد: سالم غزل ا

خوش   گهی د ی خب، به هر حال اومد یلی: خد یاومد دنبالم منم همراهش اومدم . ناه
و با خودش برد اتاقش   سهیک   هیبود رو تپوند تو   ده یکه خر  یهر چ عی. بعد هم سر  ی اومد
  زیهام رو ت  وشنبود که گ یاج یرو با خودش همراه کرد . اصال احت رج ی چشم غره ا  هیو با 

  نجای، ا ن ی، ا رج ی ا نمیکرد: بگو بب یبلند صحبت م دی گن. چون ناه ی م یچ نم یکنم تا بب
غزل خواهرمه ،    ه؟یچه حرف  ن یجان، ا دی: ناهرج یاومده ؟ ا  یو با ک   یکنه؟ ک  یم کاریچ

با من صالح   دی : آخه تو نبا دی داره ؟ ناه ی رادی ، ا یبرادرش مهمون ی خونه  ادیب یچند روز
: اصال  رج ی . ا ی بچه رو آورد نی ا  یسرخود رفت نطوریمن زنتم! هم یناسالمت ؟یکن مشورت
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  نی: ببدیکنم . ناه فیشد ازت کسب تکل یبود که نم ی طور طی شرا ستیحرفها ن نیبحث ا 
  نی؛ ا ینگهش دار نجایا یچند مدت یدار الیندارم اگه خ یبچه دار ی ، من اصال حوصله  

خه د آ نجا؟ یا شی زهره مگه چش بود ؟ که آورد ی کن . خونه  رونیات ب لهیفکر رو از مخ
 رج یواسه من ....... ا ی دیو نقشه کش ی اوردین یواسه چند روز مهمون نو یدونم ا  یمن که م

  فیآقا فرهاد رو براش تعر  ی من ؟ بعدم ماجرا  زی: نقشه کدومه عز  دیوسط حرف ناه  دی پر
  هیهفته تحمل کن  خودم  هیداد : تو  مه. بعد ادا ارهی مجبور شده من رو ب نکهیکرد و ا

!  ستیروز و دو روز که ن هیخدا هم حق داره    ی : اون بنده   دیکنم . ناه یبراش م یفکر 
کنم ؟ با    کاری چ یگ یخواهرمه . م  د، یناه یچ یعن ی: دی وسط حرف ناه  دیپر  رج یا نباریا

خوره   یم چرا بهت بر  اال: اووووووه حدی داشتن چهار تا خواهر برادر ببرمش پرورشگاه ؟ ناه
که برا  شهی. نم نینگهش دار ینو بت نیگم چهار نفر یحرف پرورشگاه رو زد ؟ من م ی؟ ک 
به   ینجورینفر ، ا هی  شینفر بمونه ! هر ماه چهار هفته ست . هر هفته پ هی  شیپ شهیهم

  هیکردم  ی نگفت . من اما احساس م یزیساکت شد و چ  رج ی. ا ادیفشار نم یاعصاب کس
تنگ شده بود احساس کردم اگه  ز یعز ی دلم برا دای ترکه . شد یدلم داره م ی تو یزیچ

  ریهمون اتاق ، خودم رو به خواب زدم و ز ی شم . رفتم تو ینکنم خفه م هیهمون لحظه گر
 خوابم برد .  یک  دمیکردم که نفهم هیپتو اونقدر گر

صبح که از   داد. یپاس م  یکیتوپ فوتبال که هر کس منو به اون   هیبودم مثل   شده 
  یحوصلگ یصبحانه نشسته بود . با ب زی سر م د یرفته بود و ناه رج ی شدم ؛ ا داری خواب ب

 ی صبحانه ات رو که خورد  شگاهیرم آرا یجواب سالمم رو داد و اضافه کرد : من دارم م
  رونی . ناهار هم از ب امیم  ریسرو گوش خونه بکش . من د بههم   یدست  هیظرفها رو بشور ؛ 

که رفت دوباره زدم   دیرفت . ناه ینم نییاز گلوم پا یزی.  چیو پاش نکن  ختیخرم . ر یم
اومد باال و  شروع کرد   دیبود دو ساعت بعد از رفتن ناه یزن فضول د ی. مادر ناه هیگر   ریز

  نکهیاز ا دی و دو قلوها پرس نیاز جواد و مه دی س. از وضع زهره و زمانه پر دنی به سوال پرس
  هیگر   ریربطش زدم ز یب ی مونم . منم که دلم گرفته بود وسط سوال ها  یم نجایچند وقت ا 

موندم .   دی و ناه رج یا ی خونه   ی بلند شد و رفت . چند روز  ستمیساکت بشو ن د یاونم که د
شام به خونه اش   ی خواهر برادرا رو واسه  ی شب همه  هیو  اوردیطاقت ن دیباالخره ناه

  ری رو تعم یزیکه داشت چ نطوریسکوت کردم . پژمان هم دمیکه رس نجا یدعوت کرد . به ا
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اش رو بگو .  هیبق  ؟ی : چرا ساکت شددی کرد و معلوم بود که حواسش با من است پرس یم
  زیم ی گرسنه ام . پژمان هر چه که دستش بود را رو یلی، خ یدون یبا من من گفتم: آخه م

تو از مدرسه هم   یگ یاصال حواسم نبود . راست م دی از جا بلند شد : ببخش گذاشت و
  کسرهی و مغازه  امیگفتم : امروز ناهار خونه نم نیبه پرو  روزی. د ی خسته و گرسنه ا ی اومد
گفت: اصال حرفشم نزن . خودم برات   نی خرم . پرو ی م رونی مونه ناهار هم از ب یباز م

: مهمونت   دیپرس نی خواد ، آخه مهمون دارم . پرو یه نمذارم . گفتم: ن یم یقورمه سبز
. گفتم:   م یخونه دور هم باش  دی ایگفت: خب چرا مغازه؟ ب ن ی؟ جواب دادم: غزل . پرو هیک 

  ینگفت . امروز که داشتم م یزیچ نم یپرو گهیخونه . د امی تونم ب ینم  اده ینه فردا کارم ز
.  می نیکه امروز ناهار مهمون پرو نهیهمراه کرد . ا منمغازه پلو و خورشت رو هم با  ومدمی

خانوم حرف نداره . بعد در مغازه را بست و اشاره کرد به  ن یمن: چه بهتر دستپخت پرو
  کی پژمان  ی دنج پهن کرد . مغازه  ی کوچک در آورد و گوشه ا ی سفره  کی سمتش بروم 

گاز دوشعله گرم   ی بود بعد غذاها را رو یدنج ی اشت و جاند دیداشت که دکوچک  ی راهرو
را در آوردم داشتم   ینیقرار داشت بشقاب مالم ی کوچک که گوشه ا نتی کرد و من هم از کاب

 یغذا نم نجاینکردم . پژمان گفت: من معموال ا  دا یگشتم که پ یم ی گری دنبال بشقاب د
  ی امروز با من تو ستین یهم ندارم حاال اگه برات مشکل ی ظرف وظروف نی هم ی خورم برا

بشقاب غذا بخور . لبخند زدم و گفتم : چرا که نه ؟ غذا که گرم شد پژمان آمد و سر   هی
گفت : بعد از غذا     دیکش یسفره نشست و همانطور که پلو و خورشت را داخل بشقاب م

شود   یدادم دهانم خال یکه امان نم . آنقدر گرسنه بودم یکن فی اش رو برام تعر هیبق د یبا
د کردم و دوباره مشغول خوردن شدم . بعد از غذا پژمان در مغازه را باز  یی با سر حرفش را تا

دستش   یگوشت چ یپ کی نشست و من هم کنارش دوباره قطعه را با  زشیکرد و پشت م
فتم آره  همه رو واسه شام دعوت کرد خونه اش . گ  دی ناه ،یگفتیگرفت و گفت : خب ، م

و   نیو دختراش و جواد و مه شوهرشهمه اومدن . زمانه و شوهرش و پسراش.  زهره و 
دوقلوها تنگ شده بود .   ی بودم . دلم برا ده ی و جواد رو ند  نیدوقلوها . چند وقت  بود مه

من : ممنون وبه   ؟ی ، حالت چطوره خوب  یریگ  یاز ما نم ی: خب غزل جون سراغنیمه
از   یکی ی داد . رو  یدر هم بود و محل نم شیاخمها حانهیم شدم . ر با بچه ها سر گر یباز

من و دوقلوها .  شیو آرمان اما اومدن پ  نیو آرم  حهیمبل ها کنار مادرش کز کرده بود . را
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  ک ی  نکهینداشت . با ا یتیبرام اهم حانهیمن اونقدر کالفه و سر در گم بودم که اصال رفتار ر 
بهم سخت گذشته   یلیمونده بودم اما خ دیو ناه رج یا ی شد که خونه  ینم شتریهفته ب

 نیگفتن که از حضورم نا راض ینم  یکدوم علن چیزهره و زمانه که بودم باز ه ی بود . خونه 
مهم نبود که من  ش یکرد . اصال هم برا یبحث م رج ی با ا هیقض نیهر روز سر ا دیاما ناه

اخالقا نداشت که همه رو دعوت کنه و خودش   نیاز ا دیاونجام و ممکنه ناراحت بشم . ناه
بار دوم بود که همه رو دعوت کرده بود دوتا کار    نیاز ازدواجش ا  عدبندازه ب  یرو تو سخت

و خسته بشه . خودش هم نشسته بود   ادیوقت بهش فشار ب هیگر هم آورده بود که نکنه 
  یکنن. بعد از مدت ییرا یپذ ی کار کنن و چ یداد که چ یو چپ و راست به کارگرا دستور م

سرم رو    یلیم ی با ب ؟یراحت  نجای؟ ا زمی عز ی: غزل جون ، خوب د یزهره اومد سمتم و پرس
 باهات مهربونه؟  دی و در گوشم گفت: ناه کتری تکون دادم . زهره اومد نزد

نگفتم . زهره بغض کرد . پشت کرد   یزیچشمم جمع شد و چ ی کنه ؟ اشک تو ی نم تتیاذ 
؟ زهره    میکن یبا هم باز ادی چرا اونجا نشسته؟ چرا نم حانهی، ر یتا بره ؛ من گفتم:  آبج

  رج یتو با ا دی اومد خونه و فهم یاون روز وقت رهی بغضش رو فرو خورد و گفت: از تو دلگ
زهره   نجا؟یا  ومدمی  یم رج یبا ا دی : نبا دمی پرس یدار یبا لحن معن ناراحت شد . یکل یرفت
بعد   ی ا  قهیگفت و دق یزیچ حانهینشست . در گوش ر شینگفت و رفت سر جا  یزیچ
منو باش که   نجا؟یا ی : چرا اومددیبود . پرس نی اومد کنارم نشست اما سر سنگ حانهیر

 تونستم بهش بگم؟  یم یچ  ؟ی چقدر از اومدنت به خونمون خوشحال شدم اما تو چ

که مادرت داشت به   یبود و منم وقت یتونستم بگم پدرت از حضور من ناراض یمسلما نم 
و هر    ستی ن لیدل یدونستن حضورشان اونجا ب ی. همه م  دمیشن یمکیگفت ، قا   یم رج یا

بعد از   نکهیگفت. تا ا  ینم  یز یچ یبودن اما کس  دیاز طرف ناه لیدل نیا  انیآن منتظر ب
عنوان کرد:   نطوریرو ا لیبه کار گرها تموم شد خودش دل دیناه ی اُردها نکهیشام و بعد از ا 

و   کهیبه رحمت خدا رفته و غزل جون االن تنهاست . هنوز کوچ  زیکه عز میدون یهمه م
. بعد هم زهره   دیمدت که زمانه جان زحمتش رو کش هی.   ادیتونه از پس خودش بر ب ینم

  یلینداد و خ یتی به حرف زمانه اهم دیجان. ناه د ی گفت: حاال هم ناه  هیجان . زمانه با کنا
  نیصحبتش گفت: اما مه ی نگه . در ادامه  یزینشه و چ یخودش رو کنترل کرد که عصبان
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  نیکه انتظار ا  نی. مه ره یگ یطفل معصوم نم  نیاز ا یجون خودش رو راحت کرده و سراغ
من بارها به جواد گفتم که  ستی ن نطوریبرخورد رو نداشت دستپاچه جواب داد: اما اصال ا

و گفت: آره زن داداش  نیوسط حرف مه دی خونمون اما جواد........ جواد پر ارهیغزل رو ب
مجبور شد   نیکه مه یکنن طور یم تیاذ  یل یبارها به من گفته اما دو قلوها خ نیمه

رفت اما االن   یم شیکه بود کارا راحت تر پ امرزیخدا ب زی رو هم کنار بگذاره . عز یمعلم
من به زمانه گفتم که خرج ومخارج غزل هر   یطرف سخت شده از  یلیبه بچه ها خ یدگ یرس
همه مشکالت  ی: اتفاق که نه ول دی افتاده ؟ ناه یکه هست با من. حاال مگه اتفاق یچ

شد دستش رو   ی. زمانه عصبان میما هم حوصله ندار  نی خودشون رو دارن . شما دوقلو دار
زمانه ماند وبعد   ی رو نگاهش هیچند ثان دیداد . ناه یمبل فشار م ی دسته   ی به شدت رو

قابل    طیشرا  یهمه راحت که نه، ول دیدارم . که اگه قبول کن شنهادیپ ه یادامه داد: اما من 
ِمن و   دی!؟ ناه  یبگ ی خوا یم  یچ نمیشه . زمامه: خب عروس خانوم بگو بب یتحمل تر م

خانواده .    هی ِش ی بموِن ؛ هر هفته پ ونهر کدومم ش یپ  یکرد و گفت: بهتره غزل نوبت  یمنِ 
هم   یبه کس  ینجوریموِن ؛ ا یکدوممون م هیهفته با  هیماه،  هی. تو  می چهار خانواده ا

  رج یا  رج؟ی شماست ؟ آره ا یزندگ  ی . زمانه : االن مثال خواهر من باعث فشار رو ادیفشار نم
؟ با خودت   یکن یفسطه مزمانه جان ، چرا س نیمجال نداد : بب  دیبزنه که ناه یاومد حرف

بچه کجا  ن یا ستیمحله ن  هیروراست باش . زهره آروم گفت: ما ها که خونه هامون تو 
آقا فرهاد    ؟یره . زهره:  باالخره که چ ی: زهره جون حاال که مدرسه نم دی مدرسه بره؟ ناه

  دی با گهیاز سال د یره ول یبه زهره انداخت و زهره ساکت شد . زمانه : االن نم ینگاه چپ
.   دیخودتون نگهش دار دیسوزه ، ببر  یم یلیکالفه شد: باشه ، اگه دلتون خ دی بره.   ناه

.  همه ساکت   دمی رس جهینت نیشماها نشستم فکر کردم و به ا  یمنو باش که واسه راحت
دوتا مبل کنار هم نشسته بودن و آروم با هم حرف   ی و جواد که رو ن ی از مه ریشدن به غ

نگاه ها   ی سکوت باعث شد که همه   نی جمع حضور ندارن . ا ن یا ی اصال تو ارزدن . انگ یم
 یخونه م ی رو تو   تونیخانوادگ   ی بره به سمت اونا . زمانه با حرص گفت: داداش حاال حرفا

  یم یخانوم حرف خوب دیو با ما باش . آقا فرهاد دوباره گفت: به نظر من ناه ا یفعال ب دیزن
که هر   رزنه یشد : آخه آقا فرهاد مگه غزل پ یگه . زمانه دوباره حرص ی نم هرا یزنه و اصال ب
امسال   یگ   ی: مگه نمدیخواد ؟ ناه یخواد؟ مشق نم یباشه . درس نم ی کی ی هفته خونه 
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. آقا محسن که   مهی هم خدا کر گهی . تا سال دمینگهش دار یره . خب نوبت یمدرسه نم
هفته   ن یخانوم ا دیزنه . پس ناه یمخانوم حرف حق   دیکالفه شده بود گفت: آره ، ناه

من مونده   شی هفته پ نی: اد یبعد کجا بره . ناه ی هفته  م یشما بمونه تا معلوم کن شیپ
  یجونه . دوباره همه ساکت شدن .کس نیهم باشه نوبت داداش جواد و مه ی! نوبت گهید
.   شد یسکوت کر م نی ا ی اون جمع فقط گوِش من بود که از صدا ی گفت . تو ینم یزیچ
خوره ؛ ناراحت  ی بچه بهش بر م نی ا دی گ ینم دیکن یبحث م ینجوری: االن شما ها ا نیمه
ده   ستیبچه ن گهی حرفها گذشته . بعدم غزل د  نیجون کار از ا  نی: مه  دیشه . ناه یم

.   گهیبسه د  دی باتحکم  گفت: ناه رج یجدل ها سر اونه . ا نی بدونه ا د یدوازده سالشه با 
مالحظات مسخره   نیا ی ادامه داد: جا نیرو به مه رج یت به حرف ا یاهم یاما ب دیناه

نثار   یلبخند تاسف بار نی. مه ی هفته با خودت ببر  نیغزل رو ا  دیخودت رو آماده کن که با
: ما   می گرفت یمیتصم هیو جواد من  دیشماها مشغول جدل بود  یکرد و گفت: وقت دیناه

 یگرفتن نم  میکه تصم نی گفت : ا زدو ی پوزخند دی . ناه می بر یغزل رو با خودمون م
: نه اشتباه   نی. مه دی بر یهفته غزل رو شماها م نی . ا می گفت نوی خواست ؛ ماهم هم

شه   یما م  ی . خونه  می نوبت موبت هم ندار می بر ی م شهی هم ی ما غزل رو برا ی متوجه شد
  میا یب می استکنه . هر وقت ما خو یم یبه بعد با ما زندگ  نی غزل . غزل از ا یدائم ی خونه 

به من که اشک    یزی. بعد با لبخند محبت آم ادی ی، اون هم با ما م  یخونه هاتون مهمون 
کردم انداخت و   یسر تا سر صورتم رو پوشونده بود  و به شدت احساس اضافه بودن م

  یقلب ت ی با رضا یکیباالخره   دمی د یغزل جان ؟ و من که م گهید یهست  یگفت: تو راض
زمانه و  ی لب ها  ی رو یتیخدا خواسته سرم رو تکون دادم . لبخند رضا  ازخواد ؛  یمن رو م
بود که از شّرم راحت  نیا ی و جواد نقش بسته بود . لبخند آقا فرها واسه   رج ی زهره و ا

خجالت زده بود و   رج ی ا ونی م نی خوشحال بود ا  هیبق یشده و آقا محسن هم از خوشحال
و جواد  نی. همون شب ساک کوچک لباس هام رو جمع کردم و با مه نی خشمگ دیناه

غزل ،   میبه بعد سه تا بچه دار نی گفت : از ا یهمه اش م نیراه هم مه ی همراه شدم . تو
کمکت کنم ؛   یدم تو بچه دار یگفتم: قول م ن یبه مه ی. در عالم کودک  یضمژگان، مرت

مدرسه و   یبر  ی دقول ب  دی و گفت: اول با دیبه سرم کش یدست یبا مهربان ن ی. مه زیمثل عز
نجات داد. من به   ینوبت  یمنو از زندگ  نیشد که مه ینجوری. ا یدرست رو خوب بخون
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نگاهم کرد و گفت: عجب  رهیو خ دیپژمان. پژمان دست از کار کش  ونمیمد  یلیخ نیمه
 یتلخ ی برات بسازم که همه   ی زندگ  هیدم  ی! بهت قول م یداشت یو خم  چی پر پ یزندگ 

نگاهت   ی تو  یخاص زی چ هی دمتیبار د  نیاول ی برا  یبره . وقت ادتی زا ت ی دوران کودک  ی ها
کودکانه ،   ِ تی معصوم هیبود  که بود از   یهر چ یدونم . ول  ی....... نمهیحس عاشقانه ،  هیِِ

عسل ِپر از رمز   ی ایدر ن یو من به ا یکنارم باش شهی خواست  هم یته دل خواستمت دلم م
 یلیخ  ییوقتا  هی ؛ی نبود میزندگ  یِ بودمت و تو دهی ند  زو راز ت زل بزنم . اون وقتا که هنو

دونستم چمه . با خودم  ی. خودم نم ختیر یسرم م  ی رو ایشدم . انگار غم دن یدلتنگ م
  یبخورم درست م یزیشه؟ چ یبرم درست م یی اگه جا یعنیگفتم   یکردم و م یفکر م
 یکنارم م  ومدی  یتا درست بشه ؟ خانوم جون م نم یرو بب یشخص خاص  دیبا  ای شه؟ 

رفتم ؛   یبزن . م  یدور هی رونیگفت: پاشو برو ب  یزد و م ی باهام حرف م ینشست و کل
  یدونستم م یتالطمش رو خودم هم نم لیکه دل ی گرفت. با دل پر آشوب یاما دلم آروم نم

و   نجایکار اومدم ا ی برا نکهیبود تا ا ی حس بد یل یشد . خ یو صبح حالم بهتر م دمیخواب
بود که از کنار مغازه   نیا  می. تمام دلخوش دمیمستقر شدم و تو رو د نی پرو یبجآ ی خونه 
. همه   ی شد یاز کنارم رد م ی حت یوقت شدی. حالم خوب م نمتیلحظه بب هیو  یرد بش
دلت رو به   یکنم تا آروم بشه؟ چه جور کاریدلم چ ی فکر بودم که واسه  نی ا ی اش تو
بابت   نیاز ا  الم یخ دی نیپرو یآبج  واری به د وارید ی   هیهمسا  دمیکه فهم  ی؟ وقت  ارمیدست ب

لحظه  هی که  ییشد تو  یکمک بخوام . راستش باورم نم نیتونم از پرو  یراحت شد که م
و باهام حرف   ینیروبه روم بش ینجوریو چند ساعت ا  ی ایروز ب هیتِه آرزوم بود   دنتید

حال بد اون وقتا    لیعاشق بشم . حاال دل ینطوری کردم ا یوقت فکر نم  چیراستش ه یبزن
  یخواهش هی کنه فقط   یشادم م  نی رمون دوپامتو مثل هو دنیفهمم. نداشتن تو ! د  یرو م

و خوب امتحانات رو  یجز درسات فکر نکن یزی مدت به چ ن یا ی که تو نهیکه ازت دارم ا
  هیخواد هر لحظه و ثان ی. دلم ممونیسر خونه و زندگ   میتا جواد زودتر قبول کنه بر  ی بد

  دی با یعنیگفتم:  یو به شوخ دمی همه عالقه . خند ن ی. دلم ضعف رفت از ابراز ا یباش کنارم
.و  ارمی ی ؟ پژمان با خنده جواب داد : سرِکار که فقط عشقت رو م امیسر کارم همراهت  ب 

همه احساس. باز هم   نی از ا  دمیکش ی شدم و قدم ی، بزرگ م  ومدی من چه خوشم م
را داشت .   یانرژ من حکم بمب ِی . پژمان برا می بگو  شیبرا   یزینتوانستم از احساسم چ



 در کنار تو

 
84 

 

کتاب ها را   خواندم و   یکی یکی که بود  یباالخره امتحانات هم شروع شد  با هر جان کندن
به  یتا تمام شود . بعد از هر امتحان سر  دیروز طول کش ۲۰رفتم امتحان دادم . حدود 

دادم :   یچطور بود؟ من هم جواب م ب،: خ دی پرس یزدم . هر بار م یپژمان م ی مغازه 
و    دیخند  ی. او هم مارمیرو ب ۱۰کنم  ی خوندم که قبول بشم . فکر م یجور  هیدونم ؛  ینم
که امتحان   ی. روز ی دیزحمت کش یلیگفت: عشق و عالقه ات به در س منو کشته . خ یم

  نیکشه و همن وری پژمان . من: پژمان، دعا کن کارم به شهر ی آخر را دادم ؛ رفتم مغازه 
 یبکشه . تو دختر با هوش  وریخرداد تموم شه بره . پژمان: امکان نداره کار تو به شهر 

کارنامه  یحاالکِ  ی د یبه درسو مشق نشون نم ی دونم چرا عالقه ا  یحال نم ن یبا ا یهست
استرس دارم . پژمان :   یلی. خ گهی روز د ۸ ای ۷ د ی دونم  شا ی؟ من: نم یری گ یات رو م
؟ من: کجا؟ پژمان : هر جا تو   رونیب  میدنبالت بر   امیه غروب که کارم تموم شد بینظرت چ

 ،تئاتر ........  نمای. پارک ،س ی بخوا

.   رمیدم صبر کنم تا کارنامه ام رو بگ یم حیکردم و جواب دادم : نه، امروز نه . ترج یفکر 
؛ نذاشتم،   دنمی د ادیخواست ب یهم تموم شد ؛ م هحیرا ی بعدم دو سه روز قبل امتحانها

  یفکر م ادیمنم تموم شده باشه . حاال اگه دوباره بگم ن ی که امتحانها ادیبهش گفتم امروز ب
 ی. پس م ی هر جور تو بخوا یکنه بهانه آوردم تا از سر بازش کنم . پژمان : باشه زندگ 

هم اگه   یکارنامه ات رو گرفته باشبعد که هم تو  ی واسه هفته  مین یبرنامه بچ هی ی خوا
  یبعد خوبه ول ی کردم و جواب دادم : هفته  ی. فکر  می رو هم ببر حانهی و ر حهیرا  یخواست

  یروش نم حانهیهم بدون ر   حهیشه و شهرستانه را یم  وعکه تازه امتحانهاش شر حانهیر
  یداد و خدا حافظ لمیتحو یتی. من وتو . لبخند رضا  می بر ییباشه ،دوتا ی. ول ادیشه ب

  یرا در قفل چرخاندم و داخل شدم . مژگان و مرتض دی گرفتم . کل شی کردم و راه خانه را پ
و   دندیبه سمتم دو دندی . تا مرا د دندبو یانداز پهن کرده  و مشغول باز ریز  اط یح ی گوشه 

  یادامه داد : عمه زهره و آج یمرتض ه؟یچ بغلم کردند . مژگان : عمه ، عمه ! من: جانم ؟ 
به من! مژگان :   دی دی چسب ینجوری. ا نمشون یبرم ب دی اومدن . من: خب پس بذار حهیرا

شده .  یچ   مینفهم تا میکن یباز  اط یما رو فرستاد ح نی کرد مامان مه ه یگر حهیآخه عمه را
چه خبر است که  نمیخنده ام گرفت . پسشان زدم و خواستم بروم بب شانیاز بلبل زبان

کن . مژگان    یبا ما باز ای. ب یش  یم عیضا  رونیاندازن ب یمژگان گفت: نرو عمه تو رو هم م
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.   دمافتا ی و بازرگان مولو یداستان طوط ادی کرد . ناخودآگاه  یم اسیکوچولو مرا با خود ق 
  شی پرها ی زند و طوط یبر سرش م ی بازرگان ضربه ا و  زدیر یروغن را م یآنجا که طوط

 :   دی گو  یو م ندیب یرا م ییمو   ی َمرِد ب یطوط  ی شود .پس از چند  یو کچل م زدیر یم

   یختیکل با کالن آم ی چه ا از

   یختیرو غن ر شهی مگر از ش تو

 :  دیگو  یاز زبون خودش م ی ادامه دارد تا مولو شعر

   ر یاز خود مگ اسیپاکان را ق کار

   ر ی،ش  ریماند در نبشتن ش گرچه

، چون    رونیو گفتم : نه عمه شما ها رو هم پرت نکردن ب دمی شدم و مژگان را بوس خم
شه به دردتون نخوره. بعد بلند شدم   َیکه زده م ییحرفا  دیگفتن شا  نی هنوز کوچولو هست

شماها چقدر بزرگترم ! پس   من از دینیرو دو طرفم گرفتم و ادامه دادم : بب یمژگان و مرتض
باال انداخت و گفت: باشه   ی . مژگان شانه ا  ادیب ش ی پ یمن مشکل رکنم با حضو یفکر نم

 برو ، از ما گفتن بود . 

خبر از همه جا نشان دادم و داخل شدم : سالم ، من اومدم . زن داداش،    یرا ب خودم
و با   شانی نشسته بود و زهره رو به رو حهیکنار را ی صندل  ی رو نیمه ؟یی جون؟ کجا نیمه

 یکِ  حهیزهره ، سالم را یکرد . دوباره سالم کردم : سالم آبج ینگاه م حهی غضب فراوان به را
 ی جواب داد: سالم به رو یحالت چهره اش عوض شد و با مهربان دیزهره مرا که د د؟یاومد 

انداختم که چشمانش   حهیبه را  ی. نگاهشیدو ساعت پ یکی  نیکوچولو . هم یماهت آبج
ِچشه؟  زهره انگار از عالم خودش در آمده بود   نی: ا دمیورم کرده بود . با اشاره از زهره پرس

دونم از خودش بپرس . خانوم  یداد : چه م جواببلند  ی دوباره مغضوب شد و با صدا
  یکیمجال حرف زدن بدهد ادامه داد:  یبه کس نکهیهندستون کرده . بعد بدون ا  ادی  لشیف
. زهره   هی گر ری . و زد ز ستم ی: من جغله ند،ینال حهیجغله بچه بگه : ......... را نیبه ا  ستین

ده . بعد هم با مشت   یم ریها ؟ بچه تو هنوز دهنت بو ش ،ی هست یگفت: پس چ  یعصب
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کاش من رو هم با   ی . ا ی راحت شد ؛ی مادر خوش به حالت که ُمرد ی به خودش : ا  دیکوب
: زهره با حرص جواب  یشده آبج  ی: چ دمی . آرام دستش را گرفتم و پرس ی برد یخودت م

  است که رفته اون سر مملکت خودش رو ب حانهیکنم . اون ر یدق م نایداد: دارم از دست ا
  یگوش ا یکشه  ی هوار م ای ادی  یجک و جونور سرگرم کرده. اسم خواستگار  و ازدواج که م

خوام  یگه م  یسالش نشده م ۱۵جغله بچه که هنوز  نی از ا نمیکنه ا یمن قطع م رو رو
خب  ه؟ یگفت: خاله تو بگو اشکالش چ  ختیر ی که اشک م نطوریهم حهیازدواج کنم. را
  ۷،۸. خواهرت  دیکشه دختر چشم سف یکنن.زهره ِعه  ِعه ِعه خجالتم نم یهمه ازدواج م

فکر   یخودت چ  شیالف بچه پ هیه.  اون وقت تو سال از تو بزرگتره هنوز ازدواج نکرد
برداشت و   یآب وان یل زیم ی زهره خودت رو ناراحت نکن . بعد هم از رو  ی: آبجنیمه ؟ی کرد

  هی: اون که االن وقتشه ، هر روز   کرد یشد با خودش غر غر م یبه زهره داد . زهره آرام نم
اون   ادنیگه بچه ز   یم یکیگه بلند ، به   یم یکیگه کوتاه ، به  یم یکی . به  ارهی یبهونه م

چشم   نی خوام درس بخونم. اون وقت ا یگه م یم  گهی روز د هیگه بچه کمن.    یرو م یکی
: آخه حهی . را اههیس زگارتبابات اگه بفهمه که رو نوا ی. آخه ب نی چشم در اومده رو بب دِ یسف

؛ پس اونم   کترهیکوچ حانهیاز من بزرگتره . خب غزل هم از ر حانهی شد بهانه ، که ر نمیا
رو  حانهیسالشه من همسن اون بودم ر   ۱۹! ؟ زهره : بابا ، غزل  گهی کرد د یازدواج نم
  نیا ازجان االن وقت درسو مشقته  حهی: رانی؟ مه  هیفرقش چ  ۱۹با  ۱۵:   حهیداشتم . را

 زود بود . غزل هم  ی . بعدم به نظر من برا رونی ب ایفکر ب

که منو   دیخوب بدون گهیکنم شماها د یبه من انداخت و ادامه داد: فکر م ینگاه نیمه
. اما خودش خواست که زودتر ازدواج کنه. میبا غزل بحث کرد هیقض نی جواد چقدر سر ا

نداره اما   یی توانا  چ یه ادی یم ایکه دن ی جان ! بچه ا حهیفرقشه را یلیبعدم سال با سال خ 
  ۸که  یدختر ایزنه   یخوره  گاهاً حرف هم م یره غذا م یراه م الس کی عد از  همون بچه ب

که  ینیب یشه . پس م  یبهش واجب م یسالگ ۹ ی اما تو ستیسالشه نماز بهش واجب ن
گرفته بود و    یحق به جانب ی   افهی ق انیم  نی. زهره در ا ادهیز یلیسال خ ۱۹سال با   ۱۵فرق 

مجال   حهیکرد که حرفش را ادامه بدهد را  ازلب ب ن یکرد . مه یم دییرا تا نی مه ی حرف ها
اونوقت شما   یکن شیتا شما راض نجای، من مامان رو کشوندم ا  ییگفت: زندا هینداد: با گر

گفت:   یزد و با مهربان حهیرا ی به شانه   یدست نی؟ مه  یکن یاونو تکرار م ی حرفا یهم دار
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  ی بخوا ستی ه روز و دو روز نیکه  ی. زندگ  می خوا یو صالحت رو م  ریماهمه خ زمیآخه ، عز 
داره . درسته دوست داشتن   نیی. هزار تا باال و پا  یاریسرو ته اون رو هم ب  یبا بچه باز

رو به زهره    اورمینتوانستم طاقت ب گری.من که د ستی اما همه اش ن هیاز زندگ  یبخش مهم
  ی نفت رو رحرفم انگا نیتگار اومده براش؟ با ا خواس  ه؟یچ  هی؟ قض یشده آبج ی: چدمی پرس

شد و جواب داد: نه بابا خواستگار کدومه ! تو راه مدرسه با هم   ی.حرص ختمیآتش زهره ر 
  حهیبه را ی نگاه ضیره هم سنو سال خودشه.  با غ یم  رستانیآشنا شدن . پسره هنوز دب

آوردمش ،    یمدرسه و م بردمش یپارسال خودم هر روز م نیانداخت و ادامه داد : تا هم
و   یبر  یبزرگ شدم تو که من رو م گهیکفش که من د هی  ی کرد تو شوامسال جفت پا

هر روز   هی قض ن یسر ا دمی بچه ننه . منم د گنیکنن  و بهم م یبچه ها مسخره ام م یاریم
 شهیپ یراه مدرسه عشق و عاشق  ی . نگو خانوم تو  ایگفتم خب باشه تنها برو ب میجنگ دار

  یم ساشوی کنه . گ یم امتی اگه بفهمه ق دابه خ  نی شناس یکرده . شماها که فرهاد رو م
 یرو م نایا  ی ندازدش . خودش همه  یم زمیخونه . از همه چ  ی نشوندش تو یم ره یگ

کردم خانوم  یم یکه داشتم آشپز روز یکنه ؟ د  یداره لج م یدونم چرا و با ک  یدونه نم
گذاشتن   زدواجکردو گفت: با فالن پسر قرار ا ینیقربون صدقه ام رفت . مقدمه چ  یاومد کل

  ه؟یرستانی پسره دب  ی: گفتدی پرس  نی. مهیخواستگار ادی و اجازه خواسته با خانواده اش ب
تو   ییوسط حرف زهره: زندا دی را پاک کرد وپر شی اشکها حهیسالشه . را ۱۷،  ۱۶زهره: آ ره  

جان ؛   حهیرا نی که اول بهت گفتم . بب هی: اشکالش هموننیمه   ه؟یاشکالش چ بگو
رسه  یرو اگه بهار که تازه داره م وهیم  نیخوشمزه ست درسته؟ اما هم ی  وهیم هی  السیگ

. به نظر    ستی بازم قابل خوردن ن زییازاونورم اگه بمونه واسه پا  یبخور یتونی، نم ینیبچ
کالم رو در دست گرفت : تازه   ی حس بچه گونه و زود گذره . زهره رشته  هیهمش   نایمن ا

  یپدرش کارخونه داره و مادرش جراحه . اصال به ما نم باالتره یلیسطح خانوادشون از ما خ
مثل  ی خوا ی، نکنه م نمیگفت: بب  ز یتمسخر آم یو با حالت حهیخورن . بعد رو کرد به را

رو مطمئن باش اون هنوز به  یزیچ  هی؟  بعدم ؟ ها   یخور بش یتو سر  رجتیا ییدا
کنن ؟ نه جاِن من   یقبول م اونا یکن ینگفته . تازه اگرم بگه تو فکر م یزیخانوادش چ

از   گشون ی د ی دارن و دو تا بچه  یو در آمد آنچنان التیکه پدر و مادرش تحص ی خانواده ا
دن .  ینم  کشونیوچرو به پسر ک  ی اجازه ا نیهمچ هیوقت  چ یخودشون با سواد ترن ه
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 ی؟ زهره: کسب اطالعات نم ی همه اطالعات رو از کجا آورد نی:حاال زهره جون تو ا نیمه
رو بشناسم خانوم   ایلیکه خ یِ ع یمحله ام طب نیکه ازدواج کردم تو هم ی خواست من از روز
ماست. خودشون هم چند تا    ی کوچه  ی مادرش تو ی شناسن خونه  ی دکتر رو هم همه م
داشت درس خوندو   ییماما سانسی ازدواجشون ل لیکنن . اوا یم ی محله اونور تر زندگ 
  شهیدو سه تا کارخونه بود که ارث پدر س یهم از اول رئ وهرشش مانهی االن جراح زنان و زا 

 ی منطقه   نیبهتر  ی . سه تا هم بچه دارن . پسرشون جراح دندونپزشکه مطبش هم تو
  یِ پسر آخر  نی دونم ا ی. نم ی بهشت دی دانشگاه شه هیه دخترش سال دوم سوم پزشکتهران
. مادربزرگش،   طون یشلوغ و ش  ینجوریخوشگل و جذابه هم ا یلی؟ هم خ  دهیکش یبه ک 

  ک یخانوم دکتر ، چند تا در از ما فاصله دارن . با خوِد خانوم دکتر هم سالم و عل نیمادر هم
تونم   یکم کمک نکرد . اما اصال فکرش رو هم نم  حانهیم به رانتخاب رشته ه ی . برا میدار

داره نه  یکار هرفته ن ی. تازه پسره نه سرباز میوصلت کن ی خانواده ا نی همچ هیبکنم که با  
تا چند سال  دی خانوم  با حهیبه فرض محال اگه خانواده اش هم قبول کنن  ، را یبار

 چشمت به دست مادر و پدر هومن باشه 

.   ادهیخونه تا مدرسه ز ی : فاصله حهیرا ؟ی باهاش آشنا شد یچطور حه،ی: اصال را دمی پرس
 یتنها م گهی دو سه تا کوچه مونده تا به خونه برسم د یبا دوستام هستم ول  ییجا هیتا 

  یاما با خودم م ادی  یمبه دست از پشت سرم  ف یک  یپسر هی دمید  یم ی . چند مدتشم 
که تا خوِد خونه  هیک  نی ا نمیکنجکاو شدم بب نکهیباشه . تا ا ینطوریا  رشیمس دیگفتم شا 

کوچه   نیهم ی خونه اش تو ایره.   یشه م یما رد م ی . از کوچه  ادی ی پشت سرم راه م
رو   رون یدر ب ی و داخل شدم ؛ به ظاهر در رو بستم اما از ال دمیروز که به خونه رس هیست ؟ 
و با چشم دنبالش کردم .   رونی رو آوردم ب مکه متوجه نشه سر یکردم و بعد طور ینگاه م

برنامه   نی بعد هم هم ی خانوم رو زد و بعد داخل شد . روز ها هیحاج ی زنگ خونه  دمید
  دی، شا  ی. چند مدت یِ کی با من  رشیمسنداره و فقط  یمطمئن شدم با من کار گهیبود . د

  یکه مدرسه نم لیعطت ی از روزها ر یمنوال ادامه داشت . به غ نیسه چهار ماه وضع به هم
  ضی روز که دوستم مر  هی نکهی شده بود . تا ا  ی برام عاد گهی . اما د دمشی د یرفتم هر روز م
ها   ابونیخ  یکه از شلوغ یگشتم . کم یبود  داشتم تنها از مدرسه بر م  ومدهیبودو مدرسه ن

ه  ی. راستش  دمیشد  شن یرو که هر لحظه تندتر و تندتر م  ییقدم ها ی دور شدم ؛ صدا
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به پشت سرم انداختم . خودش بود . همون   ینگاه  میلحظه ترس برم داشت . با لرز ن
راحت شد و   المیخ یدونم چرا ول ی. نمخانوم  هیحاج ی رفت خونه  ی که هر روز م یپسر

به من و    دیقدم هاش رو تند تر کرد . اونقدر که رس نکهیخاطرِ جم به راهم ادامه دادم تا ابا
. اول سالم کرد . از کارش لجم گرفته بود  سرم رو بلند کردم   ستادیروم ا هبعد رو ب ی ا هیثان

اب دادم: حاال مثال سالم ، از عرق بود . جو سی و با حرص نگاهش کردم . صورتش خ
بهت   یزیچ   هیخواستم  یکنم فقط م تیخوام اذ  ی من نم نی بعدش ؟ با ِمن ِمن گفت: بب

  ی بگم . راهمو کج کردم و از کنارش گذشتم . چند قدم دور نشده بودم که از پشت سر جور
  م یایخوام با خانواده ام صحبت کنم ب یکه صداش رو بشنوم گفت: من دوِست دارم . م

از همون جا ادامه  ومدیو جلو ن ستادی. همونجا خشکم زد . اونم سر جاش ا  تی خواستگار
تو ظهرا که از  خاطر. االن سه ، چهار ماهه به  تونیخانومم همسا  هیحاج  ی داد : من نوه 

مادر بزرگم تا فقط چند   ی خونه   نجایا   امی ی. مرم     یخونه نم شم یم  لیمدرسه که  تعط
 یگن چرا بعد از مدرسه خونه نم یخانواده ام در اومده م ی صدا گهی. د نمیتو رو بب قهیدق

نظرت   ی اگه ذره ا یبهت گفتم تا حت نو ی. ا نمتیکه فقط بب اوردمیطاقت ن  گهیرم اما د
منتظر جواب من    نکهیگفت و بدون ا ناروی. ا  تیواستگارخ  امیتا با خانواده ام ب یمثبته، بگ

؟ ها؟   می از کنارم رد شد و رفت . زهره پوزخند زدو گفت: نس میبمونه پا تند کرد و مثل نس
 حهی. راحهیرا یگفت ینگفت. گفتم : م چی ه ری. زهره دگ  نیی سرش رو انداخت پا حهیرا

بود . رفتم خونه تا   ی ا وونهیو بعد گفتم عجب د دمی : تعجب کرده بودم . بعد خند ادادامه د
: مامان،   دمی پرس ییزایبود. همون روز هم در موردش از مامان چ  رشیناهار فکرم درگ 

 ی تا ۲خانوم دکترن .  ی تا ، سه تاش که بچه ها ۵خانوم چند تا نوه داره ؟ مامان:   هیحاج
: ماشااهلل خانوم دکتر ! سه تا بچه   دمی . دوباره پرس شنیپسر  ی او نوه ه کنیهم کوچ گهید

دوتا   تیدونه بچه دارن نها هیاکثرِ دکترا  یگفت: نه ول اده؟یداره؟ مامان : آره ، مگه سه تا ز 
: چطور؟ مامان: پسر بزرگش  دمی بچه هاشونم مثل خودشونن . پرس ی. مامان: آره ول
 یکی : خب اون  دمی . پرس هیسوم پزشک لساهم معروفه دخترشم   یلی دندونپزشکه خ

  یاونم مثل خودشون م یول هی رستانیتازه دب کیکوچ ی لیمامان: اون هنوز خ  ؟یبچشون چ
کارم . زهره مثل   یِ . بعدم رفتم پِ  ینجوریهم یچی گفتم: ه  ؟ی پرس یرو م  نایشه حاال چرا ا

 هیو تبار حاج ل یاآمار  یچ  ی کرد : پس بگو اون روز برا یآتش جاز و ولز م  ی اسپند رو
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 یاون پسر که حاال م ی ادامه داد: دوباره  از حرفا حهی! رای دی پرس  یخانوم رو از من م
رفت   ادمی از   زیست تا شب همه چ وونهیدونستم اسمش هومنه خندم گرفت .فکر کردم د

  ؟ی ظاهر شد : خب ، فکراتو کردپس فردا دوباره جلو روم   یول  دمشی اون روز هم ند ی فردا
کردم  یاومد: آهان! . اصال فکر نم  ادمی  زیبابا !  و من همه چ ی ؟ هومن : ا  یمن: فکر چ

و   دمیاز سر بازش کنم خند   نکهیعقل نداره .واسه ا  نمیباشه با خودم گفتم ا ی حرفاش جد
و   دی رو تو آسمون پرت کرد و پر فشیو ک  دیهورا کش  دمیدفعه د هی .   دیا یگفتم باشه ، ب

اون روز ماجرا تازه شروع شد اونقدر اومد و   ی شد از فردا ورگرفتش و خوشو خرم از من د
که از مامان خواستم به بابا بگه تا   روزیعاشقانه زد تا منم عاشقش شدم.  تا د ی رفت و حرفا

  تیکه اگه تو رضا ی: تو مطمئننی.  مهیخواستگار انیاجازه بدن هومن و خانواده اش ب
اون از طرف   ایخانوادش رو جلب کنه .  تیاتونه رض یهومن هم م یر یخانواده ات رو بگ

  ن یجون ؟ مه نیبهت گفتم مه یساکت شد . زهره: چ حهیبه تو داده ؟ را یقول هیخودش 
که تو به هومن بگو مادرش رو بفرسته   نهیجون من نظرم ا حهیرا نی، بب شنهادیپ هی: اصال 

  شیبراش پا پ و نیمادر و پدرش راض دیزهره هم اگه د یبا مادرت صحبت کنه.  آبج
ذاره . اما اگه به  یرو م یکنه و قرار مدار  خواستگار یگذاشتن اونوقت با پدرت صحبت م

 ی واسه  ی قول بد  دیبار حرف زدن با خانواده اش طفره رفت با  ریهومن از ز  یلیهر دل
فردا مادرش جلو    نی: باشه قبول . من مطمئنم همحهی. قبول؟ را یفراموشش کن شهیهم

جون   ن ی باش . آخه مه الی خ نی را بر گرداند و گفت: آره به هم شی زهره رو دِر خونمونِ 
داشت ؟    دی شه ام یازدواج م نی شدن ؛ آخه به بعد ِا یخانوم دکتر و شوهرش راض می ریگ

تواند   یوقت نم چی بود: هومن ه نی ا شی زهره داد که به نظرم معن لیتحو   یچشمک نیمه
آرام سر   ی ا قهیرا به هم قالب کرد و دو سه دق  ش یکند . زهره دست ها یآن ها را راض

را سر کرد .  ش یو رو سر  دی را پوش شیبلند شد و مانتو  شینشست بعد از جا شیجا
رو به   نیدر به صدا آمد . مهبست که زنگ   یرا م ش یمانتو ی داشت تند و تند دکمه ها

را فشرد  فونیآ  ی رفت و دکمه  ن یح نیدر هم ؟ی زهره ؟ شال و کاله کرد  یزهره : کجا آبج
  نیجون از ا نیبرم خونه . تو رو خدا مه گهیجواد هم اومد . زهره : نه د ن،ی بش ری. بگ
  یزیچ  یخوام فعال کس ینگو . نم  یزیکس چ  چی. اصال به ه ینگ ی زیبه جواد چ هیقض

چه؟ بعد رو کرد به   یعنیدونه افتادن اسم سر زبونا  یچشم در اومده هنوز نم نی بدونه . ا
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خود ،   ی خوام بمونم . زهره : ب ی: من محهی!  رای ، جاخوش کرد گهی: خب پاشو د حهیرا
گم   ی: من که م نیبذار بمونه منم امروز امتحانام تموم شده . مه ی. من: آبج می پاشو بر

جواد وارد   نیح نیبمونه . در هم حهیال اقل بذار را یبر یخودتم بمون حاال که اصرار دار
زهره کرد و گفت:   ی به مانتو ی ! اشاره ا  ی طرفا؟ ، صفا آورد نیخانوم ا   یشد : َبه َبه  ، آبج

  نجامیوقته ا یلی. من خ ی؟ زهره : سالم داداش خسته نباش یر یم یدار  ای ی ای یم یدار
  نی. به کجا چن نمیبب نیبود؟ بش نی. جواد: قدم من سنگ گهیرم د ی. با اجازه ات دارم م 

کار دارم . حاال شب که  یلینشست و گفت: خونه خ یشتابان؟ زهره به احترام جواد کم
امشب    شهی: محهی. را مینیهمو بب  شتریکه ب میا ی یزودتر م حهیدنبال را میا یب می خواست

شام نه  گهی. زهره : نه د  دیایذارم واسه شام ب  ی: پس شام منی. مه ریبمونم؟ زهره : نه خ
 فعال خدا حافظ.  و رفت.    می ای  یبعد از شام م

، چش بود؟!  جواد:  یچی: ه ن یچش  بود؟ مه  نی : ادی پرس نیکه رفت جواد از مه زهره
: نه بابا ، ذهن خودت رو  نی. مه دی بار یامروز غضب از چهره اش م یول   هیزهره آدم آروم

هم سرو صورتش پف کرده .    حهیکرد: را حهیبه را ی نبود. جواد اشاره ا یزینکن چ ریدر گ
امتحانا   ستی ن ه؟یچ  هیگر یی: نه داحهی! را ی کرد  هیشده ؟ انگار گر  یزی ، چ ییدا حهیرا

:  دی پرس افتاده باشد رو به من  ادشی  یزی. جواد انگار چ هیتموم شده فکر کنم باد خوشحال
امروز از شرشون خالص شدم . جواد   ن یامتحانات تو هم تموم شده؟ من : آره داداش ، هم

  حهیدو ساعت بعد با را یکیبزند .  شی روبه دست و  یچپ چپ نگاهم کرد و رفت تا آب
  کیرا بغل کرده بود و به   شی از اتاق نشسته بود و زانو ها ی گوشه ا  حهیتنها شدم . را
 ی . رفتم سراغ قفسه  اوردمیخودم ن ی دانم کجا بود زل زده بود . به رو ینقطه که نم

که  یبرشان داشتم و داخل کارتون  یکی  یکیبه آن ها انداختم و  ی کتابها.  نگاه فاتحانه ا
 ی بخندانداختم و ناخودآگاه ل  ینگاه یخال ی کنار دستم بود گذاشتمشان . بعد به قفسه 

مرا به خودم آورد: خاله ،  حهی را ی لبم نقش بست . در افکار خودم بودم که صدا ی گوشه 
کتابا رو الزم ندارم  نی ا گهیجواب دادم : امتحانا تموم شده منم د ؟یکن یم کاریچ یدار

.  یدار ی خاله چه دل گنده ا ی : واحهیبزنم . را  ششونیخوام آت یاصال ازشون متنفرم م
به  یالزمت بشن . با خشم نگاه   وریواسه شهر   د یشا  یری کارنامه ات رو بگحاال صبر کن 

.   گهیآوردم د ارمیب یزیچ ی د ی . اگرم تجد  ستین  نطوریاصال هم ا ریانداختم: نه خ حهیرا
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: ِعه پس اون وقت شرط  حهیکه هست . را ینیندارم هم خوندندرس   ی حوصله  گهیمن د
بود که بر سرم   ی  خی مثل آب   حهیحرف را نی شه ؟ ا  یم یجواد واسه ازدواجت چ ییدا
.اَ اَ اَ اَه ه و بعد با حرص کتاب    یگ  ینشستم : آره راست م نیزم ی رو وسانهیشد . مأ  ختهیر

 یم ی هفته هم زود   هی نیعجله نکن ا ال: حاحهی . را دمی چ شانیها را در آوردم و سر جا
کتابا   رحمانهی ب ینجوریخاله ا ی راحت جمعشون کن . راست الیبا خگذره اونوقت   یو م ادی

شه ؟ واسه  یدلت واسشون تنگ نم یزن یزل م  یخال ی و به قفسه  یدار یرو بر م
 ؟ واسه درسو مشق؟   مکتیو ن زیمدرسه رفتن  ، واسه م

دوست دارم . مگه  یکدومشون رو ندارم . من فقط خانه دار چیه ی : نه اصال حوصله من
  هی یشه خوشحالم ول یم لی : آره ، اولش که مدرسه ها تعطحهیشه ؟ را یتو دلت تنگ م

   هیجور نی: اگه ا دمی پرس طنت یشه . با ش یماه نگذشته دلم واسه درس خوندن تنگ م
داره مگه    یگرفت: چه ربط یحق به جانب ی  افهیق   حهیرا ؟یازدواج کن ی خوا یپس چرا م

  می عقد کرد نکهی!؟ تازه،  هومن گفته به محض ا یدرست رو هم بخون ی شه ازدواج کن ینم
  ینگاه م حه یاونور آب . اونجا مدرکش هم با ارزش تره . با چشمان گرد شده به را میر یم

نمونه   نجای گرفته واسه دانشگاه ا  قول ادامه داد : هومن گفته از پدر و مادرش   حهیکردم . را
دونم . من: خب  ینم گهی: اونشو د حهیو بره اون طرف . من: خب، حاال کدوم کشور؟ را 

به غبغب  ی . بعد باد  گهی د می : قرار شده با هم برحهی شه ؟ را   یم یتو چ فیاگه اون بره تکل
  یرم . با خودم م یگه من بدون تو بهشتم نم یفت: هومن م گ یانداخت و با غرور خاص
آقا هومن عشق ِرفتن به سر   نی . من: پس ا  می ریگ  یمون رو هم م یبرمت همون جا دکتر

نشستم به   حهی. رفتم کنار رانجایبعدم رفتن از ا ، ییگه عشق اولم تو  ی : آره ، محهیداره! را
چشم ها    ن یهومن هم عاشق هم جنگل سر سبز بود حتما  ک یشدم مثل  رهیچشمانش خ
  هیشب ب یعج حهیحس را عشق گذاشت . چشمان را ن یاگر بشود اسم ا هشده بود البت

  ادی یچیمن: ه  ؟یکن ینگاهم م ینجوریخاله چرا ا  هی: چ دی پرس حهیبود . را زی عز ی چشمها
خانه  یِ نقل اط یاز کنارم بلند شد و رفت لِب پنجره  پرده را کنار زد و به ح حهیافتادم . را زیعز
گه. بعد ادامه داد: خاله، فکر   یم  نویهم شهیمامانمم هم هشد : آر  رهیخ نیجواد و مه ی 

از خانواده   نکهیداره؟ جزا  یفیداره! من: مثال چه ک  یفیکن من با هومن برم خارج چه ک 
  یشه . من نم یکجا مملکت خوِد آدم نم چیدون دختر جون هب  نوی. ا  دی ش یهاتون دور م
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 یاصال هومن م نیصبر کن بب نکن یباف ایهمه رو نیکنم اما به نظرم ا  حتتیخوام نص
  دی خوا ی: چرا شماها همه اش م حهینه!  را ایتونه با خانواده اش در مورد تو صحبت کنه 

گه که عاشقم شده ؟ من: نه   یاون دروغ م  یبگ ی خوا  یم یعنی؟   دیکن  یتِه دِل آدم رو خال
اش هم   نواده خا رهی بگ میبتونه تصم ستیگه اما قبول کن آدم که تنها خودش ن یدروغ نم

که انگار کالفه شده بود حرف   حهیبدن. را تی رضا دی تو با  ی شرطن . همون طور که خانواده 
شد؟ من: اتفاقا   یچ تون ی را عوض کرد : اصال منو ولش کن از خودت بگو ، از پژمان . عروس

من: گفتم بمونه   ؟ی : خب چرا نرفتحهی. را رونیب م ی بر  می گفت : قرار بذار ی پژمان امروز م
شد من    یم ی: خب چحهیبعد از کارنامه . بعدم دوست نداشتم تو رو تنها بزارم . را اسهو

تو روت    ستین حانهیچون ر   دی؟ من: اتفاقا پژمان گفت. من گفتم شا   دی برد  یرو هم م
 امیشد که ب ی: آره خب اصال اگه منم روم م دیو نال  نییسرش رو انداخت پا حهینشه.  را
.   وستیپ  حهیبه جمع من و را  نیساعت بعد از رفتن جواد مه ود یکی ذاشت .  یبابام نم

کالمش را عوض کرد .  ریمنصرف شد و مس  چشم من ی بپرسد اما با اشاره  یزیخواست چ
  کاریشما گل دخترا چ  نمی: نه فقط اومدم بب نیمه ؟ ییزندا  یبگ  یخواست یم یزی: چحهیرا
زنه منم   یغزل همه اش حرف م نیا ؟   میبکن میدار کاری: چیزد به شوخ حهی؟ را  دیکن یم

خب حاال   یلی: خ نیمن سرتو بردم . مه یگ یمجبورم گوش کنم . من: آره تو که راست م
گفت   ی دی: مگه نشن حهیاز جا بلند شد . من: کجا؟ را  حهی. را  دیبخور  وهیم دی ا یب دیدعوا نکن

ظرف   رم  یجا من م نیهم  نیبش یخواد تو زحمت بکش ی. من: نم دی بخور وهیم د یایب
هم دنبالم آمد .   نی، مه  رونی . من که از اتاق آمدم ب م یبا هم بخور  نجایا ماری  یرو م وهیم

اون   ن ی. بب یبگ ی خوا یم  یدونستم چ یحرف بزنم؟ من: آخه م  ی: چرا نذاشتدی پرس
که: سن و سالشون کمه و   ستیحرف ها بدهکار ن  نی رو گرفته گوشش هم به ا مشیتصم

پدرش   یکنه که چجور یفکر م نی خوره . االن فقط به ا ینم بودنپسر به درد شوهر  نیا
  فتهی ینم ی ا  گهیاتفاق د  ادیب شی پ یدلخور نکهیجز ا یبزن ی کنه . تو هم اگه حرف یرو راض
اونا پسرشون رو منصرف کنن .   نکهیمگه ا  ستیمنصرف بشو ن نیبهت بگم ا   یزیچ هیفقط  

گم . بعد از شام زهره و شوهرش    ینم یزیچ گهی کرد و گفت: باشه ، پس د  یفکر نیمه
نشان   نطوریهم خودش را ا  دی فرو کش کرده بود  شا   تشی . زهره عصبان حهیآمدند دنبال را

  یرا م نی نبرد . اما کامال مشخص بود که فکرش مشغول است ا ییداد تا آقا فرهاد بو یم



 در کنار تو

 
94 

 

و   ی چا هم نشستند  دور  ینامعلوم حدس زد . دو ساعت  ی شدنش به نقطه ا رهی شد از خ
  حهی. را می گفت: خب دخترم پاشو جمع کن بر  حهی ؛ آقا فرهاد روبه را  م یرا که خوردر  وهیم

چک و چانه حاضر شد که برود . زهره   یاست ب دهی فا  یماندن ب ی دانست اصرار برا یکه م
، اون فعال تو    ی؟ من: نه آبج  یکن شیراض یشد؟ تونست ی: چدی آرا م به سمتم آمد و پرس

  یگفت: چ دانهی . زهره ناام ستیما بدهکار ن ی ست . اصال گوشش به حرفا گهید ی ایدن هی
کردند   ینابجا بعد هم خدا حافظ ِمیتصم  نیکنه با ا یخودش رو م یبگم که داره گور زندگ 

و  دمیکش یصبحانه را دستمال م ی که داشتم سفره  نطوریآن روز هم ی و رفتند . فردا
دو   نیمقدمه گفتم: فکرش رو بکن ا یبود ب انهصبح  ی هم مشغول شستن ظرف ها نیمه

آدم   گهی د هیساله چه شکل ۱۶پسر   هیمعلومه   یول  دمیتا ازدواج کنن . من که پسره رو ند 
خوره   یست و بهش نم زهیم  زهیر شی نطوریهم حه ینگاهشون  کنه  . را رهی گ یخندش م

  ی  دهیشلوار پوش  تداماد ک   هیوس بپوشه و کنار سالش باشه حاال تو فکر کن لباس عر ۱۵
  روزی: حاال د دی پرس نی. بعد از حرف خودم خنده ام گرفت . مه ستهی بچه تر از خودش با 

که سفره را    نطوریبه ازدواج گرفته؟ هم میشد  که تصم  ینگفت اصال چ  د یهمه حرف زد نیا
  هکه از هومن خوشش اومده باش نیاز ا  شتریزدم جواب دادم: باور کن اون ب یآرام آرام تا م

که دستکش را از دستش   نطوریآب را بست و هم  ریش  نیهومن اقوا شده . مه شنهادیاز پ
بهش گفته   نکهیدونم مثل ا یمن: چه م  ؟ی شنهادی ؟ چه پ شنهادی: پ دی آورد پرس یم  رونیب

  نی نداره و از ا ده ی درس خوندن فا نجایدونم ا یچه م اک یبرن اروپا، آمر  لیواسه ادامه تحص
رن خارج . پس   یکنن . پس فردا م یکنه فردا عقد م یهم فکر م حهیراجور حرفا . حاال 

شن   یخونن و خوشبخت م یکنن و درس م  یخوب ثبت نام م رستانیدب هیاون فردا هم  
همه حرص بخوره   نیدختره عقلش رو از دست داده.  زهره حق داره ا ن ی : به خدا ا نی. مه

دارن بزرگم که   تیجور اذ  هی کنیکار کنه تا کوچ یبچه ها چ  نیدونه از دست ا  ی. آدم نم
.   می دی. طبق عادت هر روز بعد از خوردن صبحانه به سرو وضع خانه رس ینجوریشن ا یم

بودند    یمشغول باز اط یهم در ح یان و مرتضکارها . مژگ  نجوریو از ا یر یجارو و گرد گ
خانوم  ن ی کرد . پرو بازدر را   دوی را بردارم پر فونی زنگ در به صدا آمد . مژگان امان نداد آ 

  ایب ی خوش اومد زمی: سالم عزن ی هم رفت به استقبالش.  مه نی. مه اط یبود . آمد داخل ح
درست   ریشربت خنک خاک ش  هیخونه تازه تموم شده  ی کارا ی خونه که به موقع اومد می بر
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از مبل ها    یکی  یِ خانوم بعد از حال و احوال با من رو نی. پرو  می کرده بودم با غزل بخور
که از پارچ شربت را داخل   نطوری شربت آمد و کنارش نشست هم ینیبا س نیمستقر شد مه

 ی. کم یپرس یکمتر حالمون رو م گهی د می شد  لیفام یگفت: از وقت ختیر یم وانیل
خانوم گفت: آقاجون و خانوم جون  دعوتتون کردن چند   نی تعارفات نثار هم کردند و پرو

کاش جواد   ی . ا فتنی  یزحمت م ی تو ینجورین :آخه چرا ؟ ا ی. مه دیمهمونشون باش یروز
نوم : نه تو  خا  نی ؟ پرو  می ایکجا ب گهی. آخه ما د نیبرد  یحساس نبود فقط غزل رو م نقدریا

خونه  اد یزاره غزل تنها ب یچون آقا جواد نم  یوقت فکر نکن  هیحرفو نزن .  نی رو خد ا ا
گذره . اونجام که   یگفت دور هم خوش م یشون شما رو دعوت کرده . نه . خانوم جونم م

که شمال رو دوست نداشته باشه . من هم که تا به حال شمال نرفته   هیاز بهشته ک  کهیت هی
خانوم ادامه داد : خانوم جون    نی خانوم به وجد آمدم . پرو نی پرو شنهادیپ ن یبودم از ا

و گفت: اووووووه   ردرا درشت ک  ش یچشم ها نیمه دیدوهفته بمون یک ی  ارمتونیگفته که ب
رو ببنده ؟ من: آخه   ییشه دو سه روز نونوا یم ی جواد راض نمیدوهفته ! حاال بذار بب یکی

پژمان خودشم   یو گفت: قربونت برم اله دی خانوم خند نینگفته . پرو  یز یپژمان که چ
دونه . امروز صبح خانوم جون تلفن زد و ازم خواست دعوتتون کنم حاال خودت   ینم یزیچ

  یراض نمیاول به جواد بگم بب دی کردو گفت: با یفکر  نیشه . مه یبه پژمان بگو خوشحال م
هنر خودته و از جا بلند   گهیو گفت: اون د دیرا سر کش یخانوم شربت ن ی نه؟ پرو ایشه  یم

کار دارم خونه . اومدم   یخانوم: نه قربونت ، کل نی: کجا ؟ حاال ناهار بمون . پرو نیشد . مه
  هیگفت: چ  نیم رفت مهخانو ن یپرو نکهینشستم بعد از ا ادیبگم و برم تا حاال هم ز  نویا
با لبخند   نیشه ؟ مه  یپژمان ؟ من: آره ،م ِش یپ  یبر ی خوا یم ؟یکن ی پا اون پا م نیا

حاضر شدم و از   یقبل از ناهار برگرد . من : باشه و در چشم بر هم زدن  یگفت: باشه برو ول
بود و داشت   نییپژمان طبق معمول سرش پا   ی دم مغازه یرس یزدم . وقت رونیخانه ب

تر رفتم: سالم همسفر ! پژمان آرام سرش را بلند کرد :  ک یکرد . نزد یم ری را تعم یزیچ
 ی رو زشی؟ متوجه نشدم . دستم را گرفت و مرا برد پشت م ی اومد یکِ  زِدلم یسالم عز

دلم بدجور هوات رو   ی ای یبه موقع م  شهیکنار خودش نشاند : فدات بشم که هم یصندل
که فکر کنم   ی قطعه بود نیا  مِ یمشغول لح نیکرده بود . با خنده گفتم : آره معلومه همچ

 .  ی دید یعکس من رو توش م
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بود ؟ و   یمنظورت از همسفر چ  نمی. بگو بب نمیب ی: خب معلومه من همه جا تو رو م پژمان
  نی فکر کنم از ا  یخوب، ول کردم . خوشحال شد و گفت : چقدر ف یتعر شی من ماجرا را برا

 یلیاز زبون تو بشنوم . من: مگه َبده؟  پژمان : نه، خ دیرو با  یبه بعد اخبار مهم خانوادگ 
 نیآقا جواد ......... من: نگران نباش مه  ی! ولنهیلذتش به هم ی هم خوبه  اصال همه 

: چقدر  د یپرس ی، شاک نیظهر شده بود . مه  گرید  دمیبه خانه رس یکنه . وقت یم شیراض
برو لباسات رو عوض کن . غرو لند    ومدهیمگه نگفتم زود برگرد ؟ حاالم تا جواد ن ی کرد رید

. مگه کجا رفتم؟ رفتم شوهرم رو   رهی گ یداداش جوادم چقدر سخت م نیکنان گفتم: ا
 یخودت که م گهی د بگم جوادِ  یلحنش رو نرم کردو گفت: چ نیگناه نکردم که ! مه دمید

نداره   یبراش معن  ی تو دوران  عقد و نامزد یچقدر رئوف و مهربونه اما زن و شوهر یدون
  یم تی به رسم شونخود ی که عروس و داماد رفتم خونه  یرابطه رو از شِب عروس نیا

ره . من به طعنه  یگم تو کَتش نم  یهم بهش م یشه کرد ؟ هر چ  یم کاریشناسه.  چ
رو واسه ما   تش یفقط رعا   ایکرد؟    یم  تیقانون نا نوشته رو خودش هم رعا  نی گفتم: حاال ا

شد . حرصم   رمیدستگ زیو سرش را تکان داد و من همه چ دی خند نیدونه؟ مه  یواجب م
آسمون    دی نبوده ؟ حاال که به من رس بندیپا نیقوان نی درآمد و گفتم : چطور خودش به ا

قبل از رفتنش را    ی جواد چا ی. عصر وقت شهیگفت: نگران نباش اونم درست م  نی. مه دیتپ
برند   یکرد. جواد فکر کرد فقط مرا م فیدعوت مادر پژمان را تعر ی  هیقض  نیخورد؛ مه یم

گفت: ما رو هم دعوت کرده . جواد    نی. مه شونی عروسبا اخم گفت: بمونه واسه بعد از 
به من اشاره کرد که بروم   نی به فکر فرو رفت . مه گذاشت و ینیرا داخل س ش یفنجان چا

زد : غزل ،   میصدا   نیساعت بعد مه میکنار ِبچه ها و من خواسته اش را اجابت کردم . ن
رفت   نیکجاست؟ مه جوادآمدم :  رونیرو جمع کن . من از اتاق ب لتیوسا   ایغزل  ب

خونه   می بر ستی بابا ، مگه قرار ن ی : ا ن یرو جمع کنم ؟ مه یچ لی ! من: وسا  گهید  یینونوا
به لب نشاند و   ی لبخند فاتحانه ا نیشد؟ مه یمادر پژمان ، بابل ؟ من : ِعه جواد راض  ی 

 ی  نه: بهودمی داد . پرس ت یخواند که جواد رضا ی چه ورد نیدانم مه ینم  ؟یگفت: پس چ
  ییبه شاگرداش اعتماد کنه و نونوا   یچند روزقرار شد  ی: چرا ، ولنی؟ مه اوردیرو ن یینونوا

  نیاز ا شتری: دو سه روز ، ب نی ؟ مه م یمون ی، چند روز م نیرو بسپره به اونا . من: مه
  یحرکت م یتو . من: کِ  ی مردمه البته نه برا  ی باشه خونه   یشه . هر چ یخودم روم نم
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. هم خوشحال بودم هم    انی  یو اکبر آقا  هم م نی: پس فردا ، البته پرو  نیمه م؟یکن
که دوستشان دارم .  یکه معلوم بود : مسافرت در کنار کسان میاسترس داشتم . خوش حال

  یپژمان م ی بارم بود که مهمان خانواده  نیاول نکهیا ی مخصوصا پژمان . و استرس برا
فقط دو سه روز   گفتم : ما ن ی. به مه میشدم . دو سه تا ساک بزرگ لباس جمع کرد

 یساکش را م پیکه ز نطوریو هم دی خند نی! مه ستیالزم ن  لیهمه وسا  نیا م ییاونجا
در نظر داشته باش که دوتا بچه همراهمونه بعدم اگه لباسامون   نویا یبست گفت: آره ، ول 

هست بردنشون   که نیشه اونجا شست و شو راه بندازم . ماش یبشه من که روم نم فیکث
.   ی اصرار کردن موندگار  شد دی . شا ست ی ه ؟ تو هم لباس همراهت باشه بد ندار یچه ضرر
بگم ؟!   ی: چ  ن ی؟ مه شهیم یزدم و گفتم: اصال اونا اصرار کردن ،مگه جواد راض ی پوزخند

خانوم   نیگذاشت . که پرو نیرا داخل ماش لیجواد وسا می که قرار شد حرکت کن یصبح روز
آمدند . بعد از حال و احوال  اکبر آقا رو به جواد گفت: منو     رونیاز در خانه ب هرشو شو

و گفت : خب اکبر آقا    دی. جواد خند میسفر همراه شما باش  نیتو ا می گرفت  میخانوم تصم
 ی.... جواد: ول میا یشما ب  نیکه ما با ماش نهی. اکبرآقا: نه، منظورم ا  گه ید می قراِر باهم بر

آقا    دیی؟! جواد : نفرما ادی ینکنه  از مهمون خوشت نم  ه؟یآقا: آخه ماخه چ راکبآخه...... 
دو تا مرغ عشق  نی ا می ای ی. ما با شما م  دمیبود که ...... اکبر آقا آها   ، فهم نی منظورم ا

  ر یباالخره عروس داماد تازه ان دوس دارن تنها باشن . جواد ز انی یمن م   نیهم با ماش
بگم واال    یآقا جواد؟  جواد: نه نه ، چ  یگفت یزیلب غر و لند کرد: مرغ عشق . اکبر آقا : چ

  می نشست نی داخل ماش یچه شد که جواد مخالفتش را ابراز نکرد . وقت دانم ی . نم گهیباشه د
خوبه   نجایخانوم گفت: ا نیعمه باشم . پرو ِش یخوام پ یکرد که : من م دادی مژگان داد و ب

. جواد هم از خدا خواسته او را فرستاد در   امدیبلدم . مژگان کوتاه ن  یخوب ی ها من قصه
رفت و ماهم پشت سرشان . من   ی. جواد از جلو م میراه افتاد  بیترت نیما و به ا  ِنیماش

چسبانده   شهیپشت سرِمن بود و سرش را به ش  قایجلو نشسته بودم و مژگان دق یصندل
؟ من: بابل  مژگان : چرا؟من: خب    میر  یم جا. مژگان: عمه ، ک کرد یرا نگاه م رون ی بود و ب

 م ی ما مهموِن مادر عمو پژمان هست

. پژمان: آره عمو   ای هم جنگل داره هم در می ر یم میکه دار ییگفت: اونجا  ی: بابام ممژگان
بزرگه . تازه ، موجم داره  .    یلیخ  ایگه در یگه . مژگان : بابام م یجون بابات درست م 
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 یعنیبا شهر ما فاصله داره . مژگان   می ساعت و ن ک یحدود   ایاما در زمیپژمان : آره عز 
دوست دا    شتریرو ب ا یپژمان: نه عمو جون . مژگان : عمو ، تو در ست؟ین ایخونتون کنار در

ن : عمو چرا جواب  به من انداخت و لب زد : غزل رو . مژگا  ینگاه میجنگلو ؟ پژمان ن ای ی 
خوام براش   ی؟ بعد ادامه داد عاشقشم م ی دینشن گهی؟ پژمان : جواب دادم د ی د ینم

باشم بغلش کنم و سخت فشارش بدم . خب عمو   رشغش کنم دوست دارم هر لحظه کنا
  ای یرو گفت ایتو در  دمیمن هنوز نفهم یمژگان : ول ؟ی جون ، خودت کدومو  دوست دار

  یبه من انداخت و چشمک ی نگاه میکرد ؛ ن یطور که دنده عوض مجنگلو؟  پژمان همان
پژمان   ؟ی؟ دو باره لب زد : غزل رو . مژگان: چ  ی زدو جواب داد : چرا ، گفتم . متوجه نشد 

دونم کدومو دوس دارم . من:   یمن نم ی. مژگان : آها ، ول ایگفتم در یچیه یچی: ه
 ی. م ستم ی! مژگان: نه عمه ، خسته ن ی بخواب خسته شد ری کم بگ ه یمژگان ، عمه جون 

  گهیکه باشه من د داری بهتره ، ب ینجوریو گفت: اتفاقا ا د ی. پژمان خند  نمیبب رونویخوام ب
ان و  مژگ  ی . با سواال یره به رانندگ  یشه و شش ُدنگ م  یپرِت سمت راست نم  اسمحو

 .  مید یپژمان باالخره رس یِ دو پهلو ی جوابا

. انگار تِن شهر را با لباِس سبز پو شانده   ندیگو یم رانی حق دارند که به شمال عروس ا واقعا
درخِت پرتقال و نارنج  شی رو ها  ادهیبود که پ ی مادِر پژمان در محله ا ی بودند . خانه 

 ی خانه   کی را  دو چندان کرده بود .  شیی بایز ینداده بود ول  وه یداشت . هر چند هنوز م
باز شد محو تماشا شدم همه اش  ییطال  یبزرگ مشک ی آن دروازه   یبزرگ . وقت یلیخ
دو  ی راحت جا شدند . تازه برا ن یبود و درخت فقط وسطش باز بود که دو تا ماش اط یح

دند به  ها که پارک شدند . خانوم جون و آقا جون آم نی هم جا بود . ماش  گری د نیماش
  یم یکه ما در آن زندگ  یینسبت به خانه ها مانبود ا اط یح یاستقبال.  داخل خانه به بزرگ 

خاصش آمد و   ی کرد با آن افاده  یم ی کاخ بود . پروانه هم آنجا بود و داشت آشپز میکرد
و   اوردیطاقت ن  نی . پرو میبزرگشان نشست ییِ رایاز پذ  ی با همه حال و احوال کرد . گوشه ا

در  زی ر کی و پدر پژمان   دربرگشت ما ی چا ینیس  کی بعد با   قهیشپزخانه و چند دقرفت آ
، صفا   ن یخوش اومد  یلیخ  یلیبودند . خانوم جون: خ  ییحال خوشو بش و خوشامد گو

چه خبر از تهران ؟   ن یآورد ف ی . آقا جواد خوش تشر نیقدم رو چشممون گذاشت ن،یآورد
. عروس گلم منت سر   ی با اون دود و دم ؟ خب ، دخترم تو هم خوش اومد دیکن یچه م
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پژمان جان ؟ چقدر دلم تنگ شده   یخانوم  . تو خوب نیمه نیقدم رنجه کرد یما گذاشت
  نی پرو  ایپسرم . ب ی صفا آورد یلی؟ مادر کارو بار خوبه ؟ خ  یبود مادر . اکبر آقا شما خوب

بود و   ی . خانوم جون زن خوش مشرب ی از راه اومد مادر تازه نیبش ری بگ قهیدق هیجان 
هم    ن یمشغول حال و احوال بود و پرو زیر ک ی   زندحرف ب یداد کس یاصال اجازه نم

که از ورودتون   نهیدوست دارن ا  یلیخانوم مهمون خ هیبی. آقا جون: حب ییرای مشغول پذ
راه   یاله رمیگفت . خانوم جون ادامه داد : بم ی ها را رو به جواد م  نیذوق زده شده  ا

برمتون   یم  دیجان کرد  شتون رو که نو ینیر یو ش ی . چا نی خسته شد  یبود حساب یطوالن
چمدوناتون رو   دهی. البته پروانه جان زحمت کش نیاتاقاتون تا وقت ناهار استراحت کن

  یخب ، آقا جون به سالمت داشت . اکبر آقا: یکشاورز نی برده اتاقاتون . آقاجون باغ و زم
  ی نبود نجایکه ا یتموم شد . چند سال می، نشا رفت  ری؟ آقا جون: شب به خ  دیر ینشا م یکِ 

رفته بود . خانوم جون : حاج آقا   ادمی پاک  یگی . اکبر آقا: آره راست م ای شد یپاک تهرون
.   دیاستراحت کن دی بر دیمادر پاش دی نکن . خسته ست تازه اومده . پاش تی بچه ام رو اذ 

را   ییرایجلو افتاد و ما پشت سرش . پذ نی کن . پرو ییخانوم رو راهنما ن یجان مه نی پرو
آنجا قرار   یی نه چندان بزرگ  وجود داشت که دستشو ی راهرو  کی م .سمت راست یرد کرد

 شیکه پ یهست و به راهش ادامه داد . کم ییهم دستشو رون یگفت : ب نی داشت پرو
تا اتاق داخلش بود .   ۶سالن بزرگ وجود داشت که   کی راهرو که نه  کی سمت چپ   می رفت

اتاِق من بود حاال هم هر   نجایمجرد بودم ا  یوقت ری به خ ادشیاتاق را باز کرد :  نیدِر اول
 م یکن یاستراحت م نجایآقاجون ا ی خونه   میا ی یوقت م

  گهید نجای تره ا  نیی روبه رو اتاِق پروانه بود البته چون پروانه خونه اش چند تا کوچه پا اون
هم بزرگتره ، هم جادار .  خانوم جون واسه   نجایا  دی جون شما بر نیشده اتاِق مهمون . مه

  هیخانوم جون وآقاجونه  یِ هم برا  ییچهار تاتون رخت خواب هم گذاشته . اون اتاق باال
؛ هر کدومو دوست    دیکه اونم واسه مهمونه اگه اتاق پروانه راحت نبود  تاتاقم هس 

. معلومه که  می دزحمت دا ی جون کل نی: قربوِن  دستت پرو نی. مه د یانتخاب کن دیداشت
اتاق   نیگفت: ا  نیبه پژمان انداخت و رو به مه ی نگاه مهربانانه ا  نی . پرو می جا راحت نیهم
دفعه   کی جون واسه غزل و پژمان آماده اش کرده .  انومهم واسه پژمان بوده که خ یآخر

  یاتاق نی خانوم ، ا نیوسط و گفت : نه پرو   دیانگار برق سه فاز به جواد وصل کرده باشند پر 
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بزرگه که واسه هفت نفر جا داره . غزل   نقدریماشاا... ا  نیما گذاشت اریدر اخت نیکه لطف کرد
حرف جواد   نی از ا نی آقا پژمان بشه ! ؟ پرو ممزاح یواسه چ گهیمونه د یما م  ِش یهم پ

به اعتراض گفت: وا ، آقا جواد ؟    نیخنده اش گرفت اما به زور خودش را کنترل کرد . مه
  یزی چ گرید  نیانداخت و مه نی به مه یجواد که انگار تازه به خودش آمده بود با اخم نگاه

خنده اش را گرفته بود و دستش را   ی به پژمان انداختم او هم به زور جلو ینگفت  . نگاه
خانوم شما   نیَجو را عوض کرده باشم گفتم: پرو  نکهیا ی فرو کرده بود . برا شی هادر مو
همه  ی ا ه ی؟ چند ثان هیدونه اتاق ، اونجا ماِل ک  هی ِاال اون   ی کرد یاتاق ها رو معرف ی همه 

  میگه حاال بر ی و گفت: خب د می نگو  یزی ساکت شدند که پژمان با اشاره به من فهماند چ
 . دستپخت پروانه خوردن داره .  می واسه ناهار اشتها داشته باش تا م یاستراحت کن یکم

. من و   دی دراز کش ی خسته بودند زود خوابشان برد جواد گوشه ا یلیکه خ یو مرتض مژگان
.  می دیدراز کش ی و گوشه ا میدست بلوز و دامن عوض کرد کی را با  مانیهم مانتوها نیمه

رفت و در را باز   نیمه  د؟ی داری: ب  دیآهسته وآرام به گوش رس نی پرو ی بعد صدا  قهیچهل دق
  میبر   دیای ب دی : خانوم جون گفت: بهتون بگم اگه دوست دارنی ؟ پرو یشت دا یکرد : آره کار

به من   نی . مه دهی : اتفاقا اکبر هم خوابنی. پرو  می : جواد و بچه ها خوابن. برنی. مه اط یح
حساسه   نقدر یدونستم آقا جواد ا  یجون نم نی: مهنی. پرو  م یاشاره کرد و با هم همراه شد 

  ی ادی: نه بابا ، جواد زنیکن . مه یطرف من معذرت خواه ززدم ا یو اگرنه اون حرف رو نم
  ی: نمنی پرو  ده؟ یخانوم ، پژمان خواب نی. من: پرو  ستی ن یزیتو دلش چ یحساسه ول

شما    نیاگه دوست داشت اط یح  می ر ی م نینه . من و مه ای  دهی خواب نی دونم برو اتاقش بب
  دیکشی. من که دلم پر م شدند و از من دور  دندی خند زیر ز یر نی و پرو ن ی. مه دیا یهم ب

.  آرام در را باز دیپژمان معطل نکردم و رفتم پشت در اتاقش . در زدم: پژمان: بفرمائ ی برا
،   یزندگ  ییاز جا بلند شد : ِعه تو  دی بود . تا مرا د  دهیمتکا دراز کش کی   ی کردم.  پژمان رو

دلم   شتریب نمت یب  یم شتری ب یکردم . من: هر چ یدل به دل راه داره داشتم به تو فکر م
که منم دلم واسه صورت    ای،ب ا یب  ی: قربونت برم اله دی کنه . پژمان از ته دل خند یهواتو م

و دور    ری تحر  زیم کی .  قفسه بود پر از کتاب  کی اتاقش  ی ذره شده . گوشه  هیمثل ماهت  
  دمیشرا ک  یکوچک هم داشت . صندل یواری کمد د کی شده بود   دهیچ  یتا دور اتاق پشت

  ی داشت درخت ها یقشنگ ی اتاق پژمان منظره  ی نشستم . پنجره   زشیو پشت م  رونیب
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زدم   یرا ورق م یکه کتاب نطوری داده بودند . هم هیتک  شهیکه انگشتانشان را به ش یقشنگ
  دمیدر مورِد اون اتاق پرس  ی. من: چرا وقت ی: پژمان؟ پژمان: جاِن دلم بگو زندگ دمی پرس

داد   هیپشت سرش تک یِ نشست و به پشت زی؟ پژمان همانجا کنار م  منگ ی زیچ ی اشاره کرد
؟!   یبرادر دار هیبرادر داشتم . من: تو   هی: اونجا اتاِق پدراِم  من: پدرام؟  پژمان: آره من  

  یزی. چرا از پدرام چنیخانوم گفته بود سه تا بچه ا نی. پرو  ی به من نگفته بود نویا یول
گم داشتم . نگفتم    یگفتم ؟  م  یچ ی : دقت نکرد مان؟ خب االن کجاست؟ پژ  نینگفت

بودو   یخانواده بود . ته تغار   ک یکوچ ی بود . پدرام بچه   کتریدارم . سه سال از من کوچ
  یمدرسه ثبت نامش م ی شه تو   یسالش م ۷ ی وقت  دوستش داشت یلیخانوم جون خ

کفش رو پوش   ،  فیبودن ک  ده یخر  یکنن  و قرار بود تازه بره کالس اول . براش همه چ
و کفش پژمان   فیبچه رو لوس نکن . ک  نیا نقدر یا به، یگفت : حب  یمدرسه .آقاجون م

  ی من خودم بچه  یگفت: نه  حاج  یبده از همونا استفاده کنه . خانوم جون م گهیهست د 
خواد بچه هام  ی. حاال دلم نم دمیپوش یخواهر برادرم رو م ی کهنه  شهیآخر بودم هم

منو تِن پدرام کرده باشه   ی کهنه  ادی ینم ادمیوقت    چیگفت ه  یم استمباشن . ر ینجوریا
برامون اون سالم مثِل  دیخر  ینو م زویهمه چ  شهیهم . نیپروانه رو تِن پرو  ی کهنه  ای

پدرام   ی ها د یکرد . اما خر  دی خر نی منو پرو یِ شد برا یشروع م یلیکه ساِل تحص شهیهم
خواد بره مدرسه بذار ذوقش   یتازه م  کهیکوچ رامگفت پد یداشت . م ی ا گهید یِ رنگ و رو

رو داخل  لشی و وسا دی پوش  یکرد و هر روز رو پوشش رو م یکور نشه پدرام هم ذوق م
رم مدرسه؟ خانوم   یم یگفت: خانوم جون ، پس کِ   یذاشت و مذاشت و م یکوله اش م
کار هر    دشده بو  نی. ا گهیروز د ۱۵گفت:  یرفت و م یقربون صدقه اش م یجون هم کل

بود اومد و به خانوم جون گفت:   دهیروز جمعه که پدرام رو پوشش رو پوش هیروزشون.  
رم مدرسه؟ خانوم جون خم شد، بغلش کردو گفت: هفته   یم گهیخانوم جون ، چند روز د

لِب   می : خانوم جون ، ناهار بردی پر نیی. پدرام باال و پا  اهتیس ی بعد قربون اون چشما ی 
،آدم با  وونهی. من اومدم و دستش انداختم : آخه د امیخوام با روپوشم ب ی؟ م ایدر

نکنم . بعد هم   تشیخانوم جون بِهم اشاره کرد که  اذ  ا؟یره لِب در یروپوش مدرسه م
. پروانه و شوهرش هم باهامون بودن   می بابلسر شد یِ بساط ناهار رو آماده کرد و با هم راه
هم بود . آقاجون   یروز گرم ادمهیخوب   یلی. خ بود. اون موقع پسرِ پروانه چهار سالش 
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شه . خانوم   یم فیزد که چرا پدرام با لباس مدرسه اومده و لباسش کث یهمه اش غر م
  یشد م فیگفت: بزار بچه شاد باشه . کث یرفت و م یپدرام م ی جون قربون صدقه  

رد  پوشش رو در آو و. پدرام ر میکن یکه باز م یشه ؟ بعد از ناهار رفت یم  یشورمش  مگه چ
!   ایخانوم جون و با زبون بچه گونه اش گفت: خانوم جون ، مواظب باش ِش یو گذاشت پ

  میسفارش کرد که جلو نر  یبپوشه. خانوم جون کل اوش یبه س ی نشه ند سیدرش آوردم خ
  یتوپ باز  نیآب گم شد . من و پرو   ی شد که پدرام تو یدونم چ یاما نم  میما هم نرفت

به محشر شده بود خانوم جون   لی. ساحل تبد  ست یپدرام ن میمتوجه شد  که میکرد یم
  نی کرد  پروانه هم مثِل اونا.  من و پرو یم هیزدو گر  یسرش م یِ زد آقاجون تو یضجه م

. خانوم جون چند بار از هوش رفت و به   میکرد یهم ماتمون برده بود و به هم نگاه م
که چند ساعت بعد   میشده بود   دینا ام کردنش دا ی نشد . از پ دایهوش اومد اما پدرام پ

به همه مون زد .   یبزرگ  ی کردن . رفتن پدرام ضربه  دای جونش رو پ یب  ی نجاتا جنازه  قیغر
که پدرام به خانوم جون   یو همون روپوش  ال یبا همون وسا یِ اتاِق پدرام هنوز همونطور

البته  زونهیکمدش آو  یِ مدرسه بپوشه هنوز تو یِ وقت قسمت نشد اونو برا  چی سپرد و ه
اون اتاق رو فقط خودشون دارن و خانوم جون بازش   دِ یکنن کل یآقاجون و پروانه فکر م

  یسع یلیزاپاس داره. آقاجون خ دی کل هیدونم که خانوم جون  یکنه اما من خوب م ینم
تا   ینگ ی زینشد . من بهت اشاره کردم چ یخونه رو بفروشه اما خانوم جون راض نیکرد ا
. من که هم جا خورده بودم و هم   یناراحت نشده باش دوارمیام ادیاشکشون در ن رهدوبا

فقط برام سوال شده بود ببخش که  یچ  ی : نه اصال ، ناراحت برادمیناراحت شده بودم نال
ره نه  ینم  ایدر  گهید دآور شدم . فکر کنم خانوم جون از اون روز به بع   ادیخاطرات بدت رو 

خوش  ی که برا یره اما نه مثِل کس یهم م  شتر یب دی ره. شا یم  قا؟ پژمان: چرا ، اتفا 
و با نگاه غم    ستهی ا یم ایدور تر از در یلیره . خ یم  ای و عوض شدن آب و هوا ، در یگذرون

ره سر خاک پدرام .  یکنه و م یم  هیگر ریدل س هی زنه بعد هم  یزل م ایبه امواج در یبار
دلم   دی از پدرام بگو یزیخوا ست پژمان چ ینم دلم گریگرده خونه . راستش د یبعدم بر م

 اط یح ی همه تو نکهیعوض کردن حال و هوا گفتم: مثل ا ی به درد آمده بود . برا یحساب
  نجایا شتریب ی خوا ی. پژمان : نم می ما هم بر ای هم اونجان ب نیو مه   نیجمعن . پرو 

. پژمان    نجایما ا  اشندوست ندارم همه اونجا ب  یخواد ول یمن: چرا ، دلم که م ؟ یبمون
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نگران   شتری. راستش ب می و گفت: آره حق با توست پس بر دیبه پشت گردنش کش یدست
دانستم که اگر بفهمد من از خواب بودن او سو استفاده کرده ام از   یبرخورد جواد بودم . م

ناهار پهن بود . همه  ی سفره  م ید یما رس یاشت . وقتامان نخواهم د شیچشم غره ها 
  دی گفت: چه خوب شد که اومد ن ینثارم کرد . پرو ی بودند جواد چشم غره ا  نشستهدورش 

کناِر خانوم جون و با لحن   دی صداتون کنه . آقاجون خودش را کش ومدی  یپروانه داشت م
. بعد رو به پژمان گفت: تو هم   نیکنار خودم بش نجایعروس خانوم ، ا  ایگفت: ب یمهربان

ام را دو چندان کرده بود . خانوم  جون : حاج آقا    یگرسنگ اغذ یِ . بو ن یکنار غزل جون بش
بلند شم و خودم براشون غذا بکشم . بعد رفت سراغ   دی ان فکر کنم با ی ، مهمونامون تعارف

و شوهرش گفت:    نیرد . بعد رو به پرو و جواد و بشقابشان را پر از پلو و فسنجان ک  نیمه
: نه خانوم جون تعارف کدومه ؟ خانوم جون : پس  نی پرو د؟یکن ینکنه شماها هم تعارف م

و   دیبشقاب غذا کش کیمن و پژمان در  یِ تا غذا سرد نشده . آقا جون برا دی مشغول ش
بخورن . از  بشقاب غذا  هیعروس خانوم ، شگون داره تازه عروس و دوماد تو  ریگفت : بگ

نگاه   چپجواد چپ  یگل انداخت مخصوصا وقت م یو لپ ها  دمیکارش خجالت کش نیا
به   یزیخورم چ یغذا م یکه من دو لپ یدون یکرد . پژمان متوجه شد و گفت: آقاجون ، م

همه   بی ترت نیو به ا  دیبشقاب جدا غذا کش  کیخودش در   یِ رسه . بعد هم برا یغزل نم
جنگل ؟   می گم چطوره  فردا بر  ی گفت: من م نی مشغول شدند.  موقع جمع کردن سفره پرو

بکر   ی لفور  اونجا منطقه  َمی کردند . خانوم جون گفت : پس بر تقبالاس شنهادشیهمه از پ
داره آقا جون: بساط جوجه اش روبساط جوجه اش رو هم ما مردها   ییو خوش آب و هوا 

سفره کامل جمع شد ؛ رفتم سمت   یا را پروانه برد لِب حوض وقت. ظرف ه میکن یم فیرد
  گهیو خانوم جون آمدند : د نی م که پرویشستِن ظرفها بود  ی هم آمد . آماده  نیحوض مه

.  خانوم جون: آره ، شماها  دی نیبنش دی مونده مهمون برامون ظرف بشوره . بر نی هم ؟یچ
که پروانه سر   می کش مکش بود نی در اشورن .  یو پروانه ظرف ها رو م  نی. پرو  د یایب

اصال   نمیظرف ها رو بشوره من بب دی غزل با یول ن یخانوم جون شما برو بش نی. مه دیرس
 یادامه داد : م یآخه ، پروانه: اما واگر نداره و با لبخند مرموز ی: ول نی نه . پرو ا یبلده 

خانوم   نیتو با مامان و مه ی: باشه ، پس آبجنی شوره . پرو یظرف م یچه شکل  نمیخوام بب
خواستم غزل تنها ظرف   ی. پروانه: من م  م ی ای  یما خودمون با هم کنار م دی نیبش دی بر
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باشه ، کمکش کن . تازه شاِم امشب هم با غزل . خانوم  یحاال که اصرار دار یبشوره ول
تو   یچ یدر ، پروانه هما یر ینکن عروسمو . غزل جان به دل نگ تیجون : بسه پروانه اذ 

 دونم .   ی. من: آره م ستیدلش ن

کوتاه آورد تا موقع شستن ظرفها راحت   هیتنها شدم رفت و دو عدد چهار پا نیبا پرو  یوقت
و گزنده ست اما دلش مهربونه  نشو زبونش تلخ  ریبعد هم شروع کرد : از پروانه دلگ   میباش

  یبهش م یما هم هر چ گهیهم عادت کرده د  یاون طفل نطورهیبا عروس خودش هم هم
توانستم پنهان کنم که از لحن پروانه خوشم   یکردم نم یم یکارره . هر  یتو کتش نم میگ
غروب که شد طبق  کرد .  یم ه یمتوجه شده بود که خواهرش را توج نی فکر کنم پرو   امدهین

  میبرا  ازیکردم . پروانه چند تا پ یشام درست م  دیکه پروانه از من گرفته بود با  یقول اجبار
بدم در دلم گفتم بلکم من    ادتیخوام مرغ ترش  یخورد  کن م زیرو ر نا یآورد و گفت: ا

ادر،  : مدیبودم که خانوم جون از پروانه پرس  ازهای. مشغول پوست کندن پ رمی بگ ادینخوام 
  ؟یو الله چ  اوش یپروانه: آره خانوم جون . خانوم جون : س اد؟یب ی گفت  لیبه آقا اسماع

اون تحفه خانوم رو ندارم . خانوم جون لب ور    ی پروانه: نه خانوم جون نگفتم حوصله 
شده ؟ پروانه،  باز با الله حرفت شده ؟ اون جوونه چند بار بگم   ی: خدا مرگم بده باز چدیچ

داره . پروانه   یسر به سرش نذار و باهاش دهن به دهن نذار . اونم مثل دخترت چه فرق
نکرده   الزم. خانوم جون :   رمی گ یتماس م اوشیو گفت: باشه باشه االن با س  دی کش یپوف

 یم یسالته کِ   ۴۰به   کینزد گه ید  اوشینه به س یبه الله زنگ بزن  دیزنم با یخودم زنگ م
کالفه شد و از آشپزخانه  .پروانه   اوشیزِن خونه الله ست نه س یریبگ ادیرو   زای چ نیا ی خوا

  یکل ؟یکن یم کاریچ نجایپژمان آمد به آشپزخانه: ِعه غزل ا نیح نی در هم رون ی رفت ب
نه گفته شام امشب رو من  پروا یکنه ؟ آبج یم  کاری دستت چ ی تو  ازیگشتم . پ التدنب

شد اما خودش را کنترل کرد : حاال   یبده پژمان عصب ادمیخواد مرغ ترش   یدرست کنم م
آخه ........   ی . من: ول میبزن یقدم هی رون ی ب می بر ایب  ادهیگرفتن مرغ ترش ز ادی وقت واسه 

که  دمیشن  یپژمان را م یِ صدا  رونی برو . از آشپزخانه که آمدم ب  شوخانوم جون: آره مادر پا
نگو مادر  یچی پروانه هم شورش رو در آورده . خانوم جون: ه نیگفت:ا یبه مادرش م

. پژمان که آمد گفتم : پس صبر کن به   دیبه سالمت فقط واسه شام زود برگرد  د یزشته . بر 
بلوز   کی،خودم بهش گفتم .  ینباش زندگ  انگر. پژمان: ن رون ی ب میر یخبر بدم که م  نیمه
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را داد  می و دامن تنم بود گفتم: پس بذار برم لباس عوض کنم پژمان مثل جادو گرها مانتو
  نیاز رو لباسات بپوش . با تعجب نگاهش کردم .پژمان: از مه نویخواد هم یدستم : نم

  می بود اط یوسط ح می شد خارج . مانتو را تنم کردم و از در   یمعطل نش  ادیخانوم گرفتم تا ز 
!   فتهیبره تا جا ب ی؟ مرغ ترش کار م یر ی: غزل کجا م دی پروانه به گوش رس ی که صدا

بوسه و پا تند کرد و دستم را گرفت وبه دنبال خودش   ی، دست خودت رو م  یپژمان: آبج
  یکن یپزکه آش نجایا اوردمیکار کنم ؟ تو رو ن یشه . پژمان: چ ی. من: االن ناراحت م دیکش

همه اش تو آشپزخونه باش . من   یینجایکه ا یدو روز  نی گه ا ی! اگه به اون باشه که م
شدن    ریو الله از دستش اس  اوشیرفته طفلک س یگندش به ک  ی اخالقا نی دونم ا ینم

حاال امشب   ن؟یچرا چپ رفت  گهی رن م ی؟ چپ م  نیچرا راست رفت  گهیرن م یراست م
کرد . البته   یبود تحمل نم ی. هر ک  نی خوب و با مرام ی ابچه ه یلیخ  شونینیب یم انیم

دونم   یوسط حرف پژمان : آره م دمیتو ......... پر یچیواگرنه ه هینطور یپروانه زبونش ا
  نیجمله رو از زبون خانوم جون و پرو  نی از صبح تا حاال چند بار ا ستی تو دلش ن یچیه

 .   دمیشن

همه   ی داشت اما کنار پژمان رنگ و بو یخاص یر یلگآمد د  یاز سر غروب خوشم نم ادیز
شده بود مخصوصا عطر بهار   با یو ز  نیدلنش میبرا  زی غروب غم انگ یکرد حت  یفرق م زیچ

  فیروها به رد ادهیدر پ دیبخش  یرا طراوت م می بود  حال و هوا ده یچیکه در فضا پ ینارنج
نبود دنبال   یازیاصال ن حیتفر  ی سر سبز و قشنگ بود که برا آنقدردرخت نارنج کاشته بودند 

  میزد یکه کنار پژمان بودم و کوچه پس کوچه ها را قدم م نیهم  ی بگرد یخاص ی جا
دستم در دستش قفل شد .  اری اخت یب زدمی بود همانطور که کنارش قدم م ایلذت دن نی بهتر

دم آمده باشم خواستم دستم را از  خو بهانگار تازه   ؟یباالخره دستمو گرفت ی دی پژمان: د
شعر   هیوقته دارم   یلیو گفت: خ دی بکشم که پژمان محکم دستم را چسب رون ی دستش ب

شعر دوست   یلیتو خ دمی: شعر؟ پژمان: آره ، د  دمی کنم . به وجد آمدم و پرس یحفظ م
 دونه حفظ کنم برات بخونم . بعد شروع کرد:   هیگفتم   یدار

 آن کوچه گذشتم  باز از یتو مهتاب شب یب

 به دنبال تو گشتم  رهیتن چشم شدم خ همه
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 شد از جام وجودم   زیتو لبر  دارید  شوق

 که بودم  وانهیآن عاشق د  شدم

   دیتو درخش ادیقلبم گل  ی نهانخانه  در

   دیصد   خاطره   خند   باغ

   دیچ یصد خاطره پ عطر

   میبا هم از آن کوچه گذشت یآمد که شب ادمی

   میو درآن خلوت دل خواسته گشت می گشود پر

   م ینشست ی بر لب آن جو  یساعت

   اهتیدر چشم س ختهی همه راز جهان ر  تو

 نگاهت   ی همه محو تماشا  من

 صاف و شب آرام  آسمان

 خندان و زمان رام  بخت

 در آب   ختهی ماه فرو ر ی  خوشه

 ها دست بر آورده به مهتاب   شاخه

 و صحرا و گل و سنگ  بش

 همه دل داده به آواز شب آهنگ   

  یتو به من گفت دی آ ادمی

 عشق حذر کن  نیا از
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 آب نظر کن   ن ی چند بر ا ی ا لحظه

 عشق گذران است   ی  نهییآ  آب

 نگران است   یکه امروز نگاهت به نگاه تو

 فردا که دلت با دگران است   باش

 شهر سفر کن  ن یاز ا ی چند یتا فراموش کن 

 تو گفتم : حذر از عشق ندانم   با

 تو هرگز نتوانم نتوانم   شی سفر از پ 

 تو پر زد   ی اول که دل من به تمنا روز

 کبوتر بر لب بام تو نشستم   چون

 نگسستم  دمی من نرم ی به من سنگ زد تو

 دشتم   ی و من آهو ی اد یگفتم که: تو ص باز

   به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم تا

 از عشق ندانم  نتوانم   حذر

   ختیاز شاخه فرو ر  یاشک

 . ختیزدو بگر  یتلخ ی شب ناله  مرغ 

   د یدر چشم تو لغز اشک

   دی بر عشق تو خند ماه

   دمینشن یکه دگر از تو جواب دی آ ادمی
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   دمیدر دامن اندوه کش ی پا

 دمی نرم نگسستم

 دگر هم   ی در ظلمت شب آن شب و شب ها  رفت

 دگر از عاشق آزرده خبر هم   ینگرفت

 از آن کوچه گذر هم   گرید ینکن

 من از آن کوچه گذشتم   یتو اما به چه حال  یب

. من   یبود عال یخوشت اومد؟ من ذوق زده جواب دادم : عال ی: چطور بود زندگ پژمان
  ؟ ی فکر کرد  ی؟ من: پس چ یام .پژمان: البد خودتم حفظ  یری مش دونی شعر فر  نیعاشق ا

بارم تو بخونش . من: شک   هی . پژمان : خب  ی خوند غلطی نقص و ب ی بگم که ب بهت نمیا
 یدون یتو بشنوم من: م  ی اصال ، دوست دارم با صدا  هکه منم حفظم؟ پژمان: نه ن یدار
توش   یغم هیاما   ادی  یخوره و م یم یلیخ نجایا ی قشنگه مخصوصا که به کوچه ها یلیخ

  کاری کنارش نبود. پژمان : تو چ  گهی داره که من اون غمش رو دوست ندارم انگار عشقش د
  ادی ی تازه داره  خوشم م  هقشنگ بود . تاز یل یکه در کل خ نهیمهم ا یکارا دار نیبه ا

.   میکن فیو تعر   مینیمشاعره بدم . من: بب ی گرفتم شعر حفظ کنم و باهات مسابقه  میتصم
کوچه پس کوچه ها روشن و آسمان صاف بود   ی شده بود چراغ ها کی تار کامال  گهیهوا د

. راستش هر   یری مش دونی مثل آسمان شعر فر قایکردند دق یم ییو ستاره ها خود نما
کوچه پس کوچه ها   نیخواست ا  یکردم و دلم نم  یدر کنار پژمان احساس آرامش م درچق

رد پروانه دلم آشوب بود و استرس  کنارش قدم بزنم از برخو شهیهم ی تمام شوند تا برا
بشه در دلم   یشاک یاالنه که پروانه حساب م یبرگرد  گهیداشتم به پژمان گفتم : به نظرم د

: باشه  د یاما نگفت بر خالف تصورم نال ستی گه ولش کن مهم ن ی گفتم االن پژمان م
  چی : اخالق پروانه مثل ه دمی وپا تند کرد . سرعتم را باال بردم و پرس  یگ یدرست م

اش مفصله سر   هیکنه ؟ پژمان: قض یتند و خشن رفتار م نقدری؟ چرا ا  ستی کدومتون ن
  یب یداره ول هیقض نی ا هرفتاراش ربط ب نی ا نیا ی گم همه   یگم برات البته نم  یفرصت م
 داشت .  ی مستبدانه ا ی  هیروح هیهم البته پروانه از اون اول  ستیربط هم ن
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که زنگ در به  دی بگو یزیپروانه طبق انتظارم غضبناک بود آمد چ می دی به خانه رس یوقت
وارد  اوشیبه همراه الله و س لیرا فشار داد و آقا اسماع فونیآ ی دکمه  نیصدا آمد . پرو 

و من نفس  دی بخش شیمتلک انداختن را به لقا ی شدند . با ورود آن ها پروانه هم عطا
روز از   هینذاشت  حداقل  هیپروانه عجب آدم نی گفتم : ا م. با خود دمیکش یراحت

خواست بدونم عروس   یدلم م  یلیخ ونهی اومدنمون بگذره بعد خودش رو به من بنما
قد بلند و چهار شانه بود مثل پدرش الله هم قد   وشایس هیو  چه جور آدم هیپروانه ک 
ها که  یو احوال پرس  م.  سال نیاما با نمک و دلنش یمعمول ی داشت با چهره ا یمتوسط

در خودم بودم الله   یو همه گرم صحبت بودند من اما کم می نشست ییتمام شد هر کدام جا 
از   ینکنه مامان پر ؟یودتغزل جون چرا تو خ هی : چ دیپرس یکنارم نشسته بود . به آرام

  هبگم واال . الل یخجالتت  در اومده؟ برگشتم و نگاهش کردم و با لبخند جواب دادم:  چ
  ری . خودتو در گ ینیب  یهاشم م یها  و دلسوز یادامه داد: ناراحت نباش به وقتش مهربون

اگه نسبت به خودمون   یحت م ی ستین هینکن . ماها که مسئول اعمال و رفتار بق ایقضا  نیا
کنه  یم  یادب یب یبره هر ک   یسوال م ری اول خودش رو ز کنهیم یاحترام یب یباشه هر ک 

  اتیکه مردم بنا بر خلق ییمامسئول رفتارها ینیب یکنه . م یم تحرم  یاول خودش رو ب
نداره که به خاطرش   نویکس ارزش ا چ ی،ه الیخیب .  می ستیدن ن یخودشون بروز م یداخل

چقدر    شی. لبخند به لبم نشست حالم بهتر شده بود . حرف ها  یخاطرت رو مکدر کن 
 آرامش داشت .  

کردند و رفتند و من از رفتن   ی خدا حافظ لیو پروانه و آقا اسماع اوشی از شام الله و س بعد
گفت:   ن یجواد رو به مه میخواب شد  ی ایمح یخوشحال شدم . آخر شب وقت  یپروانه کل

؟ جواد   ی دی با خنده جواب داد: پس تو هم فهم نی نه ؟ مه هیجور هیپروانه خانوم  نیا یول
  نیه مهبعد به خواب رفت . رو ب ی ا قهیجابه جا شد و دق شیو سر جا ت باال انداخ  ی شانه ا

  حهیبه نظرت را یخونه . راست  میخواد زودتر برگرد   ی. دلم م نجامیماهه که ا هیگفتم: انگار 
خواد زودتر   یبگم ! منم دلم م ی: چنیکنه ؟ مه یکرد؟ تونست آقا فرهاد رو راض کاریچ

خود آدم  ی اما خونه  رن یگ  یم   لمونیتحو  یلی و خ  بهخو یلیخ نجای. هر چند ا  می برگرد
  نی بزرگتر ی نشه چون اونوقت تو یپدرش راض دوارمیکه ....... ام حهی. را هیا  گهید زیچ

: آره . جواد   نی؟ مه یکن یفکر م  ینجوریاش کرده . من: واقعا ا  یهمراه شی اشتباه زندگ 
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  دی ری. بگ دی زنی. چقدر حرف م گهی : بسه ددیخورد و نامفهوم نال شی سر جا یو تاب چیپ
  زیر  نیمن و مه  د؟ی به فکتون استراحت بد د ی خوا یهم نم ینصف شب گهید د یبخواب
زود به خواب رفت اما من   نی . مه می بخواب میکرد  یبه هم سع یسیو با گفتن ه م ید یخند

 او االن خواب بود ؟   یعن یپژمان بود  ِش یبرد دلم پ  یخوابم نم

کند : عه تو   یدارد رخت خواب ها را جمع م نیمه  دمیرا باز کردم د م ی که چشم ها  صبح
جنگل   میبر  دی امروز با روزیبهتره آخه طبق قرار د می ش  داری: آره زود بنی؟ مه  ی شد داری هم ب
چپ چپ نگاهم کرد . ادامه دادم :  نی. مه ادیکاش پروانه ن ی و گفتم : ا دمی کش ی. پوف

بره گردش   یشاک  شهیو و همآدِم غر غر   هیخواد با   یدلش م ی. ک  گهیگم د   یخب راست م
جداست خدا به داد   شیکه زندگ  اوشیکنن . س یزهر مار آدم م زویآدما همه چ نجوری؟ ا

  یآب  دی اومد تو هم با مژگان بر  یی: پاشو پاشو جواد که از دستشونیبرسه . مه لیآقا اسماع
که   یلیوسا ی همه  دمی د می دور سفره جمع شد کهصبحانه  ی . برا دیبه دست و روتون بزن

دِم در جمع شده بود . خانوم جون کنار سماور نشسته بود و   می قرار بود با خودمان ببر
داد رو به شوهرش گفت :   یو به دستشان م  ختیر یم ی همه چا یِ که برا نطوریهم

صبح    ۲ساعت  ا راحت ت التیخانوم خ  بهی؟ آقاجون: آره حب نی رو برداشت زی، همه چ یحاج
.   دیکرد یخب من رو هم خبر م  نی . جواد: شرمنده کرد می ا  مشغول بودبا پژمان و اکبر آق
  گرنشی گفت م ی: چرا ؟ خانوم جون: منی . پرو  ادی  یبچم پروانه نم  یخانوم جون: راست

سر دردا   نی لب زمزمه کردم : تا باشه از ا  ری داره. گل از گلم شکفت و ز دی عود کرده سردر شد
در  ی دخترم ؟ من هول شدم و چا یگفت یزیزد خانوم جون : چ می با آرنج به پهلو نی. مه
 نگفتم . یز یو به سرفه افتادم : نه نه چ  دیپر  م یگلو 

بود . دو طرف جاده پر   یبزرگ  یل یبودم جنگِل خ دهی ند کجای را  یهمه سرسبز نی به حال ا تا
آب روح   ن یدلنش ی داشت و صداکه وسط جنگل قرار  ی از درخت بود والبته کنار رود خانه ا

مژگان   یِ تنومند آنجا برا  ی از درخت ها  یکی یِ . آقا جون رو می اتراق کرد دیبخش یرا جال م
بست که البته به نام آن ها و به کام ما تمام شد .  همراه پژمان مشغول   تاب یو مرتض

هم دنبالمان   یمژگان و مرتض می که متوجه شد  می بود یآن همه سر سبز انیقدم زدن م
 آمده اند  
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جوجه ها را  نیو مه ن یپرو می برگشت  یوقت  میگم شوند با خودمان همراهشان کرد دمی ترس
 یمشغول آتش درست کردن بودند . باز هم نفس راحتبودند و مردها   دهی کش خیبه س
با   نیو مه  نیامان نداشتم اما پرو  شیاگر بود حتما از غرغر ها   ستی که پروانه ن دمیکش

 بر خورد کردند .  ییخوشرو

کرد ؛ طبق  یینانوا یِ جواد را راه ن یمه یگذشت .صبح وقت یاز برگشتنمان م یروز دو
خوام برم   یم گهیدو ساعت د  یکینه شد و گفت:  خا ی معمول تند و تند مشغول کارها

. اگر نه  میرو حاضر کنم تا با هم بر  یکه مژگان و مرتض ی ای  یزهره اگه تو هم م ی خونه 
.   امی یکردم و جواب دادم : نه منم م  ی تا برگردم . فکر ننبمو شتی برم پ یکه اونارم نم

 م یناهار برگرد  ی واسه   م ی: پس حاضر شو تا زود بر  نیمه

  دهیخر یهم سوغات  ی. مقدار می زهره راه افتاد ی آژانس خبر کرد و به سمت خانه   نیمه
فکر کردم :    زیدر آن مدت به همه چ قهیدق ۱۰ دی نبود شا ی ادیآورد راه زبود که آن ها را هم 

به  پروانه و  ی ها یکرد به بد قلق یرا روشن م  فمیبه کار نامه ام که فردا ، پس فردا تکل
کوچه چندان هم   نیکوچه بود . ا کی ی زهره انتها ی . خانه  حهیرا  مانا یب  ی اشک ها

 ینم گهیگفت: ممنون آقا ، د  یکرد م یآژانس خبر م نیکه مه ینبود اما هر سر ک یبار
.  خدا رو    می ر یگفت :دو قدم راه رو خودمون م ی. م  د یجا نگه دار نیداخل هم  دی خواد بر

واسه دور زدن و    میزار یخدا م ی بنده  نی ا ستکه کف د یواسه دو زار پول ادی  یخوش نم
  یمن دست مژگان و مرتض می شد  ادهی بشه طبق معمول سر کوچه پ ادیبرگشتن زحمتش ز
را که  یری سبد حص نیو کلوو مه  یرا که داخلش ترش یریسبد حص نی را گرفته بودم و مه

. زهره در    وردآ  یبود م دهیرا که از شمال خر یشانه و لوازم چوب و کلوچه و  یداخلش ترش
  ی بده که اومد  رتیگفت: خدا خ نیرو به مه یرا باز کرد و بعد از حال و احوال و روبوس 

. اما چه کنم که دستم به   ی ایکردم ب یباهات حرف زدم فکر نم یکه تلفن روزی راستش د
  ی ،عجله ا  گهی د دی . ببخش ریرو بگ نای: اول انیکه مزاحِم تو شدم . مه نهیا  ستی بند ن ییجا
کجاست؟ زهره : االن   حهی: را دمی تشکر کرد . پرس یگرفت و کل نی. زهره سبد را از مه دش

اونم قطع  ی  هیگر یِ صدا اد ی  یباباش م یسه روزه رفته اتاقش در روهم بسته فقط وقت
تازه   ییگلو   هی  دینیبنش دی ای ،ب دی ایشده ؟ زهره : ب یگه چ : چرا ؟ م دمیپرس ی. با نگران شهیم
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  یگفت: چ ختیر یم وانیدر ل ری که شربت خاک ش نطوریو زهره هم می ت. ما نشس دیکن
: ِد بگو  نی. مه  گهیشه د یم ینجور ی، آخر سر ا  دهی دختر ! حرف گوش نم نیبگم از دست ا 

من با فرها صحبت کنم  ؛ اصال  نکهی. زهره : قرار شد قبل از ا می شده جون به سر شد یچ
شد؟  زهره :   ی: خب ، چنینه؟! مه ا ی رن بذا ش ی هومن حاضرن پا پ ی خانواده  نمیبب
کنم . اصال تو   یکه اول من خانواده ام رو راض هیرفته به پسره گفته چه کار  حهی، را یچیه

از  ادیارن؟ اگه قبول کردن بگو مادرت ببذ شی خودت حاضرن پا پ ی خانواده  نی برو بب
  هیهمه جنجال نداره . هومنم رفته و قض نی ا گهید  نکهیا رهیبگ یوقت خواستگار هیمادرم 

و ادامه داد : اصال فکرش رو   دی شربت را سر کش وانیگذاشته . زهره ل ونی رو با مادرش در م
. چند روز   ی زود نی کردم که هومن بره و با خانواده اش صحبت کنه اونم به ا یهم نم

  دی جد ی پرده  هینشسته بودم و مشغول دوختن   ی اطیبعد از ظهر بود پشت چرخ خ شیپ
رو برداشت .   فونیرو صدا زدم رفت و آ  حهیاتاق خواب بودم که زنگ در رو زدن را یِ برا

خانومم . من که  هیاومد سمتم : گفت دخترِ حاج جان یبا ه حهیبود مادر؟ را یک  دمی پرس
خانوم ؟   هیداشت ؟ اصال کدوم حاج کاریگفتم: خب چ یتفاوت یاصال حواسم نبود با ب

  نییباال و پا  یاز خوشحال حهی! مادِر هومِن خانوم دکتر . رانبا حرص جواب داد: ماما حهیرا
حاال . مامان، با   ی دیاومد باهات صحبت کنه . د ی د ی. د ن یگفتم اونا راض ی دی : د دی پر یم

مثل مته مغزم رو  حهیرا  ی بچه گونه  ی ، نه ؟ . ذوق کردن ها گهی د یزن یبابا حرف م
  ی ها دنی پر  نیی باال پا نیا یِ ، جا  حهیرا گهیدزدم : بسه  ادیفر  اریاخت یکرد. ب یسوراخ م

رو فشار داد . گفتم:فعال   فونیآ  ی  زد و دکمه یجست حهیتو . را ادیب ی کرد یدر رو باز م یالک
نثارش کردم و   ی رم . چشم غره ا یکنم بعد م کی سالم و عل امی: بذار ب حهیبرو اتاقت . را 

 ادیدکتر . تنها بود تعارفش کردم ب انوم. اونم رفت . رفتم استقبال خ گهیتشر زدم : برو د
 ی چا  شی اصرار نکردم . برا گهیخوبه . منم د وونی ا ی جا رو نیگفت هم ومدیداخل . ن

و   یپا اون پا کرد و باالخره حرفش رو زد: مادرم از خوب نی رو خورد و ا شی آوردم . چا
  یدارن خوب فلط شونی. در جواب گفتم: ا  کننیم  فیتعر  شهیمتانت شما و خانوادتون هم

بگم حتما   ی م چه جوردون یبگم اصال نم یاز خودشونه . خانوم دکتر ادامه داد : واال چ
  ِش یدونم پ ی، واقعا نم گهی کرده . بچه ان د فی ماجرا رو براتون تعر  زِ یدخترخانومتون ر 
کنم .   یتا از شما معذرت خواه نجایکردن راستش امروز اومدم ا   یخودشون چه فکر
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راِه دختر شما سبز   یِ خانوم دکتر: پسرِ من حق نداشت جلو ؟یچ یِ برا  ت: معذردمی پرس
عاشقانه زود به دلشون   ی حرف ها نی  یخودم هم از همون جنسم . زنها احساساتبشه من 

کرده بود   له یشد هومن پ یم ی مخصوصا اگه کم سن و سال هم باشن . چند وقت نهیش یم
هاش رو با دختر خانومتون زده و اونم   گفت حرف ی. م یخواستگار  می براش بر دیکه با
  هیکرده که  یخودش چه فکر ِش یدونم پ یاصال نم  یو فقط مونده خواستگار هیراض

 گرفته . یمی تصم نیهمچ

کنه  البته سو تفاهم نشه    یاش رو خراب م ندهیبچه داره آ  نیو ا  هیجور  ن یا دی که د پدرش
شه نه . گفت: بله بله متوجه   یاش خراب م ندهیکه با دختر شما آ   ستین نی منظورم ا

صداش   نیخوا  یگفتم . م حهیرو به را یزی چ نیمنظورتون هستم . من خودمم بارها همچ
مطمئنم االن گوش  ستی ن یازین زمیدکتر: نه عز انوم؟ خ  دیکنم  خودتون بهش بگ

گفتم پدرش   یشنوه  بعد ادامه داد : آره داشتم م ی رو خودش م زی و همه چ  ستادهیوا
عموش   ی خانواده   ِش یبره هلند پ گهی کرده تا چند وقت د سیهومن رو راست و ر ی کارها 

هم   وفتهی  یمن م راز سر پس یهم عشق و عاشق ی نجوریو اونجا درسش رو ادامه بده ا 
 حهیرا دمی دفعه د هیبرفت .   دهیگفتن : از دل برود هر آنکه از د   می جاِن شما . از قد حهیرا

. نه  ختی ر ی صورت اشک م یکه به پهنا یدر حال  رونی از پشت در اومد ب یزخم ریمثل ش
گفت ؟ قبول کرد؟ خانوم دکتر رو به    ی: اونوقت هومن چ دی گذاشت و نه برداشت . پرس

ادامه داد : آره   حهیکردو گفت خدمتتون عرض نکردم ؟ بعد روبه را  حهیبه را ی من اشاره ا
  یخوام ول ی هم خوشحال شد من به مادرت هم گفتم از تِه دل ازتون معذرت م یکل زمیعز

 ی پسر بچه  هی  ی زود خاِم حرف ها نقدریکه ا ی دخترم قبول کن که خودت هم مقصر بود
  دی با خودش حرف بزنم خودش با دی : من با حهی. رادی با  ن: م حهی. را  ی شد  یرستانیدب
  ی اجازه ا نیهمچ هی گهیاون د یکنم ول یبگه . خانوم دکتر: من حالتو درک م  بِهم نارویا

  یحساب حه ی. من که اعصابم از دست را یات باش ندهینداره . تو هم بهتره به فکر درس و آ 
آخه   ی: ولحهیبرگرد اتاقت . را حهیرا گهیزدم : بسه د ادیبود سرش فر  ختهیبه هم ر

کنان از ما دور شد خانوم دکتر   هیگر   حهیاالن ، زود  و را نیممامان....... با تحکم گفتم : ه
؟ زهره : تو رو    ادی  یبر م ی: حاال از دست من چه کار دی پرس نیحرفش رو زد و رفت . مه

  ینبرده دلم نم ییبو  هیاز قض د حاال که فرها فتادهیکه ن یبکن آروم شه . اتفاق یکار هیخدا 
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اونو ندارم .   ی غر غر ها ی حوصله  گهیبدونه راستش د  یزی به بعدش هم چ نیخواد از ا
جان منم   حهیگفت: را   ومدین ییصدا یدر زد وقت ستادی ا حهیرفت و پشت در اتاق را نیمه

  آوردم یچوب  ی صندوق کوچولو هیو   ی؟ برات شونه چوب یدر رو باز کن  ی خوا ی، نم ییزندا
نداره که   نو یارزش ا یچیه یول یناراحت یلیدونم خ ی. م ری ازم بگ نارویال اقل در رو باز کن ا 

رفت که رفت به    زهیهمه غم و غصه تو دل خودش و خانواده اش بر  نیآدم به خاطرش ا 
اونور   لیتحص  ی که به وعده  ی آدم  نیهمچ هی. تو فکر کن   ده ی که به آخر نرس ایجهنم، دن

همه غصه خوردن داشته باشه.  خوب شد که   نی ره ارزش ا  یم ادشی  یآب عشق و عاشق
  ؟ی قول و قرارتون چ ریزد ز یو اون وقت م  نیکرد  یتموم شد . اگه ازدواج م زی االن همه چ

بفهمه . باالخره    زویبابات همه چ ی خوا یرفته نکنه م یاومده و نه خان یحاال که نه خان
د : تو هم برو و بعد آرام گفت:  شد . زهره به من اشاره کر  لداخ نیدر را باز کرد و مه حهیرا

رو تمومش   یمراسم عزا دار  نیهر چه زودتر ا دی و بهش بفهمون دیدو ره اش کن ییدو تا
رو گرفت و برد تا   یکه هست  نشده . بعد دست مژگان و مرتض ینیکنه تا اوضاع بدتر از ا

حرصم گرفته بود و هم دلم به حالش  حهیسرشان را گرم کند . هم از دست را یبا خوراک
عقلش را   یکس گوش نکرد و حداقل کم چی سوخت . لجم گرفته بود چون به حرف ه یم

  هیقض نی دلبسته شده بود و باور ا یلیسوخت چون خ  یم شیهم به کار نگرفت . دلم برا 
  تسرش را دس نیکرد و مه یم   هیبهار گر وارد اتاقش شدم مثل ابر یسخت بود وقت شی برا
  یخورم تا آخر عمرم ازدواج نم یگفت: قسم م هی با گر حهیرا داد  یم  ی و دلدار دیکش یم

بار   ی . بعدم برا ستنیجور ن هی : حاال همه که نیپسر رو ببرن . مه یکنم . مرده شور هر چ
رو    یتجرب ی رشته  ی خوا یگفت: م   یبه وقتش خوبه .مامانت م یگم  هر چ   یصدم م

خانوم دکتر   دی : خب پس از حاال بانیبا سر جواب مثبت داد مه حهی. آره ؟ را یانتخاب کن
متوجه نشه . بنده خدا   گهیکن بابات د یکار هیغم و غصه رو بذار کنار و  نی. ا  میصدات کن

 . خودت یخودت بندش بزن  کن یسع یدونم ول ینگرانته . قلبت شکسته م  یلیمامانت خ
  حهی. را می برات باش یکمک میتون ینم گهی کس د چی واگرنه  نه من نه غزل نه ه ی بخوا د یبا

کوچولو   ی ضربه  هی؟ خب با   دی بند زده غذا بخور ینیتو چ دیتون ی: شما م دینال هیبا گر 
وقت برام    چی ه اسیق نیحرف رو قبول ندارم . ا نی : نه، من اصال ا نیشکنه . مه  یدوباره م

مثل مغز   ی بزرگ  ستمیس هیآدمه که  هیگن ؛ متعلق به   یکه م یقلب و دل نی جالب نبوده ا
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  نهیدلت رو به هم وصله پ یجور هی  یتون یم ی کنه  . تو هم اگه خودت بخوا یکنترلش م
چشم و گوشت رو باز   ری که شکسته بود البته عبرت بگ ادین ادتی روز خودت هم  هیکه  یکن

با   حهیرا ؟ ی نکن متوجه حرفم شد یدلت رو شکونده زندگ  یکیغصه که  نی با ا یکن ول
پس چرا   ی . اگه متوجه شد  یگی: ِد آخه چرا دروغ م نی. مه ییجواب داد : آره زندا هیگر

   ؟ یکن یم هیهنوز گر

رو   هیقض دیجان پاشو اشکات رو پاک کن حاال اگه بابات بپرسه و مجبور ش  حهی: آره را گفتم
 حهیشه جمعش کرد . را ینم گهیشه که د  یداستان کشدار درست م هی  دیکن فی براش تعر
ما را از سر   نکهیا ی دانم برا یداد . نم لمان ی تحو ی زورک  ی را پاک کرد و لبخند شیاشک ها 

گذاشته بود بعد   ری تاث شیرو ن یمه ی واقعا حرف ها  نکهیا ایرا کرد  کار  نیخودش باز کند ا 
. در راه برگشت استرس کارنامه ام  می و بعد برگشت می زهره ماند ی خانه  یساعت  کیاز آن  

 یداشتم وقت  ی وقت گرفتن کارنامه بود عادت بد گریهوا به سراغم آمد  دو روز د  یب
رو کرد به من: حاال تو چته؟ باز   نیکندم . مه یم ا ر میشد دانه دانه موها یم ادیاسترسم ز 

دفعه    هیدونم   یمن: نم ؟ی کچل ش تی تا روز عروس ی خوا یبه جون موهات ؟ م ی افتاد
که  نطوری خونسرد هم یلیخ ن یمه  ؟یچ ارمیب ی د یاگه تجد  نینگران کارنامه ام شدم . مه

. من:    فتهیب م عق هدو سه ما  تی عروس یچیزد گفت: ه یآشپزخانه را تا م ی دستمال ها
خوب   یخواست  ی: م نیشده . مه  رید  یلیجاشم خ نیتا هم فتهینه دوست ندارم عقب ب

کردم اصال مگه  یشوخ ریگفت: به دل نگ  د ی را که د زانمی آو ی  افه ی. ق یدرس بخون
حاال تو استرس  بگم  ی: چنی؟ من: خوب؟ تو بگو افتضاح . مه ی امتحانات رو خوب نداد

. با  ی کار کرد  یو چ شهیم  یچ مینیهم صبر کن بب گهیشه . دو روز د یمعجزه م یریبگ
و   رمیخواست کارنامه ام را بگ ی اما دلم م دیکش یپژمان پر م  دنید ی هر روز دلم برا  نکهیا

  کی آمد در دستش  دنم یبعد با خبر خوش به سراغش بروم . غروب همان روز پژمان به د
  هیچ نی: دستت درد نکنه . ا دمیت بود بعد از حال و احوال آن را به سمتم گرفت. پرسپاک

به پاکت    ینگاه دی بخور د ی بشکن یبا مژگان و مرتض  دمیکم پسته شور خر  هی؟ پژمان : 
گفتم   ی استرس دار دمیهمه ؟ پژمان : د نیآخه ا ی انداختم و گفتم دستت درد نکنه وا

آقا پژمان هر   هشربت وارد شد و گفت: دستتون درد نکن  ینیبا س نی . مه یمشغول بش
ست . شربت را که  فهی. پژمان: نه بابا وظدیکن ی شرمنده مون م نجایا دی ای  یکه م یسر
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  دمیما چطوره ؟ من: تو رو که د ی گذاشت . پژمان: خانوم خانوما مانیتنها نی مه میخورد
دونم چرا استرس   ی ه بابا ، نممن: ن  ؟یضیمر  ؟ی خوب نبود ؟یچ یعنیخوب شدم . پژمان:  

غصه داره . من: آخه  نمیسرت . ا  ی خوب ندادم . پژمان: فدا ادیامتحانامو ز خهگرفتم آ
خوبه؟ با   دنتید  امیهر روز ب  یآورده باش ی دی دم اگه تجد یپژمان : قول م مون؟یعروس

. از   دیکه منتظرش بودم از راه رس  یتکان دادم باالخره روز  دیلبخند سرم را به عالمت تائ
. چهار  ردی بگ ل یآورده بودم کارنامه ام را تحو  دی که اگر تجد دی ایخواستم که همراهم ب نیمه
:   دمیشن  فونیخانوم را از آ  نی پرو  ی که صدا می شد َابانیخ یراه یبا مژگان و مرتض ییتا

باشد که  دهیار تازه فهم انداخت و انگ یطرف و آن طرفش را نگاه نیا نی . مه نی، مه نیمه
جون؟    نیپرو   هیخانوم : جانم ؟ چ نی پرو ی  نهرفت سمت دِر خا دی آ  یم فونیصدا از آ

بعد در    د؟ی از کجا فهم نی بابا ا  ی ؟ در دلم گفتم ا دی ر یکارنامه بگ دیر یم  ی: به سالمت نی پرو
بچه ها رو   نی : خب انی : آره اگه خدا بخواد . پرونیجواب خودم گفتم کار، کار پژمانه . مه

کنم تنها  یکنم ؟ جرات نم کارشونی: خب چنی؟ مه  نی کرد ریکجا دنبال خودتون اس
گفت:    نیح نیرا فشار داد و در باز شد در هم فونیآ  ی دکمه  نیبزارمشون . پرو 

.  ننی بب  انیکارتون گرفته بگو ب ی د یاکبر آقا دو سه تا س روزیدباال .   انیبفرستشون  ب
  خندهبا  نی معطل نکردند و رفتند داخل خانه مه دندی تا اسم کارتون را شن یمژگان و مرتض

: باشه   نی. پرو  ری بگ لشون یجان دستت درد نکنه .مهمونا اومدن باال تحو نیگفت: باشه پرو
 . د یخوب برگرد  ی به سالمت ان شاا... که با خبرا دی شما هم بر 

دفترِ مدرسه با   می دی رس یدلم نبود وقت ی سمت مدرسه دل تو می و رفت می پا تند کرد نیمه با
نشسته بودند . سالم دادم و رفتم   زشانیو ناظم پشت م  ریخانم مد   میداخل شد  نیمه

من: چهارم  ؟یم : چه کالسمن: بله خانم ناظ   ؟ی جلو . خانم ناظم : واسه کارنامه اومد
برگه ها دنبال کارنامه  ی که ال به ال نطوریهم ی بود یسال آخر ب. خانم ناظم : خ یانسان

حاضره واسه   گهیهم تا چند ماه د پلمتیگفت: اصل د دی پرس یگشت و اسمم را م یم
  یو نگاه رونی ب دیبرگه را کش کی کنه . بعد   یم تی موقت کفا نیکنکور و دانشگاه هم هم

کرد بعد سرش را آورد باال و به   جارا جا به  نکشی به آن انداخت چهره اش در هم شد و ع
  یکنکور دار گهی ماه د هی؟ کمتر از   ی واسه کنکور آماده ا یتو مطمئن نمی چشمانم زل زد  : بب

هم نگران شده بود   نیآوردم ؟ انگار مه ی دی : چطور مگه ؟ تجد دمی پرس یها ! با نگران



 در کنار تو

 
117 

 

به   ینگاه وباره کرد . خانم ناظم د کی جلو آمد و خودش را به من نزد یچند قدمچون 
 !         ستای وضع درس خوندن ن  نیدختر جون ا یکارنامه انداخت : ول 

  شون یزن داداشم همراهم هست کارنامه ام رو به ا  ستین ی: مشکلدمی نال ی دینا ام با
را باال و   شی ابرو ی تا کی خانم ناظم   : حاال خانوم چند تاست ؟ دمی. بعد پرس دیبد   لیتحو
خانوم . خانم ناظم که   گهید ی د ی چند تاست؟ من: تجد ی: چدی داد و پرس نیی را پا یکی آن 

؟    یهم آورده باش ی دی خواست تجد یزد : نکنه دلت م ادی فر بایشده بود تقر  یانگار عصبان
ده به دانشگاه . اونوقت حرف از   یم ی ورود ینمونه ست هر  سال کل ی مدرسه  هی نجایا

  یم دی. بع ۱۲/۵اما خجالت آوره که بگم با معدل  ی . نه جانم قبول شد یزن یم ی دی تجد
 یدانستم چه کار کنم . ب  ینم ی. از خوشحال ی ر یبگ  ی ا جهیدونم امسال واسه کنکور نت

تشکر کردم .  یو کارنامه ام را از دست خانم ناظم گرفتم و کل دمیو هورا کش دمی پر اریاخت
کارها را نکنم . اما من دست   ن یکه ا دیکش یمقنعه ام را م ی هم همه اش گوشه  نیمه

  م یبه من اما من برا  یبه هم انداختند و بعد نگاه ینگاه و ناظم  ری خودم نبود . خانم مد
به سمت    نیکردم و با مه یرا امضا کردم خدا حافظ یدفتر نکهیمهم نبود بعد از ا  زیچ چیه

  نیرو قاب کنم . مه پلممیخوام د یم می قاب بخر هی   می بر دیبا  نی. من: مه میخانه راه افتاد 
معدل قاب کردن   نی و ا  پلمید  نی ا گهید یول یچپ چپ نگاهم کرد : حاال درسته خوشحال

.  یدار ی بود روم نشد قابش کنم حاال تو چه دل خجسته ا   ۱۷ سانسمینداره . من معدل ل
 یبود که م  نینه . مهم ا ای شد    یمدرک قاب م  نیغ شدم اما مهم نبود که ااز حرفش دم

پژمان   ی خوام برم مغازه  یمن م ن،ی. من: مه می ندازیرا راه ب یسور و سات عروس  می توانست
 ؟ ی ایتو هم م

انداختم : تو ذوقم نزن   نیی؟ سرم را پا ی شاهکارت رو  نشونش بد ی خوا ی، م هی: چنیمه
نداره .  ی جواد بهانه ا گهی حاال د یدارم ول ی دی کردم چند تا تجد  یبه خدا فکر م  نیمه
 زودتر برگردم   دی. خودت برو، بچه ها تنهان من با ری: باشه حاال به دل نگنیمه

به   یراه نگاه نیپژمان . ب ی جدا شدم و رفتم مغازه  نیرو خوردن . از مه نیاالن مغز پرو  تا
بود   ۱۲،  ۱۰نمراتم   ی افتضاح بود همه  یلیگفت . خ یراست م نیکار نامه ام انداختم . مه

و فقط   ندیدادم پژمان کار نامه ام را نب حیانداخت . ترج یاما هر چه که بود  کارم را راه م
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  زشی. پژمان پشت م  دمیبه داخل کش  یمغازه سرک  رونیرا به او بدهم . از ب می خبر قبول
. پژمان:   ینشسته بود و سخت مشغول بود. جلو رفتم : سالاااام آقا پژمان گل ، خسته نباش 

پژمان :   ؟ی دی ! من: آره از کجا فهمایخوش اومد  ی ، با خبرا یماهت زندگ  ی سالم به رو
  ی رو تو یات نگاه کنه خوشحال افهیخواد هر کس به ق ینم ی ادی هوش ز زایچ ن یا دنیفهم

.  م یباش مون یبه فکر عروس دی با گهی. د ی . من: آره درست متوجه شد نهیب  یهره ات مچ
  نهی؟ پژمان : نه مهم ا ینیکارنامه ام رو بب ی خوا  ی تو نم یشرط جواد هم اجرا شد . راست

.   ۱۰ ای یگرفت  ۲۰که مثال از درس فلسفه  نهک  یم ی حاال چه فرق ی دیکه تو به مراد دلت رس
؟ من: نه ،نه ،نه    پژمان:   ی کنکور شرکت کن ی خوا ی؟ نم  یرو گرفت مت یحاال واقعا تصم

وقت از    چیمن ه  یچ ی برا   ی؟ من: نه بابا عصبان یش یم یباشه ، باشه حاال چرا عصبان
خوشحال شدم   ونقدرقبول شدم ا دمیکه فهم ی شم . ا ون لحظه ا  ینم  یدست تو عصبان

گه . پژمان: تا   یچه م نهیافتضاح رو بب ی نمره ها نی نکردم اگه جواد ا فکر  نیکه اصال به ا
نذاشته بود درسته؟ من آره راست   یدونم  جواد واسه نمراتت شرط  یکه من م ییاونجا

بده و   جوادرو به  تی. االنم زودتر برو خبر قبول اریاما واگر ن گهیاما ....... پژمان : د یگ یم
 .  آماده شون کن یعروس ی برا 

رو به جواد گفت:   نیبرگردد مه ییشد به نانوا  یجواد داشت حاضر م یاز ظهر وقت بعد
  ری: خ نی ؟! مه  ییهویشد   ی، حاال چ   رهی. جواد: خ می باش یبه فکر عروس دی کم کم با گهید

بابا شرط و شروط  ی : انیشده ؟ مه  ی. الوعده وفا ! جواد: چ ستین ییهو ی  یکه هست ول
شد؟ کارنامه  ی! جواد : آها آها خب ،چ گهی پلم گرفتن غزل دیرفت ؟! د ادتیخودت هم  

از اتاق جواب دادم: بله  ؟ی، قبول شد . جواد : غزل ، آبج  گهی : آره دن یاش رو گرفت؟ مه
 ؟ من: چشم ،داداش . ی کار کرد یچ نم یبب اریداداش ؟ جواد : ور دار اون کارنامه ات رو ب

داداش . جواد ، کار نامه ام را مقابلش   دی فرمائ:ب شیرو  ی کارنامه را آوردم و گذاشتم جلو
تکان داد : َبه َبه ، َبه َبه . سرش را از   یبه آن انداخت و به حالت تاسف سر یگرفت و نگاه

بابا   ی : ان یرو ترش کرده بود . مه یحساب ه؟یچ نا یکاغذ برداشت و رو به من گفت: ا  ی رو
.  اریبهونه ن گهی . د پلمید نمیا  یواستخ یم پلمی. د ی جواد آقا شرط معدل که نذاشته بود

:  دیکش ش ی موها ی ال ی؟ جواد دست  یعروس خیتار نی واسه تع انیخانوم بگم ب نیبه پرو 
برود . رو به  نی پرو ی چادرش را سر کرد تا به خانه  نی. عصر همان روز مه انیبگو ، بگو ب
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 ی خانوم خبر بدم که ما برا نیزل تو مراقب بچه ها باش تا من برم به پرو من گفت: غ
: حاال چه شور  نی؟ مه  میبه زهره و زمانه خبر بد  یکِ  ی. من: باشه ، ول م یآماده ا   یعروس
؟ بعد که برگشتم    گنیم یچ  ایاصل کار  نمیورت داشته . عجله نکن بذار اول بب ینیحس

 اط یاز ح ی که گوشه ا یکه رفت اول رفتم سراغ مژگان و مرتض نی. مه میکن یاونارم خبر م
  یکه از بابتشان راحت شد رفتم اتاق مشترکم با بچه ها . نگاه المیبودند . خ ی باز شغولم

از   حهیرا ی را که آن روز با حرف ها یبه دورو برم انداختم و رفتم سراغ قفسه کتابها . کارتون
ه بودم را از کمد در آوردم و فاتحانه کتاب ها را  شد مان یجمع کردن کتاب ها داخلش پش

گرفت هر جا که حوصله ام   یکردم خنده ام م یاز آن ها را که باز م ی. بعض دمیداخلش چ
از کتاب    ی رفت اسم پژمان را در صفحه ا یبه نظر خودم کشدار معلم سر م ی از حرف ها

  شانی عروس کیه نزدک  یکردم بر عکس دختران  یم نشینوشتم و با گل و بلبل تز  یم
و   ی مجرد  ادیو   شانیکنون تی مو قطع دلتنگ کبارهی کند و به  یهندوستان م ادی لشان یف

کند من   یم  تشان ی و اوهامش اذ   االتیدخترانه و خ ی ایترکش کنند و دن دی با گر یکه د یاتاق
بود .   یدلتنگ نی که نداشتم هم یآنقدر عشق پژمان وجودم را پر کرده بود که تنها احساس

 یدلش م  یاز شدت دلتنگ شی عروس ی کرد : دمدمها یم فیتعر  کباریاست زهره  ادمیمثال 
  ی لیخ ستی پدر و مادرش ن ی دختر خانه   گرید نکهیرا به هم بزند و فکر ا یخواست عروس

و بعد برگردم   امیمثل مهمون ب دی با گه ید نکهی: فکر اگفتیزمانه که م  ایداد .  یآزارش م
  ن. اما م نطوریهم هم نیمه  ایکرد  یام م وونهی که از اون به بعد اونجا خونمه د ییجا

در  یجز خوشحال یحس چی شده بودم که ه رینبودم با عشق پژمان چنان تسخ  نطوریا
شوم خوشحال هم بودم . در  یخودم م  ی خانم خانه  نکهیکردم . تازه از ا  یوجودم حس نم

مرا به خودم آورد به سرعت خودم را به   یمرتض غیج ی خوردم که صدا  یافکار غوطه م نیا
  می شده؟  عمه  فدات بشه . نگاش کن چه اشک ی: چ کردمرا بغل  یرساندم . مرتض اط یح
و  یق جواب داد: نه .کالفه  از مژگان که عصبانبا هق ه یمرتض ن؟یزم ی ! خورد  زه یر یم

، حرفمو   ر یدرد گرفته؟ مژگان: نه خ شییشده؟ جا   ی: چدمی بود پرس ستادهی دست به کمر ا
آخه چرا ؟ مژگان: آخه عمه ،   ؟ ؟ اونم داداشتو  شی زد ؟ی گوش نداد ؛ منم زدمش . من: چ

.    ادینم نیزم  فتیتو هم آخ بگو ب کشمی؛ من تو رو م یتفنگ باز ایگم ب یبهش م یهر چ
کنه . من: حاال چون   یم ی کنه و باهاش حباب باز یظرف کف درست م هیهمه اش تو 
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ببوسش و از دلش   ایب ی دست روش بلند کرد نمینب گهی د ش؟یبزن د یحرفتو گوش نکرده  با
رد . ک  یم  هیهمچنان گر  یبود و مرتض ستادهیا نهی. زود باش . مژگان دست به س اریدر ب

هم برگشت . با ذوق رفتم سمتش :   ن یبر قرار شد مه نشان یکه صلح ب قهیبعد از چند دق
  هی، قض یچ یآورد گفت: ه یکه چادرش را از سر در م نطوریهم نیگفت؟ مه  یشد؟ چ یچ

 انیذوق کردو همونجا با مادرش تماس گرفت گفت: که ب اونمخانوم گفتم .  نیرو به پرو 
  یگفته راهشون دوره نم نکهیگفت؟ مثل ا  ی. خب مادرش چ یعروس خیتار  نی واسه تع
  هیناراحت نشو و بق ی و ادامه داد: حاال زود  دیخند  نی . مه زانی. دمغ شدم و آو  انیتونن ب

از قول مادرش گفت: راهشون   یخانوم بعد از قطع تماس تلفن نیاش رو گوش بده پرو
خانوم جون و   یِ ه . حاال شب منو اکبر آقا جاباشه بهتر وری اگه شهر یول ان یتونن ب یدوره نم

. گفتم: چقدر خوب ، تا  می رو مشخص کن یقطع  خیخدمتتون تا تار  می ای  یآقا جون م
و   نه. پاشم به زهره و زما حانهیر ی: چه خوب شد گفتنیهم اومده . مه حانهیر وری شهر

وع کرد به گرفتن  هم خبر بدم . بعد رفت سراغ تلفن و دفتر چه تلفنش را آورد و شر رج یا
را گرفت که   رج یا ی خانه  ی شماره اول به زهره خبر داد بعد به زمانه سر آخر هم شماره  

خوبه؟          _   رج ی _ آقا ا             ؟ی جان خوب دی را برداشت . سالم ناه یگوش دیناه
._             میغزل رو مشخص کن یعروس  خی تار می خوا ی م نجایا دی ایبگم امشب ب ممزاحم شد

  ی._         سالم برسون خدا حافظ . و گوش   دیدون  یو صالح م دیباشه پس هر جور را حت
  ی: زهره و زمانه آره ولنیمه ان؟ی  یشد؟ م ی: چ دم ی پرس ی کنجکاو ی را گذاشت . من از رو 

  یم رید  می ایتا ما ب گهید ادی یخسته و کوفته از سر کار م رج ی : اتبهونه آورد و گف دیناه
را   نیا نی . مه دیمبارک باشه خبرش رو به ما هم بد  دی رو که انتخاب کرد یشه  .هر روز
.   ندیباال انداخت و رفت آشپزخانه تا تدارک شام را بب ی شانه ا دیناه ی تفاوت یگفت و از ب

جواب دادم :  ؟ی ستیناقال  دلتنگ ن نمی: ببدی رسپ  دیرس یم شیکه به کارها نطوریهم
  ی؟ من: ِعه چه جالب وقت یر  یما  م ش یاز پ گهیتا چند وقت د  نکهی: انی؟ مه یدلتنِگ چ
چرا اکثر    نکهیکردم و ا یفکر م  نیداشتم به هم  قایخانوم دق نی پرو ی خونه  ی رفته بود
من : چرا    ؟یستیتو ن یعنی : دی پرس طنتیبا ش ن یشن؟ مه یوقتا دلتنگ م نجوریدخترا ا

اگه مادرت بود   دی شا یمعرفت یب یلیخ ی. ول  یگ ی: آره ، تو که راست منیهستم . مه
  دهیاز مادرم زحمتم رو نکش شتری.......... حرفش را قطع کردم : نه نه اشتباه نکن . تو اگه ب
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مثل   اام یستیاز من بزرگ تر ن شتر یده دوازده سال ب نکهیبا ا ی دیکمتر هم نکش  یباش
  یکس برام نم چی تو رو ه ی که خواهرام در حقم نکردن . جا یکار ی دیجورم رو کشمادرم 

غصه و  گهید د یجد  یزندگ  هیحرف رو نزن . اما خب به نظرم شروع   نی ا گهی. د ره یگ
زدو با   یچشمک نیدل بست . مه یزی به چ دی محِل گذره نبا گهید نهیهم اینداره دن یدلتنگ

: باشه  نیکردم و جواب دادم : آره مطمئنم . مه ی؟ فکر ی؟ مطمئن یچی : به هدی پرس یرک یز
 ، قبول  

به استقبالش   نیبرگشت خانه . مه ینیری و ش  وهیشام جواد با چند مدل م ی ها کی نزد شب
و   م ی ها را شست وهیو م  می کرد . شام خورد ف یاش تعر  یقگیاز خوش سل یرفت و کل

هم آمده   حه یآمدند.  را  شانیو شوهر و بچه ها و کم کم زهره و زمانه  م ید یها را چ ینیریش
اش را به دست آورده بود . بعد از   هیبهتر شده و روح یکم لشبود حا دا ی بود از چهره اش پ

 ی بلند شد که برود چا یزبانی به رسم م نیمه میسالم و حال و احوال همه دور هم نشست 
. بعد   یاری. خانواده پژمان که اومدن م  نی بش ایخواد ، االن ب ی. زمانه نگذاشت : نم اوردیب
 ن؟ ی خبر داد رج ی به ا نمی: بب دیپا و آن پا کردو رو به جواد پرس نیا

 نیبه مه ی و بعد نگاه پرسش گرانه ا نهیزحمتها گردن مه نیدونم واال ، ا  یجواد: نم  
هتر،  شد : ب ی. زمانه حرص ان یتونن ب یگفت: نم  دی: آره خبر دارم اما ناه نیانداخت. مه
رو داشت    دی ناه ی افاده ها ی حوصله   یتعجب داشت . خوب شد . ک   ومدن ی یاصال اگه م

و دار زنگ به صدا   ری گ نیحرص نخور . در هم یآبج  گهی. زهره حرفش را قطع کرد . بسه د
خانوم و شوهرش و پژمان   نی و دکمه را فشار داد* پرو فونیآ یِ در آمد و جواد رفت پا

نبود هر بار که   یتکرار می وقت برا چی ه دنشیپژمان گل از گلم شکفت . د دنیبودند . با د 
خانوم سر   نی و پرو می نشست  یمعمول همگ تانگار بار اولم بود بعد از تعارفا دمشید یم

 صحبت را باز کرد و گفت: 

 میاسم رو اون موقع بر گزار کنداد مر شنهادیشعباِن خانوم جون پ ی   مهین وری شهر  اواسط
به زهره و زمانه انداخت و گفت: از نظر من   ی . جواد نگاه دیالبته اگه شما موافق باش

هم خوبه . اکبر آقا: حاج خانوم و حاج آقا گفتن به خدمتتون عرض   یل ی. خ ستین یمشکل
  میش  یون مبهتره و ممنونت  یلیخ می ری بابل بگ  ی از تاالرها یکی کنم که اگه مراسم رو تو 
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اومدن براشون سخته حاال باز هم نظر شما   نجایاونجان و ا  لیفک و فام ی چون همه 
زمانه حق به  نباریتاالر خوب سراغ دارم . ا هیجا  نیکه من هم دیشرطه . اگه قبول ندار
بابل فکر   انی ما چطور ب لیفک و فام  نوقتخانوم و گفت: آخه او نی جانب رو کرد به پرو 

وسط حرفشان  :   دی . جواد پر دی اکبر آقا : گفتم که ، هر جور صالح بدون ن؟یاونجا رو نکرد
سه چهار تا خانواده    تیو نها  م ی. خودمون ستین ادی تعداد ما که ز ریزمانه سخت نگ یآبج
آقا  به اکبر آقا : باشه اکبر  کردحرفش را خورد و رو  یتازه اگر .......... جواد باق گهید ی 

دست به   زی خانوم گفت: پس مبارک باشه ان شاا ... انگار همه چ نیهمون جا خوبه . پرو
آن جمع  انیدست هم داده بود تا من زودتر شب و روزم را کنار پژمان بگذرانم . در م

. مهمان ها   ستلبانم نقش ب  ی از تِه دل رو ی نگاهم به نگاه براِق پژمان گره خورد و لبخند
گن   ی. آخه اونا م یکن یپر روشون م یلیشروع کرد: داداش جواد ، شمام خ  که رفتند زمانه

وسط ؟   نی ا  یگن . پس ما چ  یخو دشون م یواسه راحت میرو تو شمال برگزار کن یعروس
. خودمون   میکه دعوتش کن میدار  ویها . ما مگه ک  یری گ ی! سخت م یآبج ی جواد: ا

را   بشیهم هست؟ زمانه ساکت شد و با حرص س ی ا گهی . مگه کس دگهیم دی خواهر برادر
 گاز زد .

جواد آماده بود . آقا جون هم در رهن کردن خانه کمکمان   ی خانه  نی زم ریام در ز هیزیجه
 ی پژمان گذاشت . دوست نداشتم صاحبخانه ا اریخانه را در اخت شی پول پ شتریکرد و ب

  کی.   مید یرا پسند  ی باالخره خانه ا  تا می با پژمان آنقدر گشت نیهم ی سرمان باشد برا ی باال
هفته   کی هم مناسب بود . قرار شد   متش یداشت و البته ق یکوچک اط یطبقه بود و ح
 . مینیو بچ  می ام را ببر هیزیجه یمانده به عروس

هفته زودتر به آنجا   کیشود  یجون خواسته بود چون مراسم در شمال بر گزار م خانوم
مادر  ی هفته خونه   هیشه   ی. زهره و زمانه قبول نکردند و گفتند : ما رو مون نم می برو

  ی معلوم بود .جواد گفت: آره اصال برا  فشیهم که تکل رج ی. ا  میو بخواب  میشوهرت بخور 
خان داداش .  یکه خودت پخت هیآش نی؟ زمانه: ا  می ه هفته بمونیاونجا و  می بر  دی با یچ

  یلیما که فام یجا برگزار بشه گفت ن یهم یذار جشن عروسگفتم ب ی اون روز که بهت م
بابا ، زمانه    ی شن . زهره : ا یپر رو م . خب معلومه که اونام  میدعوتشون کن میبخوا   میندار
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اونجا حاال   م یبر  ی نزدن  . دعوتمون کردن چند روز ی ؟ بندگان خدا که حرف بد  هیپر رو چ
  شونیرو به حساب پرو گ هیجداست . آدم که لطف بق ی مسئله  هیخودمون سختمونه اون 

هفته   هی تونم   یراستش نم ی ذاره . جواد: آره زمانه منم  نظر زهره رو قبول دارم . ول ینم
تونم تنها بفرستم بره .  ینم هکردو ادامه داد : غزل رو هم ک  یکنم . فکر لیرو تعط یینونوا

که معلوم نبود چشم غره   ی: خب خودتم باهاش برو بزارش و بعد برگرد . جواد نگاهنیهم
با   ایکه تنها بره   ستیراه ن ی تو ش یانداخت : من که منظورم همراه نی سوال به مه ایست  

به   یکه دستمال یدر حال نیکه دوست ندارم غزل اونجا تنها بمونه . مه نهیمن.  منظورم ا
کرد گفت:    یو فنجان ها را آماده م د یکش یرا دستمال م ی چا یِ نیدست داشت و داخل س

 ی دوهفته  یکیتا   می نخوا می بخوا گهید نای. ا ی دار یبابا آقا جواد شمام چه تعصبات ی ا
همراهشون   ی خوا یرن . اون وقتم م یخودشون . تنها م م یرن سر خونه زندگ  یم گهید
کنه ؟ االنم عقدن ، زن و شوهرن   یم یکنه . زهره : چه فرق یموقع فرق م  نجواد: او ؟ یبر

دونفرِ به نظر من که همون موقع که  وندیپ ِی شاد یِ برا ی رسم برا  هیجشن هم   نی.  ا
کرد و گفت: نه، با پژمان   یره غزل رو هم همراهش بفرست بره.  جواد فکر یپژمان داره م

؟   کاری هفته تنها بره اونجا چ هی.  برمش ینه . پژمان که رفت دو سه روز بعد خودم م
خواد   یهفته قبل که نم هی.  گه ی د هیاونم روز عروس شگاههی آرا هیکه انجام شده .   دهایخر

؟    می توانستم بگو ی؟ من هم جز نظر مثبت چه م یبعد رو کرد به من: نه آبج  شگاهیبره آرا
  نمانیرا برداشت و آمد ب ی چا ینیو س دیکش  یپوف نیکردم. مه دیی با سر حرفش را تا

خواست طبق گفته   یگرداند . جواد که رفت مجلس زنانه شد . زهره : غزل جون ، دلت م
قبل از   ؟ یواقعا حرف جواد رو قبول دار ای  ؟یهفته زودتر  اونجا باش  هیمادر شوهرت  ی 
ن  او شهبا  یبدهم زمانه گفت : معلومه که حرف جواد رو قبول داره هر چ یمن جواب نکهیا

به   ینگاه  نی حرفش رو قبول داشته باشه . مه دم یکرده با  یبراش پدر ارشهیصاحب اخت
  یدستم را به گرم نیانداختم . مه نیی و سرم را پا دمی زد . خند یمن انداخت و چشمک

تونه اما   ی نم یکس گهی. کنار پژمان . د یخودت ی موقع ها خونه  نیا گهی فشرد : چند روز د
 . اره یواگر ب

گرفتند و با   یرا به مسخره م زیکه تا آن موقع ساکت بودند و همه چ حهیو را حانهیر
با هم   کدفعهی شدند سکوت را شکستند و  یمن م ی شکلک در آوردنشان باعث خنده 
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 حانهیبزرگه . ر ی: تو بگو آبجحهی. را دندی به هم انداختند و خند  یگفتند آره بابا . بعد نگاه
چند روز رو با ما باش . گفتم: آره اصال  نیخاله کوچولو ا رهصاف کردو گفت: آ ییگلو 

زن   گهیبعدش من د می چند روز رو با هم باش نیا  میتون یم حانهیبهتره به قول ر ینجوریا
 شم و وقت سر خاروندن ندارم . زهره آمد بغلم کرد: فدات بشم زِن خونه!              یخونه م

:   یخداحافظ ی زم رفتن کردند . پژمان آمده بود براخانوم ع نی سه روز بعد پژمان و پرو دو
اما داداش  امیگفتم : من که از خدامه همراهت ب  ؟ی ایب ی خوا ینم یمطمئن   یخب ، زندگ 

دلم خانوم   زی : خب عز دیکش ش ی موها ی . پژمان دستش را البه ال یشناس یجواد رو که م
بهتون بد گذشت ؟ من: آره   نیکه اومد  ی اون سر نمی. بب دی ایب  همبا  یجون که گفت همگ 

هم خوش گذشت . منتها کارو بارشون   یلی؟ خ  یچ ی دونم فدات شم ، نه بابا بد برا یم
چند روزم بمونم و   نیا حانه یده که بخوان چند روز اونجا بمونن به قول ر  یاجازه نم

هر جور به  اما،  یخواست همراهم باش یکنم . پژمان : هر چند دلم م یباهاشون ط  ی مجرد
: سالم آقا   اط یشد خانه مان مانده بود ؛ آمد داخل ح  یم یکه دو سه روز حانهیصالحته . ر

: به لطف شما ، ممنون . آقا   حانهیخانوم ، حالتون خوبه ؟ ر حانهیپژمان . پژمان : سالم ر
ماِل   گهیباشه . بعدش د  اخاله کوچولو فقط ماِل م نیچند روزم ا  نی ا دی پژمان اجازه بد

کردم .  یداشتم رفع زحمت م   گهی. د نیدار اری. پژمان: اخت می به کارش ندار یخودتون کار
آدم از   گه،ی حق با شماست د  ؟ی چ یِ . پژمان: ناراحت برا دای: تو رو خدا ناراحت نش حانهیر

که  حهیشه . فعال با اجازه خداحافظ . پژمان رفت و را ینم ریفرشته س  نیمصاحبت با ا 
گفت: اون فرشته رو بردار   حانهی به ر  یبود . خودش را به ما رساند و به شوخ  ستادهیگوش ا 

زانو زد و گفت: فرشته   می جلو ی . بعد هم به حالت مسخره ا  نمیخوام باالشو بب یتو ، م اریب
  کرد حهینثار را یپس گردن کی   حانهی؟ ر یکن یه ممن دو تا آرزو دارم برام برآورد ی  بایز ی 

نکن . بعد رو به من گفت: خوش به   تیخاله رو اذ   نقدرمی: پاشو ، پاشو خودتو جمع کن . ا
 دوِست داره .  یلی حالت غزل خ

  یسمت بابل . اما زمانه از اول ط  میشدند که برو  یرا ض  یروز مانده بود به مراسم همگ دو
هم با او موافق بودند . بعد   ه ی. بق می ری هتل بگ دی و با دی آ  یمادر پژمان نم ی کرد که خانه 

راست   کی  یو قرار شد شِب عروس  امدیهمراهمان ن رج ی. ا می د یاز چهار ساعت باالخره رس
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که بزرگ   می کرد هیکرا ی ما آن ها بودند . خانه ا  ی  بهی. انگار تنها مهمان غر  ندیا یبه تاالر ب
  کی هم  کش ی بود نزد ییخوب و با صفا ی همه مان جا داشته باشد . خانه  ی و برا  باشد

که  ی خانوم آمدند خانه ا نی امامزاده بود . بعد از ظهر آن روز پژمان و خانوم جون و پرو
اونجا   ی؟ خونه به اون بزرگ   نیکه کرد هیچه کار  نی : آخه اجونکرده بودم.خانوم  هیکرا

.   ادهیعده مون ز  یول نی؟ زهره : شما لطف دار  نیکرد  هیخونه کرا  نجایافتاده اونوقت شما ا 
بهتره .   می ما مزاحم نش گهیرفت و آمد هست د ی و خونتون به حد کاف هیبعدم االن عروس

برگزار   نجایرو ا یجون : من نگفتم عروس نوم. خا می خودمون راحت تر ینطوریدر ضمن ا
شد .   یاجبار قِ ی. زمانه: نه حاج خانوم درد سر کدومه ؟ توف نیفتیکه شما به درد سر ب میکن
.  د ی: آره شما خودتونو ناراحت نکننیگذره . مه یخوش م یلیواقعا بهشته به ما که خ نجایا

گفت: الاقل عروس گلم، تو   جون. خانوم  میش یمزاحمتون م  یان شاا... جمعه شب همگ
  یدست شیکه پژمان پ  د یبگو  یز ی ف و آن طرفم را نگاه کردم . جواد آمد چطر نی. ا  میبر  ایب

نگفت و   ی زیچ گریکرد : خانوم جون اجازه بده فعال کنار خانواده اش بمونه . خانوم جون د 
 قهیاگه سل  زمی عز قطخانوم رو به من گفت: ف نی کردم . پرو یمن با نگاهم از پژمان قدر دان

دنبالت   میا ی  یکه جمعه صبح م می خوب برات وقت گرفت شگاهِ ی آرا هیاز  یما رو قبول دار ی 
 .دی و عکس بنداز هیآتل دی حاضرت کنه که بعدش بر ۴اونجا . قرار شده تا ساعت   میتا بر 

                             ** 

  یبحث م حهیرا  و حانهی. ر دی از راه رس دمیکش یهمه انتظارش را م  ن ی که ا یروز باالخره
: چرا دوتا تون  دمیکوتاه آمد . پرس حانهیآخر سر ر  ندیا یکردند که کدامشان همراهم ب

؟ با خنده گفتم : نه ، چه  یدونفر همراه داشته باش ستی : آخه زشت نحانهی ر د؟یاینم
 ی . از آن طرف پسرها گهی د  دینینش یجا م هیآروم    دیکن کاری چ دیخوا ی؟ مگه م  یزشت

.   ؟ی ما رو هم ببر شهیم یما کردند : خاله ، چ یِ هم خودشان را قاط  ن ی زمانه آرمان و آرم
باال داد و   یی. ابرو دی چطوره؟ زمانه سر رس  می با هم بر  یهمگ دی خوا ی، اصال م  یچیمن: ه

. زمانه  گاهش یآرا  انیخوان ب یهم م نی و آرم  آرمانخاله ،  یچی: هحهیشده ؟ را ی: چ دی پرس
بابا ،   میکرد ی؟ آرمان : شوخ د ی کش یدستش را به کمر زد و رو به آن دو گفت: خجالت نم

 رو گذاشتن رو سرشون !  نجا یا  حانهیو ر حهیرا
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: سالم آقا جواد . جواد: سالااااام  دی پژمان به گوش رس ی که صدا م یبحث ها بود نیهم در
! پژمان : اومدم دنبال غزل . جواد : غزل ، غزل جان ،   ی ماِه شاداماد  خوش اومد ی به رو

 آقا پژمان اومده زود باش .

خانوم گِل ما رو   نی . پژمان: خانوما ممنون ازتون که ا می شد نی سوار ماش حانهیو ر  حهیرا با
 .  فمونهی: وظ حانهی . ر نیذار یتنها نم

با آرنج   حهیبود . را  رونشیمجلل تر از ب یلیقرار داشت و داخلش خ ی کی ش ی جا شگاهیآرا
به استقبالمان   شگری!    خانم آرا  ایدار ی ا قهی: خاله، عجب خواهر شوهر با سل می زد به پهلو

  انی: معموال عروسا خودشون م شگری؟ گفتم: من . آرا دی آمد : خب عروس خانوم کدومتون
  قهینداره خوشبختانه خواهر شوهرتون خانوم خوش سل بی. اما ع شگاهیراانتخاب آ ی برا

داخلش   یکه چند تا صندل یرو انتخاب کردن بعد مرا برد به سالن ییهستن و خوب جا ی ا
  یتآن ها هم عروسند وق  دمی ها نشسته بودند که بعد فهم یآن صندل  ی بود و چند نفر رو

بغلم   یهم نوبت حانهیو ر حهیشده بودم . را نگکارم تمام شد خودم را نشناختم . چقدر قش
لباس عروس بود . با کمک   دن یرفتند . حاال نوبت پوش ی کردند و قربان صدقه ام م یم
زدم و خودم را برانداز کردم . قند در  یچرخ  نهیآ ی لباس را تنم کردم و جلو حانهیو ر حهیرا

قربان صدقه ام رفت :   حانهی لبم نقش بست . ر   ی رو ی نا خود آگاه لبخند دلم آب شد و
نگاهم کرد و   یرک یاما با ز  حهی. را یناز و خواستن ی عروس کوچولو  هی ی خاله محشر شد  ی وا

کردم و دو باره   حهیبه را  ینیری. من اخم ش یلوسش کن نقدریخواد ا یگفت: خب ، حاال نم 
زودتر   وادخ  یشدم و زمزمه کردم: فقط دلم م رهیبه خودم خ نهیکه در آ یو در حال دمیچرخ

آقا پژمان   ی گفت: بعله معلومه که قربون صدقه  طنتیبا ش حهی. را نهی و منو بب ادی پژمان ب
نکن خاله کوچولومو . قرار بود پژمان با   تیاذ  گهی : بسه د حانهیست . ر گهی د زیچ هی

و بعد    می برو هیتا با بوق بوق و سر و صدا اول به آتل دنبالم  دی ایشده ب یگل کار  نیماش
 را آنجا برگزار کرده بودند      یکه مراسم عروس یرتاال

بزرگ داخل   ن یدورب کی با  یتمام شده بود که خانم شمیبود که کار آرا  ی ا قهیدق ۲۰حدود  
  کی گفت و او هم مرا را نشانش  داد . آمد سمتم و تبر شگریشد . اسم مرا به خانم آرا 

به ساعتش انداخت : نه هنوز   ی نگاه حانهیر ومدن؟یداماد هنوز ن ی : آقادیگفت و بعد پرس
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کرده بود گفت: من و   یمعرف ی. آن خانم که که خودش را نادر ادی یم  یکرده ول ر ید ی، کم
بعدم تاالر . من: بله در  ه یآتل  می د برو بع  میکارمون رو  شروع کن نجا یاز ا  دی همسرم با

به  ینگاه یآمد گذشته بود . خانم نادر یپژمان م د یکه  با  یساعت از وقت می . ن انمیجر
وسط و   دی پر یخاص طنتیبا ش حهیرا ومدن؟ین: پس چرا  د یساعتش انداخت و پرس

از ما   یعکس خاله و خواهر زادگ  هی  ارن یب  فیداماد تشر ی شه تا آقا  یم د ی: ببخشدی پرس
 ینشست خانم نادر یصندل  ی رو حهیرفت و را حهیبه را ی چشم غره ا حانهیر  ن؟یبنداز

و   یدو نفر ،ی سه نفر م ی. چند تا عکس انداخت هیخوب شنهادیگفت: آره ، چرا که نه ، اتفاقا پ
 ادیهم که ب  زدو گفت: داماد  ی کارش که تمام شد لبخند یچند تا عکس تنها  . خانم نادر

به ساعتش انداخت و به   ی. او دوباره نگاه می دی شه.  هر چهار نفر خند  یم لیآلبممون تکم
  یکم کم داشتم نگران م گریداماد منصرف نشده ؟ من که د  ی آقا دیگفت: مطمئن  یشوخ

  یبعد کس قهیشه . ده دق یم  داشونی خاله ، االنا پ ی چی: هحانهی؟ ر ی از چ دمی پرس  دمش
را   فونیآ شگر یو گفت: خودشه آقا داماِد خوشبخِت ماست . خانم آرا د یپر  حهیزنگ زد . را

  انی  یبرداشت و دکمه را فشار داد و آمد سمت ما : دو تا خانومن با شما کار دارن . االن م
  ی ا گهی: کس د شگریباال . خانم آرا ادیداماد هم ب ی آقا  یگفت ی: قربونت، میادرباال . خانم ن

 را گفت و  نی اهشون نبود . اهمر

نگاه   حانهیو ر  حهیوارد شدند . من و را نی رفت سراغ کارش . در باز شد و زمانه و پرو 
: پس، پژمان  دمیو بعد از سالم و حال و احوال پرس  میبه هم انداخت ی متعجبانه ا

:   دی بوسکنن . زمانه آمد و مرا   یلمبرداری خوان ف یداخل . م ادیب  دیبگ رونهیکجاست؟ اگه ب
با تحکم   نباریخانوم . کالفه شده بودم . ا نیو پشت بندش پرو  ی شد هقربونت برم چقدر ما 

  شیبراش پ یکار ادی ی، م زمیعز  ادی  یخانوم: م نی : پژمان کجاست؟ پرو  دمی پرس  یشتریب
زمانه : نه ، الزم  اد؟یتا ب  نمیمنتظر بش نجایا د ی با ی. من: خب تا کِ  ادی  یم یاومده ول

.   گهید متونیدنبالتون که ببر  میخانوم اومد  نی پرو منو.   میبر   دی. پاشینیبش نجایا  ستین
  هیتاالر تا  م یبر  یو همگ ادیمادر آقا پژمان . تا آقا پژمان ب ی خونه  می من: کجا  ؟ زمانه : بر

مهمونا اونم   ی اول بسم ا... و قبل از همه  ستیرسن خوب ن یهم  مهمونا م گهی ساعت د
همه برات    یبعد از مهمونا برس  دیبا  می بر ایخاله ، ب  ره: آحانهی. ر یتاالر باش یِ بدون داماد تو

 یکرد خانم نادر یکه زمانه داشت با من صحبت م نطوریدست بزنن ِکل بکشن . هم
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گوشش پچ   ری ز ییزها یو چ د یکش ی خانوم اورا گوشه ا نی کنم؟ پرو کاریچ دی : من با دی پرس
 پچ کرد . 

به من انداخت و از در خارج شد . از نگاهش   ی و نگاه دلسوزانه ا دی لبش را گز ینادر خانم
انداختند . دلم   ی به من م زی بود که مردم بعد از مرگ عز  ییبدم آمد مثل نگاه ها  دمی ترس
عقب من هم خواستم   یصندل حانهیو ر حهی. زمانه پشت فرمان نشست و را  ختیر یهر

باز کرد . کالفه و   م یجلو را برا  یخانوم نگذاشت و دِر صندل نی پروکه  نمیکنار آن ها بنش
حاال که اون   نمیجلو کنارش بش یگفتم: قرار بود پژمان راننده باشه و من صندل یعصب

 ینم ی زیچ ی. کس  حانهیو ر   حهینداره و رفتم کنار را ییتعارفات معنا  نی ا گهی د ستین
شده    مونی؟ نکنه پژمان پش  دیراستش رو بگ  د یخوا  ی: نم دمی گفت. صبرم تمام شد و پرس

شده   مانیدادم پش یم حیفکر کنم ترج یگرید زی خواست به چ یعنوان دلم نم چی ؟ به ه
جواب   نیباشد . پرو امدهیسرش ن  ییخواست از من متنفر شده باشد اما بال  یباشد دلم م

عروس   نی ماش نکه پژمان رفت دنبال گل زد شیدلم اما از چند ساعت پ زیعز یچیداد : ه
  یباشک باز می همه قا نیکه ا ن یو گفتم : خب ، ا دم یکش ی. نفس راحت ستین یازش خبر

مهمتر از من   یچه کار یاومده . بعد مغموم زمزمه کردم : ول شیبراش پ ینداره . حتما کار
  نی. پژمان همچ زمیانوم : بد به دلت راه نده عز خ نی. پرو  مونهیامروز عروس ی؟ ناسالمت

. زمانه گفت : چند   ستین یآدم  نیدانستم که پژمان همچ ی. و من خوب م ستین یآدم
اطالع دادن . مثل برق گرفته ها   سمی تا از مردها رفتن دنبالش فرهاد و جوادم رفتن به پل

  یکه ازش خبر هیزمانه : گفتم که چند ساعت  ؟ی چ ی برا گهید سی : پل دمیشدم . پرس
 .* مینگران شد  ستین

و خانوم جون و پروانه در  نیزهره و مه ینبود ول یاز مردها کس م؛ی دی به خانه رس یوقت
  ینشسته بود و ب ی بودند . گوشه ا دهی هم آنجا بود . انگار تازه رس  دیخانه بودند . ناه

  یم شیو پروانه دلدار  ختیر  یم جون اشک م. خانوکرد   یتفاوت الک ناخنش را عوض م
 یاز پروانه . خانوم جون قربان صدقه ام م ریجمع شدند به غ ورمد یداد . با ورودم همگ 

  دمیرا که د نیکرد آرامش کند . مه یم یسع نیزد و پرو  یرفت و پسرش را صدا م
به خدا ما   ی چی: هنیشده . مه  یگن الاقل تو بگو چ   یکه حرف راست رو نم نهای: ا دمی پرس
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  یو دل نی سنگ ش ی. با آن آرا  نشد یگذشت و خبر یشده . ساعت یچ م یدون یهم هنوز نم
  ی : االن همه نیکوه شده بود به در چشم دوخته بودم  . پرو  کی ینیپر از غصه که به سنگ 

. مردها هم که دنبال پژمانن. پروانه : نگران نباش   میی نجایو ما همه ا دنیمهمون ها رس
پژمان هم   ی  لهان شاا... سرو ک  ییو الله و آقاجون رفتن تاالر واسه خوشامد گو اوشیس
زشته . پاشو خانوم جون ،   ینجور یآخه ا ی: ولنی . پرو  م یر  یباهم م  یشه همگ یم دایپ

  یترکه . تا خبر یمادر ، دلم داره م. خانوم جون: من دلو دماغ ندارم  می پاشو منو تو هم بر 
و زهره   نی: پس من و مه دیکش  یپوف نی خورم . پرو یُجنب نم نجایاز پژمان نشه من از ا

از جا بلند شدند و از در خارج  یو زهره به عالمت همکار نی؟ مه  گهید  دیا ی  ی. م میر یم
برگشتند .   انیبعد با چشم گر  قهینه اما چند دق ا ی  دندیرس اط یدانم به در ح یشدند . نم

از  ی ا هیثان ی و جواد و اکبر آقا داخل شدند . خانوم جون برا  رج یپشت سر آن ها هم ا
دوخت همه سرِ   نیو مه نی مردها خوشحال شد اما بعد نگاه مضطربش را به پرو  دنید

. انگار  می کرد یگاه مرا ن گریکرو الل فقط همد   ی و مانند آدم ها  میبود   ستادهیا  مانیجا
سکوت را شکست و   نی را نداشت . عاقبت خانوم جون ا یسوال دنیکس جرات پرس  چیه

اش را گرفت   قهیاکبر آقا رفت    تبه سم دیکش یم  نیزم ی که خودش را به زور رو نطوریهم
سر پژمان اومده . بعد   یو با ترس نگاهش کرد : اکبر جان، مادر ،راستش رو بگو چه بالئ

که   یبهشون گفت  یرفتن تاالر چ یداشتن م نایو ادامه داد : ا نیو مه  نیاشاره کرد به پرو 
به آن   ینگران  باهمه   دیدزد ی برگشتن ؟ اکبر آقا ساکت بود و نگاهش را از خانوم جون م

  ستم یمگه با تو ن ی: آخه لعنت دیکش ادی که ناگهان خانوم جون فر میچشم دوخته بود ها
  یزیچ دیسر پژمانم اومده . جواد : حاج خانوم آروم باش   یی؟ چه بال  ی د ی چرا جوابم رو نم

نشده الحمدهلل  حالش خوبه فقط .... خانوم جون اصال در حال خودش نبود  گفت:فقط  
گفتن الحمدهلل  حالش   نویکردن هم هم دای پدرامم رو پ یوقتجواد جان .  ی چ فقط؟   یچ

  هیچه سر نوشت نیخدااااااا ا ی . ا  دمیشن ادیفقط ها ز  نی من از ا ینیب یخوبه . فقط....... م
گم پژمان    یبه خدا من راستش رو م دی جلو آمد و ملتمسانه گفت: نگران نش رج یا  نباری؟ ا

. خانوم جون ماتش برد با دهان باز چشم   هوشهیکردن و فعال ب لشعم  مارستانهیاالن ب
  دیگ  یدونم دروغ م یداد : من م غویپروانه شروع کرد به ج نباریا  رج یدوخته بود به ا 

من بر   ی که دست از سر برادرها  هیچه مرگ  نی........ آخه اشیتو شب داماد چارمیداداش ب
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چه شد و از هوش رفتم . چشم    دمینفهم گرید دمیحرف پروانه را شن نی داره . من که ا ینم
که به دستم وصل    یسرم بودند و سرم ی و زمانه باال  حانهیو ر حهیو را نیکه باز کردم پرو 

که با  دمی شن یرا م حهیرا  ی دانستم که کجا هستم . صدا یبودم و نم جیبود . هنوز گ
دستم را گرفت و قربان صدقه ام   نیگفت: ِعه خاله به هوش اومد پرو   ی به زمانه م جانیه

، دراز  زمیکردم بلند شوم زمانه نگذاشت : نه عز  ی به دورو بر انداختم و سع  یرفت . نگاه
که تنم بود. با لباس   ی؟ نگاهم افتاد به لباس یبکش بزار سرم تموم بشه . من: سرم واسه چ

. دوباره    ادهافت  یافتاد که چه اتفاق ادمیحال . کم کم  ی! ، سرم به دست و بیعروس دیسف
 گفت؟ پژمان....؟    ی: پروانه راست م دمیشد پرس  ریاشکم سراز 

، نه و با   زمی لب زد: نه عز  ختیر  یکه اشک م یلبم گذاشت و در حال ی دستش را رو  نی پرو
لش خوبه و االن  آمد ادامه داد: بد به دلت راه نده حا  یکه انگار از تِه چاه در م یی صدا
خوام برم   یاالن م نی ؟ هم  هیبستر یچ ی اگه حالش خوبه برا دمیپرس  هی. با گر  یبستر

هم که رفتن  هیدونم اجازه بدن . بق یم دی شه . بع یکه نم االن: نی. پرو مارستانیب
  دی : پس ال اقل بِهم بگ دمیبود پرس  دهیکه اشک امانم را بر  یاالناست که برگردن . در حال

و  یگم فقط قول بده آروم باش  ی گفت: باشه م  نینبود . پرو  شیزیشده اون که چ یچ
: همه جا دنبالش گفتی: اکبر آقا منیپرو . من چشم دوختم به دهان  یاشکات  رو  پاک کن 

کنن  ینم  یشدنش نگذشته و کار دی ساعت از ناپد  ۲۴گفت هنوز  یکه م  سی پل می گشت
  یمارستانی ب نی ازش نبود تا آخر یاما خبر می سر زد  ییاطراف . چند جا ی رستانهامایب می رفت

با   یآدم   نیهمچ هی شیچند ساعت پ  ییآقا  ه یگفتن    میو مشخصات رو داد  میکه رفت
رو که پژمان رو رسونده   یی. اون خانوم پرستار ، آقا مارستانیرو آورده ب یمشخصات نیهم

اون جاده   ی باهاش تصادف کرده اما اون آقا گفت: من تو می بود نشونمون داد اول فکر کرد
چند متر   دم ی بستم د یمغازه دارم . سرِ ظهر بود و داشتم مغازه رو م دمی که پژمان رو د ی ا

ر . خوب که  و پا گذاشتن به فرا رونی پرت کردن ب ن یخدا رو از ماش ی بنده   هیاون طرف تر 
زنه . زنگ زدم  ینبضش م دمیسمتش ، د   دمی. دو نهیو مال ن یطرف خون دمی نگاه کردم د

خطرناک به   ی گن دستو پاش شکسته و چند ضربه  یدکترا م نجایا مشیاورژانس و آورد
سرش داره . با ترس   یِ تو یمختصر  یکستگبوده و ش یحساس ی شکمش خورده که جا

کردم گفت: هنوز   یصحبت م  نیبا مه ی: تلفن  نیپرو : االن حالش چطوره ؟  دمی پرس
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شه   ی. زمانه: االن نم نمشیخوام بب  ی. م مارستانی ب دی: منو ببر  دمیعملش تموم نشده نال
احساس   نجامیا  یکنم . وقت ی. دستان زمانه را گرفتم و ملتمسانه گفتم: خواهش م  زمیعز
که اوضاع   نیخونه . پرو  میبمون دی دورم . زمانه: آخه بچه ها خوابن با  یلیکنم ازش خ یم

.   می هست  حانهینداره زمانه خانوم ببرش . منو ر بی دلش به رحم آمد: ع دینابسامان مرا د 
 یوضع م  نیزد: خاله ، با ا  می صدا حانهی. از جا بلند شدم و رفتم سمت در . رمیمراقبشون

کرد از  ی م ییدر تنم خود نما  یعروس دی اختم لباس سفبه خودم اند  ی؟ نگاه  یبر ی خوا
از   یکیکنم . رفتم داخل  یاالن عوضشون م یگ ی: راست م دمی اعماق وجودم سوختم و نال

  یم ییخودنما وارید ی که رو ی قد  نهی. نگاهم به آ اورمیاتاق ها خواستم لباس را از تنم در ب
و بعد لباسم را عوض کردم . مانتو   دمی کش یخودم را برانداز کردم و آه  کرد افتاد .با حسرت

دوباره گفت: خاله   حانهی. ر رونی سرم محکم کردم و از اتاق آمدم ب ی را رو یو روسر دمی پوش
صابون   کی و با  ییگفت . رفتم دستشو   یراست م دم یبه صورتم کش ی؟ دست  شی آرا  نیبا ا

شستم ناله زدم و شستم . آنچنان که احساس کردم   و  ختمیافتادم به جان صورتم اشک ر
: اگه دی شب بود زمانه پرس  ۱۲. ساعت   شمیبه آرا دهی از پوستم هم رفته چه رس ی ا هیال
  گری؟ با سر جواب مثبت  دادم . زمانه د یبر ی خوا یم یدن مطمئن یرامون نم ممیبر
  ادینبود . با مشقت ز درا بل ری . زمانه مس می راه افتاد  میشد  نینگفت. سوار ماش یزیچ
گفت: ِد آخه  یکرد . م می ج نیس ینگهبان کل  می دی رس ی. وقت میکرد دای را پ مارستانیب

:  همونم   خوبه .  دمی. نال اط ی تا ح دیبر   دیبتون تی دن نها یخواهر من االن که راهتون نم
و آقا   جوندادند از دور خانوم  تا راهمان  می . خالصه آنقدر التماس کرد م یبه همونم را ض

به من   ینگاه یبه سمتمان آمد با دلسوز  دی. جواد تا مارا د می دیجون و جواد و پروانه را د
زمانه: غزل   د؟یکن یچه م نجایوقت شب ا نی: خواهر من ادی انداخت و رو به زمانه پرس

. اجازه  میگشت یبرم می . جواد: ماهم االن داشت ارمشی . مجبور شدم ب اوردیدلش طاقت ن
اجازه   گه یهم به زور مونده به ما د اوشی . پژمان هنوز اتاق عمله آقا س می بموندن  ینم

  نجایکجان؟ جواد : سرِ شب همه رفتن خونه ا  هی: پس بق دی . زمانه پرس میندادن بمون
. منم اگه موندم به احترام حاج آقا و حاج خانوم موندم. فقط   ومدی  یازشون بر نم یکار

گفت جوابش رو نده . من آن موقع منظورش را   ی زی پره اگه چ یلیغزل ، پروانه توپش خ
پژمان .   ی سمت خانواده  می را راحت کردم . رفت الشیمتوجه نشدم و با تکان دادن سرم خ



 در کنار تو

 
132 

 

بود . رفتم جلو   یو پروانه به شدت عصبان ختیر  یآقاجون نگران بود خانوم جون اشک م
را در بغل خانوم جون جا دهم که پروانه از کوره در رفت و  سالم دادم و خواستم خودم 

 راحت شد ؟  التیخ ی بدقدم داداشم رو به کشتن داد ی : دختره  دیرا گرفت و غر  می جلو

تا   گهینه د یول  می بود  دهیلب غرغر کرد : بد قدم شن ریهان؟ بعد ز  نجایا  ی اومد یبرا چ االن
که جواد مانع شد .   دی بگو یزیشده بود .زمانه آمد چ  الب یبه س لی حد شوم . اشکم تبد نیا

خواد بگه . آقا جون از جا بلند شد : خجالت بکش   یم  یچ نم یپروانه: آقا جواد ولش کن بب
مهموِن ما هستن . حرمت نگه دار .  نایوقت نوه دار شدنته . ا گهیکن . تو د ایحپروانه ، 

  می به آقا جون گفت: ما بر دید  نطوریاع را اکرد . جواد که اوض یما عذر خواه ی بعد از همه 
. بعد رو به من گفت : دخترم خدا   نید یزحمت کش یلیجا هم خ نیبهتره . آقاجون: تا هم

کرد گفت: آره اصال   یبزرگه خودت رو ناراحت نکن . پروانه همانطور که به روبه رو نگاه م
  یداره اون روم باال م گهید . آقا جون : پروانه بس کن . گهید یکی نشد  نی ناراحت نباش ا

گم بسه. از آن ها   یبار با کمربند بهت م ن یکنم ا ینگاِه سنو سالت نم یعل ی . به وال ادی
که اجاره  ییال یپشِت فرمان نشست و رفت سمت و  جواد.  میو دور شد  می کرد یخدا حافظ
حاج خانوم ؟ جواد : نه . زمانه: آخه بچه ها   ی خونه   یر ی. زمانه: مگه نم میکرده بود 

  ی: راست د ی. زمانه پرسدنیهمه خواب گهی االن د ارمشونینداره فردا م ب یاونجان . جواد: ع
افتاده رفتن   یچه اتفاق دنی مفه  یوقت یچیشد؟ جواد: ه یمهمون ها چ فیجواد ، تکل

بلند   میصدا ختمیر  یک مکه آرام اش. من  گهیاونام رفتن د گهیکردن د یازشون عذر خواه
همه   می دی به خانه رس یخدا بزرگه . وقت یشد و به هق هق افتادم . جواد: غصه نخور آبج

ستم  ی گر ریدل س کی خودم را در بغلش رها کردم و   دمشید ی وقت نیخواب بودند  جز مه
ان   دیشه دعا کن یحل نم یزیکه چ  هی. جواد : با گر ختیهم آرام همراه من اشک ر  نی. مه

برد . تا   یرا کنار خودش انداخت اما مگر خوابم م   می جا نیشه . مه یشاا... زودتر خوب م 
شد : تو هنوز   داری ب نی. اذان صبح را که دادند مه ختمیصدا اشک ر   یخود صبح آرام و ب

،  بابا  ی جوابش را بدهم خودش گفت: ا نکهی؟ بعد قبل از ا ی شد داریا تازه ب ی؟   ی دینخواب
رن اونجا حالت   یمحل همه دارن م  ی امامزاده.  زن ها می پاشو ، پاشو واسه نماز صبح بر 

بود . از جا بلند شدم وضو گرفتم و به دنبالش راه افتادم .  یعال شنهادشیشه . پ  یبهتر م
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با هق هق  از زبان محتشم   نباری؟ ا  یکن یم هیگر  یدستم را گرفت و گفت: باز که دار نیمه
  جواب دادم:

 امشب  البیدهم خانه به س هیاز گر  خواهم

   دیرا خبر از چشم پر آبم مکن دوستان

قربون اون دلت برم   دی و مادرانه در آغوشم کش ختینگاه محزونش را  به چشمانم ر نیمه
تا دلت آروم بشه . از خودش بخواه تا کمکت کنه   نجا یسخته اما آوردمت ا  یلیدونم خ یم

که خوابم برد   هیامامزاده آنقدر درد دل کردم و گر  می صبح ماند ی  دهی . بعد از نماز تا سپ
خانه .  م ی صبح با هم برگشت  ۹نکرد . ساعت   دارمیب دمی بود تا صبح نخواب ده یکه د نیمه

امامزاده . اونجا غزل   می : رفتنی . مه مینگرانتون شد  یشما دوتا ؟ کل دیی : کجا دی زمانه پرس
  دیشد ببخش ری که د نهیکنم ا دارشی ب ومدیخسته ست دلم ن دمیخوابش برد . د ه یاز گر

زهره : عجله نکن   مارستان؟یب  می بر میتون ی: االن مدمی. پرس می قصد نگران کردنتونو نداشت
  دیبه دورو بر انداخت : پس ناه ینگاه نی. مه میر  یبخور باشه م یزیچ  هی  ایقربونت برم ب

خانوم سختشون بود صبح   دیو با حرص جواب داد : ناه دی کش یکجان؟ زمانه پوف رج یو ا
شه   یپژمان هم زودتر خوب م هگفت: ان شاا... ک   رج یکردن و رفتن ا  یزود خدا حافظ

 بره  .   ینم شیاز م  یموندن ما که کار

داشت.  آقا فرهاد که کنارم نشسته بود   تعجب  ی موندن جا یلب زمزمه کردم اگه م ریز
غزل؟ دستپاچه جواب دادم : نه نه با خودم بودم . آقا فرهاد از جا بلند    یگفت  یزی: چدی پرس

بچه ها رو   نایپژمان ا  ی رم خونه  ی شد و رو به آقا محسن و داداش جواد گفت: من م
به   ی کنن . آقا محسن سر جادی اونجا بمونن و مزاحمت ا نیاز ا  شتریب  ستی. خوب ن ارمیب

به   ی. جواد نگاه امی  یتکان داد و از جا بلند شد : باشه پس منم همراهت م دیی عالمت تا
؟چشمانم پر    مارستانی ب می با هم بر ی خوا یم یگفت: غزل، آبج  یمن انداخت و با دلسوز

به خودم انداختم و گفتم: من   یاه. نگ ادمتکان د  دیاز اشک شد و سرم را به عالمت تائ
. بعد روبه   یبخور ضعف نکن  یزیچ هیفقط اول   می جواد: باشه بر   م؟یحاضرم داداش بر 

رن بچه   یم  نامی. آقا فرهاد ا مارستانیب می ر یمنو غزل م دی زهره گفت: شماها خونه بمون
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به سمتم آمد :   دی مرا د ات نی همه آنجا بودند . پرو مارستانی ب می دیرس ی. وقت ارنیها رو ب
به دورو بر انداخت و با همه حال   یتا حاال . جواد نگاه شبیاز د ی دی کش یبرات چ رمیبم

و احوال کرد آقا جون که متوجه نگاه مضطرب جواد شد گفت: نگران نباش پسرم . الله 
  دیو گفت: نه نه ببخش دیاش کش یشانیبه پ یبچه ها جواد دست ِش ی خونه ست مونده پ

  شبی؟ ما که د  یبچه ها مزاحمتون شدن . آقا جون: نه بابا جان چه مزاحمت شبیاز د
  ری د می د ید شبیبازم خواب بودن . جواد: د میاومد  ی خواب بودن . صبحم که  می دیرس

رن دنبالشون.  آقاجون لبخند   یگفتم بذار همونجا بمونن . حاال االن دارن م گهی وقته د
 بر لب نشاند :  یمحزون

.   نیموند   یهمونجا م دیخودتونه اصال خودتون هم با  ی بابا جان خونه  ی کرد یکار خوب
آقا پژمان   یکرد : راست یدست شیحال پژمان را بپرسم که جواد پ نی ستم از پروخوا

چند    یبود ول یو طوالن ن ی چطوره؟ الحمد... دکترش گفته خطر رفع شده عملش سنگ
آقا جون ؟ _   نمش یتونم بب یوسط حرفش : م دمی پر  مهیتموم شد و..... سراس شی ساعت پ

  یسر جاش . آه ادیکشه تا حالش ب یدکترش گفته طول م هوشهینه آقاجون ، هنوز ب
که تازه چشمم خورد به خانوم جون و   نمیخانوم    بنش نی کنار پرو میو رفتم سر جا دمیکش

را داد . انگار هنوز مرا   ابمپروانه . رفتم سمتشان . سالم کردم پروانه با چشم غره و اکراه جو
 یکرده بود رمق چندان هیگر نقدریدانست . خانوم جون که ا  یحال پژمان م نی سبب ام

متوجه اوضاع شد آمد و مرا آورد کنار خودش . اکبر آقا از در   نی نمانده بود . پرو شی برا
شد   رجواد دست تکان داد . آقا جون دستپاچه رفت سمتش :  خب ، چطو ی وارد شد و برا

  یرو دادم بهشون ول نیشد؟  اکبر آقا: فعال شماره پالک ماش  رشونیدستگ یزی بابا جان چ
بوده حاال خدا بخواد پژمان خودش   ی دزد هیقض نکهیگن مثل ا ینکردن. اما م داشیهنوز پ

اکبر آقا:   ه؟یچ انی جر د یبوده . جواد پرس یچ هی گه که قض یو م ادی   یزودتر به هوش م
  روز یاز د اتفاق افتاد  نیگل زدن که ا ی آقا بزرگ  رو برد برا نی پژمان ماش روزیکه د یدونیم

شهادت داده که   مارستانیکه پژمان رو رسونده ب یی. اون آقا  ستین نی از ماش یخبر
آقا بزرگ هم   نی بوده . ماش دیپژو پارس سف  هی رونیکه پژمان رو ازش پرت کردن ب ینیماش

کنه . تا بعد از ظهر در  داش ی بتونه پ سیوارم که پل دی. حاال ام گهی د دی پژو پارس سف
آمد   یکس هم دلش نم چیاز به هوش آمدن پژمان نبود . ه  یاما خبر می بود مارستانیب
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  ادیاگر به هوش ب نیباش نجایهمه آدم ا نیا  ستیگفت: الزم ن  یکه به خانه برود . پرستار م
غروب انگار انتظار   ی ها ک یحرف ها نبود . نزد نیبدهکار ا یاما گوش کس میکن یخبرتون م

؟ اصال   دی : غزل کدومتون دی از پرستارها آمد به سمتمان پرس  یکی.  دیرس انیبه پا
  ضتون یزد و گفت: مر ی رفتم جلو : غزل منم . پرستار لبخند یچند قدم  د یبا ترد  نجاست؟یا

را  م درد داره . بعد دست  یباالخره به هوش اومد . حالشم خوبه فقط به خاطر شکستگ 
گفت :   ختیر یکه اشک م نطوریهم نی ؟ پرو یباهاش دار یت و گفت: شما چه نسبتگرف 

به من    ی اتفاق افتاد . پرستار نگاه دلسوزانه ا نی بود که ا شونیمثال عروس روزیزنشه ، د
 ی خوا  یاز اون سواال بودا  م نم یدر دل گفتم ا  ش؟ ینیبب ی خوا ی، م  زززززمیانداخت : عز 

کرد و آقا جون دستش رو به آسمان بود .  یشکر م   ی سجده  نخانوم جو  ش؟ینیبب
  می تا به امروز برا روزی آمد . از د  یم می که پژمان به خواستگار یاضطراب داشتم مثل روز اول

را  ش یصدا  گری بار د کی قرن گذشته بود . حاضر بودم تمام عمرم را بدهم و  ک یمثل 
اش خوب بود   یرا شکر حال عموم خدابود .  یر شدم که پژمان بست   یبشنوم . وارد اتاق

و   رمیاشکم را بگ ی . نتوانستم جلو ش یدست و پا نطوریشده بود هم یچ ی سرش باند پ یول
بخورد اما   یخوردند . پژمان خواست تکان یم زیصورتم ل ی غلطان رو دی اشکها مثل مروار

  هیو مثل  کن ن یشلوغ کار گهیبرات آوردم د  یخواست یپرستار اجازه نداد و گفت: غزل رو م
. پرستار از اتاق خارج شد .   ش ی پسر خوب دراز بکش . پژمان آرام شد و برگشت سر جا

  د یقربونت برم ببخش ی ! اومد یزندگ  ی پژمان دست سالمش را به سمتم دار از کرد : اومد
ر هم فشار دادم آخ که چقدر جانم د ی که ...... چشمانم را رو مونمینگرانت کردم . عروس 

گفتنش . اشکم را با دست پاک کردم و گفتم : خدا رو شکر که    یزندگ  دنی شن ی رفت برا یم
:  دی روح نداشت . خند گهید  یرحم کرد . خانوم جون از نگران یلیخدا بهمون خ ی زنده ا

انداختم و زمزمه کردم : من از اون بدتر . پژمان : فدات   نیی فقط خانوم جون ؟ سرم را پا
سرد خونه ........   ی تو دیتخت با  نیا ی اگه به خاطر تو نبود االن جا باور کن یبشم اله

در دست    ی خواستم ادامه بدهد دستش را به گرم  یلبش گذاشتم . نم ی انگشتم را  رو
 فشردم و گفتم:  

 مرا به فراق تو مبتال نکند   خدا
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 ما نکند   بیدشمن ما را نص بینص

 م .  بر باد  یو گفت: طره را تاب نده تا نده  دیخند

داشت االن؟ پژمان   یچه ربط  ی که از زبون حافظ خوند یشعر نیخنده نگاهش کردم : ا با
آبشار   نی در وصف ا  ی خوا یاونوقت م  رونیب یخت یرو ر  تی و تاب مشک چ یپر پ ی : طره 

 یمدت حت نی شلخته و کج و معوج بود در ا دمیکش  میبه روسر  ینگم؟ دست ی چیه اهیس
شلخته شدم .   یلی: حق با تو ست خ دمیکنم . نال  گاهبه خودم ن نهییخواست در آ یدلم نم

در وصفش اشعار عاشقانه سروده شه درمون   د یداره  که با یتیتو هم جذاب ی پژمان: شلختگ
بود   یچ گهید  نی: ا دمی شد و به وجد آمده بودم پرس  یکه قند در دلم آب م یدرد ! در حال

کوه و از    هیتونم  ی م یینجایکه ا  االن ی، تو درمون درد من گهی د ؟ درمون درد؟ پژمان : تو
قلوه   هیغلو نکن تو االن  ی ادیپرستار وارد شد : خب آقا داماد : ز  نیح  نی جا بکنم . در هم
 ننتی بب انیهم ب هیرو تموم کن بذار بق ی. حاالم  پر حرف   یبردار یسنگم به زور بتون

 راحت شه . الشونیخ

ماندند و به   یگذراند . زهره و زمانه دو سه روز یم  مارستانیرا در ب یچند روز  دی با پژمان
و جواد در حقم لطف کردند و   ن یخاطر کار شوهرانشان مجبور شدند برگردند اما باز هم مه

که پژمان مرخص شد و به خانه برگشت ما هم   یتا مرخص شدن پژمان کنارم ماندند . روز 
گذشت  . حاال که رو به راه   ریآقا پژمان خدا رو شکر که به خ. جواد: خب  می به آنجا رفت

پا و سرش   یافتاد: پژمان که به خاطر شکستگ یاون روز چه اتفاق  نمیکن بب ف یتعر ی شد
آقاجون رو   ن ی جابه جا شد وگفت:  اون روز ماش یمچاله کم ی  افهیهنوز هم درد داشت با ق

  نیزم ی حال رو یب  یکیام رو جلب کردن  نفر توجه وراه د نیب یگرفتم تا ببرم گل فروش
کرد نگه دارم .  یسر خودش و التماس م ی زد تو یهم م  ی گریکرد د ینشسته بود و ناله م 

رو که مثال حال نداشت   ییکه سر حال تر بود اون آقا ییمنم دلم سوخت و نگه داشتم آقا
گفت: آقا   جانیبا ه  وعقب نشوند و بعد خودش نشست.  یرو کشون کشون آورد و صندل

داره گفتم خب زنگ   ینگه نم ینیماش  چیساعته حال داداشم بد شده ه هیبده   رتیخدا خ
را که باز بود نشان دادم و گفتم اونجا   ی .مغازه ا می اوردین ر یاورژانس گفت: تلفن گ ی زد یم

: خب دمی به دو نکردم و پرس یکی  گهیاحتماال تلفن دارن . گفت : سر زدم نداشتن. منم د 
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دم . گفتم : اسم  ی،خودم آدرس م گهید مارستان یبرم؟ مرد گفت : ب د یاالن کجا با 
  نهیآ  ی و کوچه پس کوچه از تو  یفرع  ابونیبلدم بعد از چند تا خ یگفت چشم مارستان؟ یب

طرف ها  ن یدونم ا یکه من م  یی تا اونجا ی به اون دوتا انداختم و گفتم: ول ینگاه
زد اما برادرش گفت: چرا هست، من بلدم . با   ینم  حرفکه  ضی . مر ستی ن یمارستانیب

  نویرفتم ماش یاالنم داشتم م  مهیاکراه سرم رو تکون دادم و گفتم : داداش من امروز عروس
جلو کنار دستم   یِ برداشت و اومد صندل  زیخ هیاون آقا  دمیدفعه د  کی گل بزنم که ......... 

  هیبعد   میآقا داماد افتاد  ر ی گ ینیب یم  ونسینشست و رو به برادرش گفت : َبه َبه آقا 
پهلوم و ادامه داد حرف اضافه نزن و هر جا که  ی ضامن دار در آورد و گذاشت رو ی چاقو

که  دیکن  یم یرسمشه؟ امثال شماها کار نی: آخه ادمیبودم نال دهیترس یگم برو حساب یم
. چاقو رو    کنهجرات نکنه کمکش  یدر حال مرگ هم باشه کس ابونیخ  ی گوشه  یاگه کس

 ی خوا یگفتم . مرد گفت: اگه م یاش رو حس کردم و آخ یزیپهلوم فشار داد ت ی تو
نبود و از من   ضی اصال مر ضهی کردم مر یکه فکر م ی. کس ری بگ یشکمت سفره نشه اللمون

  دی خوا یم  ی: خب حاال چدمیچاقو گذاشت کنار گردنم . مستأصل پرس  ه یهم سالم تر بود و 
باطعنه  ییمرد جلو د؟ی خوا یم   یپرسه چ ی!م نویگفت: ِهه ا   ییمرد جلو بهرو  ی؟ مرد عقب

اما هر   یباش  یخوب ی و بچه  یخوره البته اگه سرو صدا نکن  یگفت: جونت که به درد ما نم
خواستم مقاومت   می دیخلوت رس ی جاده  ک ی. به  نی ماش ن یا ی به اضافه  یپول دار یچ

سرم اومد . آقاجون : خب پسرم تو هم   دینیب یکه م  ییبالها  نیکنم اما اشتباه کردم و ا
. پژمان نگاه   یزیچ یاورژانس یبه آمبوالنس ی زد  یزنگ م دی همونجا با ی کرد یسادگ 

  یقد نداد نم زای چ نیاصال عقلم به ا  دیمظلومانه اش را به من دوخت و ادامه داد : باور کن
 ی زمونه بد زمونه ا یبود ول ی ندونم چرا دلم براشون سوخت . جواد : البته که کار تو انسا

ن  گذشت. خانوم جو ریجمع باشه حاال خدا رو شکر که به خ یلیحواسش خ دیشده . آدم با 
  بهینکن حب نیناله و نفر  گهیبشن . آقا جون : بسه د کهیت کهیت ی. اله ننینب ریکه خ ی: اله

رو پاک کرد و دستانش را به   شیخدارو شکر که پژمان االن کنارمونه . خانوم جون اشکها
اسپند دود کرد و دور پژمان گرداند و قربان صدقه اش رفت .  نی سمت آسمان گرفت . پرو

  نی . پرو یاز آقا پژمان بود هم خدا حافظ ادتیجواد : راستش قرض از مزاحمت هم ع
؟ جواد :  ی زود نیچرا؟ آقاجون: حاال کجا به ا دی انداخت و با اشاره پرس نیبه مه ینگاه
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. خب ،   ستی صالح ن نی از ا شتریب گهی رو به دست شاگردهام سپردم د  ییوقته نونوا یلیخ
من دِل    ؟ ی آماده ا  ی. بعد رو به من گفت: غزل ، آبج میما رفع زحمت کن  دیاگه اجازه بد 

 ینم یز یهم چ ینبود کس ی انگار چاره ا یبه پژمان انداختم ول یدل کندن نداشتم نگاه
:   گفتمیمگفتم؟   یم دیخودم . آخر چه با  یحت  ونهگفت نه آقاجون ، نه خانوم جون  
  گهی! جواد: پاشو د ستیمنتظر موندنم ن یکه کس ییداداش ، اجازه بده بمونم اونم جا 

پا وآن پا کرد و    نی؟ پژمان که معلوم بود درد دارد و کالفه است  ا یکن  یغزل چرا دل دل م
منتظر   نکهینجا بمونه ؟ بعد بدون ایغزل ا  دی شه اجازه بد   یرو به جواد گفت: آقا جواد ، م

من   ی برا یاتفاق لعنت نیو ادامه داد : اگه ا نیی جواب جواد بماند سرش را انداخت پا
. همه به پژمان چشم دوخته بودند . من   می بود مونی بود ما االن سر خونه و زندگ  فتادهین

  یو وقت  داخت ان نیبه مه یشمردم که جواد نگاه  یرا م یقال ی بود و گل ها نیی سرم پا
  یبا ترس ؟ی بمون ی خوا ی: آره غزل ؟ م  د ی. رو به من پرس دیرا در چهره اش د تیرضا

نداشته باشه . جواد  ی رادی جواب دادم : آره داداش ، البته اگه از نظر شما ا ایبه ح ختهیآم
نداد آقا جون خودش را مداخله داد و گفت: آره پسرم اجازه بده بمونه   یکرد و جواب دی ترد

شه   یحال پژمانم زودتر خوب م ینطوریماست . ان شاا... ا ی از خانواده  ی عضو گهی د زل غ
  ی بود و با آرنج زد به پهلو ستادهی ا نیکنار مه نیخودتون . پرو  ِش یگردن تهران پ  یو بر م

آقا   دیسف  ِش ی. جواد انگار در مقابل ر دندیخند ز ی ر زیبه هم انداختند و ر  ی. نگاه نیمه
 یلبانم نقش بست . دلم م ی رو  ی قبول کرد من بمانم . ناخودآگاه لبخند هجون کم آورد ک 

فکر   یخواست از جا بلند شوم بپرم هوا و هورا بکشم اما به زور خودم را کنترل کردم حت
که پژمان حضور دارد تنفس کنم حالم را    ییقرار است شب و روزم را در هوا  نکهیکردن به ا

گرفتند و دوست داشتند من   یبهانه م  یو مرتض مژگان ی. موقع خدا حافظ کرد یخوب م
.   میکرد یو خداحافظ  دی بغلم کرد و مرا بوس نیآرامشان کرد . مه نیهمراهشان بروم که مه

  نجایخواستم تا خوب شدن پژمان ا یگفت: م نیپرو  کرد  یم یخداحافظ نیبا پرو  یوقت
گردم تهران .   ی راحته . منم فردا پس فردا بر م المیحاال که غزل جون هست خ یبمونم ول

بدرقه . من  ی رفتند برا نیرفتند و من ماندم . آقا جون ، خانوم جون و پرو نیجواد و مه
 هینگذاشت : نه ، تو بمون آقا پژمان تنهاست بعد رو کرد به بق نیهم خواستم بروم که مه

کنار پژمان نشسته بودم که آقاجون شاد و شنگول وارد شد:  . من  دیشما هم زحمت نکش
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از عروس خانومت .   نمیخانوم ا بهینه چونه عروس اومد تو خونه . بفرما حب می نه چک زد
به من وبعد به آقاجون انداخت . چادرش را در  یکردو نگاه چپ چپ یخانوم جون اخم
و آقاجون آمدند سمتمان و   نی و خودش رفت آشپزخانه . پرو  یصندل ی آورد پرت کرد رو
که  یچرا از روز دانمیرفتار  خانوم جون را جبران کنند . نم نی ا خندهو  یخواستند با شوخ

او هم مثِل  دیشده بود . شا   نیبال سرِ پژمان آمده بود  خانوم جون  با من سر سنگ نیا
م بار  اتفاقات شده . خانوم جون سوپ قل  نی کرد قدم شوم من باعث ا  یپروانه فکر م

خوبش تمام خانه را  ی خوب است . بو یشکستگ  ی و برا  ی گذاشته بود . معتقد بود : مقو
: کجا؟ من:   نی. پرو  اورمیپژمان ب ی سوپ برا ی برداشته بود . از جا بلند شدم بروم کاسه ا 

: آره تو   نی. پرو نیخواد فعال کنارم بش یپژمان: حاال نم ارمیرم واسه پژمان سوپ ب یم
پچش با خانوم جون به   پچ ی به آشپزخانه رفت . صدا نی. پرو ارمی یرم م  یمن م نیبش

  ه؟یچه رفتار  نیا  ِب یغر نجایدختر ا نی: آخه مادِر  من اخماتو وا  کن ا د یرس یگوش م
موعظه نکن . بچم   نقدری؛ ا  نیپروانه کم بود حاال نوبِت شماست ؟ خانوم جون: ولم کن پرو

،    پژمانشنوم گفت:  یحرف ها را م نیمن دارم ا دی. آقاجون که د گهیداره د پروانه حق 
. پژمان هم از خدا  خواسته قبول کرد   یببرمت اتاق خودت . اونجا راحت تر ای بابا جان ب

.آقا جون پژمان را آرام و آهسته کول کرد و به سمت اتاقش راه افتاد . به من گفت: دخترم،  
  یحرف ها را بلند بلند م نی ا ی رو ببر اتاق پژمان پهن کن . همه رختخواب  ن یتو زودتر ا

و خانوم   ن ی پرو ی خواست حرف ها یکنم نم یانگار بلند گو قورت داده بود . فکر م تگف
برداشتم . به   نی زم ی جست تشک و پتو را از رو کی تکان دادم و با  یجون را بشنوم . سر 

.   رهیگ  یبردار کمرت درد م  یکی  یکیسمت اتاق پژمان راه افتادم . پژمان : غزل جان ، 
. نترس بابا جان   یلب زمزمه کرد : امون از عاشق ر یتکان داد و ز  یو سر   دی آقاجون خند

از اتاق پهن کردم . آقا جون   ی . تند تند رفتم و رختخواب پژمان را گوشه ا  ستین نیسنگ
آقا پژماِن ما    نمیشما ، ا  ن یخواباند و رو به من گفت: ا شیسر جا اط ین را آورد و با احتپژما

خو ب مراقبش باش . بعد در را بست و رفت . من آرام و ساکت کنار پژمان نشسته بودم  
به  ی ا هیخانوم جون را بفهمم . چند ثان ی رفتار ها لیخواست دل یکه دلم م یدر حال

؟ بعد بدون    یند شدم و به سمِت در رفتم . پژمان : کجا  زندگ سکوت گذشت . از جا بل
و   نیپرو  نیکه ب ییا و حرف ه  یبر ی خوایمنتظر جوابم بماند ادامه داد : نکنه م نکهیا



 در کنار تو

 
140 

 

در خشک   ی  رهیدستگ ی ؟ من که دستم رو  ی شه رو گوش بد  یخانوم جون ردو بدل م
برگشتم    می بگو یزی چ نکهیبه پژمان انداختم و بدون ا یتوام با دل شکستگ یشده بود نگاه

را از خانوم جون نداشتم آن   یرفتار  نی. اشک در چشمانم پر شده بود . انتظار چن می سرِ جا
که مهمانش بودم. پژمان متوجه شد . به زور خودش را جا به جا کرد و به طرفم   یقتهم و

  نمتیسمت خودش بر گرداند : ببچانه ام و سرم را به  ریخم شد دستش را گذاشت ز 
 یعسل مواج شده . م ی ا ی در هیشده ؟ انگار  ی نجوریخوشگلت چرا ا ی ، چشما یزندگ 

 ؟ ی ش یتر م یخواستن یکن یبغض م ینجوریا یوقت یدونست

تو بودم ناراحت  ی . منم اگه جا یدونم . حقم دار یچون م یناراحت ی چ ی پرسم برا ینم
  هی نهیهم هم شیبی. تنها ع هینشو اون قلبا زن مهربون ری از خانوم جون دلگ یشدم ول یم

  دتری شد یلیخ یلیبعد از مرگ پدرام خ نیبه بچه هاش داره که ا یب یعشق و عالقه عج
رود خروشان و سرکش   نیتحمل ا شیگنجا   گرید م ی . چشمها نمک  ینم  دیی شده البته من تا

سوپ وارد شد : تا   ی با کاسه   نیچند ضربه به در خورد و پرو  نیح نی را نداشت . در هم
تب  ی. اله  زهی ر یم یکن چه اشک گاشی؟ ن زمیشده عز  یچشمش به من خورد گفت: چ

؟ من که   یکن یم هیگر ینجوریناقال واسه داداش من ا نم ی. بب یپرستارم تو باش دی کنم شا
ندادم و راحت بغضم را ول کردم و مثل ابر بهار   یبه خود سخت  گریدارد د دارینازم خر  دمید
 ی گفت: قربونت برم خودتو ناراحت نکن تو که قصه  نیکه آرامتر شدم پرو  ی. کم ستمی گر

  نیا ی پا  بهخار  هیاالنم پژمان تک پسر خانوم جونه و اون دل نداره   یدون یپدرام رو م
اگه من   یله حق با شماست ول پسر بره. من که تا آن موقع ساکت بودم با هق هق گفتم : ب 

من که نبود ؟   ر ی. تقص ستمیناراحت نباشم کمترم ن هیقض  نیخانوم جون  از ا ی اندازه 
  یمحل یپروانه رو تحمل کنم حاالم که ب  ی ها هیکنا دی که از اونور با هیبود؟ آخه گناه من چ 

قربونت برم   یرا پاک کرد: حق دار می تر آمد . اشک ها کی نزد نی جون رو . پرو خانوم ی ها
دادن  ی خودش که عوض دلدار یب  دیعقا  نیپروانه ست .با ا ریتقص  دمی. شا ی. حق دار

گرفت .   ی کاش اصال پژمان زن نم ی ا گهیمعرکه . خانوم جونم از اون روز م اریب شی شده آت
پژمان جان   دی : ببخش ن ی؟ پرو  یآبج هیچه حرف نی و سالم بود . پژمان: ا حیصح  داالنی شا
بود . البته از زبون خانوم جون! حاال غزل جون تو هم خودت رو ناراحت   نیا  قتی، حق یول

خوب بشناسدت کم کم اونم از رفتارش  ینکن . بگذار به حساب مادر بودنش . وقت
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خنک   گهیسوپم د نی برسم . ا منکن . منم برم به کارا هیگر گهیشه . خب د یم مون یپش
هام   هیکه رفت به پژمان گفتم : ببخش با گر نی. پرو  ره ی وره جون بگشده بده داداشم بخ 

؟ حاال حالت خوبه؟ من : آره کنار تو   یناراحتت کردم دست خودم نبود . پژمان : حاال چ
دهان   . بعد قاشق را پر از سوپ کرد و بردم سمِت  طی شرا نی بدتر ی تو  یخوبم حت شهیهم

: چرا پروانه از من   دمی کردم وپرس یبگو . ِمن و من پژمان . من: پژمااااااان ؟ پژمان: جانم
  ی؟ دلم م  یبرام بگ شهیو گفت: داستانش مفصله . من: نم دی پژمان خند اد؟ی خوشش نم

گم . من: آخ    یسوپ رو بده بخورم بعد برات م نی خواد بدونم . پژمان : باشه . اول ا
کنم و بعد قاشق قاشق سوپ را به پژمان   ینبود . مثال اومدم ازت پرستار اسم. حو دیببخش

تمام عمرم خوردم از  ی بود که تو یسوپ نی بهتر نیخوراندم . پژمان: دستت درد نکنه ا
واگرنه سوپ رو که  یداره.  من: تو که محبت دار گهی د ی مزه  هیتو غذا خوردن  ی دستا

غزل   ی . پژمان: وا ادیو چرا پروانه از من خوشش نمخانوم جون پخته . حاال الدعوه وفا بگ
  یگ یخوره ؟ من: آره راست م  یم یروونی ؟ که به سقف ش  ی شنو یبارون رو م ی صدا نیبب

بود و آسمان کبود و دانه  یو پرده را کنار زدم هوا ابر باره . از جا بلند شدم    یداره بارون م
  وریآوخر شهر  دیبخش یروح را جال مخورد و  یم  شهیباران مثل انگشت فرشته به ش ی ها

 ی. حالم دگرگون شد پشت پنجره نشستم و به درخت ها که باطراوت م یبودو هوا عال
 شده بودم . زمزمه کردم :    رهی شدند خ

 خورد بر بام خانه    یباران با ترانه م باز

و گفتم : شاعر؟   دمی داستان پروانه رو بگم . خند  نی بش ایب  ای: بارون شاعرت کرد ؟ بپژمان
نگفتم . بعد رفتم و کنارش  یتا حاال از خودم شعر یدوست دارم ول یلیمن ؟ شعر خ

دوست داشت به   هی ی.  پژمان: پروانه از بچگد ینشستم : خب ، من سراپا گوشم بفرمائ
شه و   یوانه پسر دار مشن پر  یکنن و بچه دار م  یشن ازدواج م  یبزرگ م نا یاسم شهنار . ا
شه   یشه و اسمش م ی. شهناز هم دو سال بعد دختر دار ماوشیذاره س یاسمش رو م

هم   ییبایز  نی شد ا یکه بزرگتر م یداشت و هر چ ی خاص یاز همون اول خوشگل نای. م نایم
 شد   یم شتریو ب  شتریب
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زن   اوشیس ی که برا فتهی؛ پروانه به فکر م رهیگ یرو م پلمشیتازه د  اوشیس  یوقت نکهیا تا
کرده اما پروانه   یم  ریس گهی عالم د  هینبوده و تو   ایواد  نیاصال تو ا  اوش ی. حاال س رهیبگ

عنوان   چ ی به ه اوشی. سنایرو براش در نظر گرفته ؟ م  یدست بردار نبوده . حاال چه کس
کنه که پروانه از  یه مکنه و همه از جمله خانوم جون و آقا جون رو واسط یقبول نم

هم   نایم  یره و از طرف یبار نم ری پسرش ز نهیبیبشه . پروانه هم که ممنصرف  مشیتصم
سال آخر    اوشیچند سال بعد که س نکهیشه . تا ا  یم الیخیسالشه و محصله ب  ۱۶هنوز 

کنن .   یبود با هم ازدواج م  یبد بخت هرشه و خالصه به  یدانشگاه بوده عاشق الله م
هم سنگ انداخت جلو   ینداره کل یپروانه از الله هم دل خوش ینیب  یحاالم که خودت م

 یمدت پروانه نگاه معن هیشه . بعد از  یحرفا سرش نم نیپاشون . اما خب ، عشق که ا
  هستم؟  یگفت که  ییماجرا نیا ی : خب ، من کجا دمی . پرس دی به من انداخت و خند   یدار

داره که فقط   ی دیعقا  هیبگم که پروانه  نمیگم برات. بعد ادامه داد : ا یپژمان : عجله نکن م 
خوشگل تر همون   یآدم هر چ گهی ؟ پژمان: مثال م ی: مثال چدمی مخصوص خودشن . پرس

خورد و   چیدونه . با تعجب لبم پ  یم یرو خوشگل تیتر در واقع مالک آدم تیقدر با شخص
داشته باش : الله   نویو به پژمان فهماندم که ادامه بدهد . پژمان: حاال ا م باال رفت یابرو ها 

نشسته   اوشیخب ، به دل س  ینبود ول نایبا م اسیبود که اصال قابل ق یدختر معمول هی
از  نا یشهناز و م ِش یاونقدر پ ی لج کرد هم با الله از طرف اوشیبود . پروانه هم با س 

  زیحرف زده بود اون بندگان خدا هم خب فکر کردند همه چ یوسو عقد و عر یخواستگار
شهناز و پروانه شکراب شد که البته به نظرم شهناز   ی  ونهی ازدواج کرد م اوش ی س یوقت هیجد

رفت وآمد   لیبود که پروانه اومد سراغ من. من به دل هیحق داشت . بعد از اون قض
 شنهادیپروانه پ ی وقت نی هم ی برا  تمشناخ یم و م بود دهیرو د نایبا شهناز م  یخانوادگ 

دوست داشتم عاشق بشم بعد ازدواج کنم   شهینگفتم اما تِه دلم هم یز ی ازدواج داد من چ
خودم گفتم حاال   ِش ی. پ دی لرز یدلم نم  دنشیبا د یبود ول بایجذاب و ز  یلیخ نایهر چند م

حال   نیکنم با ا بولبذار ق هیهم خوشگله هم دختر خوب نایتا آخر عمر عاشق نشدم . م دی شا
رو با شهناز در  هیقض  نینظر مثبتم رو به پروانه اعالم نکردم اما پروانه باز هم عجله کرد و ا

که  دمی رس جهینت ن یوسط منم نشستم فکرهام رو کردم و به ا نیگذاشت . حاال ا  ونیم
که من  نهیآخرش ا یوصلت اصرار داره ول  نیبه ا یلیشناسم  و پروانه خ  یرو م نایدرسته م
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اول با خودم  نیکنم نه پروانه . بهتره که سنگام رو هم یعمر با اون زندگ  هیخوام  یم
رو هم به پروانه گفتم : پروانه   نی بخت . هم اهیوابکنم و نه خودمو بدبخت کنم نه اونو س

خواهر من . مگه از   ی .  در جواب گفتم : اشتباه کردمن باهاشون صحبت کردم یگفت: ول
خالصه که آقاجون و خانوم جون هم پشِت من در اومدن .   ی من نظر مثبت گرفته بود

کدومتون عقل  چیه اوشیگفت نه تو نه س یم   ومدی  یرفت  راست م یپروانه چپ م
  یِ دوست هی قض نی جور حرف ها . سر ا نی و از ا نیکنی پول م هی ی آخه چرا منو سکه   نیندار
  یشهناز با پروانه حرف نم یچند مدت   وشهناز و پروانه به هم خورد  ی و چند ساله   ن یچند

به شهناز اصرار کرده بود . خب   نایازدواج م ی که سر خود برا نقدریزد حق هم داشت آخه ا
بوده ناراحت شدن و   و بدون فکر فقط از جانب پروانه خودیاصرار ب  نی ا دنیاو نام که فهم

  بشیهم نص  یخوب یلیخازدواج کرد و انصافا شوهر  نایم نکهی. تا ا گهی بهشون برخورد د
من تو رو    نکهیاما خب هنوز دلخوره ازش تا ا دیشد . شهناز کم کم نرم شد و پروانه رو بخش

؟  از من خوشگلتره یلیخ نای: مدمی دل نه صد دل عاشقت شدم . ناخودآگاه پرس هیو   دمید
شد   رم. دلم گ نا یچه برسه به م  یکائنات خوشگلتر ی من از همه  ی دلم تو برا زیپژمان : عز 

  استیقضا  نیراحت شد . پژمان ادامه داد: حاالم سر هم المیخ یو هر چند باورم نشد ول
  نیاز من دلخوره که با تو ا  شتری ب دم یده . شا  یاخالق و رفتارا رو از خودش نشون م نیکه ا

  نایپژمان عقل نداره م گهیحرفش گفتم : احتماال با خودش م ی کنه . در ادامه  ی رفتارا رو م
براش  کسرِ شاِن که به  ییجورا ه ی.  دهی چسب ی به ک  نی رو ول کرده بب یخوشگل ونبه ا

پژمان  دادن .  حیرو به دختر دسته گل تو ترج یی کسا  یدوستش بگه پسرم و برادرم چ
که من کنار مهربون   نهیفشرد و گفت: مهم ا یو دستم را در دستش گرفت و به نرم  دیخند

  افهیداره . ق یتی چه اهم گهیاش د  هیبق امیزِن دن  نی خوش زبون تر   ن ی، خوشگل تر  ن یتر
:   دی شکمش گذاشت و نال ی شده ؟ دستش را رو یز ی : چدمیپژمان مچاله شده بود . پرس ی 

  دی شا اریدونه از اون مسکنها ب ه ی ستین یاومد سراغم اگه برات زحمت چه یآره ، دوباره دل پ
.   یهمه پشت هم مسکن بخور نیا  ستی؛ خوب ن ی دردم آروم بشه . من: آخه تازه خورد

درد رو ندارم . دلم  نی نداره طاقت ا بیگفت: ع دی چیپ یپژمان که از درد به خودش م
  قهیآب به دستش دادم . بعد از چند دق ِیوانیآوردم و ل  شیبرا  سوخت و قرص را شی برا

 .  دیحالش بهتر شد کمکش کردم دراز کش
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ره ؟   ی. پژمان: اگه بخوابم حوصله ات سر نم  یو استراحت کن  یکن بخواب ی: سع گفتم 
کنارش ماندم تا خوابش برد از   ی. تو راحت باش . کم نیپرو  ِش یرم پ ی، م  زمیمن: نه عز

  ی و آوا د ی بار یم یو گرفته بود و باران قشنگ یجا بلند شدم و رفتم پشت پنجره . هوا ابر
بود   دهیبچه خواب  کیبه پژمان انداختم که مثل  یداد . نگاه  یم شقشنگش گوشم را نواز

از خانوم  یخوش یِ دانستم رو یآرام دِر اتاق را باز کردم و از اتاق خارج شدم . م یلی. خ
باشد و او نزِد   اریشانس با من   د یبزنم شا  نی به پرو ی. با خودم گفتم سر نمیب یجون نم

راهرو  قرار داشت و   کیاتاقها در  ی بود که همه   نیآن خانه در ا یِ مادرش نباشد . خوب 
دِر بدهم .  ینه به خودم زحمت چندان ای در اتاقش هست  نی پرو نمیبب  نکهیا  ی الزم نبود برا

به  ی . ضربه ا ش یآنجا بود و در حاِل تا زدن لباسها  نی. پرو  دمیکش یاتاقش باز بود . سرک 
  ای؟ ب  ی ستادی چرا اونجا ا   ززززمیشد : عز  ممتوجه حضور  نیصاف کردم . پرو ییدر زدم و گلو 

بود و چند تا لباس داخلش .   شی جلو یساک دست  کی . رفتم و کنارش نشستم .  نیبش
 یزد جواب داد: م یلباسها را تا م یکه باق نطوریهم  نی؟ پرو  یکن یم کاریچ ی: دار دمی پرس

 یدون یراحته . م الم یخ یکنم که برگردم . تو که هست یکه دارم لباس هام رو جمع م ینیب
جلوش بذارم  یزی چ،  ی،دون ی آب هیبرگشته و االن تنهاست . برم   شیکه اکبر هم چند روز پ

دستش را گرفتم و   یبعد با نگران  ی. من هم به حرفش خنده ام گرفت . ول دی و بعد خند
  ینیریاخم ش نی شم . پرو یتنها م  یلی من خ یجون تو رو خدا نرو تو بر نیگفتم : نه پرو 

طرف و آن طرفش را   نی ؟ بعد ا  هیپس داداشم چ ه؟یچ شمیداد و گفت: تنها م لمی تحو
  ی با خنده  ؟ی گذاشت شی: پژمان اتاقشه؟ چرا تنهادی پرس یانداخت و با دستپاچگ ینگاه
.  ی کرد ی: خوب کار نی شما . پرو  ِش یپ امیمنم گفتم ب دهیجواب دادم : پژمان خواب یتلخ

کرد   کی. بعد سرش را به گوشم نزد ستین ی چاره ا یول  هیچ تباب  تی دونم نگران یمنم م
، مهم پژمانه که جونش به   یخودمون بمونه ول نیگفت: ب یام و آهسته و با شوخو آر

که . با لبخند سرم را تکان دادم   ینداره . متوجه یت ی اهم گهیاش د هیجونت بسته ست . بق
مفصل براتون   یِ عروس هیشه  یخوب م  ژمانحال پ  گهی: حاال ان شاا... تا چند روز د نی . پرو

  گهیخانوم د نی . من: نه تو رو خدا پرو تونیسر خونه و زندگ  دیر یشما هم م   میر یگ یم
:   نی پشتم بسه . پرو ۷واسه   دمیبار که لباس عروس پوش هیرو نزن . همون   یحرِف عروس

؟ به پژمان   شهیم یخانوم جون راض ی شه ؟ فکر کرد ی؟ مگه م یچ  یعنیوا ، بسم ا... 
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دونه داداشمون آرزو   هی: نه غزل، ما واسه نی . پروگم بهش  یم یمن: نه هنوز ول ؟ یگفت
خانوم جون . االناست که   ِش یپ  میسر بر   هیحرفا نزن لطفا . حاالم پاشو ، پاشو  نی از ا میدار

زنگ   ی که صدا می. از جا بلند شد  یِ بابا اون چند روِز که شاک ی بشه . در دل گفتم : ا یشاک
که   ییرایبارون؟ وارد پذ نی تو ا هیک  یعنیگفت:   نی انداختم . پرو نی به پرو  یدر آمد . نگاه

بود آقاجون؟ خانوم جون جواب داد : بچم پروانه ست   ی: ک  دی از آقاجون پرس نیپرو  می شد
شده .   دهی کن ، موِش آبکش گاش یکرد گفت: ن یرا نگاه م  اط یکه از پنجره ح نطوریو هم

خودم را جلوتر   یکم بود فقط . کم یکی  نیمو وا رفتم . با خودم گفتم: ه مدمغ شد یکل
کرد به پله   یم یرا ط اط ی. پروانه بدو بدو داشت طوِل حنمیرا بب اط یتا از پنجره ح دمیکش

و آمد باال . خانوم جون در را باز   وان یا  ی داد و دمر گذاشت رو یچترش را تکان دیها که رس
،   ایتو مادر ، ب ایکرد و پروانه با مادرش دست داد و حال و احوال کردند . خانوم جون : ب

رو ترش کرد: تو   دی. به من که رس نی . پروانه: سالم آقاجون ، سالم پرو ی آب شد ِس یخ
نت رو درست کن . غزل  کنم لح یمن: من ........ آقاجون : پروانه خواهش م  ؟ی هنوز نرفت

خودش  یِ ؟َ! به پروانه بر خورد اما به رو  نجاستیشوهرش ا یرفت ؟ وقت یم دی کجا با
گفت:   نی حرف را عوض کرد . نگاه کش دارش را از من برگرداند و رو به پرو  عی. سراوردین
به پروانه   ی داره *انگار از آسمون شلنگ گرفتن . آقاجون نگاه چپ چپ  ییعجب هوا  رونیب
دانستم   یم  نکهیدانم چرا با ا یلب زمزمه کرد : ا...اکبر.  نم ری تکان داد و ز ینداخت و سرا

  یبیپژمان نبود در جمعشان احساس غر   یقلبا دوستم دارند اما وقت نی هم آقاجون هم پرو 
تاب   یِ صندل ی داشتم . پروانه مشغول حرف زدن با خانوم جون شد و آقاجون رو یو ناامن

 یم عرو جم لمیمن داشتم وسا یگفت: آبج نی خواند . پرو یو حافظ مدارش نشسته بود 
به خانوم جون انداخت .   ینه بعد نگاه ا یبامن داره  یخانوم جون کار  نمیکردم ؛ اومدم بب

:  نیپرو ؟یچ  ی برا  لیکار دارم ؟ برو به کارت برس . پروانه: وسا یخانوم جون : نه مادر ، چ
بمون تا حاِل پژمان خوب بشه    ؟ی زود نی برگردم . پروانه : حاال چرا به ا دی کم کم با گهید
غزل جون   یاکبر آقا چند روزه که رفته االنم تنهاست . از طرف گهی: نه د نی برو . پرو دبع

راحته و   الشیکه غزل باشه پژمان خ نی. هم ستیدست تنها ن گهیهست ؛ خانوم جون د
 شه . یزودتر خوب م
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برِدش . بعدم   یتو هم با اون شوهرت حاال تنهاست که تنهاست  آل که نم شششی: اپروانه
ها را   نیا ی رتق و فتق کنه . همه   نویخواد امور ا  یم  یکی  ادی  یبر نم یکه کار نی از دسِت ا

شد: الاله ا... لعنت   یکرد.  آقاجون دوباره کفر ینگاهم م زی گفت که تمسخر آم یم یدر حال
 بهیدختر .کتابش را بست و رو به خانوم جون تشر زد: حب گهیطون بس کن دیخدا بر ش

خانوم جون دستپاچه شد و رو به پروانه   ؟ یدردونه ات بگ نی به ا یزیچ  ی خوا یخانوم ، نم
رفت بگم  سر صبح   ادمیحاج آقا   یشوهرش را آرام کند گفت: راست نکهیا ی و برا دی گز یلب

گشاد تر از    یکه براش دوخت ی کت ی نایاز آست یک ی نکه یزنگ زد گفت: مثل ا  یبهادر ی آقا
گم   یافتاد بهت بگم من م ادم یاالن   نی ؟ هم یبراش درست کن  ارهیب  یگفت کِ  هیکی اون 

ست .آقاجون: از دست تو   هی باشه همسا یزودتر درستش کن باالخره هر چ ری برو ازش بگ
تلفن رو   یِ ، اون گوش  اباب نی پرو یو کجا حرف رو عوض کن یکِ  ی خانوم خوب بلد بهیحب

آقاجون   ی تلفن را برا  یِ از جا بلند شد گوش نی . پرو رمی بگ یبهادر ی تماس با آقا  هی اریبرام ب
  یزحمترفت مرا صدا زد: غزل جان، اگر   یکه داشت م نطوریآورد و رفت سمت اتاقش هم

: شما  دمی کمکم . من هم از خدا خواسته از جا بلند شدم رو به خانوم جون پرس ا یب ستین
نداشتم   ی: از اولش هم کار د ی را  در هم کش شی خانوم جون اخمها   ؟ی ندار یبا من کار

  ینشست و پوف نیزم ی کالفه رو ن ی. پروراه افتادم  نی زدو من دنبال پرو ی .پروانه پوزخند
  ی با خنده  نیکنم؟ پرو  کاریچ  دی ستم بغضم را فرو خوردم : خب من باکنارش نش  دیکش
تا   نجا،ی ا ی ایخواد؟! گفتم ب  ی نگاهم کرد: آخه چهارتا لباس جمع کردن  کمک م ینیریش

پروانه رو برام   ی رفتارها لی : پژمان دلدمیپروانه آزارت نده . نال ی ها  هیو کنا  یاونجا نباش
باهام خوب و مهربون بود   یلیفهمم . اون اولش خ  یرفتار خانوم جون رو نم لیگفته اما دل

دستم را گرفت   نی ؟ پرو  ومدی ی بال سرِ پژمان نم نی نبودم ا منکنه اگه   یواقعا فکر م یعنی.
فکر    ییجورا  هیگفت: خانوم جون واقعا دوِست داره اما خب االن با خودش   یو با مهربان

دم  یاما بِهت قول م ستین ر ی تقص یافکار ب نیدامن زدن به ا یِ کنه که پروانه هم تو یم
بره و بشه مثل قبل بعد انگار   ادشیاز  زیچبه محِض سر پا شدِن پژمان خانوم جون همه 

  ن یدونم ا  ی: غزل من م د یتر کرد و پرس کی افتاده باشد خودش را به من نزد ادش ی یزیچ
با من   ی خوا یگردم تهران م یگم من فردا  پس فردا بر م  یده . م یرفتار ها چقدر آزارت م

خواد که  یدلم م یلیخ دنکه خانوم جون و پروانه درست کر یطیشرا ن یمن: با ا  ؟ی برگرد
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  زززززمی: عز  نی سخت تر از تحمل رفتار اوناست . پرو یلی پژمان خ یِ برگردم اما تحمِل دور 
.   ری بگ دهیگم ؛ حرفاشونو نشن  یم گذرهی بِهت سخت م نکهیا ی اما برا  یراحتباشه هر طور 

هم مثل    مکاش پروانه خانو ی ا دی را  بغل کردم و زمزمه وار گفتم : شما چقدر خوب نی پرو
مرا از خودش جدا کرد با دستش شانه ام را فشرد  و با لبخند زمزمه کرد:   نیشما بود . پرو 

نداره . لب   یو اگرنه قصدو قرض  هیمدل ن ی. ذاتش ا ستین ی نره خواهر من آدم بد ادتی
نره پروانه خواهرمه .   ادتی  ی آ ی آ  ی آ ی : آ نیاست. پرو نیعقرب نه از سر ک  شیزدم : ن

 ماندم .   نیکنار پرو ی. کم  دی من: باشه ، ببخش

بست گفت:   یرا  م راهنشی پ ی که دکمه ها نطوریتمام شده بود . هم با یتقر شیکار ها 
  نی . پرو م یبشه . از جا بلند شدم : باشه بر  یسر برم اونور االنه که پروانه شاک هیخب ، من  

. تو برو کنار پژمان االناست   ی ای: تو کجا؟ الزم نکرده تو بدی به من انداخت و پرس ینگاه
نباش خودم با   : نگران نی . من: آخه...... پرو ارمی یبشه . همونجا بمون شامتون رو م  داریب

 کنم . یخانوم جون صحبت م

 یاتاقش بود . کتاب ی که گوشه  یکوچک ی هنوز خواب بود . آرام رفتم سراغ کتابخانه  پژمان
  شهیکه هم یکوب . کتاب نیروشن ِ دکتر زر ی قطور نظرم را به خودش جلب کرد : چشمه 

نامه بود .   شی و رمان و نما  اتیادب ی دوست داشتم بخوانمش . دوتا از قفسه ها کتابها
کتاب ها را برداشتم و نگاه   یک ی  یکی خوانده بود .   وتریکامپ ژمانتعجب کردم آخر پ یلیخ

شده بود که   ری از خواب س گری د نکهیا  ایورق زدن کتاب ها بود  ی دانم از صدا یکردم . نم
گذاشتم   ش ی که دستم بود را سر جا یوقته خوابم؟ کتاب یلیباز کرد : خ  کم کم چشمانش را

 یلیخودم . نه خ ی ماِه گل آقا ی و با ذوق کنارش نشستم دستش را گرفتم : سالم به رو
شد که دو باره درد مچاله اش    زیخ م یپژمان ن ؟یسه ساعت . االن بهتر   ایدو  ستی وقت ن

مامان   هیمثل   دی. من: خب من االن پرستارتم با یزن یکرد : مثِل مامانا باهام حرف م
  نجایدوسه ساعت رو ا نی ا نمیفدات ، مامان پرستار . بب ی. پژمان : اله گهیدلسوز باشم د 

  ی. بعد کم ی کرد ی. پژمان : خوب کار نیپرو  ِش ی من: نه حوصلم سر رفت رفتم پ ؟ی بود
: آها   دمی ن ِمن کرد . از جا پر بگو ؟ پژمان:  مِ  یالزم دار  یزی: چ دمی جا به جا شد . پرس
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 نکهیا ی زنم . پژمان از خجالت سرخ شد . برا یرم آقاجون و صدا م یاالن م دمیفهم
 که خجالت نداره گل پسر . زایچ نی و گفتم ا دمی خجالت نکشد سرش را بوس

 یم یز ی : جانم ؟ چ نی و آقاجون را صدا زدم : آقا جون،  آقا جون ؟ پرو رونیرفتم ب بعد
  ی آقا ی نوِک پا رفته خونه  هی :  نی زل جان؟ من: آقاجون ، آقاجون کجاست؟ پروغ ی خوا

 یاله رمی : بم نیداره . پرو  ییگوشش گفتم : پژمان دسشو  ری ؟ ز یدار کارشی. چ یبهادر
..... ممنونم  ........  یبهادر ی . بعد تند تند شماره گرفت : سالم آقا  ادی زنم  ب یاالن زنگ م

پژمان کاِرت   ا یممنون. آقاجون زود ب یلیآقاجون ؟ ..... خ  نیرو بد  یگوش نیلطف کن شهیم
رو سرت ؟ چه خبره ؟   یخونه رو گذاشت هیداره . دوباره پروانه خودش را دخالت داد : چ

   ییپژمان رو ببره دستشو ادی: گفتم آقا جون ب دکرد و جواب دا  یدست شیپ نی پرو

؟ خب خودت  یکن ی پرستار  ی به من انداخت : مگه نموند یزینگاه تمسخر آم پروانه
به پروانه تشر زد: بس کن پروانه ! پروانه : خب  نی ؟ پرو  کاریچ ی خوا  یببرش آقا جونو م

  گهید  ادی یبه حساب م  یاز پرستار یجزئ نمیا گهیکنه د  یگم مونده پرستار یمگه دروغ م
. 

پروانه تو کا     نمی: دوباره چه خبره؟ ببدی منبر که آقاجون سر رس ی پروانه دوباره رفته بود باال 
بهت اشاره   یآقاجون : بله با خودتم . هر چ  ؟ی؟ پروانه: ِا وا آقاجون با من  یندار یرو زندگ 

  اصال مهمونمونه  نجایبچه چند روز ا  نی گم ا یزنم انگار نه انگار، م یتشر م یکنم  هر چ یم
به   زیخانوم جون سرزنش آم  هیگر ری که نشد . پروانه زد ز ن یبابا ا ی . ا  یکن ینم تیرعا

شده بود گفت: از   یکفر یشوهرش نگاه کرد : از دسِت شماحاج آقا . آقا جون که حساب 
حاالم  اوش یرو به کام همه تلخ کرده . اون از الله و س یدست شما نداره چند روزه زندگ 

داره هان؟ پژمان شوهرشه ، ناخوشه   کاری . اصال بابا جان، غزل به تو چ نهنوبت غزل و پژما
رسونده؟ پروانه به تته پته افتاده بود .آقاجون انگار که   ی. به تو چه آزار  ششیاالنم مونده پ

:   دی برگشته رو به  من پرس یبهادر ی آقا ی چه با عجله از خانه  یِ افتاده بود برا ادشی تازه 
اتاقشه؟  با سر جوابش را دادم  آقاجون غر غر کنان به سمِت اتاق رفت :   نبابا جان ، پژما

کنه .  یم یدختر هَمش گربه رقصون نیبچه ام پژمان ناتوان کنجِ رختخواب افتاده اونوقت ا 
  ستیمن ن یِ جا گهی د نجایرا برداشت و چادرش را سر کرد : ا فشیک   تی پروانه  با عصبان
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شب شده    گهی؟ االن د یر ی: دختر کجا م  دیدو  بالش. خانوم جون دن یخداحافظ همگ
پروانه: نه خانوم جون برم بهتره   ؟ ی ؟ دخترم بچه شد  ی هوا خرابه . از آقاجونت ناراحت شد

کند  یانیآمد پا در م نی . پرو ه یگر ری الف بچه فروخت . بعد هم زد ز هی . آقاجون که منو به  
  ورشی  نی به سمت پرو ی..... پروانه مانند پلنگ زخم گهیخودته د ریخب تقص یآخه آبج: 

را   نیمونده از تو موعظه بشنوم . من رفتم  . ا  ن ی؛ هم نی شروع نکن پرو گهیبرد: تو د 
  راهیلب به شوهرش بدو ب ری شده بود و ز  یو رفت. خانوم جون کفر د ی گفت بعد در را کوب

  شیها ه نسبت به بچ یبیزن عشق کور و عج نی دانست . ا یگفت و او را مقصر م یم
  ِک یرفتم اتاِق پژمان . فکر کنم خودش هم رفت کناِر مادرش . نزد نیداشت . با اشاره پرو 

نگاِه مهربانش را به من   رونیدِر اتاِق پژمان که شدم آقا جون در را باز کردو از اتاق آمد ب
زبون    گهی د هینجوریبابا جان غزل خودتو ناراحت نکن . پروانه هم ا دوخت و زمزمه کرد :

 یبیکردو گفت: ع ی: پروانه رفت. آقاجون فکر  دمیشه کرد . نال یداره چه م یزی تند و ت
شد . تو   یاون،  اوضاع بدتر م یک یگفتم   یمن م یک یموند   یبهتر شد اگه م ینجورینداره ا

خونه ست. نگران نباش   ن یدارم بشه باز دخترِ ا جهیفکر نکن اون اگه نت زای چ نیبه ا
.  آن شب  ارهیشامتون رو ب ن یگم پرو ی شوهرت م ِش یبرو پ  ایب النم. ا  گردهیخودش بر م

 .  می و پژمان در اتاِق پژمان شام خورد  نی پهن نشد و من و پرو یشام  ی سفره 

لم کرد و آهسته  بغ  یهم ماند و بعد عزِم رفتن کرد . وقِت خدا حافظ  گریروز د کی  نی پرو
. آهسته از او جدا   ی بر گرد یتون یم ی نشده ها  اگه بخوا ر یگوشم زمزمه کرد: هنوزم د  ریز

را   می زد و بازو ی لبخند نی مونم . پرو یجون م یشدم  و مطمئن نگاهش کردم : نه آبج 
 **               فشرد.                                                                             

را داشت . خانوم جون هم   میهوا  یلی نبود. آقاجون خ یشد که از پروانه خبر  یم یروز چند
هست و  باورش شده بود عاشقانه پژمان را دوست دارم  زیحواسم به همه چ دید یکه م

با رفتارش آزارم   گری د یاولش نشده بود ول ی دست از عداوت برداشت البته هنوز مثِل روزها
توانست با عصا راه برود . دو    یشد .حاال م  یبه روز حالش بهتر م روزداد . پژمان هم  ینم

  انی پشِت خانه م اط یدر ح یفرش کوچک یروز آفتاب  کی سه هفته بعد در بعد از ظهر 
  ی  وهی نگاهش به م می آن نشست  ی پرتقال و نارنج  پهن کردم با پژمان رو ی درخت ها
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نگاهش را دنبال کردم و  ماند  رهیکرد خ یم یی درخت خودنما ی که رو  یسپرتقال نور 
  یفکر م یدار  یبه چ نمی: پسرِک ناِز من نگاِه مهربونش رو به کجا دوخته ؟ بگو بب دمی پرس

شد .   رهی پرتقال برداشت و به چشمانم خ ِی دلم  ؟ پژمان نگاِه معصومش را از رو زِ یعز یکن
 ؟ یکن یم گامین ینجور ی: چرا ا دمی پرس

 

مامان   نی غزل ، تو بهتر  هیچ  یدون یلب داشت گفت: م ی که رو یح یبا لبخند مل پژمان
دوست   یلیفکر کنم تو بچه خ نمیبا تعجب نگاهش کردم ادامه داد: بب ییا یدن ی کوچولو

ناز و تپل مپل ، درسته؟ بدون فکر جواب دادم : نه نه من فقط و   ی بچه  هینه؟ اونم   یدار
به خودم آمدم از خجالت صورتم سرخ شده بود . پژمان  دفقط تو رو دوست دارم بع

خجالت    یوقت یش  یصورتم لغزاند : اوه اوه چه داغه چقدر خوشگل تر م  یِ دستش را رو
  یِ اون روز تو نمیباغچه حاال بگو بب نیا درختها و  نیکنار ا  مییغزل االن تنها  نی. بب یکش یم

قرار   گهیآمدم و با خنده گفتم: نه د در؟ از الک خودم   یبِهم بگ یخواست یم یرستوران چ
از  یخدا کِ  ی کردو گفت: ا یبِهت بگم . پژمان فکر  مونی سر خونه و زندگ   می شد هر وقت رفت

؟ بعد   شی خانوم خوشگله رو ببرم سر خونه و زندگ  نی شم ا یگچ و عصا راحت م نی شر ا
 یدلم نم یعروس گریهمه انگشت به دهن بمونن .د رمی برات بگ ی عروس هیادامه داد 

همه رو هم دعوت  می بار جشن گرفت هیگم  یخواست گفتم: نه پژمان اگه به من باشه م
لباس   ی نارت توخواد ک  یمن دلم م ی. پژمان: ول ستی دوباره الزم ن  یعروس گهی د میکرد

پژمان:   ن؟ی که نشسته بودم جابه جا شدم و پرسدم: هم ییعکس داشته باشم.  جا  یعروس
؟ پژمان: آره خب .    یدوست دار نشویه یکه از عروس نهیا  منظورممن:   ن؟ی هم یچ یعنی

  هیآتل  میر  یپوشم بعدم م یلباس عروس م شگاهی رم آرا  ینداره من م ی کار نکهیمن: خب ا
 ی حوصله   گهیخودمون راستش د  ی خو نه   می ر یو بعد م  مینداز یچند تا عکس م

 یباشه ول ی خوا یم ینجوریکردو گفت: اگه تو ا  یرو ندارم . پژمان فکر یاسترس عروس
نباشه من خودم  تی . دوباره ادامه داد: اصال تو کار می ای فکر نکنم از پِس خانوم جون بر ب

از طرف تو بوده سرم را   شنهادیپ  نی نگو که ا یتو به کس کنم فقط یم یخانوم جون رو راض 
 گفتم   نی شده ؟ من: آخه به پرو یچ هی.پژمان: چنییانداختم پا
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 نگه.    یز یچ یکنم به کس یم  شینداره من خودم راض بیپژمان : ع 

            *        * 

را از   زیهمه چ هم  یشود و از طرف یپژمان خوب بلد بود  چه کار کند تا خانوم جون راض 
که قرار است با   یکرد و قرار شد با پول یبا آقاجون حرف زد و او را راض نداول یچشم من نب

  نی. آقاجون از ا می نباش ادهی پ گریتا د میبخر  نیماش  کی  ردی بگ یجشن عروس مانیآن برا
  یکرد حاال م دایخودش پ ی طرفدار برا ک ی بیترت  نی آمد . به ا خوششپژمان  شنهادیپ

 یکه پژمان سرِ صحبت را باز کرد: م می ناهار نشسته بود زِ ی روز سر م کی ماند خانوم جون . 
بهتر شده . خانوم جون دستش را رو به  یلی گم خانوم جون به خواست خدا  حالم خ

. پژمان:   می ری گ یروزا جشنتون رو هم م نیشاا... هم آسمان گرفت و خدا را شکر کرد : ان 
.   دهی حرف ها رو ندارم راستش چشمم ترس نیو ا  یعروس ی حوصله  گه ی وم جون دنه خان

 ریکه که  اریمن ن ِش یرو پ ی. تو رو خدا اسم عروس  ادی سرم ب ییهم بال مال   نباریترسم ا یم
درست   ،ی خوا یتو نم مبه من انداخت : آخه پسر  یزی زنم . خانوم جون نگاه ترحم آم یم
خواد لباس عروس بپوشه . پژمان: فکر اونجا رو هم کردم   یبچه آرزو داره دلش م نیا یول
  یچند تا عکس م هیو بعد آتل شگاه یبرمش آرا  یخرم م یلباس عروس خوشگل براش م هی

شه !   ی که نم ینجوریآرزو دارم . ا  یو تموم . خانوم جون: نه پسرم من برات کل م ینداز
  ستی ن ی: من که دلم راض د یمان دست از غذا کشبدم ؟ پژ یرو چ  هیدرو همسا  بجوا

به آقاجون انداخت . آقاجون: آره   ینگاه یچشم ری . بعد ز نمیب یهنوزم که هنوزه کابوس م
  یوقت  ادی  یآخه ؟ بچه تازه داره سر ِ حال م هیگه چه کار    یخانوم پژمان راست م بهیحب

بخرم براش . خانوم جون با   ن ی ماش هی  یعروس ی   نهی. تازه قرار شده با هز  هیخودش راض
؟ پژمان: آره خانوم جون   یدوست دار ینجوریبه پژمان انداخت : آره مادر؟ ا یاکراه نگاه

شه؟   یم ی؟ دلت راض  یکن یقبول م ی نجوریغزل تو ا  نمی: ببدی.خانوم جون  رو به من پرس
شده    کینزدکردم به مقصودم  ی م سنخواد . من که ح یکه دلش عروس هیآخه کدوم دختر 

.  هیداره هر طور اون راض یپژمان بستگ  تیمن به رضا تی ام گفتم : آره خانوم جون رضا
. بعد رو به پژمان گفت: پسرم قدر   ینیبب ریخانوم جون طفلک ذوق کرده بود : باشه مادر خ

  یخوشحال  ازبه من زد و من قند در دلم ِآب شد و   ی رو بدون . پژمان چشمک یزن نیهمچ
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شه پس حداقل   یسرو صدا که نم یآخه ب یخواست پرواز کنم . خانوم جون : ول یدلم م
و هورا بدرقه اتون کنن   غیخونه با ِکلو ج یِ جا تو  نیهم میرو دعوت کن ی چهار تاخود

کرد  یشد شانه خال ینم یکی  نی بار ا ر یاز ز  گریو عموت . د ییخواهرا و خاله و دا نی.هم
به من انداخت   ینفره . پژمان نگاه ۵۰  ۴۰ یِ عروس  هیشه  یداد : م امهخانوم جون اد

 ی شد که خانه  یم  یماه کی خانوم جون را قبول کرد .  شنهادیپ دیرا که د تمیلبخند رضا
  یکه پژمان در آن نفس م ییدر هوا دنیخانوم جون بودم . چقدر خوب بود نفس کش

داد  هر   یماندن نم ی زه جواد هرگز اجا آمد ینم شی برنامه پ  نی. مطمئن بودم اگر ا دیکش
خانواده ام هم تنگ شده بود هر روز   ی گذشت اما دلم برا یخوش م یل یچند کنار پژمان خ

شد اما پروانه هنوز   یشد رفتار خانوم جون هم با من بهتر م یکه حال پژمان بهتر م
روز خانوم جون تلفن را   کی که با آقاجون داشت  یهمانطور بود دو هفته بعد از بحث

از آن به بعد دو   دی ایناز  قبول کرد که ب ینهار دعوتشان کرد . او هم با کل ی برداشت و برا
آقا  که  ییبه کار من نداشت . مخصوصا وقت ها  یکار  گریباره رفت و آمد شروع شد . اما د

نگرفتن جشن با خبر شد اخم   ی برا ممان یهم که از تصم یجون حضور داشت .  وقت
  نیکند که باز هم آقا جون ا یو خواست مخالفت و اشکال تراش دیهم کش  دررا  شیها

پروانه را گرفته بود از   ی ها یقلدر  ی بابت که آقاجون جلو نیاجازه را به اونداد . پژمان از ا 
 . ستمی خواهر بزرگم با یِ تو رو  ستمیمجبور ن گهی گفت : د یهمه خوشحالتر بود . م

  یِ برا ی روز که طبق معمول در اتاق پژمان کنارش نشسته بودم و مشغول نقشه کش کی
تو خانوم جون .     ایکه خانوم جون اومد سراغم : غزل ، غزل جان ؟پژمان:ب  می بود ندهیآ

خانوم    ا یشم با غزل کار دارم . پژمان: باشه حاال ب یخانوم جون: نه مادر ، مزاحمتون نم
جون آهسته و آرام در را باز کرد و داخل شد . از جا بلند شدم : جانم خانوم جون با من  

خواستم تنها با خودت حرف بزنم اما خب، پژمان   یخانوم جون : آره مادر م  ن؟ یداشت یکار
.   گهید دینیراحت بنش ن؟یستادیچرا وا گم . پژمان : حاال   یجا م نی؛ هم ستین بهیکه غر

  شی بود نشست . و من هم کنار پژمان روبه رو   ستادهیکه ا ییخانوم جون همان جا
  زدی ر یدارد آرام اشک م دمیدقت که کردم د نیینشستم . خانوم جون سرش را انداخت پا

من هم  افتاده؟   یاتفاق ؟یکن یم هیگر یشده ؟ چرا دار ی: چ دی . پژمان نگران شد و پرس
را پاک   شینگران شدم و چشم به دهان خانوم جون دوختم . خانوم جون آرام اشک ها 
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  یمدت رفتار خوب نی کرد و گفت: غزل جان من رو ببخش اصال دسِت خودم نبود تو ا
سوخت و    یدلم م دمید یاون حال م ی شه کرد پژمان رو که تو یباهات نداشتم اما چه م

نکردم . با    دای تو پ واریهم کوتاهتر از د  یواریگرفت و دنبال مقصر بودم د یم شی آت گرمیج
  نیدادم : کدوم رفتار؟ من تو ا   شیو کنار خانوم جون نشستم و دلدار  فتمپژمان ر ی اشاره 

مدت   نیا یِ . خانوم جون : تو ن یمادرم هست یِ شما جا دمی ازتون ند یز یچ یمدت جز خوب
و گفتم   دمیخند  یکن یچطور ازش مراقبت م دمید  یممن  ی دیزحمت پژمان رو کش یلیخ
من بود   ی آرزو   تی بودن و مراقبت ازش نها نکه زحمت نبود آخرِ رحمت بود کنار پژما نیا

شد خانوم جون خوشحال شد    یقند در دلش آب م یبه پژمان انداختم از خوشحال ینگاه
  شیکنم؟! بعد از جا دا یپخواستم واسه پژمان  یبهتر از تو کجا م یو گفت : فدات بشم اله
  گهید زیچ  هی استمخو یرفت م ادمیبابا   ی ؟ خانوم جون : ا یر یبلند شد .پژمان: کجا م

 ی الحمداهلل  حالت خوب شده و روبه راه شد گهیهم بگم . بعد رو به پژمان گفت: مادر ، د 
به من   یتون؟ پژمان نگاه یسرِ خونه زندگ  د ی بر گهیبعد د  ی که تا هفته  هینظرت چ

خوشحال شدم دلم   یکل ؟یهست  یغزل راض یندارم تو چ یانداخت و گفت: من که حرف
  کیبه   نیبنابرا دمیخانوم جون خجالت کش یِ جلو ی م من که از خدامه ولی خواست بگو یم

  انیرو هم در جر نیخبر بدم که مه نی لبخند اکتفا کردم . خانوم جون :پس من برم به پرو
  ممونیمن قبال بهشون گفتم تصم  یو آرام زمزمه کردم : ول نیی ه . سرم را انداختم پابذار

.   می گرد  یبعد بر م ی دونن هفته  یهنوز نم ی: ولن. خانوم جون : خب چه بهتر . م هیچ
من . سرخ شدم و گفتم : چشم دو سه ساعت بعد   ی بذار به عهده  گهی د نویخانوم جون : ا 

تماس گرفت اول با خانوم جون صحبت کرد و بعد   نیمه  نیاز تماس خانوم جون با پرو 
   زمیسالم عز ؟ یجون خوب نیرا به دستم داد . سالم مه یخانوم جون مرا صدا زد و گوش

گم   یتو هم م گذره ها  _ نه دلم براتون تنگ شده _ به خانوم جون گفتم به  یخوش م
جشن  هیخودمون   ی خونه  ن یتو هم نجایکه اونجا برگزار شد منم ا یجشن خونوادگ 

:  نی. مه  ستیخواد الزم ن ی. خودتو آماده کن _ نه نم  رمیگ یم یخواهر برادر ی کوچولو 
  یم کاریزمانه رو چ ی ای شوهر تازه از پس من بر ب ی خونه  یبر یو خال  شکشه که خ ینم
  یزیتر بودم . _ چ نیگرفتم سنگ یم یلب غر زدم جشن عروس ری بعد ز؟ گفتم باشه  یکن

 ؟ نه قربونت خداحافظ   زمی عز  یندار ی؟ نه نه با تو نبودم کار  یگفت
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اما از پژمان خواستم   نباریا شگاهیدوباره رفتم آرا  د یکه منتظرش بودم از راه رس یروز آن
کارم در   نکهیبود . بعد از ا  دهینرود  و پشت در منتظرم بماند.  چه کنم چشمم ترس ییجا
و منتظر نشستم تا زنِگ در را  دمی بود پوش دهیرا که پژمان خر  یتمام شد لباس شگاهیآرا

رو به من گفت:   شگریبعد زنِگ در به صدا آمد و خانم آرا قهی. ده دق نیی پا  ومبزند و من بر
. پژمان تا   نییو پله ها را رفتم پا  دمیکش یآقاتون منتظره نفس راحتبرو عروس خانوم  

چه  ی نگاهم کرد : وا رهیمکث کردو خ ی ا هیچشمش به من افتاد به استقبالم آمد چند ثان
خرج  ی برد که به جا  ینیپرنسس من بعد دستم را گرفت و به سمت ماش نی خوشگل شده ا

 انداختم  نی به ماش یخودمان بود نگاه یِ مدل باال نبود اما برا ادیز می بود دهی خر  یعروس

؟ پژمان: خب  امیتا ب ینی: مگه قرار نشد پشِت در منتظرِ من بش دم یرو به پژمان نال و
گل   نی : ا د یو خند  دیبر سرش کش  ی؟ پژمان دست  نیماش نیا ی. من: ول گهینشستم د

عروس بدون گل هم   نیعروس !ماش نی ماش یگ ی؟ آخه تو بگو ، خودت م   یگ یم ارویکار
  هیشلوغش نکردم فقط گفتم   ادمیکه ز ینیب یم  رفتمن یدور ی ؟ باور کن جا  میمگه دار

نشده سوار   ر یتا د هیآتل  میزودتر بر  نی بش ایداشته باشه . حاال ب گهی د ی نایبا ماش  یفرق
 .   می و راه افتاد  میشد  نیماش

اتاق حاضر   دی خوشحالم حالتون خوب شده آقا پژمان بر نی عکاس: َبه َبه خوش اومد خانم
 رسم .   یمنم االن خدمت م دیش

  یم یخانم عکاس گفت: سع  یو وقِت خدا حافظ  می مختلف عکس انداخت ی ژست ها با
  یحاضره پژمان نگاه تونیقبل  ی کنم هر چه زودتر عکس هاتون حاضر بشه البته عکس ها

قبل که اون اتفاق برات   یمن: آره ، سر  ؟یقبل یِ : عکسا دیخت و با تعجب پرسبه من اندا
.  پژمان:  میچند تا عکس انداخت  حانهیو ر حهیبا را  می ود منتظرت ب یوقت  شگاهی آرا یِ افتاد تو

. من: نه اونا نه ، دوست   دیشه اونا رو بد  یآهان ...... بعد رو به خانوم عکاس گفت: اگه م
  د ینگاهم کرد و به خانم عکاس گفت: باشه بزار ی. پژمان با مهربان  فتمی ب اون روز ادیندارم 

  می را برا ن ی پژمان دِر ماش رونی ب مید . از آنجا که آمد یبد   لمی عکسا تحو  ن یاونا بمونه با هم
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بعد خودش نشست پشِت فرمان :   نمیباز کرد و کمک کرد پف لباسم را جمع کنم و بنش
  ی بشن حتما تا حاال همه  یشد االنه که همه شاک  ری به ساعتش انداخت : اوه اوه د ینگاه

تونم انکار   ی : نمدمیپا و آن پا کردم و نال نی؟ا یگ ینم  یزی ؟ چ  ی. چرا ساکت دنی مهمونا رس
خواست   ینم کنم که دوست نداشتم لباس عروس بپوشم و در کنارت عکس بندازم اما دلم

و اگرنه..... پژمان  ستیتاالر ن یِ جشن مفصله که فقط تو هی  ینجوریدر کار باشه . ا یجشن
نداره؟ من    ینفر فرق ۶۰، ۵۰نفر با  ۷۰۰،   ۶۰۰از نظر تو  نم یدلم بب زیوسط حرفم : نگو عز  دی پر
رو هم به دست   هیدِل خانوم جون و بق دی؟ با  هیچاره چ  گهید یول یگ  یم یفهمم چ یم

  نیمونم و تو و ا  یروزه بعدش من م هیسرو صدا  هم     نیحاال ناراحت نباش ا  گهیآورد د
اخم نکن و شاد باش مثال  گهی حاال د میسرو صدا کنار هم بگذرون  یب دی همه روز که با

لبخند زدم  شیبه رو که به پژمان داشتم  یها! سرم را باال آوردم و با تمام عشق مونهیروسع
. 

زد و آدم   یاجاق غل م یِ که رو ییها  گی پر از رفت و آمد بود و د اط یح می دیخانه که رس 
دو سه روز بود که خودش را رسانده بود با منقل واسپند   نی که در تکاپو بودند . پرو ییها

  یمحلآمد و آواز  یزنان م هیپژمان پشت سرش دار ی خودش را به استقبالمان آمد و خاله 
بزن و   اط ی گوش تا گوش مهمان نشسته بود مردهادداخل ح می که شد انه خواند وارد خ یم

که  ییبرقص داشتند و زن ها داخل خانه . کم کم آنقدر به من خوش گذشت که از حرف ها 
  بایکه تقر  نیبود به پرو  یی رایپژمان در حال پذ  ی شدم . دختر خاله   مانی به پژمان زدم پش

و   دی خند نی کم کمک کن . پرو   هی ایپاشو ب یستاونجا نش یکنار من نشسته بود گفت: رفت
.   میدار گه یمراسم د  هیبرگردم تهران ؛ اونجام   دیبا نجایمن بعد از ا یگفت: آخه خبر ندار 

مونه پس کار کن غرغرم   یواسم نم یجون گهیکار کنم د ادیز نجایمن دو سر دعوتم ؛ اگه ا
 شد .   ل زدو به کارش مشغو ی پژمان هم لبخند  ی له نکن . دختر خا

کردند و رفتند . خانوم جون آمد    یخدا حافظ یکی یک ی مراسم تمام شد و مهمان ها  باالخره
  دیفتیو راه ب  دیدلشو ندارم ازتون جدا بشم اما زودتر حاضر بش نکهیسرا غمان : مادر ، با ا

آماده   عیو شوهرش سر نی منتظرن پرو و واسه شام دنیاون بندگان خدا هم اونجا تدارک د
:   نی؟ پرو  می باش دی . پژمان: پس کجا با د یینجایبابا شماها که هنوز ا ی : انیشدند . پرو 
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  نایآقا جواد ا  ی حواستون هست ؟ خونه  چیشه ها ه یم ری . د نیماش یِ حاضر و آماده تو
.   نی. خانوم جون : آره مادر ، زود باشگهید نیشام مهمون دعوت کردن زود باش ی واسه 

خانوم تو    ن ی. پرو دیگفت: آره عجله کن  هیو  با کنا د ی رس سر. پروانه  نیرس  ینم نی بجنب رید
مادر شوهرش را جمع کرد:  ی  ه یو پاشم نباش . الله آمد و کنا خت یر نی هم عجله کن فکر ا 

ذارم خانوم جون دست به   یکنم نم یمن خودم همه رو جمع و جور م دی آره خاله شما بر 
دستش: خدا مرگم بده   ی باشد زد رو ادهافت  ادشی انگار تازه  نی بزنه . پرو  دیسفو  اهیس

منتظرن خانوم جون: غزل   شرمنده وقت تنگه اون بندگان خدا هم  یها ول  نیگ  یراست م
ا  خواست لباسم ر یدلم نم نکهی. با ادیفتیبرو لباست رو عوض کن زودتر راه ب عیجان ،سر

؟   یچ  ی برا س: لبا  دیکه باز هم پژمان به دادم رس اورمینشد نه ب می عوض کنم اما رو
  تیتازه اونجام که جشن گرفتن بعد رو به من گفت: اگه اذ  ستیبد که ن  گهید مونهیعروس

  تیلبانم نقش بست : نه اذ  ی رو تی رضا ی از رو ی خوبه . لبخند نیبه نظرم هم یش ینم
خدا   کیگفت و با    یرف پژمان حرصش گرفت و اهلل  اکبر پر رنگشم .  پروانه از ح یکه نم

  می که از قبل گذاشت لمونمیوسا گهید م ی: خب ، بر   نیبه همراهتون از کنارمان رد شد . پرو 
و اکبر آقا هم با   نی . پرو م ی و سوار شد  میکرد ی خدا حافظ هی.  ماهم با بق نی ماش ی تو

خانواده ام تنگ   ی دلم برا یدو ماه حساب یکی  نیپشت سرمان راه افتادند . در ا نشانیماش
پژمان گفت: اصال دوست نداشتم   ر،یمس یبودم در ط دارشانی شده بود و سخت مشتاق د

 خنده . ری ز  میبرم و بعد هر دو زد  ی بدونن دارم عروس م دی همه با یلباست رو عوض کن 

دلتنگ شده بودم خواهر زاده ها و برادر زاده   یحساب . مید یغروب بود که رس ۷ ای  ۶ ساعت
داشتند و محکم بغلم کرده بودند بعد هم نوبت  خواهر ها و برادر ها بود   یها دست بر نم

 ی جواد از خانه  ی کرد . خانه  دی و تمج فی تعر یو کل د یآمد و سخت در آغوشم کش نی. مه
بود هر چه  یکوچک خانوادگ  جشنک ی تر بود اما به هر حال  خلوت یلیخانوم جون خ

 یدلش م یلیاز زهره سراغش را گرفتم گفت: بچم، خ دمیرا ند حانهی چشم گرداندم ر
خواست که باشه اما خب آبان ماهه و تازه رفته سر کالساش راهشم که دوره و نتونست  

  هینداره  ب ی؛ اما گفتم: ع دمید  یمرا آنجا  حانهیخواست ر یدلم م یل یبرگرده . با آنکه خ
. زهره :    می ش یخودش همه دور هم جمع م یان شااهلل  عروس گهیساده ست د یدور هم

 ی را بغل کرده بود و گوشه ا  فشیهم که طبق معمول ک  دیخدا از دهنت بشنوه . ناه
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گفت .    کی بلند شد و دست داد و تبر می گرفت ک به پا  لمی تحو یل ی نشسته بود تازه خ
داد گو ششان   یبه آن ها تذکر م ن یخوردند هر چه مه یاز کنارم ُجنب نم یو مرتض گانمژ

از گل  نم ی: انیرو کرد به مه نیبدهکار نبود . حال و احوال با همه که تمام شد پرو 
 دخترتون .

گفت: حاج خانوم و   نی . زمانه رو به پرو می گرفت  یو جشن کوچک  میخورد  یهم شام دور
اما گفتن  کار دارن راهشونم   انی: اتفاقا گفتم که ب نی! پرو  نیاوردی   یحاج آقا رو هم م

!  ه؟ ی. زمانه: نه بابا مزاحم چ می مزاحم نش گه یشن گفتن د  یم ت ی اذ  ینجوریدوره ا
 بچه هاتون   یِ : ان شاا... عروس نی . پرو  م یشد   یخوشحال م

بود و چند    کیو جواد نزد  نی مه ی اد . خانه مان به خانه د لمانیخانه را تحو دیکل نیمه
مان راه   انهی و به سمت آش می شد نی کوچه فاصله داشت . با سالم و صلوات سوار  ماش

دو ماهه خونه رو خاک برداشته . پژمان: اصال  ی کی  نیحتما تو ا ی : واااا دمی. نال می افتاد
 کنم  . یم زینخور خودم همه رو برات تم  ویچیه ی غصه 

  یتا اول من وارد شوم وقت ستادی را در قفل چرخاند و در را باز کرد بعد کنار ا دی کل پژمان
؟   هیاز گردو خاک نبود . پژمان : چ یزد و اثر یبرق م ی زیداخل خانه شدم . همه جا از تم

زنه.  بعد    یهمه جا برق م نی با تعجب رو به پژمان گفتم: بب ؟یکن ینگاه م  ی نطوریچرا ا
را سمت من   د یخورد خشک شد . پژمان کل یکه در دست پژمان تاب م دی کل ی نگاهم رو
صورتم تابش دادم و با لبخند گفتم : باز   ی را از پژمان گرفتم و آوردم رو به رو دی گرفت . کل

هم بوده .   یخونه زندگ  نیمدت حواسش به ا نی رمنده کرده حتما تو امنو ش  نیمه نیا
که وقتش   نی بش نجایا  ایزن داداشت .حاال ب نیا ه یپژمان: دستش درد نکنه عجب فرشته ا

  یم یمن دارم از خستگ ی؟ ول  یگرد شده نگاهش کردم ؟ وقت چ ی . با چشم ها  دهیرس
صورتمو خسته    یکه حساب شمی آرا نی شده رو سرم ا  لویسنجاق ها انگار سه ک   نیهم ا رمیم

  نمیهمه صبر کردم ا نیلباسم که نگو . پژمان کالفه نگاهم کرد : با شه من که ا ن یکرده ا
سنجاقا رو از رو سرم باز کنم   نیتونم ا  یشه نم یکه نم ییروش برو راحت باش . من: تنها

و پژمان    نهیآ  ی ز شما دستور از من اطاعت . نشستم روبه رو؟ پژمان : ا یکن ی. کمکم نم
 ینطوری : خب سوالت رو بپرس . پژمان: نه،  ا دمی مشغول باز کردن سنجاق ها شد . پرس
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باز شد .   می. باالخره موها  ی باال انداختم : باشه هر طور تو بخوا ی شه رو در رو . شانه ا ینم
  ک یبگم . بعد رفتم و صورتم را شستم و   یمن: چ ؟ نا یاز صبح با ا ی پژمان: تو کالفه نشد 

نشسته بود :  یصندل ی . پژمان هم کتش را در آورده بود و رو دم ی لباس راحت پوش
خودت رو از   یتو هنوز دار می ساعته اومد   میاالن ن نی بب مایرا حت یلیما مردا خ   شییخدا

کردم . رفتم سمِت   دییلبخند  حرفش را تا  ک ی با  یکن یدسِت بزک دوزک خالص م
به برق ؟ پژمان: نه، من فکر کردم  کار تو بوده تو دلم   ی رو تو زد خچالی آشپزخانه : پژمان؟ 

  میکن دیخر  یکل می بر دی غزل فردا با ی کرده ؟  راست شنرو  یرو واسه چ یخال خچال یگفتم 
را باز کرده بودم   خچالیدِر  که  نطوری. من هممیر یم  یم یاز گشنگ ینجور یا خچالیواسه 

 شده ؟   یچ هی! پژمان : چ   نی رو بب نجایا ایپژمان ب ی صدا زدم : واااا

. پژمان از تِه دل   کی شده و ش  نییهم تز  زیهمه چ  یپر بود از انواع و اقسام خوراک خچالی
داره  ی. نگاهش کردمو گفتم: شکمو ! چه خوشحال شد . پژمان : خب  خوشحال  دیخند

به فکرمه پژمان : با نشون دادن  شهیدرد نکنه هم نینداره؟ من: آره واقعا دست مه گهید
مبل نشستم   ی شده بودم رفتم و رو جیالوعده وفا . من که گ یبر هطفر  یتون ینم زا یچ نیا

کنه .    ینم یوقِت شب مغزم واسه حِل معما همراه نیا :  پژمان واضح بگو . دمی و پرس
رستوران ؟ من:   می رفته بود ادتهی نشست و گفت: باشه و شروع کرد:  می پژمان رو به رو

  میکه رفت  ی؟ پژمان: بار اول ، بار اول  سترستوران منظورت کدوم دفعه   میرفت ادیخب ، ما ز 
؟ من: خب؟ پژمان: خب  ی نگفت یبگ یزیچ هی  یخواست یم ادتهی. من: خب؟ پژمان:  

من سراپا   یخونه زندگ  نمیبفرما ا گمیبهت م مونیسرِ خونه زندگ  میرفت  یوقت ینداره گفت
  هیبره  ادمیشه   یپژمان: بله ، مگه م ادته؟ی: تو هنوز دمی زده پرس  جانیگوشم . من ه

ه . ظرف  مون یم ادمیرو که مربوط به تو باشه   یزی االن بدون من هر چ نیرو از هم یزیچ
خودم هم    زیم یِ شده بود برداشتم و گذاشتم رو نیی تز  قهیقشنگ و با سل  یلیرا که خ وهیم

موز را با دقت حلقه حلقه کردم  کی برداشتم و   یدست  شی پ کی پژمان نشستم  یِ روبه رو
به من انداخت :   ی. پژمان با تعجب نگاه دمیرا حلقه حلقه کردم و دورش چ اریخ کیبعد  
.   رمی پوست مگ وهیپژمان : برا آقامون م ی را گرفتم جلو یدست ش ی؟ پ یکن یم کاریچ یدار

دلم آب   گهی را از دستم گرفت : خب بگو د یدست ش یزد و پ ی بفرما! پژمان چشمانش برق
کردم شروع کردم: خب ،    یم زیکه دستانم را تم نطوریدستمال برداشتم و هم کیشد  
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  کی؟ پژمان همانطور که  یو از عشق من خواب و خوراک نداشت  ی عاشق شد یگفت ادمهی
  ی م لیچه خودشو تحو نیبب نو یگفت: ا   یبرد با شوخ یحلقه از موز را به سمت دهانش م

نداشتم   یمنظوربه جون خودت  ؟ ی : ناراحت شد دی به من انداخت و خند  یبعد نگاه ره یگ
 . خب معلومه که عاشقت شدم . باور کن از خواب و خوراک افتاده بودم 

  یِ فهمن و تازه تو یهمه م شهی عاشق م یپسر یکه وقت هیجور  نیاصوال ا  نی من: آها ، هم 
اصال عرف قبول   ستین نطوریکنن اما در مورد دخترا ا  یبه عشقش کمکش هم م دنیرس
اگه  یدون  یو از طرف خانواده حرف نشنوه . م ارهی بکنه که دختر عشقش رو به زبون  ینم

 یکه م یاتفاق نی؟ اول ادی  یسر اون دختر م ییطرف مقابل عشقش رو پس بزنه چه بال 
که   دمیهمه صغرا کبرا چ نیا نیی شه .  بعد سرم را انداختم پا  یغرورشه که لگدمال م فتهی
،   نکهیکرد . ادامه دادم: ا یم گرد شده نگاهم  ی رو بهت بگم. پژمان با چشم ها یقتیحق هی
من شب و روزم   یول ینداشت وراکتو خواب و خ  یمن عاشقت شدم اونم بدجور نکهیا
  زدمیپختم . باهات قدم م یکردم برات غذا م یم یاوهامم باهات زندگ  ی شده بود . تو یکی

گفت. هر    یبه کس شدیداشت نه م یبود که نه درمان ی بودم ؟ درد یچه حال یدون ی. نم
از ذهنم  یرفک   هیروز  هینه با دلم  بعد  امیتونستم با عقلم کنار ب یکردم نه م یم یکار

کردم  یفکر م  نیبه ا  یوقت یکن  یات هم به من فکر نم لهیمخ یِ تو یتو حت   نکهیگذشت ا 
برادرمه   یِ کارِت عروس نی دِم دِر خونمون و بگه ا  ارهیکارت ب هیخانوم  نیروز پرو  هیکه 

 ی گوشه   یحیکرد لبخند مل  یمتعجب نگاهم نم گر یکرد. پژمان که حاال د  یام م هوونید
مشتاق است با شوق   دمیام شده بود . من هم که د رهیخ اقیبود و با اشت  هلبش  نشست

 ادامه دادم   یشتریب

 صاحب سخن را بر سر ذوق آورد   مستمع

 خاموش بلبل را به گفتار آورد  ی  غنچه

هر وقت از   یرو دوست داشتم . تو حواست نبود ول تیر یآرامش و سر به ز  یدون یم
  ی کردم چند مدت ی و نگاهت م ستادمیا یسرِت به کارِت م دمی د یو م گشتم  یمدرسه بر م
 یکردم کس یکه تصور م نی دلخوش بودم راستش هم یواشکی ی نگاه ها نی بود به هم
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داد که بهت فکر   یجرات رو م  نی بِهم ا نیهمشد و   یراحت م المیخ ست ین تی دگ زن یِ تو
عاشقت شدم . با خودم که تعارف نداشتم عشق  دمیروز به خودم اومدم و د  هیکنم و 

:  یدون یاز ته دل و با تمام وجود . م ی رو  بخوا یکس  لیدل یکه ب نیهم  گهیبود د نیهم
منو   نیدم پروی شن یواشکیبود که  یوقت م یزندگ  ی لحظه  نیکنم قشنگ تر  ی فکر م یگاه
از  یمیضخ  ی  هیال ی پام نبود انگار رو ری ز نیکرده اون لحظه انگار زم  یتو خواستگار ی برا

 یرو که م ی زیشد که همون چ یزدم اصال باورم نم ی آسمون هفتم قدم م ِی ابرا اونم تو
ائنات دست به دست هم داده بودن تا من به آرزوم برسم  خواستم اتفاق افتاده انگار تمام ک 

دلم تو هم   زیزدو گفت: عز ی.  چشمان پژمان برق ی من بود یِ پژمان تو تِه آرزو یدون ی. م
خواست تو از راز درونم خبر داشته   یهر چند دلم م ی. من: آره ول  ی که مثل خودم بود

اما چه خوب شد که خودت ازم   دمی کش یهم از به زبون آوردنش خجالت م یاز طرف یباش
حرف ها رو   ن یتونستم ا یکه نم ی شد زیاونقدر برام عز  گهی چون د ارمیبه زبون ب یخواست

  یول  یتونستم بفهمم که دوستم دار   ی، از رفتارت م یدون یتو دلم نگه دارم . پژمان: م
 حاال ارزشت چند برابر شده برام .  یول ادیحد ز  نی کردم تا ا  یوقت فکرش رو هم نم چیه

روز   هی نکهی ، ا  نکهیمن: ا ؟یترسونه.  پژمان: چ یمنو م یلیهست که خ  یزی چ هی: فقط من
 درصد . هی. پژمان: تو فکر کن  یتنهام بذار

  شیپ یخوب و عال زیو همه چ می را شروع کرده بود یشد که ما رسما زندگ   یم یماه چند
دونفره با   ی سفره   کی گشت و من هم  یرفت و نهار برم یرفت . پژمان به مغازه م یم

کرد و دو باره   یاستراحت م یساعت کی خورد و  یکردم ناهار را م یپهن م  شی عشق برا
  یم یو سع دمی رس یم ی.  من هم به خانه و زندگ شتگ یرفت و غروب از مغازه بر م یم

 واهد * خ  یباشد که او م یطور  زیکردم همه چ

هم همراه   یگاه   یدو نفر یگاه  می رفت یم رونیمخصوصا آخر هفته ها ب  یهر از چند گاه 
 یداشتند به نبود من عادت م گر یو مژگان هم د  یو شوهرش . مرتض  ن ی و جواد پرو نیمه

 ی و بدون نقص . همه  یکردم عال یدر کنار پژمان همانطور بود که فکر م یکردند . زندگ 
. قبل از ازدواج پژمان به من قول داده بود در   یباشم و راض دکرد که من شا یتالشش را م

برود و   ادمیاز   یدوران کودک  ی درد ها و رنجها ی کند که همه  یمشترکمان کار یزندگ  یط
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را   شیکه چا نطوریشده بود . من: پژمان، فردا اول ماهه . پژمان هم  نطوریواقعا هم هم
فردا روضه داره  نی که نشده مه یزیشده ؟ من: نه ، چ  یزیخب، چ: دی خورد پرس یم

. من: نه ، خواستم بگم   اد؟ی  یاز دسِت من بر م  یخواستم برم کمکش . پژمان: خب کار
باشه   ادتیآخه دست تنهاست . پژمان: آره حتما برو فقط    نیکمک به مه یِ رم برا یفردا م

برم هر جا    تکن قربون  راتیببر همونجا خبا خودت  یرفت یم یداشت رمی چند بسته خرما بگ
ناهار   یِ ؟ ممکنه فردا برا یش یتو ناراحت نم  یعنیبرو . من:   دیو دلت کش یدوست داشت

  یرو نخور خودم از پِس خودم بر م زایچ نیا ی نرسم . پژمان: مگه من بچه ام اصال غصه 
پژمان رفت مغازه من هم   میآن روز صبحانه را که  با هم خورد  ی برو راحت باش . فردا امی

 . نیمه ی جمع و جور کردم و راه افتادم سمت خانه 

:آخ جون عمه غزل . مژگان پشت   دیبه گوش رس یمرتض ی در را فشار دادم : صدا زنِگ 
: آخه فقط اون   یکنه !؟ مرتض یم کاری چ نجایعمه غزل ا وونهی: آخه د دیسرش داد کش

که پشت در باشه   یاالن هر ک  گهی.  ددیدر رو باز کن دی : برنیزنه . مه یزنگ م یطورنیا
که عمه ست مژگان   ینیب یکنم م ی : االن در رو باز م یمرتضگرده .  یشه بر م یم مون یپش

بغلم . ساعت هشت   دند یگفت و در را باز کرد و هر دو پر   ی ، دو ،سه ا ک یخانوم.  بعد  
:  نی؟ مه  ی خوا یبود بچه ها؟ من: منم غزل ، مهمون نم ی: ک  نی صبح بود . مه میون

؟   ی ما کرد ادی  یشده  اول صبح ی. بعد آمد استقبالم : چ ی ، خوش اومد ی خوش اومد
به  یراض ی: چرا ، ول نی؟ مه  نی، مگه امروز روضه ندار گهی کمک د  ی من: اومدم واسه 

شده   یچ  نم ی. من : خب بگو بب ری بگ دهیاز من نشن ی، ول  یزیچ هی یزحمتت نبودم . راست 
گفتم که خوشحال   ادی  یهم م حانهیخواستم بگم امروز ر  ستین یزی: هول نکن چنی؟ مه
: اومده واسه   نیاون مگه االن کالس نداره ؟ مه ی. من: آره خوشحال که شدم ول یبش

در  ریگفت: غلط نکنم امر خ ی خاص طنتی: آره . بعد با شنیمه ؟ی. من: مرخص یمرخص
:از  ن ی، تو دانشگاه آشنا شدن ؟ مه حانهیر  نیآفر  دمی . خوشحال شدم و پرس ِش یپ

از خودش بپرس . بعد با خنده گفت : تا   ادیدونم صبر کن خودش ب ینم  یزیچ  اتشیجزئ
را در هم   می نگم  . اخم ها  یزیچ یکردم مثال قرار بود به کس ی رو ادهی جاشم ز نیهم
رم   نای: قربونت برم ناراحت نشو ا نیخانوم ؟ مه نی مه می شد یما کس  گهی : حاال د دمیکش

بِهش بگه که   روزی د زهرهدونه قرار بود  ینم یزیهنوز چ حانهیزهره به من گفت باور کن ر
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 ی و تو یعشق و عاشق ه یخواسته چند روز برگرده خونه . من: فکر کردم قض یچ ی برا
 دانشگاه با هم آشنا شدن  

  یکل میحلوا درست کن  دی کمک پاشو ، پاشو با ی ومد ی: نه . بعد گفت: اصال تو مگه ننیمه
 میکن راتیگفته امروز خ  دهی من: آها ، اونا خرماست پژمان خر ه؟یاونا چ ی. راست میکار دار

 یراض ره ؟  یم ش یخوب پ  ی؟ زندگ  یکن یم کاریتو چ ی: دستش درد نکنه.  راست نیمه
فرشته    ستیپژمان مرد که ن  ن،یمه یدون ینم ی : واااا نییپا  تم؟ سرم را انداخ  یهست

من بود   ی تو آرزو  ی: خب، خدا رو شکر خوشبختنی ست که به کسوت مردها در اومده . مه
  دمی . گونه اش را بوس

 .   نیگونه اش گذاشت و تکرار کرد : مامان مه ی دستش را رو نی. مه ن یممنون مامان مه 

آمد   یروضه داشت جواد نم نیکه مه یی .  روزهاامدیجواد هم ن میشد و ناهار را خورد ظهر
سرو کله   میبود که سفره را جمع و جور کرده بود یساعت م ی. ن نیراحت تر  ینجوریا  گفتیم
  یم ی. دو سه ماه حانهیو ر حه یبعد از آن هم زهره همراه را قهیشد . ده دق دایزمانه پ ی 

تنگ شده بود . زهره : َبه َبه عروس   شی برا ی بودم دلم حساب دهی ند  ار حانهیشد که ر
با حالت   حه یرا ؟ی خوش ینیب ی خاله کوچولو ما رو نم ی: خوب حانهی. ر نجاست یخانومم که ا

. بعد شروع کرد    دی نکن تیاذ  گهی دستش را دور کمرم حلقه کرد و گفت : بسه د ی مسخره ا
رو سرتون االنه که مهمونا برسن   دی؟ خونه رو گذاشت  نهبه قلقلک دادنم . زمانه : چه خبرتو

 . میرو حاضر کن ییرای پذ لیوسا   دیدست بجنبون دی ا ی، ب د یایب

به   یها رو خودم انجام دادم .زهره نگاهکار ی زمانه بذار راحت باشن همه  ی: نه آبج نیمه
به لبش انداخت   یچی زهره پ ؟ ی گرد  یم یزی، دنبال چ ی :آبج دمی دورو برش انداخت . پرس
؟ زمانه چند قدم جلوتر آمد نگاه عاقل اندر   ومدهین  د یکردم ناه یو گفت: نه ، داشتم فکر م

ما  ی تو مراسمها  یبه زهره انداخت و با پوزخند گفت: آخه اون حضرِت واال کِ  یهیسف
  ادش ی هویدونم   یبار دومش باشه حالت خوبه زهره ؟  زهره : چه م نیشرکت کرده که ا 

  ی رو ببرن مامان تو حانهیکه قراره ر ستیو گفت: خاله زمانه ن یزد به شوخ حهیافتادم.  را
  دیاز د  واشی  حهیچپ چپ نگاهش کردند و را   حانهیخنده . زهره و ر ریشوکه بعد زد ز 
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را باال داد   ش یبه لب نشاند و ابرو ها  ی زهره لبخند  ی رسشان خارج شد . زمانه آمد روبه رو
 حانهیبه ر  ی ا وسانهی . زهره نگاه مأ یش یمادر زن م ی: َبه َبه مبارکه زهره خانوم دار

بر داره و جواب   یلجباز ز دختر دست ا نیاگه ا ستیمعلوم ن یچی انداخت : حاال که ه
 حانهی؟ ر  هیخاله نظر تو چ  حانه، یکه خدا بخواد . ر ی. زمانه: خب، هر چ دی مثبت بده شا

که  نطوریا دمی رو فهم هیقض روزید نی دونم هم یانداخت : راستش نم نییسرش را پا 
  شیپ ی چ مینیبب  میحرف بزن نم ی. حاال خودشو بب ستیبد ن طشونی گفت شرا   یمامان م

  حانهیدسِت ر می وقت داشت یدو ساعت  یکیبرسند و   ۴،   ۳قرار بود ساعت  مانهایاد . می یم
 ینگاه حانهی. ر  یخبر خوش دار یاتاق فکر کنم کل یِ تو می و گفتم پاشو ، پاشو بر دمیرا کش
و گفتم تو نگران نباش    دمی. خند میکمک کن ییبه زندا می انداخت : آخه مثال اومد نیبه مه

نمونده فقط   یکار گهی. د می کارا رو هم انجام داد ی همه  نجا یاومدم ا صبح ی . من کله 
جان   حانهی: آره ر نی. مه ای .حاال پاشو دنبالم ب م یکن ییرا یخانوما برسن و ازشون پذ  د یبا

هم دنبالمان   حهیرا دنبال خودم کشاندم . را حانهی. ر  نیندارم .راحت باش یپاشو برو کار
غزل   نمی! بب نجایا  ی: آخِ  دیدور اتاق انداخت و رو به من نال  ابه دور ت ینگاه حانهیآمد. ر

به دورو برم انداختم و گفتم : دوستش دارم  یاتاق تنگ نشده ؟ نگاه نی ا ی دلت واسه 
نداره .   یواسم معن  گهید زایچ ن یخوشبختم که ا نقدریراستش با پژمان ا ستمیدلتنگ ن یول

  شششششی: احهی. را نمشی تموم بشه برسم خونه و بب خواد زودتر مراسم  ی االنم دلم م
؟   هیچ هی خانوم قض حانهیر نمیشکلک در آوردم . خب بگو بب  شی! من هم برا  ایلیشوهر ذل

داشتم بعد از   مینمونده درسم تموم شه تصم ی زی کرد و گفت: راستش چ یفکر حانهیر
نفر  هی کنار  یراستش زندگ  یعنی اتمام دانشگاه کار کنم و اصال هم به فکر ازدواج نبودم 

در توان من   ت یهمه مسئول  نیو ا  یو مهمون دار یو بچه دار یریدر گ ی، وابستگ گهید
با  ادی ب شیبرام پ یخواد عشق و عاشق یاصال دلم نم  یاز طرف  ستی نبوده و ن یکی

صاف   ییگلو حانهیبده . ر  حیتوض  شتریب یعنی  نیکردم و ا  یه نگاهش مگرد شد  ی چشمها
ازدواج و بچه دار شدن   ی تو یکنن زندگ  یچرا همه فکر م دونمینم ن کرد و ادامه داد : م

  شی . چند وقت پمیهم راض یراحتم از زندگ   ینجوریکه من ا یخالصه شده در صورت
دوستان   ی که همه  یبه من داره طور ی ا ژهی توجه و امیاز همکالس یکی متوجه شدم 

  یتوجه یهر چقدر من ب رتوجه باشم اما انگا یکردم بهش ب یسع یلیمتوجه شده بودن خ
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 شنهادی زدو بهم پ  ایروز دل به در هی نکهیشد تا ا  ی م شتریاون ب لی دادم تما  ینشون م
محترمانه خواسته اش رو رد کردم . من :   یلینبودم خ ایواد  نیازدواج داد منم که اصال تو ا 

الغر من   ن . اون قد کوتاه  من قد بلند اومی با هم نداشت  یتیسنخ چیآخه ه حانه؟ یچرا ؟ ر
که باهاش   ینیپولدار بودن ماش یلیاونا خ یپول ول یگم ب یتو پر اون پولدار من ..... نم

اشکالش   نی ا گهی د ی ا وونهی: خب د حهی. را دیارز  یما م یِ دانشگاه قدر کل زندگ  ومدی یم
از من سر تر باشه   یلیخ یام از لحاظ مال ندهیخواد شوهر آ ی: نه، من دلم نم حانهیر ه؟یچ

: آره  حانهی. ر ی تر بود پیدر عوض تو خوشگل تر و خوش ت یگ یکه م  نطوری: خب احهی. را
خواست ازدواج کنم  یاز همه دلم نم شتریبهونه باشه . ب نایا ی همه  دیشا  یدرسته ول

کردم دلم  یدرصد به ازدواج فکر م  هیباشه اگرم   ونی در م یعشق و عاشق یِ مخصوصا اگه پا
افتادناش و تازه بعد   یاز کارو زندگ  داناشوینخوردن و نخواب وعشق  ی خواست که پا  ینم

ساده تر بگم خوشم   . بذار رهی رو بگ بانمیبعد از ازدواج گر  ی استرس ها می اگرم به هم برس
  نیبالعکس ا  ایازدواج کنم که از عشقش خواب و خوراک نداشته باشم  یبا کس ادی ینم

  می حسو طرف مقابل  نسبت به من داشته باشه بعد اگه قسمت شد و و با هم  ازدواج کرد
همه به خودم عذاب دادم تازه به فرض   نی آدم ا نی بودم که به خاطر ا  ی بفهمم عجب احمق

 یدون ی. م فتهیمن ب یحت ایاون   ی برا یوقت اتفاق هیاگه  می ا هم خوشبخت بشب نکهیا
  رهینامعلوم خ ی ارا گفت و به نقطه  نهایکه طاقتش رو ندارم . ا یکیمن  ادی  یم شیپ یچ

  قتهیحق هی  نی ا ستمی باف ن ی: نه منفحانهی. ر حانهی ر یباف یبابا تو چقدر منف ی شد . من: ا
تونن داغونت   یبه همون اندازه هم م  تیزندگ  ی تو  ارن ی یکه عشق رو م ییبه نظرم آدما

 .  گهید زیهر چ ای شون یی وفا یکنن با رفتنشون با ب 

و دست از   رونی ب امیگرفتم از فکر تجرد ب میتصم  ن یطاقتش رو ندارم.  واسه هم یکی  من
شون مناسب بود جواب بله رو بدم   یکی  طی خواستگارام  بردارم و اگر شرا  ی رو یگذار بیع

در نظر داشته باش که ممکنه بعد از ازدواج   نمیا یدرست ول  یگ یکه م ییزای چ نی. من: ا
  نویزدو جواب داد: آره حق با توئه . ا  ی لبخند حانهیر  ه؟یچ فیاونوقت تکل یعاشق بش

عشق قبل از  ستیمثل عشق بعد از ازدواج ن  وقت چی بدون که عشق قبل از ازدواج ه
  یرس یبهش م نکهیدرجه داره استرسش اضطرابش ا  ۱۰۰۰باالست . تب  یلی ازدواج تبش خ

درصد فکر کن   ه یتازه  ستینطور نیتبش ا ادیب شی هم پ ینه اما بعد از ازدواج اگه عشق ای
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  ی کیاگه با  یحت یکن یم یزندگ  الشیاونوقت تا ابد با فکرو خ یو بهش نرس یعاشق بش
  نیگرفتم تا ا می تصم نیواسه هم  یو  چند تا بچه داشته باش یازدواج کرده باش گهید

که قراره   یینایخودم رو راحت کنم  . حاال ا  یازدواج معمول هیبا   ومدهین  شیبرنامه ها برام پ
  یم مهرش به دلم نمیبا خودش صحبت کنم بب د ی. با ستیخوبه بد ن طشونیشرا انیفردا ب

خوام عاشق  ینم یگ  یبعد م نهیمهرش به دلم بش  یگ ینه! من: بفرما ! خودت م ای نهیش
  دی، عشق تب شد   ضهیفرقشونه . عشق مر یلیدوتا خ نی: نه اشتباه نکن ا  حانهیبشم . ر

  یِ . و من خوب  معنستین نطوریخوابه ، عشق بد خوراکه . اما عالقه و مهر ا  یداره ، عشق ب
زنگ در  ی عشق تب داره . مثل صدا ضهیکردم . عشق مر یرا درک م حانهیر  ی حرف ها

زهره نباشد   ی ربط به گذشته  ی طرز تفکرش ب نیکردم ا یشد . احساس م  یمغزم نواخته م
من   دی از عشق شد حانهیشد . ر یم محسوبخودش هم  ی گذشته  ییجورها کیکه البته 

آورد . به   یحرف ها را به زبان نم  نی وقت ا چ یاگر داشت ه دی به پژمان خبر نداشت که شا
کرد عاشقش   یکه فکر م یهومن افتاده بود . کس   ادی به   دی نگاه کردم شا حهیرا ی چهره 

  ینیریش  هی: خب پس  حانهی ر ی شانه  ی نبوده . آرام زدم رو شیب یبوده اما در واقع سراب
لب  حانهی؟! ر ینگفت یزیدر موردش چ یول ی پسند  یرو م طشیشرا یگفت  یراست  می افتاد

 نی. مه دن ی مهمونا رس نییاجازه نداد: دخترا بدو نیمه ی اما صدا دی بگو یز یباز کرد تا چ
آمد   نیگفت همه آمده بودند و خانه شلوغ شده بود . بعد از انجام مراسم مه   یراست م

که   دیدون ین مشروع کرد : خانوما قربون قدمتو نطوریصاف کردو ا ییوسط مهمان ها گلو
بنا به   ی که آبرو دارن ول استیاز کار بعض ییمراسم ها گره گشا نیا  یاصل هدف برگزار

و فعال   ه یشناسم که سرپرستشون گرفتارو زندان ی رو م ی گرفتار شدن . خانواده ا  یطیشرا
محل باال زده اون    یِ اصغر آقا سوپر ِش ی پ شونیحساب دفتر رن دا ینابسامان یِ مال  تیوضع

  لیتما یحاال هر ک  اره ی یراه نون زن و بچه اش رو در م نی نداره از ا  ریبنده خدا هم تقص
خانوم جون   نیجمع گفت: مه  ی از خانوم ها یکیخانواده کمک کنه بسم اهلل  .  نیداره به ا
 ی محله ان؟ ما م نی، تو هم

  نانیرن حاال اگه شما به من اطمآبرو دا  نای: قربونت برم گفتم که ا نی مه مشون؟یشناس 
که من   ستیدرست ن یوِاال از لحاظ اخالق یحرفمو راجع بهشون قبول کن یتون یم یدار

  یرا م نی کرد . خدا را شکر همه مه ینام و نشون بدم . آن خانم قانع شد و معذرت خواه
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که  ینفرچند  یجمع شد . حتآن خانواده کمک  ی نان داشتند . برایاطم شناختند و به او 
بضاعت کمک   یب ی به خانواده ها یداشتند قبول کردند که ماهانه مبلغ یخوب یوضع مال

شد   یرو به آن رو م ن یکرد حالم از ا یبرگزار م نیکه مه ییمراسم ها  نی در ا شهیکنند . هم
شام   یِ اصرار داشت برا نیکمک کنم . مه نیه. عصر شد و همه رفتند و من ماندم تا به م

 آنجا بمانم اما قبول نکردم و برگشتم به خانه . 

حاضر   یز یشام چ  ی برا دی با انداختم . پژمان نبود   ی خانه که شدم دورو برم را نگاه داخل
اجاق گاز خشک شد . پژمان خورشت قورمه   ی کردم رفتم سمت آشپزخانه نگاهم رو یم

  سیکم کرده بودو برنج را هم خ را رشی ز ی حرفه ا کدبانوک یبار گذاشته بود . مثل  یسبز
لبانم نقش بست .پس اشتباه کرده بودم   یِ رو تی از رضا ی لبخند هگذاشته بود . نا خودآگا

راحت رفتم و لباسم را عوض کردم   الینبود با خ هی همسا  ی از خانه  یقورمه سبز  ی بو نیا
نشستم اما   شیرا روشن کردم و روبه رو   ونیزی برنج را روشن کردم تا بپزد . بعد تلو ریز

  ستیچ لش یدل نکهیکردم و ا  یفکر م  پژماندهد داشتم به  یحواسم نبود که چه نشان م
شام گذاشتن    دیتوانست با خودش بگو  یکند تا من خوشحال باشم مثال م یم یکه هر کار

دانستم پژمان هم   یپزه . م یگرده شامش رو م یخودش برم ستی من ن ی  فهیکه وظ
  یخواب یگفت ب  یم حانهیکه ر ییعاشقم است از همان عشق ها دوستم دارد واقعا  یلیخ
آن   ی هر دو نکهیدارد  و آرام و قرار ندارد . فکرم رفت سمت زهره و زمانه با ا یخوراک یب

شد که آن ها از    یمتوجه م  دید  یاز من بزرگتر بودند اما درنگاِه اول هر که م یسال ۲۰ها 
در عوضش زهره و   یهم نداشتم ول ی فوق العاده ا  ییبا ی. من زشت نبودم اما ز  باترند یمن ز

زهره است . اما نه آقا   هیو شب باستیکه واقعا ز  حانهیبودند مثِل االن ر بایز  اقعازمانه و
 کدام رفتارشان با زمانه و زهره مثل پژمان نبود . چیمحسن نه آقا فرهاد ه

  ی شده  نیی ساالد تز ک یدم کردم و  ی آمدنش چا ک یدوست داشت نزد  یلیخ ی چا پژمان
.   دی ایو منتظر شدم تا ب دمیچ  ی دونفره ا ی عاشقانه  زیشام درست کردم و م ی خوشگل برا

  دی وقت با کل  چیه یدارد ول دی دانستم کل یکه پژمان آمده م دمی زنِگ در به صدا آمد و فهم
سرِ ذوق    دنتیز د گفت ا یباز کنم . م  شیمن در را به رو داشتکرد دوست  یدر را باز نم

  م یها یخستگ  ی همه  دمید  یکردم و او را پشت در م یدر را باز م یمن هم وقت  امی یم
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که آدم را به وجد   ی رفت . رفتم و در را باز کردم سالم دادم طبق معمول با خنده ا یدر م
د کردو وارد خانه شد . من: تا دست و  ی و تمج  فیتعر  یآورد جواب سالمم را داد کل یم

شه . پژمان : دستت درد نکنه . رفت و دست و   ی هم خنک م ت یچا  یبزن یآب  هیروت رو 
با   شهیمثل هم ی دیچ یقشنگ  زیرا شست و آمد سمت آشپزخانه : َبه َبه عجب م شیرو
:  تو گف  دی کش شیبه موها  ی ! پژمان دست یخجالتم نده آشپزباش گهی . من: بسه د قهیسل

خسته   ی بر گرد  یوقت نی مهِ کمک  یگفتم از صبح رفت گهی! د  یگ یرو م یآهان قورمه سبز
که امشب من شام پختم حاال اگه  نهیا یشام پختن ندار  ی حوصله  گهیو کوفته د

 پژمان .  ی خوب یلی. تو خ هیدونم عال ی. من: نخورده م یببخش دی دستپختم بده با 

 کنه ها  ی م خی  می .چا  میپژمان:ممنون ، حاال از تعارفات معمول بگذر 

  ی و گل محمد نیرا که داخلش دارچ شیاصال حواسم نبود . بعد چا  دی ببخش ی وا ی : امن
و تشکر کرد . سرِ    دیبو کش قی بودم مقابلش گذاشتم . پژمان فنجان را برداشت عم ختهیر
 ؟یکن یم  کاری شام خواستم شمع ها را خاموش کنم و برق را روشن که پژمان گفت: چ زیم

  ت؟ ی. پژمان: اذ  یبش تیاذ   ینجوریا  دیکنم آخه گفتم شا  ن خوام برق ها رو روش یمن: م
غذا   می شاعرانه ست بعد بشقاب را برداشت و برا   یلیخ ینطوری؟ اتفاقا ا  یچ ی نه ، برا

؟   یدوست دار یچشم بلبل  ایبا لوب یتو قورمه سبز یگفت: راست نیح نی و در هم دیکش
دلش را   امدیو دلم ن  انداختم یقورمه سبز ی به کاسه  یبه پژمان و بعد نگاه یمن نگاه

  یتوانستم انکار کنم که قورمه سبز یبشکنم : آره آره دوست دارم . چرا که نه ؟ اما خب نم
چون خودم  دی الت چهره ام متوجه شد : ببخش. پژمان از ح ستی گرید  زیقرمز چ  ایبا لوب

، حاال   ستا ی بدم ن ی. ول یتو هم دوست داشته باش دیدوست دارم فکر کردم شا  ینطوریا
 بخور  

َبه َبه و َچه َچه راه انداختم.   یبعد شروع  کردم به خوردن و کل ستی من: آره حتما بد ن 
. بعد   ین: آره جات خالانصافا خوشمزه بود. پژمان: خب ، چه خبر؟ خوش گذشت ؟ م

پژمان ، فردا شب   ی: راستنجایبه ا دمی که گذشت تا رس یکردن از روز فی شروع کردم به تعر 
. پژمان: َبه َبه   فتهیب ییشده و قراره اتفاقا  یراض نباریانگار ا  ادیب واستگارخ  حانهیر ی قراره برا

  ی خواستگارها نیا  ی گذاشتن رو بیخانوم دست از ع حانهیر ن یشده ا  ی ، چ ی،به   سالمت
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دونم   یگفتم . پژمان: نم شی را راجع به ازدواج برا  حانهیبرداشته؟  من هم نظر ر  چارهیب
من و   گه یراست م ییجورا  هی یجور شه ول هی  نمیا  گهیداره د ینظر ی بگم هر کس یچ

من   هیتو از چ نمی. من: بببگو  ی. من: پژمان؟  پژمان: جانم زندگ   ستی ن ادتیخودت رو 
  ی ادیز لیبه من انداخت و گفت:  خب من که دال  یدار یخوشت اومد ؟ پژمان نگاه معن

،   ی؟ پژمان: خوشگل یگ یم  ور  لتی خواد . من: خب حاال دال ینم لیعشق دل یدارم ول
. بازم بگم؟ ....   ی ا قهی، خوش سل ییکد بانو  ،ی، با نجابت ی،صادق ی، مهربون یخوش اخالق

  نیا ی من همه  ی خواهرا یدرست ول یکه گفت یینا یا ی و گفتم : همه  دمی از ته دل خند
  ی....... پژمان حرفم را قطع کرد : اصال  میاز من ول شتریب دی شا یرو دارن حت اتیخصوص

. بهت که گفتم عشق   ادیب  نیریش  یبه دهن بز دی گن علف با یواقعا راسته که م  هیچ یدون
  ی؟ خود تو دوستم دار نمیاسمش عشق نبود . بب گهیو منطق نداره اگه داشت که د لیدل

من خودت رو دوست دارم   یگ   یدم ؟ من: نه ، تو درست م یکه انجام م ییبه خاطر کارا
 ی از عشق و عالقه  ی خونه انجام ند ی هم تو یکار چی روز ه هیاگه  دی به خاطر خودت شا

دو سه   ینره روز ادتیوقت   چیه  نویکه ا یشه . بعد ادامه دادم به شرط  یکم نم یزیمن چ
غزل دل   یدون  ی. پژمان: همه اش دو سه بار ؟ باشه قبول  م یکه دوستم دار یبگ دی بار با

که طرفش رو در حد پرستش   ینیب یرو م یو منطق نداره .کس  لی دل ستیمثل عقل ن
 ینیب ی در درون اون طرف نم یبارز یگ ژی و چیه  یکن ینگاه م یدوست داره حاال هر چ

با   یطرفش رو دوست داره حت  گهیخب دل د ینداره ول ی هم بهره ا یظاهر  ییبا یاز ز یحت
 نداشته گفتم به قول مجنون:   ی  افهیبا ق یاخالق بد حت

  ینیمجنون نش ی  دهیدر د اگر

 ینینب ی لیل ی از خوب ریغ به

 و منطق نداره. لیو تکرار کرد عشق دل  نهیهم نی. آفر  قای: آره دق پژمان

  یبلند م  ی مبل لم داده بودم و اشعار حافظ را با صدا ی خودم رو ی روز بعد ظهر بود برا دو
بود: سالم  حانهیتلفن را برداشتم ر ی زنگ تلفن بلند شد . رفتم و گوش ی خواندم که صدا
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جواب بله رو دادم.   : ممنون ، زنگ زدم که بگم حانهیر ؟ی جون خوب  حانهیغزل ، سالم ر
 ه؟ یکِ  یحاال عروس یمبارکه به سالمت ی گفتم : وااااا و دمیکش یکشدار نیه

  ی . من: وا م یر یبگ یو بعد از تموم شدن درسم عروس می: قرار شد ماه بعد عقد کن حانهیر
 نجای ا  ای.  من: بگهی : آره د حانهیخوشحاله . ر  یخوشحال شدم . حتما زهره کل یلیخ

  می بر  می ریاز محضر نامه بگ  میبر   دیبا  میکار دار ی: نه قربونت کل حانهی. ر میحرف بزن مینیبش
شه فقط زنگ زدم  یتموم م گهی ام دو سه روز د ی. منم مرخص گهید  کار یو کل شی آزما

: آره واقعا . باشه ،   حانهیتموم شد. من: تموم نه تو بگو شروع شد . ر  زیهمه چ گهیبگم د 
 ؟ من: نه قربونت.  یندار یکار

از   یآقا فرهاد بود دوسه سال ی از هم کارها  یکیازدواج کند پسر   حانهیکه قرار بود با ر  یکس
  ایقضا نی ماه بعد از ا کی نشست  حانهیبودو به دل ر یبزرگتر بود . پسر موجه حانهیر

 .حانهیر التیتحص انیاز پا  بعد ی ماند برا یمراسم عقدشان برگزار شد و عروس

                              ** 

حرف را از آن روز اول به پژمان گفته بودم اما پژمان   نیدوست داشتم و ا  یلیبچه خ من
دونفره و خاصه.    یزندگ  ینجوریسال از ازدواجمون بگذره بعد ؛ا  ک یگفت : بذار حداقل  یم

شه . من هم حرفش را قبول کردم و حاال  یعوض م  یزندگ  ادیمنم وتو . اما بچه که ب
 که به پژمان داده بودم رو به اتمام بود .   ی ساله ا ک یفرصت  

خوب   ی کادو  هی یدونم زندگ  ی: پژمان، فردا پس فردا سالگرد ازدواجمونه . پژمان: آره ممن
  یرو فراموش کنم ؟! من: نه ، م مونیروز زندگ  نیمهم تر  یکن ی. تو که فکر نم یدار شمیپ

وسط حرفش    دمینبود . پژمان: خب پس........ پر ن یره اما منظور من ا  ینم ادتیدونم که 
: آره تو   دی. پژمان بلند خند  گهی سال بعد . خب االن سال بعِد د ی بمونه برا چهب  یگفت ادتهی

  یباشه هر چ  یه ولگم زود یهنوزم م نکهیمونده با ا  ادتیچه خوب   یزندگ  یگ یدرست م
 .  ی تو بخوا

  رستورانک یمراسم خاص در   کی سالگرد ازدواجمان سنگ تمام گذاشت .   نیاول ی برا پژمان
و شوهرش .پژمان دوست داشت    نیمن ، پرو  ی همه هم بودند خواهر ها و برادر ها کیش
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کند .  یم  تشانیراه اذ  یدانست که دور یخانواده هم باشند اما خودش خوب م ی  هیبق
کردم که احساس کردم پژمان   ی را باز م می روسر میتمام شد و به خانه برگشت  یمهمان یوقت

  زیاز سورپرا نمیبست : خب ، ا یرا به گردنم م ی . داشت گردنبند ستادهی پشت سرم ا
 ینگاه نهی الزم نبود داخل آ نی ا  گهیبود. د  زیامشب . با لبخند گفتم امشب همه اش سوپرا 

 بیقشنگه . پژمان دست در ج  یلیداختم و گفتم دستت درد نکنه پژمان خبه گردنبند ان 
 .  یکرد: قابلتو نداره زندگ  یبودو با لبخند نظاره ام م ستادهیا  وارید  ی گوشه 

خاص خودش را  تیشد هر روزش جذاب ینم یتکرار میدر کنار پژمان اصال برا  یزندگ 
 .  م یایب  رونی ب از فکر بچهتوانستم  یکردم نم یم  یداشت اما هر کار

 در کنار پژمان گذشت . گریخوب وخوش د میسال و ن  کی

                      ** 

ِمن ِمن در    یروز که پژمان از مغازه  برگشته بود بعد از ناهار و جمع و جور کردن با کل کی
شه بعد از    یمطرح کردم : پژمان ، من امروز از دکتر وقت گرفتم اگه م نطوریخواستم را ا

کالفه جواب دادم :   ؟ی ضیشده ؟ مر یزی ؟ چ یچ  ی ظهر نرو مغازه . پژمان: دکتر؟ دکتر برا
  ؟ یوجود داشته باشه . پژمان: چه مشکل یکنم مشکل یفکر م  یول ستمیکه ن ضینه ، مر 

از بچه   یاما خبر می که ازدواج کرد  می سال و نپژمان ما االن دو   نی شده ؟ من: بب یچ
مبل لم داده   ی باشه ؟پژمان همانطور که رو یعی طب ری تونه غ ینم نی . به نظرت ا  ستین

با شه   ی خوا یحال اگه تو م نی با ابگم  یدونم چ یم خورد گفت: ن یم ز ی بود و دانه دانه مو
داخل  ی . وقت می از خانه راه افتاد ۳:۳۰و ساعت   می وقت دکتر داشت   ۴:۳۰. ساعت  می بر

  یو ب الی خ یپژمان انداختم  ب ی به چهره  ی. نگاه میهر دو ساکت بود  می نشست نیماش
موضوع    نیخواست ا  یحرکت پژمان حرصم گرفته بود دلم م نیتفاوت بود راستش از ا

پژمان چرا   نمی: ببدمیمهم نبود . پرس شی صال براداشته باشد اما انگار ا تی اهم شی برا
؟ پژمان:    میبچه داشته باش هی  هیخواد ما هم مثل بق یتو دلت نم یعن ی؟    یگ ینم یزیچ

حاال که  یولکنم  یفکر نم زایچ ن یبا تو خوشبختم که اصال به ا  نقدریمن ا ی راستش رو بخوا
کنم که بهش فکر کنم بعد   یم یداره خب سع ی ادیز تی برات اهم هیقض نی ا نمیب یم



 در کنار تو

 
171 

 

فرمان بود دست راستش را دراز کردو دستم را گرفت و به   ی همانطور که دست چپش رو
کم داشتم که اونم دو سال و   ز ی چ هی، من فقط  یزندگ  یدون یفشرد و زمزمه کرد : م ینرم

حاال که تو   یکه در کنارم ندارمت ول دمیکش ی م ه و آ دمتید یم  یبود وقت شیپ مین
  یم دایپ یبا تو برام معن  زیمعنا  مفهوم  . همه چ  ی هست . عشق  زندگ  زیهمه چ یهست

و با   بایبچه . ز  هیمثل  یتو ناز با رم به بچه فکر نکردم  هی یشه من حت یکنه باورت م
اوصاف اگه   نی ا ی با همه   یخوام . ول یم یچ  یاز زندگ  گهیخانم من د هیمثل  یوقار

خوبه   یلیبچه خ هیچ یدون یشم . اصال م  یم تی کنه منم اذ  یم تتینبود بچه اذ  نمیبب
 .  یمادرش تو باش یمخصوصا وقت

  یآوردم و در واقع خجالت م یپژمان کم م ی همه عشق و عالقه  نی در مقابل ا راستش
 :  میبگو  یمان کر ی از زبان خواجو یزی عاشقانه شده گفتم  چ ی ادیجو ز  دمید گر ی. د دمیکش

   بیطب ِش یعشِق مرا عرضه مده پ  مرِض 

 به درمان من سوخته دل در ماند   که

  ی از زبون تو گفتم . پژمان: ا نویاالن ا  یدون یو گفتم: خب م ی: واقعا؟  زدم به شوخپژمان
 ........  یبگ ی خوا  یم یعنیبد جنس  

 بردم:  یالنیخودم را در غالب غوث گ عیکردم و سر یدست شیپ

 زمان   نیبر من کا ی وا ی نهان ا  دمیورز عشق

 عشق پنهان من است   ثی هر مجلس حد  نقل

.   گهید م ی نی. من : ما ا یجو  رو به نفع خودت عوض کن ی ، خوب بلد  طونیش ی : ا پژمان
رو خوب   دورو اطراف  نیپژمان: چرا، هم م؟ ی دیبه آدرس در دستم انداختم : نرس  ینگاه

  ی. نوبتمان شد و منش می بعد داخل مطب دکتر بود ی  قهیدق ۲۰.  یکن  یم داشی نگاه کن پ
؟ من :   هیخانم دکتر نشستم . دکتر : خب مشکلتون چ ی رو ه. روب می خواست که داخل شو

  نی افتاده . دکتر: چند وقته ازدواج کرد قیکنم بچه دار شدنمون به تعو  یراستش احساس م 
  شی پ دیو ببر   دیانجام بد  سمی نو یم شیآزما  یسر  هی. من براتون   م ی؟ من: دو سال و ن
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داشتم . پژمان   ی احساس بد برگشتکنم. در راه  یم  یکه بهتون معرف ی دکتر متخصص نیا
تو   نقدریا  ؟ چرا  هیچ یبه من انداخت و گفت: زندگ  یرا روشن کرد.  نگاه نیضبط ماش

  مید یرو م شایفردا آزما نینوشت . هم شینگفت فقط چند تا آزما  یز ی؟ دکتر که چ یفکر 
را کردم سمت   می . حوصله نداشتم رو گهیشه حاال بخند . بخند د  یراحت م المونیخ
دادند و   یتفاوت از کنار هم گاز م  یکه هر کدام ب ییها نی و نگاهم را دوختم به ماش شهیش

نوزادها را در  ی ادا اوردیتواند مرا سر حال ب یرقمه نم چی ه دیشدند . پژمان که د یرد م
آورد و شروع کرد به  اونگه اونگه کردن و ونگ زدن . خنده ام گرفت و برگشتم و با لبخند  

مامان آرومم کن . فکر   گهید  ایپژمان: ب ؟یکن یم  ینجوری: وا ،پژمان، چرا ا  منگاهش کرد
دوباره با خنده جواب دادم : باشه،  من   گهیکن من بچه ام تو هم مامان ِ بچه.آرومم کن د

مامان   نی اش را جمع کرد و گفت: قربون ا هی نکن . پژمان گر هیگر  گهی. االنم د  می تسل
  ؟ یر یمگه خو نه نم  ؟یچیپ  یرا عوض کرد . من: کجا م رشی مهربون برم من و بعد مس

  نما یس می بر می امروز رو خوش باش ای؟ من که امروز مغازه نرفتم . ب یچ ی پژمان: نه خونه برا
  ادشی ی  ز یکه خانوم کوچولو سفارش بده . بعد انگار که چ یشام دونفره . هر چ  هیبعدم 

.  گهیکن د گامیدقه ن هی بابا خب  ی : ا نکن . من: چرا؟ پژما گامی افتاده باشد گفت: ن
خوشگلم   ی و مانتو  یروسر هی می بر  می نرفت دی خر هیوقته  یلینگاهش کردم  . پژمان : خ

حالم خوبه مطمئن باش . پژمان: مطمئنم تو   گهی. من: پژمان به خدا د  می برات بخر 
  می کرد دی رخ  یکل شی آخه دو ماه پ  ی. من: ول دی خر می دوست دارم بر ی . ول یخوب شهیهم

؟ من: خب معلومه که دوست دارم .  ی دوست ندار یعنی؟  هی. پژمان دمغ شد و گفت: چ
پارک  ی د ی . بعد کنار مرکز خر طونیش ی و گفت : اَ   دیکردم . پژمان خند  یداشتم تعارف م

خواست   یم ینطوریکند ا ی حالم را خوب م دیدانست خر  ی. پژمان م می شد ادهیکردو پ
بلند   ی مانتو کی تمام مغازه ها را همراهم گشت تا   ادیز  ی حوصله  احالم را عوض کند . ب 

داشت را   ی روشن و طوس ی آب  ی که طرح ها دیسف  ی  نهیبا زم یروسر کی روشن  و   یآب
  یو کفش ماند . پژمان: به چ  فیک  کی   ی آمدن از مغازه چشمم رو رونی موقع ب دمیپسند 
  یو کفشه . پژمان : آقا ب فی ک  اون. من:  گهی. پژمان: بگو د یچی؟ من: ه  ی کرد ینگاه م

: کفش چه   دی. فروشنده پرس  نیار یب نهیتریکفش از همون که پشت و  ه یو  ف یک  هیزحمت 
گرونن.    ی لیآخه اونا خ  شونی پژمان نگفتم که بخر  یمن: ول ۳۷باشه ؟ پژمان:  ی شماره ا
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به   شکراز سر ت ی. نگاه ستیاش مهم ن هیتار موت تو خوشحال باش بق هی  ی پژمان: فدا
بد تره    یلیعاشق پژمانم اما اون از من خکنم  یپژمان انداختم و در دل گفتم : من فکر م 

رسه . در افکار خودم بودم که پژمان گفت:   یبه گرِد عشق پژمان هم نم یعشق من حت
  نهی. آن پاساژ پر از آ یزندگ  یش  یرو بده به من خسته م دی خر ی ها سه یخانوم کوچولو ک 

ها خودم را  نهیاز آ یکیها را به دستش دادم و در   سهیتشکر کردم و ک  مانبود از پژ یکار
داشتم خودم رو   یچیو جواب دادم : ه دمی خند ؟یکن یم کاریچ یبرانداز کردم . پژمان: دار

به من انداخت در جواِب   یکردم . پژمان چشمانش را گشاد کرد و با تعجب نگاه ینگاه م
 یبگ یسرو گردن از تو کوتاه ترم حق دار هیاز   شتری من ب ایگ  یم نگاهش گفتم: تو راست

خانوم کوچولو البته ناگفته نمونه که من عاشق اون خانوم کوچولو گفتنتم . پژمان: خب 
لحظه فکر کردم نکنه ناراحت  هیراستش   ی. ول گهید ی خودم ی کنم خانوم کوچولو کاریچ

 شم .    ی. من: نه بابا تازه خوشحالم م یبش

 شدم .    یم دهی از سن و سالم کمتر د  شهی بودم و هم ینقش  زیکل دختر ر رد

 یبود حت زی خنده دار . انصافا پژمان حواسش به همه چ ی کمد لمی ف کی   نمایس می رفت
. پژمان گفت: حاال   لمیف  دنیتخمه و پسته و تنقالت و د ی. بعد از خوردن کل لم ی انتخاب ف

  ینمجا واسه شام گهی د میهمه خورد نیمن: تو بگو . پژمان: رستوران . من: ا ه؟یوقت چ
کشاند گفت اونا   یدستم را گرفته بود و مرا به دنبال خودش م که نطوریمونه . پژمان هم

 روده بزرگه رو خورد کهی که روده کوچ می شه بزن بر یکه شام نم

   نیدار لیم ی فت: خب ، غزل خانوم چپژمان گ  زی. سر م زدم و دنبالش راه افتادم  ی لبخند
دفعه رو تو سفارش بده .   نی. ا  ادی یبه ذهنم نم ییغذا  چی ه رمیس یپژمان وقت ی ؟ من: وا

نتوانستم بخورم . پژمان تا ته   شتریپژمان چلو برگ سفارش داد اما من دو سه قاشق ب
کرد .  یداخلش خال رام ی بار مصرف گرفت و غذا کی ظرف   کی  عدرا خورد و ب شیغذا
را به من دوخت و جواب داد قربونت برم   زشینگاه محبت آم  ؟یکن  ی م کاری: چ دمی پرس

خونه تا شب دلت ضعف نره تازه   ارمی یم  نویا یش  ینصف شب گرسنه م یول گهی د یریس
 .  یگرسنه باش یچسبه وقت یم شتری اون موقع بهت ب
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من بود . با عشق نگاهش کردم : ممنون   زیبان حواسش به همه چمهر یمثل مادر پژمان
اش گذاشت و با لبخند جواب داد:  نهیس ی پژمان دو دستش را رو  یبه فکرم نقدریکه ا

شدم   یته الیو من از هر چه فکرو خ دیخانوم کوچولو . پژمان به مقصودش رس می چاکرت
چند   نیرا که در ا یتوانم تمام حس یداشته باشم م  ی ا چهکردم اگر ب یفکر م  دی شا  دانمینم

و   می نداده بود یشیهنوز آزما   نکهیدهم با ا  هیسال خودم از آن ها محروم بودم را به او هد
 داد .  یبد م ی دلم آشوب بود و گواه میبود دهی نشن ی خبر بد

 زبان پژمان:   از

فکرش   نقدریتوانستم درک کنم که چرا ا یغزل در فکر است . م دمید یبود که م  یمدت چند
و   نی دادم که ممکن  ما هم مثل پرو یاحتمال را م نیا درصدک ی  یمشغول است اما وقت

انزجار تمام وجودم را  میداشته باش ی قرار نباشد که بچه ا  گری شوهرش و هزاران زوج د
آنجا که ممکن  کردم تا  یم یسع  نی غزل . به خاطر هم ی برا ودمخ ی کرد. نه برا یاحاطه م

  ریپرت کنم آن شب د هیقض ن یتفاوت نشان دهم تا حواس غزل را از ا   یاست خودم را ب
فرو رفته بود و من محو   یقیو غزل به خواب عم می به خانه هر دو خسته بود  مید یوقت رس

  شیدختر در دوران کودک  ن یا کهکردم  یفکر م  یچهره اش و با خودم   به رنج ی تماشا
که سرباز بودم .   دمشید یبار وقت نیکه من با خودم گذاشتم . اول یو قول و قرار  دهیکش

بمانم   نیپرو  ی دادم چند روز خانه  حیداشتم و ترج ی. من مرخص دیبار  یم ی دی باران شد
 ی را تند کرده بودم که زودتر برسم از دور چشمم به دختر بچه ا میکه قدم ها  نطوریهم

و کالسور که با دودست   یمشک یپف ی و مقنعه   ی خورد با مانتو شلوار سورمه ا ی مدرسه ا
  شیمحکم بغلش کرده بود در عالم خودش بود و اصال حواسش به اطراف نبود شانه ها

از سرما   شی شانه ها  دمی. توجه ام را به خودش جلب کرد . خوب که دقت کردم د دی لرز یم
توجه به اطراف . سر   یپر از درد و ب ی ا هیکرد . گر یم هیداشت گر  ولرزد ا  یکه م ستین

  نی سه چهار نفره با هم ی و خوب نگاه کردم . تنها بود و تک و توک دسته ها ستادمیا  میجا
 یدانم چرا ول یگذشتند . نم یتوجه به او از کنارش م ی و خندان و ب  عیلباس فرم سر

تا سر راهم قرار گرفت . دلم را به   ستادمی ا باشم تفاوت  یب شی ها هینتوانستم نسبت به گر
تونم کمکتون کنم ؟ انگار تازه به خودش آمده باشد    یشده ؟ م یزی: چ دمیزدم و پرس ایدر
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  یزینگاهم کرد و بدون آنکه چ  ی ا هیرا پاک کرد . چند ثان شیبا پشت دست اشک ها
  شی خواست صدا یدلم م ردمبلند ک  به راهش ادامه داد . چند قدم برداشتم دستم را  دیبگو 

دانستم . کاله را از سرم برداشتم   یاسمش را هم نم یشدم . من حت مان یبزنم اما پش
همان دختر با   دمیو به راهم ادامه دادم . خوب که دقت کردم د دمیبه سرم کش یدست

  سیتوجه به خ یتوجه به اطراف کالسور به بغل آرام و آهسته ب یهق هق ب ی همان صدا
آب   سیرا آهسته کردم خ میرود نا خودآگاه قدم ها یزند و جلو م یباران قدم م ر یشدن ز 

بخواهم دنبالش باشم   نکهیتفاوت باشم بدون ا یداد ب یشده بودم اما حال بدش اجازه نم
  هیبود با خودم گفتم عجب دختر   یکی  رمانیهمراه و مراقبش شده بودم انگار ناخواسته مس

  نقدرینوا ا یبعد زمزمه کردم ب  ست؟یسردش ن نینه انگار . ا  نگاراما ا فتهی ی راه م لیداره س
 یبارون روش اثر نداره . هر از چند گاه گهیاشکاش غرق شده د ی اول تو  ختهیاشک ر 

  یرا از سر م هیگر   و دو باره  دی کش یجگر سوز م  یگرفت و آه یسرش را رو به آسمان م
او    نیپرو  ی به خانه  می دیرس  دمید کهادامه دادم  رمیگرفت . آنقدر آرام و آهسته به مس

چند بار  ن یپرو ی بود به در خانه  دهی که درست چسب ستادیخانه ا کی هم پشت در 
محکم   شی ها نیانگشتش را برد که زنگ را فشار دهد اما منصرف شد . باالخره اول با آست

صورتش را  دی باران شد ریرا پاک کرد بعد سرش را رو به آسمان گرفت تا ز  شیاشک ها 
در را به   دی با چادر سف یبعد زن ی ا قهیو زنگ را فشرد دق دیکش یقیو بعد نفس عم دی بشو

  هیو در را بست . ثان دیو او را در آغوش کش  دینگران به پشت دستش کوبباز کرد  شیرو
راحت   التیزدم بفرما آقا پژمان خ بیبعد به خودم آمدم زدم پس گردن خودم و نه ی ا

  نی پرو ینطوریهم ی شد ده ی موش آبکش ینجوریا یکن ی فکر م زن شد؟ حاال بفرما در ب 
فکرم خنده ام گرفت    نیکشوندت داخل ؟ از ا  یره و م یکنه و قربون صدقه ات م یبغلت م

را فشار    فونیآ  ی منم دکمه   د یفهم  یگفت و وقت ی ا هیک  نی: رفتم و زنگ را فشردم . پرو
خدا مرگم    ی به من انداخت وا یباال نگاه د: َبه َبه آقا داداش . بعد سرش را آورنیداد. پرو

کنه.  من:   یداره چکه م ینجور ی؟ بدو بدو حموم لباسات هم هیچه سرو وضع  نیبده ا 
دربست   ه یغر غر کنان گفت: خب  نی. پرو  دهی بارون شد رون ی. ب یکه آبج ستینجس ن

لباساتم   ، اول حموم   یآبج یب  ی: آبجنی پرو ؟ی: آبج دمی و پرس اوردمی. طاقت ن  یگرفت یم
وسواس   ن یدانستم پرو  ی. م ی اون لگنه. در دل گفتم عجب استقبال گرم ی بنداز تو اریدر ب
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.   رونیرا شستم و آمدم ب میدوش گرفتم لباسها نکهیبعد از ا  ستیدارد و دست خودش ن
.  یی رایو آمدم وسط پذ  دمی گذاشته بود آن ها را پوش می برا  زی دست لباس تم کی  نی پرو
نشسته بود : َبه َبه آقا دادش خوش  یربود و کنار بخا ختهیر ی چا اندو استک نی پرو

زدم و کنارش نشستم    ی لبخند  ختمیتازه دم ر  ی که برات چا ایب ای. ب ی صفا آورد ی اومد
کوتاه شده ام فرو   ی تا خنک شود چهار انگشتم را داخل موها ختم یر یرا داخل نعلبک  م یچا

  ک یتفاوت قند در دهانش را به  یب  نیپرو ه؟یمال ک  یخونه بغل نیا ی: آبج  دمیبردم و پرس
  شیقلپ از جا کی بعد   گهی ست د هیهمسا  ی کرد و جواب داد : خونه  تی ور لپش هدا 

 ی آدم خونه  یدونن خونه بغل یکه همه م نویدونم . ا یو گفتم : م دمی . خند دینوش
اش   یو نعلبک کان که ...... نگذاشت حرفم تمام شود است نهی. منظورم ا  گهیست د هیهمسا 

آقا   ی را داد باال و با لبخند جواب داد: آها ! خونه  شیابرو  ی . گوشه  ینیگذاشت در س را
دستانش را   نی دارن؟ پرودختر بزرگ  نای. چطور مگه ؟ من: ا یگ یخانوم رو م نیجواد و مه

  شی چادوباره  نی. پرو  گهیبگو د  نینکن پرو  تیبه هم زدو گفت: َبه َبه جالب شد . من: اذ 
کنه .   یم  یاما خواهر آقا جواد با اونا زندگ  کنیکوچ یلیدو قلو دارن که خ هیرا برداشت : 

داشت   ی آخه بد جور ینطوریهم یچی ؟ من : ه  یپرس یرو م نایداره حاال چرا ا یسال ۱۶
. دست از   د یباال پر  نی پرو ی ابرو ی کردم دو لنگه  فی تعر  شیکرد و بعد ماجرا را برا  یم  هیگر

مادر و پدرش هر دو به رحمت خدا رفتن   هیدلنازک  ی و گفت: بچه  د یکش ی چا دنینوش
مدرسه   ی تو نی ره . حاال بب یتنها م ادی یگفت تنها م  یم نیهم نداره مه یدوست چیه

معصوم و   ی بهش گفته که با دل شکسته اومده خونه زمزمه کردم: چه چهره  یچ یکس
رفت و گفت: تو که به همجنس خودتم نگاه   ی چشم غره ا  نیداشت . پرو  یدوست داشتن

چون بد   د یدونم شا  ی؟ جواب دادم : نم ی داد صی اونو تشخ ی چهره  یچطور یکن ینم
  هیقض نی ا اوردیخت و رفت تا ناهار ب باال اندا ی شانه ا  نیکرد پرو  یم  هیداشت گر  یجور

 ینظر م کی  ن یپرو ی آمدم خانه  یکه با پدر و مادرم م یگذشت و من هر از چند گاه
مستقر   نی پرو ی ام تمام شد و مغازه را اجاره کردم و در خانه  یکه سرباز یتا وقت دمش ید

دادم به  حی خوانده بودم و ترج وتر ی. در دانشگاه کامپ دمشید  یم شتری ب  یلیخ گری شدم د
  ی برا ندازمیراه بخودم ی برا یشدن کار ر یو حقوق بگ یکار دولت کی گشتن دنبال   ی جا
  ری فروختم هم تعم یم وتر یباز کردم که هم قطعات کامپ یوتریکامپخدمات  ی مغازه  نیهم
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به   ادیز یرستانی فروختم . دختران دانشجو و دب یم  ی د یکردم و هم انواع و اقسام س یم
با   یو دو سه نفر یکه اکثرا دسته جمع یمغازه ام رفت وآمد داشتند . دختران شوخ و شنگ

  نینبودم و آن ها از ا یطانی پسر  شرو ش نشدند . م یو خنده وارد مغازه م یشوخ یکل
کرد و    یمکث م یقبل از ورودش کم شهیکه هم یکردند تنها کس یسو استفاده م  هیقض

 ی در انتها یغم شهیکه هم ی شد و البته تنها وبا آن چهره ا  یکرد و وارد م ی بعد در را باز م
 ی  افهیآن ق ینکه چاش  یشگ یهم یوالبته دستپاچگ ی لبخند چیآن نهفته بود بدون ه

شدم و    رشی باران هم مس ریکه آن روز ناخوداگاه ز  ینبود جز همان دختر یعبوس بود کس
به صورت غرق در خواب غزل انداختم    یدانستم که اسمش غزل است . نگاه یم گریحاال د

بود .  برخورد اولم با غزل   فی گونه اش لغزاندم مثل برگ گل لط ی انگشت سبابه ام را رو
  دمیدر راه د انیاو را گر  نکهیسال بعد از ا کی   بایبعد از باز کردن مغازه بود تقر فتهدو ه یکی

نفره از دختران شرو شلوغ وارد مغازه ام شده بودند و بر سرو    ۵،   ۴گروه    کیقبل از او  
کرد و  ی از آن دخترها به دوستانش اشاره ا  یکیکردند  یم طنتیزدند و ش یهم م ی کله 

 هیو رو به بق دی خند  یزیاز آن ها با حالت تمسخر آم گری د یکی بعد   ندهخ ر یزدند ز هیبق
به   گهیم یچ  هی یکی االن  میاوردیشو در ن هیتا گر  می بزن بر نجاستیگفت: شعر خانومم که ا

واسه   شهی م شهیاومدم ، ش یدست خال دینیب یخوره منم که م یخانوم بر م ی قبا شی ریت
  ی م لیاشکش وا بشه حاال ما به جهنم آق پژمانو س ریشبر نداشتم االناست که  یر یآبغوره گ

شد   یگوش بدهم اما چه م شانیخواست به حرف ها یدلم نم نکهیبود با ا نییبره سرم پا 
کنم  و غرور شان را   رونشانی خواست ب یدلم نم  ی از طرف دیشن یکرد که گوشم همه را م

بود و محکم کالسورش را    نیی پا که سرش  دمیبشکنم ناخودآگاه سرم را آوردم باال غزل را د
داد و  یکرد و فشارش م یسرِ کالسور بدبخت خال  بغل گرفته بود و هر چه حرص داشت بر

جو را عوض کنم ؛ گفتم :    نکهیا ی برا دی لرز یلبش م ی بد جور بغض کرده بود و گوشه 
اش  یبه چشم طوفان یغزل به خودش آمد دست  ن؟یداشت یخانوم کار دی خوش اومد

  یکی  تس ی ن یجواب داد: زنداداشم گفتن اگه زحمت ی ناز و کرشمه ا  چیو بدون ه دیکش
بچه ها . از جا بلند شدم و رفتم سمت   ی واسه آخر هفته  دی کارتون خوب بد ی د یدوتا س
کارتون برداشتم و آمدم   ی د یکردم و دوتا س  نییرا باال و پا  ییها چند تا  ی د یس ی قفسه 
  یچه آمده بودند خداحافظ ی برا دمیسر هم نفهم رآن چند دختر که آخ  نیح نیدر هم
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سوخت   شی به او  انداختم دلم برا  یو نگاه زیم ی ها را گذاشتم رو  ی د  یکردند و رفتند .س
باران   ر یکه آن روز ز یبدهم که شناختمش خودش بود غزل، همان دختر  شی خواستم دلدار

انداختم .   ریع به ز ی. سرم را سر دیدرخش یدر چشمانش م یعسل ی ای بودم چه در ده ید
کارتون   ی د  یس ی آخر هفته ها برا شهیها را حساب کردو رفت بعد از آن هم ی د یول سپ
به آمدنش عادت کرده بودم . به خودش ، به آن بغض   گریآمد د یبه مغازه م  لمی گاها ف ای

مداوم   ینیبه آن سر سنگ یشگ یهم ی ریعسلش به آن سر به ز  ی ایاش و به در یشگیهم
  ابانیمدرسه ها چشمم به خ  یلی ظهر ها وقت تعط شهیهم دمیآمدم و د خودمآن به   کی

  ییآخر هفته ها ی تاب  بودم برا یو ب  نمیمغازه رد شدنش را بب ی  شهی است تا از پشت ش
گفتم    یحضورش را تجربه کنم به خودم م ی د  یس  دیخر ی به بهانه  ی ا قهیکه چند دق

زدن عقلم را داشت اما عقل که گوِل   اما انگار دلم قصد گول دنشیعجب عادت کردم به د
  تیخودت را اذ  نقدریا ی را به دلم فهماند که عاشق شد نیزود ا یلیخورد و خ یدل را نم

وقت    چی رساندم ه یغزل به شب م دنی د دیکه به ام  یینکن . راستش تمام آن روزها 
عشق  ی را نسبت به من داشته باشد . قصه  یحس  نیکردم که او هم چن یفکرش راهم نم

که من   ییگفت  از همان روزها یقبل تر از من شروع شده بود خودش م یلیغزل خ
  نی پرو ی همراه خانوم جون وآقاجون به خانه  یتنها  و گه گدار یدانشجو بودم و گه گدار

  ی وتو ومد ی  یبا رون م شی چند سال پ ادتهی:   دمیروز از او پرس کی رفت وآمد داشتم . 
همون   ادمهی  قایحرفم را قطع کردو با خنده جواب داد:  آره دق ی کرد  یم هیاون بارون گر

تونم کمکتون کنم . دهانم باز شد و چشمانم گرد :  یم ی دیجلو ازم پرس ی روز که تو اومد
بدم و آدرس بدم تازه   حیدر مورد اون روز توض یکل دی. من گفتم االن با  ادتهیعجب خوب  

و اصال حواست به دورو اطرافت   ی خودت نبود  لحا ی آخه اون روز اصال تو  فتهیب تادیاگه 
نداشتم   یمدرسه دوست ی ، من تو یدون یبره . م ادمیشه اون روز   ی نبود . غزل : مگه م

که بود خوب بود اما اونم درسش تموم شد و از   حانهیو تنها بودم ر ری گوشه گ شهیهم
از بچه ها که  یکی  ترکرد به دف  ر یکالس دستم گ ی مدرسه رفت من موندم تنها اون روزم تو 

شد حاال هر   ن ی.دفتر افتاد و مدادا و خودکارش پخش زم مکتین ی کج گذاشته بودش رو
  دی باره گفتم ببخشدو یگفت ،: مگه کور یکرد م یمگه قبول م  دیگم ببخش یچقدر من م

  یسوپر کور گهی تو د نهیب یرو م یگندگ   نیدوباره حرفش رو تکرار کرد : آدِم کورم دفتر به ا 
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چشمام   ی کردم از جا بلند شد و صاف تو یاز حرفش حرصم گرفت و گفتم: اصال خوب کار
جوابش رو  گهی. منم د ست ی ن دی مثل تو  بع  یپدر و مادر ینگاه کرد و گفت: از آدم ب

  هیو تا خود خونه گر ی اوردیحرفش گفتم : تو هم طاقت ن  ی بار در ادامه  نی م. و من انداد
و من از   نی پرو ی خونه  ی ومد ی  یم ری به د رید ی لیتو خ وزااون ر ی. غزل : آره ول  ی کرد

کردم جلو روم   یطور که به تو هم فکر م نیها هم ه یاون گر  ی موندم تو  یمحروم م  دنتید
فرو بردم   م ی موها ی حاال حساب کن حاِل منو . دستم را ال یکمکم کن یو خواست  ی ظاهر شد

نفر از   هیو   ی کرد یبه من فکر م لهمه سا نی تو ا یعنیتو دختر  یدار یو گفتم عجب دل
از   ییکه هنوز بارقه ها یباال انداخت و در حال ی موضوع خبر نداشت ؟! غزل شانه ا  نیا

با انگشتانش برداشت و گفت: آخه تو   یزد دست از باز یخجالت در کالمش موج مشرم و 
: حاال   دمی. حق به جانب پرس  ی اگه دختر باش هیچه بد درد  یعاشق یبدون یستیکه دختر ن

جابه جا  یصندل   ی ؟ رو  یو رفت  ی محلم نداد ی دیمنو د یچرا وقت ی دلتنگ بود نقدریتو که ا
  ی جواب داد: دختر باش یحیصورتش کنار زد و با لبخند مل ی لختش را از رو ی شد و موها
 یبارون تو اوج دلتنگ ری اونوقت ز یباش دهی هم عشقت رو ند ی ادی،مدت ز  ی،عاشق باش

ده ؟ پشت گوشم   یبهت دست م یظاهر بشه چه حس ییا یدر یعشق ممنوعه ات مثل پر
 .  یچیآره خب جز فرار هرا خاراندم و جواب دادم : 

را از عشق من   ییبدانم چه روز ها  نکهیکرد بدون ا ف یرا تعر  ش یکه  غزل داستان زندگ  آنروز
 یگرفتم اجازه ندهم ِآب در دلش تکان بخورد چه برسد به حاال که م  می سوخته تصم

  خواست بچه داشته باشد تا تمام یدانستم او هم مثل خود من عاشق بوده حاال او دلش م
 بچه اش کند . نثار دهیرا که نچش یحس مادر

 ی تخت نشسته بودم هر دو دستم را ال ی همانطور که لبه  یترس لعنت نیترس ، ا  نیا اما
را از غزل   ی زانوانم قرار دادم  . از خدا خواستم که لذت مادر ی فرو بردم ساعدم را رو  می موها

افتادم   یروز ادیبود .  دهیبه غزل انداختم مثل فرشته ها  معصوم خواب  ینکند . نگاه غیدر
 نیبود که مه یروز میزندگ  ی روزها  نیاز شاد تر  یک ی  یدون یآهسته گفته بود: م وکه آرام 

کارتون بخرم؟ اون   ی د یس یمژگان و مرتض  ی مغازه ات برا امیبار ازم خواست ب نیاول ی برا
  ی ذهنم هم کالم بشم هر چند برا ی تو سیخواستم با قد  یبود که من م یروز نیروز اول
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من رو رنگ و   یرنگ و رخ زندگ  یلحظات ب نیاما هم جملهچند  ی هر چند برا قهیچند دق
از   شیدانست که صد برابر ب  یکرد نم یم ف یها را تعر ن یغزل ا یکرد . وقت یلعاب دار م

  چیه ی نکرد  یتالش چیه یول  ی : تو عاشقم بود دمی شوم . از او پرس  یعاشقش م شیپ
  یو عاشقت نم ومدی  یوقت ازت خوشم نم چینبود که من بفهمم . اگه من ه ی نشونه ا
  یچیشد و جواب داد : ه رهیخ ی به نقطه ا دیکش یقی؟ نفس عم ی کرد  یم کاری شدم چ

 ی اگه نمسپردمت به خود خدا . من خودمو به اون سپردم و تو رو از اون خواستم حاال یم
نره که من  ادتیشد در ضمن  یکردم نم یخواست و مصلحت نبود من هزار کارم که م

ذاشت   ی همه دوستت داشتم اما غرورم نم نیا نکه ی. با ا  ازیدختر بودم دختر نازه و پسر ن
 ینسبت به من نداشته باش یحس چ یدادم تو ه یدرصد احتمال م هیابراز کنم فقط  

 شدم تا عشق بر باد رفته ام . یداغون م شتری اونوقت به خاطر غرور از دست رفته ام ب

 : غزل 

  یشدم دلم م داری از خواب ب ۷:۳۰بدنم ساعت   ک یولوژ ی زی و ساعت ف یشگ یعادت هم طبق
کردم پژمان   الیبه دورو برم انداختم خ یداد . نگاه یخواست بخوابم اما مغزم اجازه نم

تخت نشسته   ی با پژمان مواجه شدم لبه  می ایب نیی خواستم از تخت پا  که نیرفته اما هم
  دارشیبود . دست دراز کردم که ب ده ی سرش کرده بود و خواب ری زبود و دو دستش را بالش 

  نیآمدم و پاورچ  نییتخت پا گرید  ی آرام از لبه  امدیبود دلم ن دهیخواب  قیکنم اما آنقدر عم
  عیرا روشن کردم و سر  یکتر ر ی زدم و ز م یبه دست و رو  یاز اتاق خارج شدم آب نیپاورچ

دهد   یپژمان هم اجازه نم   بدنک یولوژ ی زی فدانستم ساعت  ی. م دم ی صبحانه را چ زیم
که به  نطوریاز اتاق خارج شد و هم ۸:۲بخوابد .مطابق توقعم ساعت   ۸از ساعت  شتریب

و گفت: َبه َبه سالم به خانوم  د یکش شی به موها  یداد دست یخودش کش و قوس م
پژمان رفت  را دادم . ریبا لبخند جواب صبح به خ یزندگ  ریخودم صبحت به خ ی کوچولو

کردم   ریبرداشتم و به سمت فنجان سراز یکتر ی را از رو یبزند . قور یرا آب  ش یدست و رو 
نشست نگاه   می را با حوله خشک  کرد و روبه رو  ش ی نشستم . پژمان دست و رو زیو سر م

چه کرده   نی : َبه َبه بب ف یبه سفره انداخت و طبق معمول شروع کرد به تعر ی ا دارانهیخر
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  یرفت ول ادمی نه ؟ من: آخ آخ  ای  یختیر نیدارچ رمیش ی تو نمیبگو بب لاو قهیچه با سل
 برات .  زمیر یرم م  یاطاعت امر االن م

:   دمی افتاد و پرس ادمیبودم که انگار  رشی و مشغول هم زدن ش ختم یر رش یرا در ش نیدارچ
پژمان دستپاچه شد و پشت گوشش را خاراند بعد    ؟ی دی تخت خواب ی چرا لبه  یراست

  ی بود ده یاونقدر معصوم خواب شبیخودش را جمع و جور کرد و جواب داد : راستش د 
بودم   اری ی ه محو تماشا نکنم بعد همونجور ک  گاهتن ومدیدلم ن ی مثل فرشته ها شده بود

  نکهیا یعن یچشم گشاد شده    نی ا یرا چاشن ی خوابم برد . چشمانم را گشاد کردم و لبخند
  لمیازت ف ی دیدفعه که خواب  نی : باور کن. اصال ا د ی منظورم را فهم ؟یمال  یسر منو گول م

خواد  یباشه باور کردم نم تم و گف دمی را نوش می گم . چا  یکه راست م ینیتا بب رمیگ یم
از جا   عیرا بردارم پژمان سر یشدم تا بروم گوش  زیخ  می . تلفن به صدا در آمد ن یری بگ لمیف

دم . پژمان: الو  سالم   احوال شما ؟   یشدم خودم جواب م ر یمن س  نی بلند شد : نه بش
؟    نیاشتشکر . با غزل کار د م یآقا جواد خوبه ؟بچه ها خوبن ؟ ما هم خوب ن یخوب هست

  نیمه ایرا نگه داشت : غزل غزل جان ب  یگوش یکنم . دهن  یبله بله چشم االن صداش م
:   نیقورت دادم و رفتم سمت تلفن . مه عیکره و عسلم را سر ی خانومه با تو کار داره لقمه 

ماهت    ی مزاحمت شدم . من: سالم به رو یاول صبح دی ؟ ببخش یسالم غزل جون خوب 
کردن   له ی وقته پ یلیخ ی: واال مژگان و مرتضنی کدمه؟! امر؟ مه رفاح  نی ؟ ا  هیمزاحم چ

  یخونمون قبول نم ادی گم عمه امروز ب  یدلمون واسه عمه غزل تنگ شده هر چقدر گفتم م
حرفش تمام  عمه ....نگذاشتم  ی خونه  میر یکفش که ما م هیکنن . پاشون رو کردن تو  

پا   نیا نی. مه  میناهار دور هم باش ایب  ودتمخ  ارشونیقربونشون برم آره حتما ب یشود : اله
مسعود و   ستیخوب ن ادیمامان فائقه حالش ز   ستی وآن پا کرد : راستش بحث امروز ن

که گفتم خودم برم هم دلم آروم بشه   نهیتهران دکتر ا ارنشیکه ب انیاز پسش بر نم یفخر
مهمونت   یروز ند که گفتم بچه ها چ نهیا ارمشی کنم وبا خودم ب شی بتونم راض د یهم شا 
  گهید یخونه ول ارهی  یو بچه ها رو م ادی  یراحته البته شبا م الشیخ جوادم ینجوریباشن ا 

زحمت  هیحرفا چ نیرو دوش تو . من: نه بابا ا  فتهی  یزحمت مدرسه بردنشون م
  نم ی: حاال ببنی. مه نجایا ادیدنبالشون ،خودشم ب اد یخواد شبا ب یکدومه؟!به جواد  بگو نم

را که گذاشتم   ی. گوش دی ای شه؟گفتم:  باشه پس من منتظرتونم  زودتر ب یم یچ
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نشه ؟ همانطور   رتیخواد ، ولش کن ، د  یکند گفتم: نم یرا جمع م زی:پژمان  دارد  م دمید
گفت:   ی م یخانوم چ نیشه مه ی نم ریکرد گفت: نه د یم یخال شهیکه مرباها را در ش

دو تا مهمون کوچولو   یچند روز هی یچیزدم وجواب دادم : ه یاز سر خوشحال ی لبخند
و گفت: آخ   دی کردم پژمان دستانش را به هم مال فیرا تعر  نیمه ی و بعد گفته ها  میدار

  حیمتعجب نگاهش کردم و توض یدون یتو قدر آرامش رو م ینجوریجون ، چه خوب شد ا
و    دیند گذاشت خ ی م نکیرا داخل س فیکث ی که ظرف ها نطوریم . پژمان گفت: همخواست 

رو من بزرگ کردما . پژمان: آره   یبابا مژگان و مرتض ی . من: ا ی، بچه دار  گهیگفت: بچه د 
شد   رت یبرو د  ای. پژمان ب  هیخوبه تجربه ا نمی. من: حاال ا ی مسو لشون که تو نبود یول

شام رو تو بشور .   ی ظرفها ی اگه زرنگ ستین یز یکه چ نا یشورم  ا یخودم ظرف ها رو م 
گذاشت و با لبخند از آشپزخانه خارج شد . من   یشان یپ ی اطاعت رو عالمت دستش را به 

رم زحمت نده   یهم دنبالش رفتم و تا دِم در بدرقه اش کردم . پژمان: برو مطمئن باش م
 نیمه ی بچه ها را آورد . چشم ها  نیپژمان رفت مه نکهید از اساعت بع  میبه خودت . ن

بغض کرد : حتما   نیدادم . مه شی ه کرده دلداریگر   یسرخ و پف کرده بود معلوم بود کل
نشه . من: نه ان   شیفقط خدا کنه طور  رازیازم خواسته برم ش یبده که فخر یلیحالش خ

را پاک کرد :    ش یپشِت دست اشک ها: با  نی؟مه ی . صبحانه خورد ستین یزیشاا... که چ
دوتا   نی و جون ا تو . جون  ن ی هفته ظهر نی تو فقط ا لیبچه ها تحو  نیآره دستت نکنه ا

 ی چادرش را رو نیتازه کن . مه ینفس هی ایگردم . من: حاال ب  یبر م گهی من تا دو سه روز د
.برم که تا شب   رهیاالنشم د  نی را گرفت و گفت : قربونت ،هم می سرش جابه جا کرد و بازو

و   ندبود ن یمادرشان غمگ یاز ناراحت یرفت . مژگان و مرتض ن یو مه می کرد یبرسم . روبوس
کردم تا به خودشان   یشوخ یکز کرده بودند رفتم سمتشان و بغلشان کردم و کل  ی گوشه ا

قند عسال   نم یود . رو به بچه ها گفتم : ببسوخت عاشق فائقه خانم ب نیمه ی آمدند. دلم برا
 و بغلم کرد و گفت: آره   د ی ؟ مژگان با آن چشمان شوخ و شنگش پر ن یصبحانه خورد

: آره آقا   دم ی پرس  یرو به مرتض ستم ی. االنم گرسنه ن میو گردو خورد ری نون پن ،یعمه جون 
کرد مژگان را با خودم   دییکردن سرش حرف خواهرش را تا نییبا باال و پا   یمرتض  ؟ یمرتض

دوست   یما کاران نیدانستم مه ینشاندم . م  ی مرتض کی همراه کردم و کنار خودم نزد
 نطوریرا ا شنهادمیاستفاده کردم و پ هیقض نیپزد از ا  یکم م یلیخ  نیهم ی ندارد و برا
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خوشمزه بپزم؟ بچه ها دست   یما کاران هیواسه ناهار   هینظرتون چ نمیمطرح کردم : بب
از جا بلند شدم و رو به بچه ها گفتم : پس   دندیکش ییو هورا  دندیرا به هم مال  انشیها
  یحاضر باشه . مژگان : باشه عمه فقط م ونآشپزخونه تا وقت مدرسه ناهارت می بر دیبزن

 یماکاران ی اگر هم زمان نیدانستم مه یگوشت چرخ کرده دوست نداره م یکه مرتض یدون
به مژگان انداختم و   ی نه با گوشت چرخ کرده نگاه مهربانانه ا  پزد یم ج ی بپزد با قارچ و هو

داشت اما حواسش به برادرش بود و   طنتیش شهیهم نکهینثارش کردم با ا یفدات بشم
 را داشت .    شیهوا  شهیهم

  جیهم هو   نیو رو بچه ها گفتم : شانس آورد  دمیرا کش ی ا وه یو جا م  خچالیسراغ   رفتم 
. مژگان: عمه دستت درد  میپخت یناهار ماکاران ی هست هم قارچ بعد با کمک بچه ها برا 

  یگه . من: دستشان را گرفتم و نوبت ی : آره عمه راست م یخوشمزه بود . مرتض یلینکنه خ
مدرسه   میکه بر  دی زودتر آماده ش دیجونتون قند عسال حاال پاش شو گفتم : نو دمشان ی بوس

  الیخیگم عمه مدرسه رو ب یه شوخ و شنگش را به چشمانم دوخت : م .باز هم مژگان نگا 
نثارش کردم و مژگان حساب کار خودش را کرد و آرام از   ی. اخمستی شو حاال که مامانم ن

شده   یعمه ! من: چ ی بسته بود : وا شانیکه مادرش برا  یجا بلند شد و رفت سراغ ساک
با   یمن هم مال مرتض ی شدن هم لباسا  چروک   نایمژگان: عمه ا ؟یزن  یمژگان چرا داد م

که غصه نداره تا شما دوتا دستو   ن یرفتم سراغشان لباسها را گرفتم و گفتم : ا یمهربان
 افتادند .  هلبخند زدند و را  یصاف و صوف شده مژگان و مرتض نامیا د یروتون رو بشور 

دورتر   یکم یمرتض ی ما نداشت اما مدرسه  ی با خانه  یچندان ی مژگان فاصله  ی  مدرسه
.   می ایکردم که منتظر بمانند تا دنبالشان ب دیرا . تاک یبود اول مژگان را رساندم و بعد مرتض

 ی. آمدم خانه نگاه شگاهیرفتم آزما یم دی افتاد که امروز با  ادمی در راه برگشت به خانه تازه 
  یدلم م یلیماه وقت داشتم اما خب ، خراحت شد تا آخر  المیچه ام انداختم خ تر به دف

 اش با خبر شوم . جهی را بدهم و از نت شی خواست زودتر آزما 

  یرا برداشتم . جواد بود م یبه خانه تلفن زنگ خورد گوش  دمیرس نکهیساعت بعد از ا  کی
دارد و از آن طرف هم به   یرود و بچه ها را از مدرسه بر م  یگفت : بعد از ظهر خودش م

من هم آنقدر قسمش دادم که   اوردشانی یروند و دوباره صبح م یدشان م خو ی خانه 
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 نجای راحت اجازه دهد بچه ها ا الیبا خ ستی ن نیکه مه وزچند ر  نی را نکند و ا نکاریا
 . می و شام را دور هم باش  دیا یبمانند که خالصه قبول کرد گفتم خودش هم شب ب

 : پژمان

انگار نصف شب شده بود .   ی شب بود ول  ۸شد ساعت  یم  کیبودو هوا زود تار زمستان
  حیزنگ که فشارش بدهم اما منصرف شدم ترج ی پشت در خانه و دستم رفت رو دمیرس

چه   شیغزل با مهمانها نمیخواست بب ی در را باز کنم و سر زده وارد شوم دلم م دیدادم با کل
پشت در   دمیکردم و رس یرا ط  اط یرخاندم و طول حرا در قفل چ  دی کند . آرام کل یکار م

  ی و از گوشه  دمی بو کش قیبادمجان کل خانه را برداشته بود . عم مهیخورشت ق  ی خانه بو
  ده ید یخاص  زیچ دمیکش یپنجره که دست بر قضا پرده اش کنار رفته بود به داخل سرک 

را که به   یکوچک ی شدم راهرو لباز بود آرام بازش کردم و داخ مهیشد از شانسم در ن ینم
نشسته بود و   نیزم ی غزل چهار زانو رو دمشانی کردم و باالخره د یشد ط یختم م یی رایپذ

  یبافت مرتض یزد و با دقت م یرا شانه م شیمژگان پشت به غزل زانو زده بود غزل موها
عمه ! غزل : باشه   گهی : بگو د ی. مرتضگفت  یم  کتهی هم دفترش باز بود و غزل به او د

  نمیکرد زمزمه کرد: آها ، ا یمژگان را با کش محکم م ی موها نییکه پا  ی. بعد در حالزمیعز
که دو طرف   نطوری! مژگان هم ی نگاه کن . ماه شد نهیآ  ی حاال پاشو خودتو  تو نیاز ا

قشنگ   ی لیعمه خ یمرس ی : وا دی کرد با ذوق از جا پر یشده اش را لمس م سی گ ی موها
  ی زیقشنگه ؟ مژگان خواست چ یگ  یم یچجور ی د ی: تو که هنوز خودتو ند  یشده . مرتض

غزل با تعجب سرش را   ؟ی اومد یسالم عمو پژمان کِ   ی که چشمش خورد به من وا دیبگو 
!   ی سرو صدا اومد  یتمام صورتش لبخند شد: سالم پژمان ، چه ب شهی برگرداند و مثل هم
 ! هایم. خوب سرگرستی وقت ن یلیا دادم :خبا لبخند جوابش ر

بهمون خوش گذشت حاال تو برو   یکل یاز جا بلند شد : با لبخند گفت : آره جات خال غزل 
! غزل :   ی هم راه انداخت یی. گفتم: آره ، عجب بو  ارمی به دستو روت بزن تا من شام ب یآب

 ادیه قراره جواد شام بمن: نه ، چطور؟  آخ ؟یست یگرسنه ن ادی، تو که ز یزی چ هی یراست
 . من: آره ، حتما .   می بمون رش گفتم منتظ  نجایا
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بردن بچه   ی بماند قبول نکرد او هم هر چقدر برا می از شام هر چقدر به جواد اصرار کرد بعد
خوشحال بودند . دو سه روز بعد   یبابت کل نیو بچه ها از ا می ها اصرار کرد ما قبول نکرد

 به خانه شان برگشتند . یبرگشت و مژگان و مرتض نیمه

 

 : غزل 

برد. گفتم:    یو بچه ها را م  دیآ  ی در ارتباط بودم خبر داده بود که امروز م نیبا مه یتلفن
 نیهم آن ها اما مه  میعجله کند و هم من از بودن کنار بچه ها راض  ستیناصال الزم 

 اب تعارف.  شب با جواد آمدند خانه مان .  گذاشت به حس

را از وسط   یبیس نیمامان فائقه چطور بود؟ مه رازیجون چه خبر از ش نی: خب ،مهمن
تونم بگم    یداد و گفت: نم یرا به مرتض  گرش ید  م یاز آن را به مژگان و ن یمینصف کرد ن
قبول نکرد .    ارمشیتوان هر چقدر هم اصرار کردم با خودم بشده و کم   ری پ گهیخوب بود د

کشه  ی: آره ، مگه مسعود ازش دست م  نیکنه ؟ مه یم  یمن: هنوزم با آقا مسعود زندگ 
  گهید ارمشیزاره آب تو دلش تکون بخوره . خواستم به زور ب یبراش گرفته . نم پرستارم  هی

دلش برات تنگ شده بود. بذار  شتریراحته . انگار ب نجایا ینجوریمسعود نذاشت . گفت: ا
تهران رو دادن خودم   ی درمان تو شنهادیپ نجایا ی حالش بد شد و دکترا دمی بمونه اگه د

  ی مامان ا  ی. راستش منم دلم تنگ شده بود خوب شد که رفتم . مژگان : ول ارمشی یم
اند  : مژگان را به خودش چسبنیذره شده . مه هی زی دلمون واسه عز ی برد یکاش ما روهم م
آن   ی ن . پژمان به جاینکرد  تی وروجکا عمه رو که اذ  نم یبب دی . حاال بگ ی: قربونت برم اله
وقتشه   گهیبه خونمون صفا دادن . جواد: د یکدومه رحمت بودن . کل  تی ها جواب داد: اذ 

  نیمه میبه هم انداخت  یدوتا بچه خونه رو پر کند من و پژمان نگاه یک ی  ی  هیگر ی که صدا
جون آب و هوا چطور   نیدادم حرف را عوض کنم : خب مه حیترج یول   دیبگو  یزیآمد چ

و جواد   نی و آخر شب مه میدرو آن در حرف زد نی بهار.  از ا ی مثل هوا ی: عال نیبود ؟ مه
 همراه بچه ها به خانه شان رفتند . 
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آن دکتر    دکتر به نیحرف ها از ا  نی و ا  شیآن روز دوباره افتادم دنبال دکتر و آزما  ی فردا از
ها و   شیگرفتن جواب آزما  ی داد برا  یاجازه نم ادی . پژمان ز شی به آن آزما شی آزما  نیاز ا

  می که دکتر رفت یبار نی نشان دادنشان به دکتر همراهش باشم من هم قبول کردم . آخر
  ن یکنه و حاال پژمان رفته بود تا جواب ا یرو روشن م فی آخر تکل شی آزما   نیگفته بود ا

و من در دل چقدر با استرس و اضطراب دعا کردم به   ردی روشن کن را بگ فیتکل شی آزما
 دادم یم یخود دلدار

به سال   یاستفاده کن نارویگه: اگه ا یگرده و از زبون دکتر م  یدارو بر م ی پژمان با کل حتما
افکار خودم را  نیکنه . با ا  یبغلت ورجه وورجه م ی نوزاد تپلو و خوشگل تو هی ده ینکش
دادم . از جا بلند شدم و دوباره راه رفتم و با خودم زمزمه کردم: اگه نشه اگه  یم یدلدار

پروانه  ادی  کدفعهیکنم ؟    کاریچ  دیاونوقت با  ی ش یوقت بچه دار نم چ یتو ه هدکتر بگ
  ی وابو ببرد .  هیقض نیکه از ا ی به روز ی را ندارد وا  دنم ی هم چشم د ینجور یافتادم : او هم

  ی م نیکوچک بودم و بعد از دوهفته امتحان، مه یل یشده بودم که خ ییَنه َنه مثل وقت ها 
همچون شالق جواد کف هر    ی بد و نگاه ها ی از استرس نمره  ردیگرفت تا کارنامه ام را ب

آب در هر دو دستم داشتم که واشرش خراب شده   ری ش کی کرد. انگار  یدو دستم عرق م
قرار   یب نی نچنیانگار بر سر تلفن کوفته اند که ا  زد . یبود و چکه که چه عرض کنم فوران م

تالطم وا داشته به سمتش هجوم بردم کف   بهکشد . زنگ تلفن ارتعاشات مغزم را  یم غیج
نشد کالفه شدم و آن   دایپ یل بود اطراف را نگاه کردم دستما سیهر دو دستم همچنان خ

 ی خط صدا  ی را برداشتم از آن سو یو گوش دمیکش  یقی. نفس عم  دمی دامنم مال ی ها را رو
  زیمن: سالم عز بانمهر شهیهم ی  حانهیبود .ر حانهی: سالم خاله . ر دی به گوش رس  یفیظر

شدم   داریب ب تازه از خوا ستین  یزی. من: نه چ لرزهی م ه؟یجور نی : چرا صدات احانهیدلم.  ر
که  ی: آخه تنها خصلتحانهی؟ ر یز یشده ؟ من: نه ، چه چ یزی وقت روز ؟ چ نی: احانهی. ر

تلفن را از گوشم دور کردم و با هر دو دستم   یخابالو بودنته . گوش نیندارم هم  ادیازت به 
را به گوشم   یو بر خود مسلط شدم گوش دمیکش یقیگرفتم و فشار دادم و نفس عم

 ی ا هیروز تا لنگ ظهر بخوابم ؟ چند ثان هیداره من  یتو چشمت بر نم نمیچسباندم : بب
. خسته   گهی د ی مکث کرد و بعد جواب داد : نه خاله بخواب نوش جونت حتما خسته بود

: آره خونه  ؟من ی: اَلو،  خاله ،  هستحانهیهمه استرس . ر نی ا ازبودم؟؟ آره خسته ، خسته 
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  ی افتاد خبرها ادمیبهت بدم .   یخبر هی: نه کار دارم زنگ زدم  حانهی؟ ر  نجایا ی ای یام . م
همسرش با تمام   یو نه حت حه یسهم من بوده . نه زهره ، نه را شهیهم حانهی دسته اول ر

کنم و خود را مشتاق نشان دهم : خب بگو   هانام را پن یحوصلگ ی کردم ب یتوانم سع
  یکسم نم چ ی هنوز ه ،ی لی: آره خ حانهیر   یِ که خبر خوب داستی چه خبره ؟ از صدات پ نمیبب

  ی عاد میروزها برا ن ی. چقدر ا شگاه یبا خود زمزمه کردم : آزما  شگاهیدونه . صبح رفتم آزما
انگار من از   یش یاله خاله مخ یدار گهیمثبت شده د  میشده بود. ادامه داد: تست باردار

 یزنه نم ی بچه خلوت دو نفرتون رو به هم م نکه یبچسب به ا یتو زرنگ ترم حاال تو هِ 
  یگ ینم یچ ی تو دلم جا باز کرده . اَلو ، خاله، چرا ه  یکل ومدهی چقدر خوشحالم هنوز ن یدون

حاال   یش   یم یونهربگم بهت تو مامان م  یم کی تبر زمی؟ اَلو ، قطع شده ؟ من: َنه َنه . عز
مامانش خوشحال بودم   ی خاله  گه،ی: خاله خاله دحانهیبود؟ ر یمنظورت از خاله خاله چ

نکردم  ی حسود  حانهیوقت به ر چی؟ َنه َنه من ه  ی خودم سوخت . حسود ی اما دلم برا
پدر و   ی  هی سا  ری شدم و او ز یو آن دست به دست م  نیا ی آن وقت ها که در خانه  یحت

:  دمیمن بود در دل نال ی اش اول برا یخبر زندگ   نی مادرش بود . چه رسد به حاال که بهتر
کشم آن وقت حرف از به هم   یکه دو سال است در حسرت بچه آه م یدان یتو چه م

از  رنج درونم با خبر شود گفتم:   یخواست کس ی؟ دلم نم  یزن ینخوردن خلوت دو نفره م
: به حانهیر ؟ یگ یم هیبه بق یحاال کِ  ادیب ایدن ی به سالمت دوارمیمواقعا برات خوشحالم ا

از سالمت قلبش مطمئن شدم .   نکهیبعد از ا حهیبه مامان و را  یگم ول  یکه امشب م نیمب
کم   هی؟ من برم  یندار ی: باشه خاله،  فعال کارحانهیواسمون دعا کن . من: باشه حتما . ر

مرتب باشه . من:  زیکه اومد همه چ نیخوام مب ی بپزم . م  کیک  هیخونه رو مرتب کنم و 
 ی شدم و لبخند رو رهیدر دستم خ ی باشه برو قربونت برم مراقب خودت باش . به گوش

 ی درد سر . خوش به حالش، خوش به حال همه  یلبانم نشست : خدارو شکر چقدر ب
را سر   یشوند . گوش یو بدون دوا و دکتر مادر م و بدون استرس یکه به راحت یکسان

.  حانهیخبر دسته اول ر ی کردم برا ی و با خودم زمزمه کردم چه برخورد سرد اشتمگذ شیجا
 ام نشود . یرفتار پا پ نیشد بابت ا  ی عاد شی برا یخوشحال نیا نکه یخدا کند بعد از ا

توانم مادر شوم درنگ   یوقت نم چ یدکتر گفته که من ه دی و بگو  دیایاگر پژمان االن ب  ی وا
از   یروم . موجود بد جنس یاش م یاز زندگ  شهیهم  ی بندم و برا یکنم و چمدانم را  م ینم
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 یتوان ینفس هم نم یتو بدون پژمان حت ی رو  یدرونم قهقهه سر داد : تو ........ تو م
که  ی؟ اصال کجا را دار ی رو یکجا م : حاال به  دی خند انهیو باز موذ  ی رو  یآن وقت م یبکش
دو دستم گرفتم   ان ی! کالفه شدم سرم را م دی آ یاز سر بار بودن خوشت م نکهیمثل ا ؟ ی برو

چشمانم   ی ایو در  ختیفرو ر  می اشک ها صالیو آرنجم را به زانوانم فشردم و از سر است 
  نیکردند ا یحرکت م نیچقدر کشدار و سنگ نداختمبه ساعت ا یطوفان به پا کرد . نگاه

 عقربه ها . 

  کی مگر از مطب دکتر تا خانه چقدر راه است ؟ ساعت  د؟یآ  یکجا مانده ؟چرا نم پژمان
کاش با او   ی وبه سقف چشم دوختم ا دمیدراز کش امدهیظهر . پژمان هنوز ن ِک ی است ، 

ام  ینی؟ که سنگ ردی خواست کولم بگ ی رفته بودم اصال چرا مرا با خود نبرده بود مگر م
  ی گذشت و ساعت دو شد صدا ینشستم . قرن می سر جا رختک  یداد؟  با حال یآزارش م

و   دمی کرد مثل فنر از جا پر قی تزر  یبه جان خسته ام انرژ دیقفل در کل  دنیگوش نواز چرخ
ادکلنش بود که مشامم را نوازش   ی قبل از ورود پژمان بو شهیم مثل همبه سمت در رفت 

هر چند که پژمان به   کرد ی قبل از ورودش به خانه خودش را خوش بو م شهیکرد . هم
داد . در چارچوب در ظاهر شد .سالم داد: جوابش را دادم و به   یبهار م ی خود بو ی خود

پر از دارو، در دست   سهیک  کی نبود  یگری د زیماندم به جز چند برگ کاغذ  چ رهیدستش خ
  لشطو نقدر یپژمان؟ چرا ا ی : کجا بود  دیباره پر کش کی نداشت . تمام رمغ نداشته ام به 

 یتو که م ی هزار بار مردم و زنده شدم . اصال چرا منو با خودت نبرد یاز نگران ؟ی داد
زدم و مغموم به دستانش نگاه کردم و همان   ی زهر خند  ؟یدرازش کن ینجوریا  یخواست
زانو زد چانه ام را با دو   میروبه رو  نیزم ی زدو رو ی نشستم. پژمان لبخند نیزم ی جا رو

چرا    یزندگ  نمیگرفت و سرم را باال آورد : نگام کن بب  یانگشت شصت و سبابه اش به نرم
  دی خونه با ادی  یمرد م گفتی: پدرم راست م  یبعد زد به شوخ ی همه اش به دستام زل زد

  یدو تا دستش پر باشه اهل خونه نگاهشون به دست مرِد اگه دستات پر نباشه سرشون م
چشمم   ی انگشت سبابه اش را گوشه  قشونخوره تو ذو یصورتت م ی رادا یا بو یباال و ع ادی

خوره رو  یم یچه غلط ن یرو بب دی مروار نی؟ آ خدا ا یکن یم هیو نگاه کرد : گر دیکش
و   اش حرصم گرفت. با تحکم  یالیخی؟ از ب دمی و نخر   دمیخر  یم دی با  یزیصورتش! . چ

هم   دنبحث کر  ی حوصله  یحت  ؟ یحرص اسمش را صدا زدم : پژمان!    پژمان: جانم زندگ 
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خونه اما جز چهار تا کاغذ  ی ا ی  یدارو م یکردم االن با کل ینداشتم زمزمه وار گفتم : فکر م
را   گرشیبه کمرش و دست د  دستشک یبلند شد   می . از رو بروستی نهمراهت  یزیچ

  سی پشت به من رفت سمت سرو نطوری: آها پس بگو ..... بعد هم د یپشت گردنش کش
 ینرمالن و مشکل شایآزما نی گفت: ا یدستش را در هوا تکان داد و گفت : نه دکتر م

  دیکه رس  سیبه سرو  نمیتوانستم حالت چهره اش را بب ی. پشتش به من بودو نم ستین
پس اگه خوبه چرا   دمیزده پرس جانیو ه دمیگرفت . از جا پر  سیدستش را به در سرو 

بدم   شیآزما   دیخب منم با  یننگرا ی خودیدلم چرا ب زی ........ حرفم را قطع کرد : نفسم ، عز
نداره    یمشکل شای جواب آزما ی دن ؟! وقت ی. آخه  مگه واسه درِد نداشته هم دارو م گهید
و داخل شد و در را بست   دی کش نییدر را به سمت پا ی  رهی. دستگ  ی چ ی دارو برا گهید

ده بود به  ی به جانم دو جانیکه از ه ی. رمغ نمیبگذارد من حالت چهره اش را بب نکهیبدون ا
گفت . دروغگو نبود . الاقل من تا به حال  یفت . پژمان دروغ نمناگاه رخت بر بست و ر

هم از پژمان! مگه از صبح  نیدادم : ا یرا دلدار بودم . باز خودم   دهیاز او نشن یدروغ
 غیج ی چه مرگته ؟ صدا  گهیخوبم اومده، پس د  ی حاال اومده ، با خبرها ؟ی منتظرش نبود

را با حوله   شیحرف زدن آدم مهربان درونم شد پژمان همانطور که دست و رو  زدر مانع ا
الزم داره هر بار بازو   یروغن کار هیهم   ییدر دستشو ن یبابا ا ی کرد گفت: ا یخشک م
کرد و به سمت آشپزخانه رفت   زانی آو  واریکنه . حوله را به د یشه آدم رو رسوا م  یبسته م

 ی غذا ه ی! انگار  یی : اووووووم چه بو دیکش یبو م قیمو ع  دیمال یدستانش را به هم م 
دستش   چش یفرستاد و با پ م یبرا  یچشمک یشگی که تا حاال نخوردم ! با لبخند هم دهی جد

امانم نداد   م یبگو  یزیآمدم چ ه؟ یچ دی جد ی بو نی: ها؟ خوشگل خانوم اسم ادی در هوا پرس
افتاد که   ادمیدل ضعفه .   تازه   ورشت: َنه َنه بذار خودم بگم : امممممم ... گشنه پلو با خ 

استرس داشتم   نقدریخوام ا یپژمان معذرت م  ی حاضر نکرده ام.  سرافکنده گفتم: وا ییغذا
برده   ادتیمن رو به کل از    ومدهی وروجک هنوز ن نی : ا د یرفت . پژمان خند  ادمیبه کل غذا 

کنم . تو فقط   یو پا م تدس ی زیچ هیچه اشکال داره االن خودم   یول اد یکه ب یبه روز ی وا
و سه عدد تخم مرغ و   خچالی برات بپزم ؟ رفت سمت   یچ نیبب نیبش   زیسر م ایپا شو ب
. رو به من   نیاز ا  نمیمعروفش را طبخ کرد : آها ا یو تخم مرغ رب  دیکش رونیرب را ب

 خب:  دینه . دستانش را به هم مال یعنی را باال انداختم  می ابرو ها  م؟ ی: فلفل دار دی پرس
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کرد   اهیبا زن بابا ساخت و بشقابش را پر از فلفل س دی با  ستیمادر ن ینداره وقت بیع
 خورد . یرا تند م شی عادت داشت غذا

در دهانم   ی لقمه ا یلیم ی: چه خبر؟ با ب دیخورد پرس یرا م شیکه با ولع غذا نطوریهم
زنگ زد .  حانهی: امروز ر  باال انداختم و بعد از قورت دادن لقمه ام گفتم ی چپاندم و شانه ا

 یمنه امروزم م ی برا شهیدسته اولش هم ی دوستم داره خبر ها یلیخ  حانهی، ر یدون یم
  یم یدوست داشتن ی حتما از اون مامان ها  حانهی رو به من بده ر شی خواست خبر باردار

؟  شه، ها   یپس زهره خانوم داره مادر بزرگ م یشه . پژمان: ِعه مبارکشون باشه به سالمت 
  یم ی.من: به چ دی جوونه . پژمان خند  یلیهنوز خ ادی  یاصال بهش نم یول گهیمن: آره د

  نیبا ا  ؟یش یم یچه جور مادربزرگ  یبش زرگتو مادر ب  یوقت نکهی ؟ پژمان: به ا  ی خند
شد؟ زهر   یاما مگر م می نگو  یزی کرد خواستم چ ی م زی را در دلم سرر ا یحرفش انگار غم دن

: االن دوسه ساله که حسرت مادر شدن تو دلم مونده اونوقت تو از   دمیزدم و نال ی خند
د و هر دو دستم  یانگار متوجه حرفش شد دست از غذا کش ؟ یزن یمادربزرگ شدنم حرف م

  یرا در دستانش گرفت دستم محصور دستانش و چشمم مسحور چشمانش شد : منظور
  ادیمن هم که ب شی که خوبه جواب آزما اتش یحسرت چرا ؟ جواب آزما  یول ینداشتم زندگ 

زنم تو رو   یم یحرف هی نی؟ بب  یخور یرو م یچ  ی شه غصه  یدرمان شروع م ری س گهید
 یزد . مشتاق شدم . گفت: چرا درست رو ادامه نم  یبرق شمانشننداز چ نی خدا روم رو زم

  ی ! پوزخندشنهادیپ نی بود ا ی شنهادی: من؟ درس خواندن؟ عجب پ دم ی ؟ در دل خند ی د
کرد:   کی اش را به من نزد  یپژمان صندل دمیکش رون ی زدم و دستم را از حصار دستانش ب

کنم   یبهش فکر کن منم کمکت م ی ای  یراحت از پسش بر م یآرامش دار م یاالن کنار هم
موافقتت    هیشه . کاف یسرت گرم م یکن یم الیتا بچه دار شدنمون کمتر فکرو خ ینجوریا

کنم . من: کالس کنکور؟   یکالس کنکور معتبر ثبت نامت م  هیفردا  نیهم یرو اعالم کن
و   استبردار  نهیهز  زهایچ نیدانستم ا یتست . م  ی پژمان: آره ، کالس کنکور و انواع کتابا

که دوست   ی برو و اون رشته ا ؟ی شوم بر دوشش . پژمان: چرا ساکت  یخواستم بار ینم
به تخم    یرو ادامه بده. متعجب نگاهش کردم پژمان نگاه یبر یو ازش لذت م  یدار

  تی گرفت و با دست آن را به سمت دهانش هدا ی خودش لقمه ا ی مرغها انداخت و برا 
 یکن یم گامین ینجوری: چرا ا د ی کرد و چشم در چشمانم دوخت لقمه را که قورت داد پرس
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گاه   هیره کرده بودم و تککه گ یدستان  ؟ یگ یم ی. ها؟ چیش یم ی؟ به نظرم تو معلم خوب
و   اتیادب  یگ یقرار دادم : خوبه بدم نم زیم ی چانه ام  را از هم باز کردم و ساعدم را رو 

پژمان   نیرو بذار کنار لطفا . من: بب یتنبل ؟یآخه چ یآخه ..... پژمان: ول  یدوست دارم ول
دارم .  یفکر بهتر   هینگذره  الیوقتم هدر نره و به فکرو خ ینطوریکه ا  هیقض نیا  ی من برا

گم بهت .    یاالن نم ی. خب؟ من: ول دیآب را بر داشت و جرعه جرعه نوش وانیپژمان: ل
گم بهت . فردا   یم مپژمان: نه بگو دوست دارم بشنوم . من: اصال بذار فکرامو بکنم خود

 یکم دراز بکش چشم رو هم بذار هیرو  پس فردا خوبه؟ پژمان: باشه خوبه . من: االنم ب 
 .  یبر  دی شه با یم ۴ساعت  

 

 

 : پژمان

دانستم    یخودم م می و دکتر بود شیشد که به خواست غزل به دنبال آزما  یم یمدت چند
کار  ی جا کیحتما   ستیدر کار ن ی گذرد و هنوز بچه ا یدوسال از ازدواجمان م یکه وقت

دکتر به آن دکتر از   نیاما غزل......... از ا م یایار بکن هیقض نی توانستم با ا یلنگد من م یم
  می شد یوقت هم بچه دار نم  چ ینداشتم اگر ه یمن مشکل شگاهی به آن آزما شگاه یآزما نیا

گذرانند. من غزل را   یکنند و روزگار م یم  یکه بدون بچه در کنار هم زندگ  یهمه آدم نی. ا
به بچه عشق داشت    نقدریحاال که غزل ا ینداشت ول تی اهم یگرید ز یدوست داشتم و چ

از دکتر   ی کننده ا دیغزل هنوز خبر نا ام ؟شود   یدهم مگر چه م  یمن هم دل به دلش م
دادم خبر  حیکه ......... پس ترج یبه روز ی گونه خود را باخته بود وا نی بود و ا   دهیها نشن

و من به   م یشد  یرا خودم از زبان دکترها بشنوم اکثرا با هم از اتاق دکتر خارج م یینها
را منوط بر جواب   ییگشتم دکتر جواب نها یافتاده دوباره باز م ادمی یز یکه چ نیا ی بهانه 

  فیدانستم تکل یم رم یجواب آخر را خودم بروم و بگ نیدادم ا حیدانست ترج یم شی آزما
سرش   دیرا د شی دکتر جواب آزما یشود . وقت یمشخص م  شیآزما  نی هر چه باشد با هم

 نداشت .  می برا ی خوش ی را باال آورد ؛چهره اش خبر ها
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. نشستم    نمیرا جابه جا کرد و با دستش اشاره داد که بنش نکشیبه من انداخت. ع ینگاه
گذاشت و انگشتان دو دستش را در هم قالب کرد .  زشیم ی را رو شیآزما  ی . برگه 

  نیو با تجربه بود گفت: بب انسالیم یشده خانوم دکتر ؟ دکتر که زن یز یاسترس گرفتم : چ
  نیا ی واسه  دی شا  ستیاصال جالب ن  نمیب یم  نجایا منکه  یزیپسرم متاسفم اما چ 

براش   ی در حال حاضر راه ی کرد ول دایپ یراهو روش ندهیآ  ی هم بشه تا سال ها یماریب
  یمن .... من ، متوجه منظورتون نم دیجابه جا شدم : ببخش یصندل  ی رو ی. کم ستین

گذاشت و دوباره   وندهپر ی پوشه   ی را ال شیشم . قالب دستانش را باز کرد ، جواب آزما
که اونم   باشه  یدرصد احتمال باردار هیاگه  یعنیتونه بچه دار بشه  یگفت: خانوِم شما نم 

...... کف دستم را یعنیرو نگه داره  نیکه بتونه جن ستی ن یطور شی کیز یف  طیمحاله شرا 
 ه: بله متوجه شدم . احساس کردم فشارم افتاده نه به خاطر خودم ؛ برمیگ  یم شیروبرو 

فشار آوردم    یصندل ی به دسته  ش ی، غزل و مادرانه ها شی خاطر غزل . غزل و عاشقانه ها
 ی شدم . دکتر دلش به رحم آمد و پرونده را به سمتم گرفت او هم از روو از جا بلند 

  یتون ینشو پسرم  خدا بزرگه م  دی را دور زد و به سمتم آمد : ناام زشیبلند شد م یصندل
من اشتباه باشه . پرونده را   صی تشخ دی شا ی چند تا دکتر نشون بد به  یپرونده رو ببر نیا

فرو   ی: ممنون خدا حافظ با سر  دمی به پشت گردنم کش یگرفتم تشکر کردم . کالفه دست
  مانیاما پش می بگو ی زیبود و آمدم چ رهی دستگ ی افتاده به سمت در حرکت کردم دستم رو

ر را باز شدن د ی را فشار دادم . دکمه  تمدر دس موت یآمدم . ر  رونیشدم و از ساختمان ب
فرمان   ی کنارم پرت کردم دستم را رو یصندل ی فشردم و پشت فرمان نشستم  پرونده را رو

خورد سرم را بلند   شهیبه ش ی بود . ضربه ا  دهیدستم . تمام حسم پر  ی گذاشتم و سرم را رو 
خواسته اش   اوریب نییارا پ شهی ش یعنیداد  یتکان م یانگشتش را دوران یکردم پسر جوان

؟ مبهوت نگاهش کردم     دی بر د یخوا  یمزاحم شدم م د یرا اجابت کردم با لبخند گفت: ببخش
  امیمن ب دی بر   دیخوا  یپشت فرمون گفتم اگه م دی نشست دمید  ستیادامه داد: جا پارک ن

و  زدمو استارت   دمیرا باال کش شه یجاتون . فکم قفل شده بود انگار ، سرم را تکان دادم و ش
باز شد . جوان با دو سه بوق تشکر کرد . دور زدم خودم هم   شی ارک خارج شدم جا برااز پ
کنه اصال خودش هم   یدکتر اشتباه م دیروم . با خودم گفتم : شا  یدانستم کجا م  ینم
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دم . کالفه و سر   یهم نشونش م گهی به چند تا د ستیدکتر که ن هی ن ی گفت . هم نویهم
 رک کردم .ساختمان پزشکان پا ی در گم جلو

کنم فقط   یداخل شوم . گفتم: خانوم التماستون م ی کرد بدون وقت قبل ی قبول نم یمنش
  ضی مر ی صدا رفت یبه پرونده بندازن . آنقدر گفتم که باالخره با اکراه پذ  یخوام نگاه یم

. داخل شدم  باز هم که   قهیکنم فقط چند دق یم  یها بلند شد . رو به آنها گفتم عذر خواه
زدنم را   نی صدا قصد بر زم کی همه   ی و بعد ی و بعد  ی و بعد ی عدهمان حرف هاست . ب

او طاقتش را   می داشتند . پشت فرمان نشستم . کجا بروم ؟ خانه ؟ به غزل منتظر چه بگو
مگر مرد از   ست؟یکند ؟ مگر مرد آدم ن ینم هیگفته مرد گر یندارد . بغض کردم چه کس

کردم  یسرم خال  ی آب را رو یبطر  وشدم  ادهیپ نی زدم از ماش ادی کردم فر هیاست! گرسنگ 
  یمبزن هر چه اشک  یزن یاز درونم گفت: هر چه بر سرت م یی؟ ندا می حاال به غزل چه بگو

  شهیدرون هم ی گفت ندا یدرونم راست م  ی خراب به خانه نرو . ندا  نطوریاما ا ز یبر یزیر
گفتم را بارها   یم د یشدم به سمت خانه حرکت کردم هر چه با  یراستگوست . خوب که خال
  یآب و تاب دی پر ادمیمضطربش همه از  ی غزل و آن چهره  دنی مرور کردم اما به محض د

وارد  ی چا  ینیبدم . غزل با س  شی آزما دی ندادم و خونسرد گفتم : من هم با می به حرف ها
  می زدم و سر جا  ی ؟ لبخند ی دی اصال نخواب ای کردم؟   دارتیب ای ؟  ی داریاتاق شد : ِعه ب

گذاشت و   نیزم ی را رو ی چا ینیبه موقع . سچه  ؟ی آورد ی چا یتو زندگ  اینشستم : ب
!   ی: اووووم چه عطر دمیتخت نشست بلند شدم کنارش نشستم و بو کش ی خودش لبه 

 بگم . خم شدم و فنجان را یزی چ هیخواستم   یسر جوابم را داد: م نه؟بایدارچ ی چا
بگم   یدونم چجور ی. غزل : راستش نم ی: تو جون بخواه زندگ  دم یکشبو  قیبرداشتم و عم

،   اریپا و آن پا کرد: فقط نه ن نی قند بگو . غزل ا  نی در دهانم گذاشتم : بگو مثل ا ی . قند
 ی چا ی به سرم زد . جرعه ا یفکر ه یبردم مدرسه   یرو م یکه مرتض ی اون دوسه روز

. گفتم،   ستیبه خونه دور ن رشیتاالر اون طرفهاست مس هی: خب؟ ادامه داد:  دمینوش
کردم   تیظرف لپم هدا  کیمن اونجا کار کنم . قند را به  یگفتم  اگه تو مشکل نداشته باش

خونه  ی دارم تو  رهیمن ذهنم درگ  نیو با چشمان درشت شده نگاهش کردم ادامه داد: بب
تونم درس بخونم؟   یاعصاب خراب م نی من با ا یکن یشم . تو واقعا فکر م  یم وونهید

 در مانمون جواب بده.  ینگذاشت : فقط تا وقت میو بگ یزی آمدم چ
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شاده   طشیرم . اونجام مح ینم  گهیو گرفتم و مثبت شد د   شیجواب آزما  نکهیمحض ا  به
  نهیا شی درسمم ادامه دادم . بعدم ، خوب د یشا ی د یشه خدا رو چه د  ی ام درست م هیروح

دستش   ی جواِد . نگاهم رو  ی تازه صاحب اون تاالر دوسِت مدرسه  ست یکه تمام وقت ن
شد ناخن شصت و   یم سیکرد و خ یعرق م شهر وقت استرس داشت کف دست  دیماس

!  ؟ اشاره دادم به دستش : نکن   ی: گفتم: نکن ! غزل : چ د ییسا  یهم م ی سبابه اش را رو
بگم تو فکراتو   دی با ی ؟ قند در دهانم آب شده بود : چ یگ  یم یغزل : آها ،باشه . خب ، چ

؟ من   یدار  اجی احت پول، به   نمیبب   یریاز من بله بگ ی فقط اومد ی کرد قاتتمیتحق ی کرد
؟ واسه    هیگرفته : نه ، نه به خدا پول چ یبار پوست لبش را به باز نی برات کم گذاشتم ؟ ا

. من: و عزا . غزل : اصال مگه پول بده ؟ همه   گه ید یعروس یعنیام فکر کن تاالر  هیروح
شد   یهم نبود سرش گرم م ی بد شنهادیپ  میچند وقت ! مانده بودم چه بگو  نی اش واسه ا

باشه ،   ی: باشه ، اگه خودت دوست دار می راستش را بگو یتوانستم در فرصت مناسب یو م
نداره . من: پس   یباشه . غزل چهره اش باز شد: اون حرف یراض دی دت بافقط داداش جوا

به پشت گردنم    یگذاشتم دست  ینیسرد شده ام را در س ی چا مهی؟! ن ی فکر همه جاشو کرد 
، اگه   زمیدادم و آرام زمزمه کردم باشه عز  هیرا به زانوانم تک رنجمو بعد هر دو آ دمیکش

اونجا آشنا   ری با مد امیخبرم کن ب یبر یکه خواست یباشه . فقط هر روز  یراحت ینجوریا
و    دیاش را به هم کوب دهیو کش فیزد از شوق دستان ظر  یعسلش برق م ی ایبشم . در

  گهید نی رو عوض کنم ا  تییمن برم چا   پژمان یخوب یلیگونه ام کرد : خ  ی حواله  ی بوسه ا
 برق چشمانم پنهان کنم .  انیکردم زهر لبخندم را در م یکرده . سع خی

 : غزل 

  مانیخانه را پرداخت کرد و ما سر زندگ  نیکه پدر پژمان پول رهن ا یهمان روز اول از
  نکهینه ا م یستیخودمان با  ی پا ی خودمان باشد و رو ی پژمان دوست داشت خانه برا م یآمد 

قرض قبول کرد . حاال   کیرا به عنوان  به هر حال آن  ردی پول رهن خانه را از پدرش بگ
و    میایتوانستم با خودم کنار ب ینم یتحت فشار است از طرف یلیکردم خ یاحساس م

هم بود که خانوم جون   یشانه اش بردارم چند مدت ی را از رو شگاهیدکتر و آزما  ی  نهیهز
اش خوب بود   یحال عموم دمی فهم  میکه به شمال داشت یرا در سفر کوتاه نیبود ا  ماریب
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بردار بود . از آن سفر که   نهیهز  طعاق نی و ا  دیمک  یاز درون جانش را م ی انگار خوره ا یول
کرد و کمتر پس انداز البته از انصاف   یکار م شتری کرد ب ریپژمان تغ  ی روال زندگ  می برگشت

شدم تا   ریگی نه آنقدر پ ایدانم کارم درست بود  یگرفت نم ینم یگذشت بر من حرج  دینبا
حدس زدم به   منفرستد آن هم بدون اطالع  یاز درآمدش را به شمال م  یمین دمیفهم

  ینشدم با شناخت چشی؛ پاپ  ستیقصدش گفتن به من ن دمی د یخاطر مادرش باشد وقت
  میتصم  نی هم ی برا ستیآزار من ن یپنهانکار نی دانستم قصدش از ا یکه از او داشتم م

گرفتم نامحسوس کمک خرجش باشم هر چند خودم هم کار در تاالر را دوست داشتم . کما  
بودم به خودم  یهم راض نیتاالر بامن باشد اما به هم  تیر یمد  شتمدوست دا شتریب نکهیا

  ادیز ی. پژمان خوب  ی رستوران بزرگ شد کی  ری روز مد  کی  د یشا ی د ی گفتم خدا را چه د
کند  یخوشحالم م  یزیچ د ی فهم یبود که هر جا م نیهم ا  شیاز حسن ها یکی داشت 

پژمان از افکارم خارج  ی با صدا ؟نبود . غزل ، غزل جان  لشیاگر باب م  یکرد حت ینم غیدر
کجا؟    اوردمی یم  ییرم . من: داشتم چا ی؟ من دارم م یندار یشدم : جانم؟  پژمان: کار

شده دستت در نکنه . من: باشه پس مراقب خودت باش . پژمان: تو   رم ید گهی پژمان: نه د
شدم . آنقدر   رهی در دستم خ ی. بند کفش را بست و رفت . به فنجان خال نطوریهم هم

افتاد   ادمیهم   یو رفت از طرف دی بخش شیرا به لقا ی چا ی طول داده بودم که طفلک عطا
 لبانم آورد .   ی لبخند بر روها  نیا ی نداشته همه  یمشکل دی جد شیآزما  نیکه ا

 

 :  پژمان

 

. کرکره را باال دادم و داخل شدم   دمیکردم و به مغازه رس یبلند ط ی کوچه را با قدم ها طول
ولو   نطوری هم روزیشدم از د رهیخ می رو به رو ی قطعه  ی نشستم به دلو روده  یصندل ی رو

. چرا دست و دلم به کار  ستی ن ی فردا داده ام پس عجله ا ی را برا رشیمانده . قول تعم
مغازه   ی ! هوا  یداستان تکرار  کی بدون بچه ،  یزمزمه کردم : زندگ  خودمرفت ؟! با  ینم

  نی چند روز قبل افتادم چند روز قبل از ا  ادی.  ستادمی را روشن کردم کنارش ا یسرد بود بخار
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  الیو سرکاسه تخمه دستم بود   کی و   می نشسته بود ونیتلوز  ی آخر، رو به رو شی آزما
 . می کرد یتماشا م

غزل انگار خودش کنارم بودو   ؟ یزندگ  ییتخمه را به سمت غزل گرفتم : غزل، کجا  ی  کاسه
سفر روح    رویانگار س یچند قاره دور تر ول ی روحش اما فرسنگ ها فاصله داشت به اندازه 

زدم به خودش آمد و   شیکند بار سوم که صدا   یسرعت نور حرکت م ی ورا  ی ا لهیبا وس
کنم   یساعته صدات م هیخانوم خوشگله  یکن یم  ری جوابم را داد : جانم ؟ من: کجاها س

به سمتم خم شد و زل زد به چشمانم :   یداد و کم هیمبل تک یپشت  ی غزل دستش را رو
  دی شم با  یدارم و بچه دار نم  ی رادی و ا بیو بدم و معلوم بشه ع شیآزما  نی پژمان ؟ اگه ا

 ی تخمه را رو  ی شده بود کاسه  ل. انگار برق سه فاز به بدنم وص ی د  یطالقم م ی قول بد
  یبگو ! انگار به تلخ گه یبار د هی  ؟ی گرد شده نگاهش کردم : چ ی سر دادم و با چشم ها زیم

که گفتم .   ن یانداخت و زمزمه وار تکرار کرد : هم نیی برده باشد سرش را پا یکالمش تازه پ
  لشیتحو یعصب ی ا دهخن نباریسرش را باال آوردم و ا  چانه اش گذاشتم وآرام  ریدستم را ز 
  یشی؟! اوال هنوز آزما یگ یم یچ یدار یدون ی؟ ! اصال م  ی شد وونهیتو د  نمیدادم : بب

  یهمه ِآدم که دارن بدون بچه زندگ  نی باشه . دوما ا یگ یکه تو م ینی که جوابش ا  مینداد
عسلش خونفشان شده بود . دستش را   ی ایوسط حرفم در دیگذرونن سوما ......... پر یم

گذرونن ! بعدشم من    یگذرونن.  فقط م یم یزندگ  یگ یم یدر هوا تکان داد : خودت دار
مردم رو ندارم از همه بدتر دل سوزوندناشونه بعد از اونم   ثی طاقت حرف و حد یکی

شه من از   یدکتر و اون دکتر دادناشون شروع م  نی شه و آدرس ا یشروع م  زاشونی تجو
کس به فکر بچه نداشتن من    چ یه گهی که باشم د  جردم ی.ول زارمیگفتناشون ب یآخِ   یآخِ 

.  آرام شد هر دو  هیچقدر حس بد  یدون ینم ی د ی متنفرم تو نکش ی. من از دلسوز ستین
سرش   یاش را در هم گره کرد بعد کم دهیزانوانش قرار داد و انگشتان کش ی ساعدش را رو

مادرم مرد و    یوقت  دبو ی چه حس بد یدون ی:  پژمان ، تو نمدیرا به سمتم کج کردو نال
  ی و م دیکش یسرم م  ی دست رو یبه طرز چندش آور دی رس یاز راه م ی من تنها شدم هر ک 

تر بودن   ک ی که نزد ییمادرشم که ....... بعدش اوناپدر که نداره   چارهیب  ی بچه  یگفت : آخِ 
  یچندش آورتر م ی داشتن چهار تا جمله  یهم که نسبت دورتر ییاونا هیگر ر یزدن ز یم

. حاال فکرش رو   یدرکم کن یتون  یوقت نم چیخوردم . تو ه یو من فقط حرص م  تنگف
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تو رو خدا به   زمیدم : عز فشر  یتر کشاندم و دستش را به نرم  کیبکن .......... خودم را نزد
  ستیدرمون ن یدرِد ب هی   ییکرده که نازا شرفتی بد فکر نکن االن علم اونقدر پ ی زایچ

تو هم قصاص قبل از   می گرفت ی نه جواب میداد یشی نه آزما نوزگم ه یبعدشم دوباره بهت م
اشکش را پاک کرد و نگران   گرشیبا دست د دمشی فهم  ینکن . استرس داشت م تیجنا

  گهیتا د ارمیآب ب  وانیل هیخانوم خانوما   نیشد از جا بلند شدم : برم برا ا  رهیدر چشمانم خ
 ی  نهیآ  ی رفتم و روبه رو سی روبد نکنه آب را به دستش دادم و به سمت س  ی فکرها
دم  باز شدن در به خودم آم  ی با صدا  دم یو چند مشت آب به صورتم پاش ستادمی ا ییروشو 

 حانهیبود: سالم آقا پژمان . از جا بلند شدم : سالم ر حانهیبلند کردم . ر زی م ی سرم را از رو
  دیمال یکه دستانش را به هم م  یبه دورو بر انداخت و در حال یطرفها ! نگاه نیخانوم ا

  ارمیشناسنامه رو هم ب ن یا امی  یم  نجایگفت: اومدم به خاله غزل سر بزنم گفتم حاال که تا ا
 ی اما به رو یچه کار ی زدم برا یالزم دارم . حدس م یکار ی برا دیر ی بگ یبرام چند تا کپ

  حانهیر لی کار توجه ام به اسم و فام نیگرفتم در ح شی برا نتیدو سه تا پر اوردمیخودم ن
نگاه کردم .  حانهیسرم را آوردم باال و با تعجب به ر  اریاخت ی! بیلیجل حانهیر جلب شد . 

  ستین یزیخودم را جمع و جور کردم : نه نه چ عیشده آقا پژمان؟ سر یزی: چ حانهیر
  حانهیر لی تشکر کردو من هنوز مبهوت اسم فام نی که خواسته بود  ییها یکپ نمیا  دی بفرمائ

دو ساعت   یکی: نه ، ممنون فقط اومدم در حد  حانهیر  دیخانوم شام بمون حانهیبودم : ر
که رفت با تعجب   حانهی. من: باشه پس . ر میش  ی. ان شاا... بعدا مزاحم م نمیخاله رو بب

 پدر و دختر فرق داشت ؟   ن یا لی ! فرهاد محمد پور چرا فامیلیجل حانهیتکرار کردم : ر

 غزل:  

باشه با دارو    یگفتم : اگر هم مشکل یاحت شده بود . با خود مر شی از آزما المیخ بایتقر
کرد   می خوردم که زنگ در صدا یبابونه م ی عصر بودو داشتم چا ی شه طرف ها  یرفع م
هم خوشحال شدم هم   حانهیر  ی صدا دنی را فشار دادم و در باز شد از شن فونیآ  ی دکمه 

که شد قدم   کیو با لبخند ورودش را نظاره کردم نزد  ستادمیا  وانیمتعجب در چارچوب در ا
  ؟یخودم . خوب ی ماه خاله کوچولو ی تند کرد و خودش را در آغوشم انداخت : سالم به رو

  ی طرفها! خودش را از آغوشم جدا کرد و برگه ها نی ؟ ا  یمن: آره قربونت برم خودت چطور
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  ن یپرونده واسه ا لیتشک ی ومدم براا نایا گرفتن از  یکپ ی در دستش را در هوا تکان داد برا
 و اشاره به شکمش کرد .   یفسقل

اخم   حانهیزنه . ر یبه خالش سر م ادی یقدش م ی: قربونش برم که با اون فسقلمن
کردم  یم  تشیکه به سمت داخل هدا  نطوریلبخند کرد: ِا وا خاله ؟  هم یرا چاشن ینیریش

 .  ی نبود نجایه تو االن ا نبود ک  ایکپ  نی اگه ا گهی گم د یگفتم: خب راست م 

 ایشد : خاله ب شیمانتو  ی اش را  برداشت و مشغول باز کردن دکمه ها  ی روسر حانهیر
چه خبر؟ مانتو را   حهیاز را یراست  امی  یاالن م  ارمیبابونه ب ی من: چا ؟ی کجا رفت  نیبش

 ی هومن همه  ی  هیسرِ قض شی بگم ! از دو سه سال پ ی کامل از تن جدا کرد و گفت:چ
  یگه فقط م  یمامان م مشی نیب یاصال نم گهیداره د کنکورشد درس . حاالم که   شیزندگ 

دانشگاه   هی اونم   ی فقط پزشک گه یبعدم دوباره درس . م ادی خوره تازه اونم اگه ب یغذا م ادی
که هر دو   یگذاشتم و در حال ینیشه استکان را داخل س ینم یمعتبر به کمتر از اونم راض

  دیمتوجه منظورم شد سرش را به عالمت تائ حانهیر  ؟ی: پزشکدمیباال رفته بود نال می ابرو
واسه کم کردن   گهی حسم م ینگفته ول  یزیخودش چ یتکان داد و جواب داد:  آره پزشک

را   ینیشد و س زیخ میکه ن یزنه بعد در حال یم شی مادر هومن خودش رو به آب و آت ی رو
اگر خدا    ری سبب خ دگن : عدو شو یگرفت با لبخند ادامه داد : واقعا راسته که م یاز من م

  شیرو پ هیرو  نی غم ا ی بغل گرفتن زانو ی به جا حهیکه را هیشکرش باق  ی خواهد حاال جا
 قیکه عم  یرا برداشت و در حال شیاستکان چا  حانهیگرفته . کنارش نشستم : آره واقعا . ر

  ی مبل لم دادم و گفتم: قرار شده تو ی : از خودت چه خبر؟  رو دیبا لبخند پرس دی کش یبو م
  ادهیز  می کاری : تاالر؟ حاال چرا اونجا ؟ من: تو خونه اوقات بحانهیتاالر مشغول بشم . ر هی
  گهید نیهم یچیمن: ه  ؟ی: هم چ حانهیره  هم ، هم  ر یحوصله ام هم سر نم ینطوریا

رو بگو . از جا بلند شدم : من   یبگ  یخواست یکه م ی: نه اون حانهیره  ر یحوصلم سر نم
دستم را  حانهی.ر میدور هم باش ادیب نیبزارم تو هم زنگ بزن مب یزی چ  هیبرم واسه شام 

  ادی  یم ریکشه د  یو برگردم اونم امشب کارش طول م نمیساعت بش هی گرفت : نه ، اومدم 
  دیآمد با یآمد اصال اگر م یکوتاه نم حانهیر  نیبابا ا  ی ؟ ا  یهم چ  ؟ینگفت نیبش ایب

خودمون بمونه .   شی باز شود . من: فقط پ موقع  یکه ب یشدم لعنت بر دهان  یمتعجب م
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دونم بخش    یم نهیخرج دوا دکترش هم سنگ ضهی : باشه حتما . من: مادر پژمان مر حانهیر
نگفته فکرش   یزیفشاره البته خودش چ ری ز یرو دوش پژمان افتاده االنم بدجور شیادیز

کمکش کنم .  یکم ینطوریا  دی شا  زیکنه که من بدونم . گفتم : هر چند ناچ یرو هم نم
نفهمه گفتم   یبه تو زن نمونه . من: فقط تو رو خدا کس نیبا لبخند نگاهم کرد: آفر  حانهیر

دونه که من از کمک هاش به خانواده اش خبر دارم .  یکه هنوز پژمان خودش هم نم
، صاحبش   یمرتض ی مدرسه  کی تاالر کجا هست؟ من: نزد نیاشه بابا . حاال ا: ب حانهیر

نگفت؟  من : نه، گفتم تو   یزی جواد چ ییاون وقت دا  دمی : آها فهم حانهی. ر وادهدوست ج 
  گهیهر وقت مراسم داشتنه د ستیکه کارش تمام وقت ن نم یره ا یخونه حوصلم سر م 

کاره .   نی بهتر نی به نظر خودم فعال ا  یاصرار داشت درسم رو ادامه بدم ول یلیالبته پژمان خ
نامعلوم متوجه شدم دستم را رو به  ی شدنش به نقطه ا ره یخ ازرا  نی در فکر بود ا  حانهیر

تو .   ِش یجا پ  نی ؟ به خودش آمد  هم یکن یم ر یچشمانش تکان دادم : کجاها س ی رو
: نه خاله  حانه یحرفها رو نداره شام بمون . ر نیکه ا  ری لقمه نون پن هی گهیمن: تعارف نکن د 

برگردم .   دیبا گهیساعت د  هیاش انداخت:  یبه ساعت مچ یمن که با تو تعارف ندارم نگاه
 یکن یتو فکر م نمی: ببدیمقدمه پرس  ی: باشه پس ، بدمی و نال دمیکش یحوصله نفس یب

گوشه   ی جابه جا شدم لبخند  م ی ؟ در جا  ستین بی کم عج هیبهت نگفته   یزی چرا پژمان چ
کنه .  حتمشناسم نخواسته نارا  یمن پژمان و م یکه نه ول بیلبم را کش آورد : عج ی 
 : عشقت منو کشته. دی خند حانهیر

پلو درست کردم و بعد   ایشام لوب ی و برا دمیبه سرو گوش خانه کش یکه رفت دست  حانهیر
اعتماد به نفسم را باالتر بردم و   یمی مال  شیوبا آرا دمی پوش یدوش گرفتم و لباس مرتب

منتظر پژمان نشستم طبق معمول با سرو صدا و خندان وارد خانه شد: سالااااام خانوم 
  ی ماه آقا ی : سالم به رو  ستادمی ا  شیو روبه رو  دمی؟ دو   ستیخونه ن یکس  ؟یخونه ؟ زندگ 

؟ شانه ام را باال   ینیب یم  یچهره خستگ نیا ی تو تو نمی: بب ستادی خودم . ا ی خسته 
  ی انداختم : نه واال انگشتم را به سمت لبم بردم و متفکرانه حرفم را عوض کردم : آها آقا

متوجه   م؟یمهمون ندار  نمی درسته بب نیخودم . پژمان خوشحال شد : آها، ا  پیخوش ت
آب   هیدستو روت رو منظورش شدم : نه هر چقدر اصرار کردم نموند؛ خونه کار داشت . تا 

  یم سی که به سمت سرو  نطوری. پژمان حوله اش را برداشت و هم نمیچ ی رو م زیم یبزن
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ام . مثل  نهگش یلیبدو که خ یکن یرو م ایکار دن نی ! بهتریزندگ  کال یرفت گفت: آ با ر 
گل   هیکه با گوجه شب  سیپلو داخل د ا یلوب دمیچ  یز یقشنگ و اشتها بر انگ زیم شهیهم
کرد و   یم ییبشقاب خودنما  کی که باطرح بته جقه  داخل  یرازیشده بود و ساالد ش  نییتز

کرد   زانیبودم پژمان حوله اش را آو  ختهیر یو پونه کوه ی گل محمد ش یپارچ دوغ که رو
تو؟!   ی بود  ی! آشپز ک  یی: اوووووووم چه بو دی بو کش قیآمد و عم زخانه و به سمت آشپ

  یزندگ  نمی ! بب نی و بب ز یآمد : م کتری عمر عاشقت باشم . نزد ی تا واسه همه  هیبو کاف نیهم
  یپژمان دلم مالش م ف یهمه تعر نی؟ من که از ا ی رو از کجا آورد قه یهمه سل نی ! تو ا

.   فتادهیتا از دهن ن نی بش ایام کرد. حاال ب قهیخوش سل ورفت با لبخند جواب دادم: عشق ت
  یکرد و باعث م یم قمیتشو ش یها فیو نشست . تعر  دیعقب کش  یاش را کم یصندل

انگار شکمش که  می بهتر . مشغول شد  میشود و طعم غذاها  شتریام ب قهیشد هر روز سل
دادم .   یتکان   میکرد. سرم را ن ریذهنم رو درگ  یزی چ هیشد فکرش به کار افتاد : امروز   ریس
  یزیچ ه یگرفتم   یم یکپ حانهیر ی داشتم از شناسنامه  ی؟ ادامه داد وقت  یزیچه چ یعنی

. نگاهش کردم تا  دی خواستم خودش بگو ینظرم رو جلب کرد . متوجه منظورش شدم ول
 حانهی ؟ ر  ستین یکیبا آقا فرهاد فرق داره و   حانه یر لیچرا اسم فام  نمیادامه دهد : بب

 یم یکپ یدادم : پس معلومه وقت هیتک یکجا ؟ فرهاد محمد پور کجا ؟ به صندل یلیجل
ابرو منظورم   ی و با اشاره  دیجلو کش  یخودش را کم ی با دقت صفحه رو نگاه نکرد یگرفت

که نوشته بود   ی . من: منظورم اسم پدرشه فکر کنم تو فقط خط اول رو خوند د یرا پرس
ب کرد  جالب شده بود انگشتانش را در هم قال  شی موضوع برا  ردرسته؟ انگا یلیجل حانهیر

  یعنیکش آمده بود  نیی لبش هم به سمت پا ی تکان داد گوشه ها نیی و سرش را باال و پا
قسمت   ی که تو ی شد یمتوجه م ی کرد یتر رو نگاه م نییکم پا  هیدرسته. من: خب اگه 

.   ستینام پدر ننوشته فرهاد . پژمان: ننوشته؟ من: نه ننوشته چون اسم پدرش فرهاد ن 
؟ من:   ه یچ شی اسم شناسنامه ا نمیم مستعارش فرهاد حاال بگو بب،اس  دمیپژمان: آها فهم

داشت .   یسخت  ی، زهره زندگ  ی دون ی،فرهاد . م نهیآقا فرهاد اصال اسم مستعار نداره ، هم
،نه آقا جونم   زی بود نه عز یکه فقط خودش راض ی هم حاصل ازدواج اولشه ازدواج حانهیر

دونستم! من: آره داستانش مفصله . اون   ینبودن . پژمان: واقعا؟ نم  یازدواج راض نیبه ا
  میشه البته از حق نگذر یم  زیتموم نکرده بود که عاشق کامب رستانشو یزمونا زهره هنوز دب
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ذاره . همون وقت ها آقا فرهاد هم خواستگار زهره بوده اما خب با   یم  شیاول پا پ زیکامب
کنه که   یکفش م  هیآقا فرهاد بود زهره جفت پاشو تو    ی وو آقا جون نظرشون ر زی عز نکهیا
  گهید  هینطور یا ننیب یکه م زی . آقاجون و عز نی اریاسم خواستگار رو ن گهی د ای  زیکامب ای

دادن  ینم تی هم رضا  زی کنن . اما به کامب یازدواج زهره با آقا فرهاد نم  ی رو یاصرار
. پدر   رن یخانواده با هم درگ  نی گفتن هفته که هفت روزه ا یم بود یهم منطق  لشونیدل

ضجه و   ی نبود که دو سه روزش صدا ی زد هفته ا یبه قصد کشت زنش رو کتک م  زیکامب
محل و دادگاه و پاسگاه   یبه گوش نرسه . بعدشم ، بعد از وساطت اهال زیمادر کامب ی  هیگر

مواد رو براش   نیا  زیکامب یبود و گاه بعد . تازه ، پدرش معتاد  یشد تا سر یاوضاع آروم م
  یبرنامه ها باشه چون بچه بود ؛ پدرش اونو م نیا  ی خودش تو نکهیکرد؛ حاال نه ا یجور م

  لیشوهرش رو تحو  زینکنه . چند بارم مادر کامبشک  یکس نکهیا ی کار برا نی فرستاد دنبال ا
نداشت و    ی خانواده ا زیر کامب. پاد دکر یهفته بعد از ترک دوباره شروع م هیپاسگاه داد اما 

سو    تی زنش نها یکس ی ب طی شرا نی بود پدرش هم از ا طی شرا ن ی مجبور به تحمل ا
خانواده به دردت  نیگفت ا   یکرد ؛ حاال حسابش رو بکن پدرم به زهره م یاستفاده رو م

مصرف   وت ی رو اده یسر ز زیزدو پدر کامب نکهیخورن اما مگه گوش زهره بدهکار بود تا ا ینم
شه اونقدر اومد و   یپسرش م ی واسطه  زیمادر کامب نباریکنه ا یمواد خودش رو هالک م

که   دنید  یهم م یاز طرف ادی  یو آقا جون دلشون به رحم م زیرفت و عجز و البه کرد که عز
  رهیگ یوصلت سر م نیخالصه که ا ادی  یاز دستشون بر نم یدلباخته و کار ی زهره بدجور

  ایزندگ  ی مثل همه  ز یو آقاجون و شوق و شعف فراوون زهره و کامب زی عز  یتی البته با نارضا
 ی همه  با یره و گل و بلبل بوده هر چند که تقر  یم   شیپ نی ری خوب و ش  زیهمه چ لیاوا

گفت زمانه تا مدت    یخود زهره م یبودن حت نی سر سنگ زیخانواده با زهره و کامب ی اعضا
نوه   نیزهره اول ی شه . چون بچه  یزهره باردار م  نکهیزد تا ا  یها با هاشون حر ف هم نم

  یکل ومدهی فندق کوچولو هنوز ن  نیکنن . ا یشد همه براش ذوق م یخانواده محسوب م ی 
پدر   ی خودسرانه  م یبخشش تصم ی شده بود برا  ی تو دل همه جا باز کرده بود و واسطه ا

گذره و   ی م یو خرم یوشزهره به خ یکم کم همه باور کرده بودن که زندگ  گهیرش دو ماد
مراسم    ی و تو ادی  یزمانه خواستگار م ی برا نکهی پسر نوشت تا ا  ی به پا دی گناه پدر رو نبا

 .  رهیگ  یمادر داماد سراغ خواهر بزرگ عروس رو م یخواستگار



 در کنار تو

 
202 

 

شرکت نکردن   ی ده برا یقرار م ی بهونه ا یجون هم حال خراب زهره رو به خاطر باردار زیعز
زهره   داریشه و د یتموم م یو خوش ریبا خ ی مراسم . خالصه که خواستگار ی زهره تو

نکنه واسه   گهی و م فتهی یبه حول و وال م زی بله برون بعد از اون عز ی شه برا یحواله داده م
زمانه  یخودم بهش گفتم امشب خواستگار  شی؛ سه روز پ  ومدهین که هافتاد یبچم اتفاق

شده .   یچ  نیاالن برو خونشون بب ن یگه : هم یباشه . و به آقا جونم م دی ست و حتما با
شبه تا آقا جون بره اونجا نصف  ۱۰االن   نیگه مادِر من ساعت و بب یذاره . م یزمانه نم

حالش مساعد نبوده . خالصه   دی شا   ش،یباردار ی بارداره و آخرا   ،یشب شده خودت که گفت
آقا    زیصبحانه عز ی اون روز سر سفره  ی . فردا ره یگ  یآروم م  زیده تا عز  ی م شی اونقدر دلدار

گه : نه آقاجون، شما برو به کارت  یزهره چطوره . زمانه م نهیده که بره بب یجون رو قسم م
دخترش   یشونیخدا خواسته پ ازرم .آقاجون هم   ی برس ؛ ظرف ها رو که شستم خودم م

کنه : آخه مرد هم   یهم با غرو لند شوهرش رو بدرقه م  زیره سر کار . عز یبوسه و م یرو م
ره   یسر خوشو خندان م شهی! وا... که خوش به حالت . آقاجون هم مثل هم الیخیب نقدریا

.  شه یظروف صبحانه م  ظرف و  ی کاره . زمانه مشغول شست و شو مهیسراغ ساختمون ن
  یبشور نارویخواد ا یگه : قربونت مادر ، نم یبنده و م یآب رو م ریو ش ادی  یجون م زیعز

رم  ی، م  زیبرو سراغ خواهرت . زمانه: عجله نکن عز   ایزنه ب یخودم هستم ؛ دلم شور م
  دیرم از اولش هم با  یخواد ، خودم م یگه : نم ی کالفه شده بوده م گه یکه د زی . عز گهید

   ی. م فتهیکشه و راه م  یشده دست از کار م یعصب  زیعز نهیب ی. زمانه که م تمرف یخودم م
  هیهمسا نکهیکنه تا ا یدر رو باز نم یزنه کس یزنگ در رو م یزهره هر چ ی رسه خونه 

رو   مارستانیآدرس ب ه یزن همسا رهی گ یزمانه سراغ زهره رو م یدم در وقت ادی یشون م
:  نهیب یرو م زیراهرو ،کامب ی تو مارستان یرسونه ب یم  روده و زمانه بر سر زنان خودش  یم

بگم . زمانه :  یگه : وا... چ یاندازه و م  ی م ریسر به ز زیشده ؟ کامب ی، چ  زی سالم آقا کامب
زهره کجاست ؟ چرا به ما   ؟یواسه چ دی اومد  مارستانیگم ب  یم ز؟یآقا کامب هیبگم چ یچ

گه آره وقتش نبود   یکنه و م یپا و اون پا م  نیز ای ؟ االن که وقتش نبود ؟ کامب  دی خبر نداد
نداره   یهم اعصاب درست و حساب ینجوریره . زمانه هم یزمانه سر م ی اما........ حوصله 

به پژمان   یبعد نگاه نهیبر اش صغرا کبرا بچ می کیهمه استرس   نی ا ی حاال فکر کن تو
روز   هیاش بمونه  هی؟ بق ارمیب  ی ؟ برم برات چا ی خسته که نشد  نمی: بب دمیانداختم و پرس
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جابه جا  یصندل ی کن جالبه دوست دارم بشنوم . رو فی، تعر  ی؟ پژمان : نه زندگ  گهید
گه به   یپرسه دکتر م  یره سر وقت دکتر و حال زهره رو م یشدم و ادامه دادم : زمانه م

لب زمزمه   ری اومده . زمانه ز ایروز زود دن ستیب هیبچه   ادیز یو روان یروح ی خاطر فشارها
پرسه :   یکنه و از دکتر م  یم زینثار کامب ی ؟ ! بعد نگاه خصمانه ا یروح ی کنه : فشارها یم

گه : خوبن ، حال جفتشون خوبه بعد اشاره   ی؟ دکتر م  نمشیتونم بب  یحالش چطوره؟ م
سر زهره . زهره حواسش   ی ره رو یبود . زمانه م یکنه که زهره اونجا بستر  یم یبه اتاق ی ا

  عیسر  ادی  یکنه و زهره به خودش م یتا زمانه صداش م ختهیر یصدا اشک م ی و ب دهنبو
گه : َبه َبه سالاااام زهره خانوم ، مبارک باشه ، چطور   یسرش . زمانه م ی کشه رو یپتو رو م

 یسوال م  یچ ؟هری دیدخملت رو د ؟ی دیبابا حاال چرا سرت رو کش ی خبر؟ ا یب نقدریا
ره  و به   ی. زمانه حوصله اش سر م  ادی  ینم رونیپتو هم ب  ری ز زده ا یپرسه زهره جواب نم 

  یکوتاه غیدهنش و ج ی رو ذارهیم زنه دستش و  یصورت زهره کنار م ی زور پتو رو از رو
  یکیکوچ ی ضربه  ادی یاز شوک در م هیره بعد از چند ثان یعقب م یکشه و چند قدم  یم

؟ چرا صورتت کبود  هیچه وضع  نیگه : خاک به سرم ، زهره ، ا  یزنه و م یبه سرش م
زمانه ساکت   نهیب ینه؟ زهره که م ای شده  یچ یگ   یکوبوندنت . م تابهی شده؟ انگار با ماه

  یشه و با حالت  یتخت جابه جا م ی رو یزنه : کم  یشه و حرف م یم  می تسل ستیبشو ن
با   ه سرت ؟ دعوامون شد ی رو  یو گذاشت  مارستانی کنه : چته ؟ ب یبه زمانه نگاه م یعصب
کشه و به   یرسه و تند و تند نفس م یزمانه خون به مغزش نم ؟ی راحت شد  ز؛یکامب

  ی! مگه ب شعوریالدنِگ ب ی رسم پسره   یکنه : االن خدمتش م یراه کج م رونیسمت ب
دست روت بلند کرده ؟! زهره با اون حال نزارش  یآورده ؟! به چه حق رتی صاحب گ
نکن . زمانه   یز یآبرو ر  نیاز ا  شتریکنم ب یخواهش م نه، زما نی بش ریبگ  ایکنه: ب یالتماس م
  هیبه خودش  ی: آخه سرِ چ نهیش یکنار تخت زهره م ادیسوزه م  یزهره م ی دلش برا

  یخودم فکر م ش یتازه تازه داشتم پ ن؟ی نداشت یداده ؟ شما که مشکل  ی اجازه ا نیهمچ
  میکرد یو ما همه اشتباه م هیبا پدرش فرق داره و حق با تو بوده و پسرِ خوب  زیکردم کامب
کن تو رو    گاش یکنه : ن یباال و اشاره به صورت زهره م ارهی  یاما...... دستش رو م  اما........

؟ زهره ناله کنان   انهیشده  یچ  یگ یغره : حاال م  یشه و م یم یخدا . زمانه دوباره عصب
دهن خودش و   ی تو وبهک  ی! زمانه با دست م ی د ی تو امون نم یخوام بگم ول یگه : م یم
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کشه و  ی گه باشه ،من الل ، حاال بگو جون به سر شدم . زهره دوباره سر جاش دراز م یم
االن پنج   ست ین روزیامروز و د  ی  هیقض ینیب یکه م ینیکشه: ا یآروم به صورتش دست م

زنه : کدوم   یم یخواد بره اونور.  زمانه پوزخند کشدار ی م زیکامب می ری ماهه که درگ  شیش
بگه   ستی ن یکیآخه خوام برم خارج کار کنم یگه م   یده : م یزهره کالفه جواب م ور؟
  دا ی براش پ ی اونور چه معجزه ا  ارهیمملکت خودش نتونه نون خودش رو در ب ی که تو یکس

داره نه پول و پله آخه بره اونور خودشو آواره کنه که   یشه ؟! نه سواد درست و حساب یم
کردم   دای رو پ یکی عد اومد گفت ره ؟ ب یبه خرجش م مگهگم  یم   ی؟ حاال هر چ یچ

  روزیدفعه د هیاما  ادیب ایتا بچه به دن می حرفشو نزن میکنه . قرار گذاشت یردمون م یقاچاق
آخه مگه واجبه  ادی یم ا یدن گهی بچه چند روز د  نیگفتم ا  یدوباره شروع کرد . هر چ

خالصه   امی  یاصال خودت برو من نم تمدن ؟ آخر سر گف یاصال کجا راهمون م می بر یقاچاق
کنه  ی ده و زمزمه م یاش . زمانه سرش رو تکون م جهیشد نت نمی ا  میکه بگو مگو کرد 

  نیخوره ؛ زم یپسره به دردت نم نیالتماست کردن ا ناینکن چقدر آقاجون ا  می :چقدر گفت
کرد به صورت   ی بعد اشاره ا ریبگ  لیحاال تحو  یتا به خواسته ات برس یو زمانو به هم دوخت 

:دستش بشکنه حاال بار اولشه؟ زهره روش رو کرد سمت پنجره و   د یکبود زهره و پرس
به صورتش  و با بغض جواب داد : نه . زمانه زمزمه کرد : پسر کو ندارد نشان    دیدست کش
وسط حرف زهره : دست بردار تورو خدا   دی خوانش..... زهره کالفه شد و پر گانهیاز پدر تو ب

شد؟   یچ  روزتید  یخواستگار هیقض یزمانه ، االن وقت سرزنشه؟ خودم داغونم . راست
 ی. زهره لبخند کم جون میقرار بله برون رو گذاشت  یچیه جواب داد:  یحوصلگیزمانه با ب

  میگاه کردو ن هیافتاده باشه آرنجش رو تک ادشی  یزی زدو گفت: مبارک باشه . بعد انگار چ
  ی؟ زمانه : نه ، نم مارستانمیدونن من ب  یو آقا جون که نم نزمانه ، ماما  نمیشد : بب زیخ

؟ ها؟ زمانه  یگ ی: بهشون که نم دی نال و دیکش یزهره نفس راحت  ؟ یدونن  حاال که چ
شد؟ جز   یچ ، ی دی بگم؟ زهره : تو فهم دی : چرا نبادیرو بگردوند و طلبکارانه پرس شیرو

بمون   ی خوان بگن خودت کرد  ی، م امیبحاال اگه  ؟ ی برد شیاز پ ی ا گهیسرزنِش من کار د
هم   یهر کس ست ی ن نطوریاصال هم ا ریشد و گفت: نه خ  رهی و تحمل کن . زمانه به زهره خ

و راحت    رهیگ  یامروز طالقت رو م نی گه هم ینم نویآقاجون ا یدون  یبگه خودت م نویا
دوِسش دارم .  مخوام جدا ش   ی: نه زمانه تو رو خدا ، من نم هیگر   ری.... زهره زد ز یش یم
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بگو زهره  االنم پاشو برو خونه  ی دی ند یچیکنم . خواهشها فکر کن ه  یخودم درستش م
مهمون داشتن   شبیخونه . بگو د امی یکه خوب بشه خودم م ایکبود ن یحالش خوبه. ا

:  اره ی یزهره رو در م ی شه و ادا یزمانه با اکراه از جا بلند م ؟ی باشه خواهر ادینتونسته ب
  یکنه ؟ زهره م ی خواد از تو پرستار یم ی. خب، حاال ک  قیهرچه ال  قی خال  ؟ یاهرباشه خو

  ادیب ینذار کس ومدمیشم . برو ؛ تا خودم ن یامروز مرخص م ستین یگه حالم خوبه مشکل 
راحت باشه؟ زمانه  المیگه : خ ی کنه . زهره بلند م یخونم . زمانه به سمت در حرکت م

 باشه   یعنیکنه  یفقط نگاهش م

زهره رو    ی رفته بچه  دشای ی بوده که حت یگفت : اون روز اونقدر کالفه و عصب یم زمانه
  یخوره نگاه خصمانه تر ی م زی دوباره چشمش به کامب مارستانیب ی راهرو  ی . تو نهیبب

  زیرسه عز  ی به خونه م ی. وقت  رهیگ  یم شیراه خونه رو پ یخداحافظ یکنه و ب ینثارش م
نفر رو   ه یخواستم   یم ی زود برگرد یحال خواهرت رو بپرس یرفتپرسه : تو  یم یبا نگران

  شبید گهیزهره بودم د ِش ی، پ  زیعز  ی تا االن ؟ زمانه : وا ی هم بفرستم دنبال تو ؛ کجا بود
با اون وضع   دمی بود . د لیاسماع دی! مثل بازار سی د ی د یمهمون داشت اگه خونشو م یکل
آروم شده بود : نه  زی ! بد کردم؟ عز گهیتونه جمع و جور کنه خب موندم کمکش د  ینم

؟ مگه واسه زن   تش یوضع  نی تو ا یچ ی آخه مهمون برا ی؛ ول ی خوب کرد میلیمادر خ
!   گهی د زن ی کامب کریدرو پ یب ی ال یدونم ؟! فام یره آخه؟! زمانه: چه م یحامله هم مهمون م 

که چند روز از فکر   کرد یرو راض زی گذشت . حاال بماند که زمانه چطور عز ریحاال که به خ
 .   رونیب ادی زهره ب

نگاه به بچه    هی  زیزنه . عز یرو م  شیپدر  ی روز بعد زهره بچه به بغل زنگ خونه  ۱۵ باالخره
  مانیزا  ی... کِ  ی: کِ  فتهینگاه به شکم زهره و به تته پته م هیندازه   ی م ز یتو بغل کامب ی 

خوش    د،ی : بفرمائ زیداخل . عز  م یا یب نید : حاال اجازه ب  ز ی؟ حاال که وقتش نبود ! کامب ی کرد
کرد صدا زد: زمانه  زمانه  مادر ! اسپند   یبه زهره و بچه نگاه م رهیکه خ  نطوریو هم نیاومد 

بچه رو از بغل   زیعز ؟ینگفت  ی زیدورت بگردم چرا چ یدود کن . بعد رو به زهره گفت: اله
شروع کرد به قربان صدقه رفتن    زی بشه . عز  زیسوپرا   می : خواست گهی.  زهره مرهی گ یم زیکامب
  زیبه کامب یزیکنه که چ یخودش رو کنترل م یل یبامنقل اسپند اومد استقبال و خ ه.زمان
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 حانهیبار بود که ر نیکه اونجا اول کردیم فی گذشت . زمانه تعر  یو خوش  ری نگه اون روز به خ
به زمانه  ی گاه سرزنش آلودن  زی کرد . عز یواسش ذوق م رج ی هم ا شتریاز همه ب دهیرو د

که رفتم   ی انداخت : آره ، همون روز ریمگه نه؟! زمانه سر به ز  یانداخت : تو خبر داشت
نگم   یزی به جون آقاجون خودش ازم خواست بهتون چ یول مارستانی سراغش رفته بود ب

 کرد .  زینثار کامب یزیبعد هم نگاه نفرت انگ

عذر و بهونه   چی ه نباریبله برون زمانه ست و ا گهیکنه تا چند روز د  یاعالم م زی روزعز همون
 کنه .  یقبول نم  ومدنین ی رو برا ی ا

 کنن .  یو عقد م گذرهیم یو خوش ری برون زمانه به خ بله

زهره کم کم در شُرف   ی  انهیزمانه در حال شکل گرفتن بود ؛ آش ی   انهیکه آش همچنان
گرده   ی به بغل و چمدون در دست بر م حانهید زهره ردو ماه بع  نکهیبود . تا ا یفروپاش
زهره   ی زندگ  انیکنه و چون در جر  یزهره باز م ی . اون روز زمانه در رو برا زیعز ی خونه 

پرسه : تموم شد؟ زهره سرش رو   یشه و م یزهره متعجب نم تدس ی بوده از چمدون تو
کنه . زهره   یم  تشی و به داخل هدا  رهی گ یرو از بغل زهره م حانهیده . زمانه ر یتکون م

کرد  یو ِلخ ِلخ م دیکش یم ن یزم ی که چمدونش رو رو یمغموم و شکست خورده در حال
رو   حانهیتا ر رج ی ا ستادیچارچوب در ا ی اومد و تو  رج ی همراه ا زی. عز فتهیدنبال زمانه راه م

 حانهیر ی تو دستش بودو داشت برا  یافتنب لیم  زیقاپدش  عز  یاز بغل زمانه م نهیب یم
مواظب    رج یگفت: ا   رج یو رو به ا حانهیبافت . شروع کرد به قربان صدقه رفتن ر یژاکت م

و اشاره کرد به   ؟ی نکه بمو ی اومد یجواد گفت: آخ جون ، آبج نکهیبچه رو تا ا یباش ننداز
از دستش افتاد و  یبافتن دی انگار تازه چمدون رو د زی. عز  هیگر ری چمدوِن . زهره زد ز

زهره رو گرفت : خدا مرگم بده زهره !   ی خودش رفت سمت زهره با دو دستش شونه ها
: رفته به َدرَک .  ره ی زبون به دندون بگ ارهیکجاست؟ زمانه طاقت نم زیشده مادر؟ کامب  یچ
و به زور   ارهی  یخل براش آب قند مدا ارهی یره و بعد زهره رو م یبه زمانه چشم غره م زیزع

حالش  نکهیرسه و زهره بعد از ا یده همون موقع ها آقا جون هم سر م یبه خوردش م
  ادهیپ طونیگه : من نتونستم از خر ش یکنه و م  یم فی کل ماجرا رو تعر ادی یجا م یکم

  یخوابم نمخونه تنهام شبها از ترس  ی روزه که من تو ۲۰رفته ؛  کهروزه  ۲۰اش کنم االنم  
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؟   یگ یم   ناروی! چرا االن ارهی گه : مادرت بم یزنه و م یزانوش م ی با دست رو  زیبره.  عز 
کالم رو  ی ره و رشته  یم زی به عز ی پسره......... آقاجون چشم غره ا ن ی چقدر بهت گفتم ا

دست   هی یاونجا شب ی مرده بود که مونده بود ات: زهره جان ، مگه باب رهیگ  یدست م
رو داد و ول کرد رفت!   تیمزد تحمل و خانوم  ی نجوری؟! آخر سر هم ا ی خورد یکتک م

.  قدم خودتو بچت سر  یمون  یخودمون م شیجا پ نی رفت که رفت به جهنم ، بهتر ، هم
تازه   زمانه؟   می بد یمرد ؟ جواب مردمو چ یگ ی م ی: چ دیلب ور چ ز یتخم چشمام . عز

گن؟ آقا جون ُبراق شد: اوال، دهن مردم چفت و    یم یشوهرش چ ی عقد کرده خانواده 
: آخه......... زی به زهره داره ؟ عز یبست نداره. دوما، زمانه عقد کرده که کرده چه دخل

که چاره   ست یکرد مرگ ن یاشتباه هیکه گفتم ؛ حاال زهره  نی آقاجون: آخه ماخه نداره هم
  شیداد که زندگ  یراحت نبود نشون م المیکه بود خ کهیاون مرد  ی . خونه   شهنداشته با 

راحت تره . آقاجون همه   المیخ  ینجوریوقت باورم نشد ؛ االن ا  چیمن ه یخوشو خرمه ول
گرفت. زمانه دختر حاضر به    یابیکرد طالقش رو هم غ تشی جوره پشِت زهره بود و حما

ر فضل  زهره اظها یشوهرش در مورد زندگ  ی  ادهوقت اجازه نداد خانو  چیبود و ه یجواب
 . شی کردو رفت سر خونه و زندگ  ی کنن بعد از چند مدت زمانه هم عروس

  یم یکی وقت .   چیباال انداختم : نه ه ی شد؟ بر نگشت؟ شانه ا یچ ز ی: کامبدی پرس پژمان
   یکیشده مامورا زدنش  یاز مرز رد م  یگه وقت

تا االن    گه همون جاها مرده خالصه  یم یکی  ییقایآفر  ی از کشورها یکیرفته تو   گهیم
؟ تا اون موقع ازدواج نکرد ؟    یاز اصل ماجرا خبر نداره.  پژمان: خب آقا فرهاد چ یکس

کنه به در خواست   یازدواج م زیزهره با کامب یمن: نه، آقا فرهاد اون وقتا معلم بود وقت 
مدت   هیشه . بعد از   یم سی کرمان و اونجا مشغول تدر  محرومره مناطق  یخودش م

تا   رن یگ یخوان برگرده و ازدواج کنه چند نفر رو هم براش در نظر م  یخانواده اش ازش م 
گرده .  یشه و بر م یخواهرش متوجه م قیزهره، از طر ییماه بعد از جدا ش یش نکهیا

 ی شن و دخترها  یم شحالفرهاد که از علت برگشتنش خبر نداشتن خو ی خانواده 
 یگه تو که نم یره . آخر سر مادرش م یبار نم ر ی رهاد زکنن اما ف  یم  یرو معرف یمختلف
  یگه واسه ازدواج اومدم اما اون ی؟ اونم م  ی اومد ی پا شد یواسه چ یازدواج کن یخواست



 در کنار تو

 
208 

 

باشن؟ فرهاد هم   یک  یگ یکه شما م یپرسه: اون وقت اون  یگم. مادر فرهاد م یکه من م
که   ییدخترا ی تو ادینم ادمیکنه : زهره؟ اما  یفکر م  یگه : زهره . مادرش کم یِمن ِمن م با

  یوجود داشته باشه ! فرهاد: نه ، نداره . مادرش: خب، پس ک   یکردم زهره نام یبهت معرف
  یخوب ی خونواده  هیدختر خوب شیشناسیشناسمش ؟ فرهاد: بله مادر جون م ی؟ من م

 دور . یلیخ ی لو د یلی فام شون هم داره شما هم باها

زن  ی پره : زهره ؟؟ !!نوه خاله  ی از جا م شیآت ی کنه و مثل اسپند رو یفکر م  یکم مادرش
گه : آخه پسر ، مگه عقل   یکنه . مادرش م یم نیی آره ؟ فرهاد سرش رو باال و پا ت؟ ییدا
! اگر هم خوب باشه زن   ه ی: دختر خوب ارهی ی؟بعد هم اداش رو در م   یسرت ندار ی تو

بار ازدواج کرده االنم بچه داره .  هی؟ اون   یگ یم  ی دار  یچ یفهم یم  چی ه نمی. بب هیخوب
لب غر زد :   ریبهم گفت که جدا شده مادرش ز  بایفرهاد : خب جدا شده ، مگه نشده ؟ فر 

دهنش رو داشته باشه . بعد ادامه داد : اصال صبر   ی صد بار بهش گفتم هوا  بایفر  ینینب ریخ
کرد ؟ مگه نرفتم با مادرش   خمونیبار سنگ رو  هی  نومزهره  خا نیرفته هم ادتی  نمیکن بب

گه  یم ی؟ ک   یبذار شیپا پ ی خوا یصحبت نکردم ؟ مگه خودش پِست نزد؟ االن دوباره م
  ی گه تو تو یم ی؟ ک   یگه تو محجوب و کم حرف  یم ی؟ ک   یریو سر به ز تی تو باشخص

از همون دو سال   تمرو گرف ممی دونم مادر ، من تصم یفرهاد : من نم ؟ ی؟ ها؟ ک  یخودت
بار ازدواج کرده خب  هی می ر یفکر کنم حاال گ ی ا  گهیزن د  چی تا االن نتونستم به ه شیپ

رفتار رو    نی اون وقت باز هم هم فتهیمن ب ی اتفاق واسه  نیکه نکرده ممکن بود ا تیجنا
خب اونم انتخاب   زیکردم؛ هم  کامب یهم من ازش خواستگار شیدو سه سال پ ؟ی کرد یم

جواب مثبت بده . مادرش   یخواستگار می اگه رفت ستیکه نکرد االنم معلوم ن ونکرد خ
گفته   یک  ستیسرت ن ی گه واه واه چه حرفا ؟ آخه پسر مگه عقل تو یشه و م  یم یعصبان

مرد هم طراز   ه یتونه با  یبچه داره م  هیست که  وهیزن ب هیاون االن   یکرده؟ ول تیجنا
  یجور ی، نه با تو ! چ  ی ، زن مرده ا ی طالق داده ا ن دونم ز  یخودش ازدواج کنه . چه م

؟ فرهاد کالفه از جا   یدنبک راه بنداز هیدار  ؟یبچه لباس عروس تنش کن  هیبا  ی خوا یم
؛ اصال لباس عروس   گهید ی آدمها  ی نداره مادر من ، مثل همه  یشه : چه جور  یبلند م

  یم یفرهاد: چه جور مادرپوشه.   ی پوشه نخواست نم یشه ؟ خواست م یم ینپوشه ، چ
چه   گهی دونه بچه ست د  هی ؟ فرهاد؟   هی؟ آخه مگه الک یکن یواسه بچه اش پدر ی خوا
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مونه   ی؟ فرهاد: خب م ییکردم . مادرش: چه فکرها  یی. تازه واسه اونجام فکرا داره  یگناه
کنه : خوبه وا... واسه خودت   یم  یپدر بزرگ و مادر بزرگش . مادرش دوباره قاط شیپ
 .  ی تنتم که کرد وی و دوخت ی دی رب

شن بعد از دو سه   یم یکنه تا خانواده اش راض  یم یپا فشار نقدریفرهاد ا  نباریا خالصه
از دو طرف   یکیبوده که هر بار   نیزهره ا  ریتقد  ی بذارن انگار تو  شی سال دوباره پا پ

زهره . آقا جون و   یخواستگار  انی یشن م یپا م یباشن . خالصه که با دل ناراض یناراض
دونستن . حاالم  یناسب مزهره م ی رو دوست داشتن و اونو برا رهادکه از اول هم ف زیعز

هم زهره   نباریاما ا رهی وصلت سر بگ نی گذاشته بود از خداشون بود که ا ش یکه دوباره پا پ
تونم واسه خاطر   یزهره گفته بود : من نم دیرو پرس  لشیآقا جون دل یقبول نکرد وقت

ن  آقا جو ی بکشم بعد هم برا حانهیاز ر دستخودم  یریو به قول شما عاقبت به خ یزندگ 
شما . آقاجون   شیرو بذارم پ حانهیکه ر نهیکرده بود که شرط فرهاد واسه ازدواج ا فی تعر
پرسه   یرو ازش م  هیره سراغ فرهاد و چند و چون قض یروز صبح م  هیکنه  و  یم یفکر 

  یمن مشکل دی نک  یدادم خب اگه قبول نم شنهادی گه من شرط گذاشتم و فقط پ یاونم م
 کنم .   یخودم بزرگش م ی ذارم رو چشمام و مثل بچه   یرو م حانهیندارم ر

پژمان من هر چقدر که با   یدون ی. راستش ،م یِ فرهاد اصوال آدم کم حرف و تو دار  آقا
خودش با خانواده و مادر   یقلب  ی کنم که اون چطور تونسته از خواسته  یخودم تصور م

جابه جا شد و گفت:   یکم. پژمان   ادی یفهمم اصال جور در نم یحرف بزنه نم شیناراض
مونه   یم  یمخف هیوجودش داره که از بق ی تو یپنهان ی ها هیال  یهر آدم هیعیطب نیخب ا

که تو    ینیمثال ا هیا ده یچیموجود پ  زادیده . آدم یخودش رو نشون م ازیو فقط وقت ن
  هی ادی شون بر م یکه از زندگ  ینیست اما ا شهی فرهاد عاشق پ هی یکن یم ف یتعر یدار

مواقع زن تابعِ مرده پژمان   صدنود در ی که تو یو البته سنت   هیساده و معمول یلیخ یزندگ 
زد و  نهیداد دست به س  هیتک  یصندل  یو به پشت د یعقب کش یصندل ی خودش را رو یکم

  زیو به م  دمیرا جلو کش ی صندل یاش رو بگو . کم هیشد : خب ، بق  رهیبه چشمانم خ
ادامه دادم :  نطوریگذاشتم و ا زی م ی شدم انگشتان دو دستم را در هم گره زدم و رو  کینزد

  ی شد و عقد محضر  یگوش زهره از کماالت آقا فرهاد گفت تا زهره راض  ی آقاجون اونقدر تو
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شون اما مادر آقا فرهاد باز هم ساز مخالف   یگرفتن و قرار شد برن سر خونه زندگ   یمختصر
  نیبا ا رمی بگ یبراش عروس دی گفت : من واسه پسرم آرزو دارم با  زیعززدو و به آقا جون و  

رو   یدونست زهره دلو دماغ دادار دو دور عروس ینبود چون م  یاصال راض ادوجود آقا فره
شد مادر آقا فرهاد   یشد زهره که راض  یدلش گذاشت و راض ی زهره پا رو نبارینداره اما ا 

 رو کوک کرد :  ی دوباره ساز ناسازگار

بچه ! لباس عروس بپوشه که   هیاونم با  گهیست د  وهی زن ب هی؟  می ریبگ  یواسه چ یعروس
ست؟! که   دهیو مسخره کنن ؟ دختر آفتاب مهتاب ند  رن ی ؟ مردم برامون دست بگ یچ

کالفه شده بود هر   گهیپسرم عقل نداره من که دارم . آقا فرهاد د می ریهم بگ  یبراش عروس
 شهیپ یکرد . اما زهره فقط صبور یم  یکج خلق شتریاون ب ومدی  یجور با دل مادرش راه م

خونه دورتر از خونه   هیآقا فرهاد  یمحضر ی هفته  بعد از عقد ساده  کی کرده بود . باالخره 
کنن . مادر آقا   یرو شروع م ی رن اونجا و زندگ  یم  حانهیو با زهره و ر  رهیگ یمادرش م ی 

 یکه م یو زخم زبون تی و هر آزار و اذ  نهک  ی نم یفرهاد هم اصال در حق زهره کوتاه
  ی از اون زخم زبون ها هم برا یکیکرد .  ینم غیدر ومدی  یتونست و از دستش بر م

 سرِ من بود .   زیعز یباردار

  ی : آخه چرا ؟ گره  دیخودش را جلو کش یدستانش را از هم باز کرد لبخند زدو کم پژمان
گفت   یکرد تا دل زهره رو بسوزونه م یمسخره مدونم  یدستانم را باز کردم و گفتم: چه م

اون موقع جوون بود و فقط   ز یسالشه اونوقت مادربزرگ بار داره خب عز م ینوه اش دو و ن
که  نیهم  ینشم ول تیاذ  نکهیگفت: اصال برام مهم نبود نه ا  یم رهسالش بود اما زه   ۴۱
  ریتحت تاث  مونیده و زندگ  ینم تی مادرش اهم خودیب ی فرهاد اصال به حرف ها  دمید یم

 یهمه ناراض زیعز یباردار ی   هیراحت بود . هر چند سر قض المیخ ستیاون ن ی حرف ها
و خوشحال بود آقا جون بود .  یراضکه  یخودش تنها کس یزمانه و زهره و حت یبودن حت

و    دم ینفس سر کش کی را  وانیکردم ل ه یآب به خودم هد  یوانی. پارچ را برداشتم و ل م یبگذر
شه و بستر خواب . زهره به در   یم ضی مادر آقا فرهاد مر نکهیادامه دادم: تا ا نطوریا

که اون موقع   حانهیکنه که البته با وجود ر یم یخواست خودش از مادر شوهرش نگهدار 
واسه   دی دونم چرا شا  یکنه نم یکار رو م نینبود اما زهره ا  یبوده اصال کار آسون  کیکوچ
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کرد . به هر حال دوسال زحمتش رو   یم یپدر حانه یاز فرهاد که واقعا در حق ر یقدر دان
  یو جبران نم یمونیکفاف پش شهیهم زادی که عمر آدم فیو ترو خشکش کرد اما ح دیکش

  یلیآخر عمرش به من گفت : من در حقت خ ی کرد : روزها  یم  فیده . زهره برامون تعر
که دخترم هم نکرد حاللم کن . زهره   ی کرد یتو کار ی بود یوبتو عروس خ  یکردم ول ی بد

آقا فرهاد   ه؟یکاف  یکن یکه در حقش ظلم م یدونم حالل کردن کس یاما نم دشی هم بخش
 یدرسته مادر فرهاد با پسرش کار دیکش زاراز دست مادرش آ یلیسر ازدواجش با زهره خ

  یم یخب اون دوتا داشتن باهم زندگ  یول ختیر  ینداشت و تمام زهرش رو به زهره م
  یچیه د یکش یکه م یتیشد فرهاد از آزار و اذ  یبه کام هر دو شون تلخ م  یکردند و زندگ 
کرد .  ی قرصو دارو مصرف م  یاعصاب گرفت و کل ی داد آخر سر هم ناراحت یهم بروز نم

کردم  یمدت داشتم فکر م نی ا ی همه  ی تو نمیصبر کن بب جابه جا شد : آها ،  یپژمان کم
نشده تو رو که   یکرده پس چرا آقا فرهاد راض ضشیدر حق مادر شوهر مر  یزهره کار بزرگ 

 کنه که االن جوابش رو گرفتم .   یرو نگهدار ی خواهر همون زن فداکار بود

  ادیام را . باز به  یبودن زندگ   ی مربوط به آن دوران را دوست نداشتم دوران نوبت خاطرات
چانه ام گذاشتم   ر یاتفاق آن دوران بود . دست راستم را ز  نی تر فیلط  نیافتادم . مه نیمه

 یلیپژمان،  خدا خ یدونیرسم کردم: م  ینا مفهموم ی شکل ها زیم ی و با دست چپ رو
برات جبران کنه .  یکن یکه تو فکر م ییاز همون جا  ستیالزم ن شهی بزرگ و مهربونه هم

 ی که تو ی زیاز اون چ یحت یکن یکنه که فکرش رو هم نم یجبران م یجور یگاه
همه هم با زخم زبون و هر جور که  نیتصوراتته هم بهتر . مثال زهره به مادر فرهاد که ا

اگه  یانتظار داشت حت  شخود  شی پ دی کمک کرد شاکرده بود  تشیاذ  یفکرش رو بکن
تحمل کنه و دم نزنه  دی خواهرم رو هم نداشته باشه به زور هم که شده با ی فرهاد حوصله 

  ی رو فرشته  نیشه خدا مه یم  یکه به مادرش کردم اما چ یالاقل به پاس اون همه خدمت
از   یخوب نی به ا تونست یخودش هم نم  دی ده که به قول خود زهره شا ینجات قرار م

  شیبابت که من پ نیاز ا ییجورا هی: یدون ی. م ادی من بر ب یکردن و نگهدار زرگپس ب
 راحت بود .    الشیبودم خ نیمه

 دست آزادم را گرفت و زمزمه کرد :  دیخودش را جلو کش یکم پژمان
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   یگر ببنددزحکمت در خدا

 ی گریدر د دی گشا  زرحمت

 شد.   رهیخ ینامعلوم ی به نقطه  و

 

 : پژمان

 

  یلیرو بشورم خ نایبرم ا  گهیشام انداخت : خب من د  ی نشسته  ی به ظرف ها  ینگاه غزل 
 یبه سرو گوش آشپزخونه م ی دست هیحرف زدم تو پاشو برو استراحت کن و بخواب منم 

  تشی از آشپزخانه هدا رونی دست غزل را گرفتم و به سمت ب ی. به آرام امی  یکشم و م
  هیشورم و    یمن ظرف ها رو م  یخواب یو م یکن یم  حتاسترا یر یشما م گهیکردم : نه د

نازل   هی آخه ماخه نگو . مگه آ گهیکشم . غزل : آخه....... من: د یبه آشپزخونه م یدست
جا   هیبه دورو اطراف انداختم : من از صبح  یبشوره و بسابه بعد نگاه د یشده که زن با 
که االن  ی د یچقدر زحمت کش  تومعلومه که  یکردم ول ری قطعه تعم دو تا تی نشستم و نها

ظرفها بمونه واسه من.  برو ،برو تا منم به کارهام برسم .   گهیزنه د یبرق م  ینجوریخونه ا
خبرها نبود   ن یما از ا ی خونه   ی گفتن . من: مرد و زن نداره تو یگفتن زن ی غزل : آخه مرد

شد .حاال هم برو   ی منو اون قسمت م نیخونه ب ی ار ها ازدواج نکرده بود ک  نیپرو   یتا وقت
لبانش نقش بست .   ی رو ی تی قند عسل شعر و غزل برو بذار به کارام برسم . لبخند رضا

نبود   ی ادیطرف و آن طرف تکان داد و رفت و من مشغول شدم : ظرف ز نیسرش را به ا 
در   یکه گاه نیچه باشد؟ هم  شیهست ؟ که ظرف غذا  یتیاصال مگر دو نفر آدم چه جمع

که به او توجه دارم و  دیفهم  یشد و م یکردم او هم دلش گرم م ی کار خانه کمکش م
  نیدکتر افتادم که مطمئنم اگر غزل آنجا بود به ا ی حرف ها ادیحواسم هست .  باز به 

و مهربانتر   متریمال   یتوانست کم یدکتر نم یتوانستم آرامش کنم به راست یها نم یسادگ 
گفتم !؟   یبه او م دی مثال چند روز چه با نیکند ؟ اصال بعد از ا حینازا بودن غزل را تشر

  یکالفگ ی را خشک کردم از رو نکیاطراف س یظرف ها تمام شد آب را بستم و با دستمال



 در کنار تو

 
213 

 

  کیدادم در  هیگرفتم و تک نکیس ی پرت کردم و دو دستم را لبه  ی دستمال را گوشه ا
آب چنگش زدم انگار   ریتوانستم ز  یآب را باز کردم و تا م  ری و ش دمیکت دستمال را قاپحر

!  ی: چته روان دی کش ادیدر درونم فر یکردم . کس یم  یام را سر دستمال بدبخت خال یکالفگ
شه . آب را بستم   یدرست نم یزی چ یاگه تا صبح هم به اون دستمال مشت و لگد بزن

را وسطش گذاشتم . چند بار محکم انگشتانم   زیکردم . گلدان م زانی دستمال را چالندم و آو
در را باز کردم :  ی و به سمت اتاق خواب حرکت کردم .آرام ال دمیکش  می موها ی ال به ال ار

 یخواب بود اگر هم نم یصورتش وقت  ری دستش ز کی  شهیغزل خواب بود و مثل هم
  نی ریهمان قدر ش فیهمان قدر لط یحدس بزن  یتوانست ی م ستی اسمش چ یدانست

رفتم . شب بودو   اط یبستم و به سمت ح رادر  ی حافظ . آرام ال اتیدرست مثل لطافت غزل
گرفته بودند . سرد بود اما انگار به   یکه در آسمان مهمان ییسکوت و آرامش و ستاره ها

پله نشستم فکر کردم و   ی خنک شود رو یداشتم تا مخ داغ کرده ام کم اجی سرما احت نیا
کرد   دمی ناام یرحمی بکه دکتر با  می ؛ چطور بگو  می را به غزل بگو  هیفکر کردم که چطور قض

  نیا نکهی به مغزم خطور کرد : از ا یفکر یدانم از کجا ول یکه............ که  ، نم می چطور بگو
  ینم چیه  ممیتصم ینادرست  ایو   یحال شدم و اگر نه از درستمغز باالخره جواب داد خوش

در من جوانه زده بود . هوا سرد بود و   یینو پا ی دانستم از جا بلند شدم و حس پسر بچه 
در من جوانه   دی فرو رفته بود اما بهار ام   یهم به خواب زمستان اط یکوچک کنار ح ی باغچه 

خواست به   یدلم نم چیشود  ه  یکنم چه م یرا عمل م یتصم  نیدانستم اگر ا یزده بود نم
  یاز سر آسودگ  ی ا ازهیمن آرامش غزل مهم بود خم ی عواقبش فکر کنم فقط و فقط برا

 دادم.  ق یعم یخواب ی وعده   ودمو به خ دمیکش

 

 : غزل 

 

: امروز .....  دمی پا وآن پا کردن پرس نیکردم با ِمن ِمن و ا  یکه پژمان را بدرقه م صبح
گم....... به نظرت ...... امروز ....... بعد خودم را راحت کردم و به   ی....... م زهیامروز...... چ
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؟ پژمان که خم شده بود و بند کفشش را   یبزن شگاه یسر به آزما هی ی ر یگفتم: م کبارهی
اشه  به چشمانم زل زد : ب ی شگی هم یو با مهربان ستادی ا شی سر جا  یبست به نرم یم

رم و به   یحاضر شده باشه ؛ اگه حاضر بود از همونور م  دی خانوم گل ، چشم . اصال امروز با
  نی. پژمان دستپاچه شد ا امیتنها نرو بزار منم باهات ب گهیدم . من: نه د یدکتر نشونش م

من برم    ه؟ی: آخه چه کار   دی کش یچنگ م شیدم که مدام به موهایرا از انگشتانش فهم 
  ی . راستش حوصله  گهیرم د یدنبالت خب ، از همونور م امیب رمیواب رو بگج شگاهیآزما

 ی سرم را به چپ و راست تکان دادم . پژمان لبخند  یلیمیبحث کردن را نداشتم .پس باب
  نطوریخودت باش . پژمان: تو هم هم راقبمن: م  ؟ی ندار یکار یزندگ   کال یزدو گفت : آ بار 

به   یرا پشت سرم بستم و نگاه وانی. رفت و در را بست . من هم داخل خانه شدم و دِر ا
،فرش   زیزد . ظرف ها شسته ، آشپزخانه ترو تم  یبودو برق م  زیاطراف انداختم همه جا تم

بودو درو  تانزد زمس یها هم برق م  ک یآشغال سرام ی و بدون ذره ا دهیها جارو کش
نبود ؟ اصال   یبود واقعا کار شی سر جا زی آمد همه چ  یهم نم گردو خاک یپنجره بسته حت

شود؟ در خانه  یو پاش م ختیکنند مگر ر یم یکه دو تا آدم عاقل و بالغ زندگ  ی در خانه ا
مگر در کمد و   ستیکه بچه ن ی شود در خانه ا یولو م  یمگر اسباب باز ستیکه بچه ن ی ا

  ی لک انگشت رو ی مگر جا ستیکه بچه ن ی ماند ؟ در خانه ا یباز م ی خود یب ها نتیکاب
اش بود .   یشد کاف یم یریهم گردگ   کباری ی خانه اگر هفته ا نیماند؟ ا  یم ون یو تلوز  زیم

دنبال   م یکاش امروز زودتر تمام شود و پژمان برگردد و از فردا برو ی با خودم زمزمه کردم : ا
قصاص قبل از   شه یهم ی؛ نم داشت: اَه لعنت دمیچشمانم کش ری دوا و درمان . انگشتم را ز

بگذار پژمان    ستی معلوم ن  یز ی؟ هنوز که چ ستی چ ی ات برا هیاالن گر  یکن یم تیجنا
  یاز فکرش هم وحشت م یبگذار خبر بچه دار نشدنت را بدهد بعد بر سرت بزن حت  د یایب

شود شروع    یتر م زیدوباره بساب تم تاس  زیاست که تم زیکردم .با خودم گفتم  : خانه تم
دو باره جارو   دمی ها را ساب ره ی را دوباره شستم درهاو دستگ نتیکاب زی تم ی کردم ظرف ها

 .   دیآ  یدانستم امروز ظهر پژمان نم یناهار پختم و باالخره ظهر شد ؛ م دمیکش

 : پژمان
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نم مدام سرزنشم  بودند ؛ طرف متعهد و قانون مدار ذه ر یطرف ذهنم بدجور با هم درگ  دو
طرِف مهربان    ؟ی است رسم عاشق ن یآن هم به غزل ؟! ا ییدروغ بگو  یخواه  یکرد : م یم

افتد .   یکه پس م ییرا بگو قتی!؟ اگر حقیچه کن  ییگفت : دروغ نگو  یذهنم م یو عاطف
  یخودش و من جهنم م ی را برا  یدانم که زندگ   یم م یبگو  رابا خودم گفتم : اگر راستش 

 ........  کند اما....

کردم . مثل  یرفتار م ی عاد دیتر از وقت معمول به خانه برگشتم با   رید ی شب کم آن
عسلش را متالطم   ی ایزد و در  یموج م یغزل به استقبالم آمد در چشمانش نگران شهیهم

شد   یآخر منصرف م ی بپرسد اما درست در لحظه  ی زیکرد چ یپا وآن پا م نیکرد ؛ ا یم
دست حوله را به سمتم گرفت و دست   کی حوله آورد با می را شستم و او برا می دست و رو 

گم ..... نگاهش کردم:  یگم ..... م یرا به سمت دهانش برد : اوم ....... اوم ....... م گرش ید
فشردم و  ی؟ دستش را گرفتم با مهربان  میبخور  میگم شام حاضره بر   یبگو! غزل : م

. انگار   می اول حرف بزن ایب یستین هاگه تو هم گرسن ستمیگرسنه ن ادین ز نگاهش کردم : م
مضطرب و    میهم نشست  ی خواست : آره آره حتما . رو به رو یرا م نی از خدا فقط هم

فکر دوا و درمان را از  د یکردم با یتمامش م کبارهیبه   دی به چشمانم زل زد . با شانیپر
که خود را   ی انداختم اما نه طور یرا از سرش م یواه   دیام نیا د یکردم با یم رونی سرش ب

 یکه م یز ی دونم چ یبهت بگم اصال م دی دونم چطور با یغزل جان نم ن یمقصر بداند : بب
. مشتاق تر   یری بگ م یو تصم یبدون  دی مجبورم تو با یول  ستی ن ندتیخوام بهت بگم خوشا

اش در  ده ی د انگشتان کشجابه جا کر یصندل ی خودش را رو یو دستپاچه تر شده بود کم
منتظرش نگذاشتم :   نیاز ا  شتریزانوانش گذارده بود ب ی هم قفل شده بود  و ساعدش را رو

بردم مطب دکتر و نشونش دادم دکتر گفت:   م یرو گرفتم و مستق ش ی امروز جواب آزما
نگذاشتم و ادامه دادم :  دیبگو   ی زینداره مشکل از شماست . غزل آمد چ یخانومتون مشکل

هست؛     ییراه ها  یعنیمن دارم وجود نداره   هک  ی مشکل ی برا یدرمان  چی تا االن ه نکهیاو 
  ری . خوب ز ی دلخوش کنک الک هیست  ده ی فا یده و دنبالش رو گرفتن ب  ی اما جواب نم

در راه بود ادامه دادم دکتر   یشده بود انگار سونام  یعسلش طوفان ی ا ینظرش گرفتم ؛ در
گرفت و آرام سرش   تم........ غزل کف دستش را به سم میگفت اگه ..... اگه از هم جدا بش

نگو ...... بغض را به زور فرو داد خودش را وادار به  یچی نگو  ه یچیه  گهیرا تکان داد : د
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بردند هر چه او   ین نمکه انگار از او فرما دمیلبش فهم ی را از گوشه ها نی لبخند زدن کرد ا
  یزیچآمدند . خواستم  یکش م نییخواست به سمت باال سوقشان دهد باز هم به پا  یم

 یکه م ییو صدا  یساختگ یداد با آرامش  یاش بدهم اما اجازه نم یخواستم دلدار  میبگو 
؟ از جا بلند شدم و همراهش به  می شام بخور می گرسنه ام بر یل یگفت: من خ د یلرز

  ختیخورشت ر شیو رو  دیپلو کش م یشده بود تند و تند برا  ی عاد ریآشپزخانه رفتم غزل غ
 ی ای شد ب ی روت نم می نامزد بود ادتهیکردن :  فیشروع کرد به تعر ودوغم را پر کرد  وانی؛ ل

  ری گان زمژ ادتهی  دی شد و غش غش خند یبعد من همش دلم تنگ م نایجواد ا ی خونه 
؟    یخور یچرا غذا نم دی دعواش کرد ؟ و غش غش خند نیپات پوست موز انداخت و مه

؟   یضینکنه مر  نمیبب ؟  ی؟ تو که دوست داشت یخورشت کرفس دوست ندار  گهیبخور د
زد و  یحالت خوبه؟ و من ماِت عکس العملش  شده بودم . ول کن نبود خودش حرف م 

زدم ؛  شی دوباره صدا دیشن یرا نم  میزدم : غزل ؟  انگار صدا  شی: صدا  دیخند  یخودش م
  نیماند . اول  رهی : غززززززل ؟ آرام شد و به صورتم خ  دمیکش ادی نداشت . فر دهیو سه باره فا 
شد .   ر یباالخره اتفاق افتاد و اشکش سراز یزدم  سونام یم شی بلند صدا  نطوریبار بود که ا

 یشده بود و باالخره به حرف آمد : تو سرِ من داد مزدو خونفشان   یعسلش موج م ی ایدر
تو   نی. بب ی نداشت ی خوام . مجبور شدم حالت عاد  یمعذرت م دیچرا ؟  من : ببخش ؟یزن

قربونت برم ؟! اشک   یخور  یرو م یچ ی من پات هستم ؛ غصه  یر یکه بگ یمیهر تصم
بود؟   قتیحق  یکه گفت ینی: پژمان ؟ ادیآرام شد و نال  یو خالصه کم ختیو اشک ر ختیر

واقعا قرار   یعنی  دیانداخت و دوباره نال ریسرم را به عالمت بله تکان دادم سرش را به ز
 یانداختم و زمزمه کردم: م  ریبه درد آمد سر به ز  شی ؟ دلم برا  میما بچه دار بش ستین
  ی شد  ونهی : تو د شد و گفت ی...... عصبان ی اگه تو بخوا یول هیکه من مشکلم جد ینیب

بزند   شیدست به غذا نکهیبعد هم بدون ا  کار؟یخوام چ یپژمان ؟ من بدون تو بچه رو م
  شیدلدار  ؟دانستم چه کنم   یآشپزخانه را ترک کرد و به اتاق رفت ودر را هم بست نم

رفت   ینم  نیی پا می از گلو یز یرا جمع کردم چ زی بدهم کنارش بروم ؟ نروم ؟ چه کنم ؟ م
زد اما دو سه ساعت بعد   یهق هق غزل جگرم را آتش م ی نشستم صدا ونی تلوز  ی روبه رو

  گر ی تخت نشسته بود د ی وارد اتاق شدم رو اط یآرام و با احت امدین ییصدا  گری آرام گرفت ود
؟ آرام سرش را تکان داد  یزندگ  ی: خوب دمیلبخند زد : پرس دیمرا که د ختیر ینماشک 
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! تو   وونهی حال بدت شدم با لبخند گفت: د نیباعث ا دی کنارش نشستم  و گفتم : ببخش
احمقانه   شنهادیاون چه پ میباور کن دست خودم نبود اما خب، خودمون  یمنو ببخش د یبا
نباشه اون که بچه ست بعد   یچ ی خوام ه یم ینباشخوام تو  یبود ؟ من بچه رو با تو م ی ا

زد؟   یچرا دلم شور م  گمی گاه کرد و گفت م هیو دستش را عقب تر از خودش تک د یبلند خند 
؟   هی! بچه چ می دار یاالن چه آرامش نیبب ره ی هم نبود اصال بهتر ، بچه دستو پا گ راهیپس ب

  دی شه با یتازه بزرگ م نهک  یم هیزنه شبها گر  ی ونگ م شهی م ضیهمه اش دردسر ! مر 
  گهیاصال د  یمراقب بحرانها باش دی شه با ینو جوون م ی حرص درس خوندنش رو بخور

  کی .  شهیحق با تو بود بچه مخِل آسا  نم یب یکنم م یاالن که فکر م میست یواسه خودمون ن
وقت   چیخوبه عاشقانه هامون ه ینجوریانداخت و ادامه داد : اصال ا یک یآن    ی را رو شیپا

ها را   نی آرامش من ا  ی و برا  ستی حرفها  حرف دلش ن نیم ا دانست  یشه . م  یتموم نم
به هر حال    دمیترس یتوانستم بکنم ؟ راستش تِه دلم م یاما چاره چه بود ؟ چه م دیگو  یم

درست بود که عاشقانه دوستم داشت اما عالقه اش را به بچه که  نیبود ؛ ا  زادیاو هم آدم
از ترس نازا بودن   ییدانستم چه شب ها و روزها یفقط من م نمتوانستم انکار ک  ینم
به   دی بود مشکل از من است شا دهیآشوب شده بود و حاال ..... حاال که فهم شی برا

گفتم؟   یرا م  قتیکردم؟ حق ی م دی شد چه با یم  نینچنیزد ؟ اگر ا  یعشقمان پشت پا م 
ن خودم را قدر دانش دانستم و  یگرفتم . بنابرا  ی جوانب را در نظر م  ی همه  دی نه من با
 ینم حیافتادم و تشکر کردم که بچه را به من ترج ش یکردم به پا  نیرا تحس شی شعور باال
 .اوردمین انی به م یحرف ییاز جدا گری دهد و د

 

 : غزل 

 

کردم انگار  یکه فکرش را هم نم یشده بود اما به شکل  تیواقعبه  لیتبد  م یترس ها  تمام
پژمان اصل ماجرا   ی. وقتمیابهت ترس را دارد که با آن رو به رو نشده ا یترس فقط تا وقت

از   یاما قطعا هر حرکت رمیبروز احساساتم را بگ ی کردم جلو یسع یلی گفت اول خ می را برا
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کردم اما نشد نتوانستم کاخ   ی تواند باشد خود را کنترل م یهم نم  ری ذدل نباشد باور پ
پژمان که گذاشتم نتوانستم خودخواه   ی بود اما خودم را جا ختهیفرو ر  کبارهیبه   می آرزوها

  نی ا ایاست   نگونهیا زادی دانم خصلت آدم یادامه دهم نم یسوگوار نی باشم نتوانستم به ا
غصه  ی کردم و ادامه   یم یراض  زین ط یشرا   نیدترفقط مختص من است که خود را در ب

 دانستم  *   ی نم زیخوردن را جا

که انسان را مغلوب کند   کندی دارد اصال انگار جان م یسخت  تی به حد کفا  شیو اجزا ایدن
  ی گرفتم برا می آن تصم کی و من     یشیو گنجا تی ، به ظرف یقیحال هر کس را به طر

وقت نخواهم داشتش   چیدانستم که ه یبود و حاال م  یاتیمهم و ح  م ی که آنقدر برا یزیچ
من   نکهی دهم و خوشحال باشم  مگر نه ا ت یکه دارم رضا هناراحت نباشم و به آنچ گرید

محکم باشم نکند دلش غصه دار  شود    دی پژمان را داشتم که عاشقانه دوستم داشت پس با
خوشبخت   یمن در زندگ  . شمیندیام بود ن یقلب ی که خواسته  یزیبه چ گریکردم د یسع

گفتن و   ی حرف برا شهیهم ممرد  نیداشت ؟ ا  یتی حرف مردم چه اهم  گریبودم ؛ نبودم؟ د 
کنم؟    یم ریابرها س ی نبود که من کنار پژمان رو نی دل سوزاندن دارند مهم ا ی بهانه برا

  ینم دایوار کننده پ  دیام ی نقطه  ک ی  ی را بگرد شانیزندگ  ی که سر تا پا یکاریحرف مردم ب
  نی ا به گریضجه نزدم د گرینکردم د هیگر گریتوانست داشته باشد؟ د  ی م یتیچه اهم یکن

شود؟ آنقدر با خودم حرف زدم و به خودم   یآخرش چه م  یتکرار ی روزها نی فکر نکردم که ا
؛  ی وحشت است که با  آن رو به رو نشده ا یدادم تا آرام شدم   وحشت تا وقت یدلدار

  یکیکه در تار ی، کم یکیشود . مثل تار یم ی و عاد  زدی ر یترسش م ی به رو که شدرو
ها را به   نی ا ی چند بار همه  یشود . روز   یروشن م  یبا نور کم جان زیکم کم همه چ ی ماند

  ی برا ی دانم چرا تالش یزدم  .نم یمدت کمتر با پژمان حرف م نیگفتم و در ا یخودم م
در  یبود که منشا آرامش هر انسان دهی رس جهینت نیاو هم به ا  دی کرد شا یام نم یدلدار

شود هر چند سخت اما به هر حال خود را   یوجود خود اوست و تا خودش نخواهد آرام نم
که مسئول بر هم زدن آرامش در درونم  ی موجود  یوجود هر از چند گاه ن یقانع کردم با ا

 ی شد و من مجبور بودم دوباره همه  یآور م ادیاست دوباره عشق و عالقه ام را به بچه 
 کنم.  هیحرف ها را با دلم واگو  نیا
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داغ در   ی چا  یبعد از ظهر زمستان کی بهتر شده .  ی لی روز بعد احساس کردم حالم خ چند
رفته   ادمیقولت  یبردم : خب آقا پژمان فکر نکن ش یو برا   ختمیفنجان مخصوص پژمان ر

  زیخ میسرش بود و به سقف زل زده بود ن ی دستش رو کی بود و  دهیپژمان که دراز کش
 ی چا ینیس  دی ابرو و دست منظورم را پرس ی و با اشاره  دی شد و لبخندش را به صورتم پاش

از جا بلند شد و   م؟ی ! فردا برگهی! تاالر د ایرا به طرفش سراندم و گفتم : فراموشکار شد  
به دردت   شتریب یگم اگه درست رو بخون یهنوزم م یندارم ول یمن حرفنشست : باشه ،  

مخم . پژمان فنجان   ی رفته تو یدجورکار کردن ب ی خوره . من: باشه ، اونم به چشم ول یم
! دستو پنجه که   ییخوشرنگ و بو  ی و گفت : اووووم عجب چا دیرا برداشت بو کش شیجا

چسبه نگاه   یغزل خانوم نم ی چاقدر  ایدن  ی جا چیه ییچا  چی طالست ! ه ستین
اش گفت: شعر و غزل قند و عسل .   یشگیمهربانش را به چشمانم دوخت و با لبخند هم

،  ایدن ی ها  ی چا ی ، مثل همه   یداد ؛ معمول یم ی چا ی ؛ بو دمیرا برداشتم و بو کش م یچا
باور   ن ی پژمان مرا هم به ا  ی ها فیخانه ها ، اما تعر  ی بعد از ظهر همه  ی ها ی مثل چا

،   نمی: بب  دی . قند را در دهان گذاشت و پرس ستی گر ی د زیرسانده بود که دستو پنجه ام چ
رو دوست دارم .  ییرا یپذ یدونم ول  ی؟ من: نم یبشکدوم قسمتش مشغول  ی خوا یم

م  دون یپژمان م  نی ..... کالفه شدم : ببیعنی؟  یمهماندار باش  ی خوا  یم یعنیپژمان: نه،  
تاالر شاده مخصوصا واسه   طیبذار تجربه کنم مح یول یکن ی فکر م یبه چ یدار

.....  می فردا بر ایتو ب ال حا ستینگاه کن . بعدم هر روز که ن گرشید ی مهماندارش به جنبه ها
. واقعا    دمی را از لبخند جمع شده اش فهم نینگفت ا یزیچ گریپژمان هم کالفه شد و د

شادش؟   ط ی داشتم ؟ به خاطر کمک به پژمان؟ مح اقیکار در آن تاالر اشت ی برا نقدریچرا ا
فکر کار   دمرا به مدرسه نبرده بو یاگر آن روز مژگان و مرتض دی اصال شا ال؟یفرار از فکرو خ

 کرد .  ی ام هم خطور نم لهی کردن در تاالر به مخ

                    *** 

  یغلط زدم و سع میبودم سر جا  دهیازه خواباز اند شی آغاز شده بود انگار ب یگرید صبح
از جا بلند شدم و رفتم   زیخک ی بود . با   کی ؛ هوا تار نمیرا بب رون ی کردم  پرده را کنار بزنم و ب

با خودم زمزمه کردم : اگه  یپشت پنجره و پرده را کنار زدم آسمان گرفته بود گرفته و ابر 
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برف را   زیر ی شد . خوب که دقت کردم دانه ها  ی م دهی آسمان د یحتما سرخ  ودشب ب
شانه زدم و با    می رفتم موها نهیخودم را چالندم و به سمت آ  دی دو وستم ی پ ری نشاط ز دمید
به ساعت   یدنبال پژمان گشتم نبود نگاه رونیکش شکل گوجه بستم و از اتاق زدم ب کی

هر حال پژمان رفته بود   ساعت بخوابم به نیتا ا  داشتبود تعجب کردم سابقه ن ۹انداختم  
  یچمدان ادمیزدم   یخوردم و در خانه چرخ ی را شستم و مختصر صبحانه ا م ی. دست و رو 

داخلش بود ؛ گذاشته   می ها  یادگاریکه  یجواد آورده بودم چمدان ی افتادم که از خانه 
را دوست داشتم از   هو بازش کردم هر چ دمیکش رونیتخت با هن وهن ب ریبودمش ز 

هنوز   دمشییبافته بود بو می برا زیکه عز  یچمدان گذاشته بودم دستکش نیون ا در یبچگ
سه   اتیادب  ی ام . کش و گل سر کتاب ها ی داد . چند عدد لباس نو زاد یاو را م ی هم بو

دانستم   یاما من خوب م  گریخنزر و پنزر د  یو کل ی عطر خال ی  شهی، ش رستان یسال آخر دب
دفتر خاطرات   نیشد به ا  یخواستم . نم  یسراغ چمدان آمده ام دفترم را م یتین هبه چ

  یدفتر م نیکردم در ا یرا شکر م یزی هر چ یدفتر شکرانه بود از کودک  هیشب  شتریگفت ب
که   یناسپاس باشه واسه هر نعمت دی گفت: آدم نبا ی داده بود م ادمی  زی را عز نی نوشتم . ا

کنه نعمت بوده اما   یکه خودش فکر م ییزایواسه چ یحت نهشکر ک  دی ده با یخدا بهش م
شکر کرد واسه   دیهست که با یندادن خدا هم حکمت ی تو یکرده حت غیخدا ازش در

  شهیبره که خدا هم ادشی  دیگفت به داده و ندادت شکر آدم نبا یم شهیبود که هم نیهم
  یدر عالم بچگ من ده و  یو اون نم  ی خوا یرو ازش م یزی چ یوقت  یهواش رو داره حت

بودمش   ده یکش رونیکردم امروز اما ب یم ادداشتی برداشتم و شکرانه ها را درونش   ی دفتر
شکر که مشکل بچه دارنشدنمان از    ایرا هم اضافه کنم : خدا نیا  گرید  ی که کنار شکرانه ها

کرد  یپژمان بروم هر چقدر هم که او اصرار م یشدم از زندگ   یآن وقت مجبور م ستیمن ن
توانستم تحمل کنم خانواده   یتوانستم بمانم من پژمان را عاشقانه دوست دارم نم یمن

بگردند . شکرم به خاطر   گرید  یدنبال زن ش یاش به خاطر من سرکوفتش کنند و از فردا برا
است که زن صبور تر   نی ا قتیمشکل پژمان نبود که مشکل او مشکل من است ؛ اما حق

سوزد دوستش دارم به  یپژمان نم ی دارد . من دلم برا ق تا آسمان با مرد فر نی است زم
که   نیشود هم یشود که نم ی خاطر خودش ،اصال بچه را به خاطر او دوست دارم حاال نم

دادم اما  یم یدفتر را هم بستم انگار باز هم داشتم به خودم دلدار ستیاو را دارم کاف
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تمام فکرو ذکرم بچه بود .   شی پ تمن نبودم که تا چند وق  نیآرام شده بودم انگار ا بیعج
 .  ستی تخت هل دادم : امروز قطعا روز بهتر ر یاز جا بلند شدم و چمدان را به ز 

 یکه م ینشده مطمئن ری. پژمان: هنوزم د می همان روز با پژمان به طرف تاالر راه افتاد ظهر
دارم.پژماااان؟  پژمان: جانم   ی قلب نانیلبخند جواب دادم : آره اطمبا  ؟یاونجا کار کن ی خوا

  یبگو . من: نه، ولش کن بعدا م یبگ یخواست یم   یولش کن . پژمان : چ یچی ؟ من: ه
 ی حرف زدن ها یخواستم از تلفن ینگفت م یزیچ  گری باال انداخت و د ی ا انهگم . پژمان ش 

دانستم موضوع   یزند اما نم یدانستم با پدرش حرف م یمشکوکش سوال بپرسم م
به   می دیکرد . رس  یم مشیاست اما از من قا ماریبود که مادرش ب  نی. حدسم بر ا  ست یچ

  کی خودش  نی بود و ا کی مان نزد انهبزرگ و مجلل نبود اما خوب بود به خ ادیتاالر ز
و نه چندان چاق   با قامت متوسط ی مرد می رفت ت ی ر یشد به دفتر مد   یحسن محسوب م

و سالم  م ینشسته بود که حدس زدم آقا تورج باشد دوست جواد . جلو رفت ز یپشت م
عبوس که   ی   افهیکرد و من هم خودم را . آقا تورج با آن ق یو پژمان خودش را معرف میداد

زد   یمثال لبخند م دی به لبانش داد شا یبه زور کش دهیسال هاست لبخند را به خود ند  انگار
ت: غزل خانوم خواهر آقا جواد؟ جواب دادم : بله . آقا تورج: جواد جان در مورد شما  . گف

که دوست دارم قسمت مهماندار کار کنم که او هم  . به اوگفتم  داریصحبت کردن مشتاق د
داشتند کارم را شروع   یقبول کرد . قرار شد پس فردا که مراسم عروس  تستبعد از گرفتن 

 کنم . 

تلفن همراه نداشت و   یبود در ِآن زمان هر کس دهی تلفن همراه خر یگوش  یبه تازگ  پژمان
شاممان نشسته بودم که  ی دو نفره  ی بار سر سفره  کی بود .  ی تازه ا ز ی من چ ی حداقل برا

خانوم   ؟یرا برداشت : سالم آقا جون خوب  یتلفنش زنگ خورد از جا بلند شد و رفت و گوش
رو نگه دار و از آشپزخانه به   یلحظه گوش هیجون خوبه؟ اوضاع رو به راهه؟ باشه باشه 

وقت بود که پژمان مشکوک شده بود . طبق  یلیحرکت کرد. کنجکاو شدم خ اط یسمت ح
بود و   اط یبا من رشد کرده بود پشت سرش رفتم . پژمان در ح یکه از بچگ یعادت زشت

اما خوب   دم یشن یرا واضح نم  شیا . صد ستادمیا ند یکه مرا نب یمن پشت در راهرو و طور
نکن من که نمردم  هیگفت: باشه آقا جون گر  ی که م دمیکردم شن ز یرا ت م یکه گوش ها 
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مقدار پس   هیفهمن من  یبه بعدشم نم  نیاز ا دن ی نفهم یزیتا حاال چ هیخانوم جونو بق
اگر   زهدونه تا  ینم یزیاز غزل راحت باشه هنوز چ التیفرستم برات . نه خ یانداز دارم م

خودش نگه داره . باشه   شیراز رو پ نی ست که اعتراض نکنه و ا ده یهم بدونه اونقدر فهم
خودم را جمع و جور   عیراحت . قربونت برم خداحافظ . و قطع کرد من سر  التیآقاجون خ
تمام وجودم را عالمت سوال   که یخودم را به آشپزخانه رساندم در حال ز یخ کی کردم و با 

وارد شد .   دی مال یرا به هم م ش یکه از سرما دست ها یپژمان در حال وددر بر گرفته ب
 یچشم  ری که چقدر سرده . ز ی نشست . وا شی و سر جا دیاش را عقب کش یصندل

  نیاما مگر ا  می نگو یزینگاهش کردم : آقا جون بود؟  پژمان: آره ، سالم رسوند . خواستم چ
؟ سالم رسوند؟   نی فقط هم  اشت؟گذ یداشت م رشی نقطه ز کیسر ِگرد که   ی ها اژد

  ی بشقاب گذاشت . سع ی را که گرفته بود رو یینان و کوکو ی لبخند پژمان جمع شد و لقمه 
رو از من   یزیچ یکنم دار یشده پژمان ؟ احساس م  یزی کردم به خودم مسلط باشم: چ

  مافتاد یناش  ی عجب دروغگو  ری مثال؟ در دل گفتم گ یز ی! پژمان : نه، چه چیکن یم یمخف
  هی نینپرس که مجبور شم دروغ بگم بهت . اصال ا یزیغزل چ نیادامه داد : بب ی. با کالفگ

 :  یگ ینم شهی رازه مگه خودت هم

 تلخ بود   ینهان دار  و  خموش ور خموش راز

 جگر سوزه بود باز جگر سازه شود   آنچه

گم و موالنا    یزدم و گفتم: اوال که من نم ی کرد خوشم آمد لبخند یشعر حفظ م  نکهیا از
نکن من   تی ؟ سوما اصال خودت رو اذ  م ی؛ دار می از هم ندار یپنهون زیگه . دوما ما که چ یم

عالمت سوال به چشمانش کوچ   ی . اژدها دی خبر دارم . ترس به چشمانش دو زیاز همه چ
  هیدونم عادت بد یانداختم م ری سر به ز ؟یدون ی؟ از کجا م  یدون یم :  دی کرده بود . پرس

و سر   رهیگ  یگوش هام از مغزم دستور نم یبا من بزرگ شده در مواقع ضرور یاز بچگ یول
خب؟   ؟ی من و آقا جون گوش داد ی شه . شل شد و لبخندش محو : به مکالمه  یخود م

  یبارم وقت  هیقبال هم گوش داده بودم .  االن قط انداختم : آره البته نه ف ریدوباره سر به ز 
کشش   گری د ستیاوضاع رو به راه ن دمی! پژمان: َبه َبه چشمم روشن ! د  می خونشون بود

ندارم.   ی مشکل یکنیکه به آقا جون م ییپژمان،  من اصال با کمک ها  نیندادم . گفتم: بب
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واسه همه هست ؛   گهید هی ضیمر ؟یکن یم مشیکه چرا از من قا نهیفقط  مشکل من ا
ام که اجازه   یحد آدم منفور  نیمن در ا ی حالش بده فکر کرد نقدریحاالم که خانوم جون ا

  گهیرم تاالر ؟ هر چند االن د یم  یمن برا چ ی ؟  اصال فکر کرد یندم تو  به  پدرت کمک کن
  مکمک به تو اونجا رو انتخاب کرد تیرم . اولش به ن یشادشه که م طی به خاطر مح  شتریب

که اصال به   ست یدونم در آمدم  اونقدر ن یم ارهیروت فشار ب یمال ی  هی خواستم قض ی؛ نم
تپه اون   یتو م  ی دلم برا نقدری داره . حاال  من ا  یرو که بر م  کیبار کوچ هی یول  ادیچشم ب

  ی خم شد و تکه ا زیم ی رو ی. کم یکن یم یکه تو با من قائم موشک باز ستیوقت روا ن
  یگ یسر ِگرد از چشمانش رفته بود: آره تو راست م ی گذاشت . اژدها  نشکوکو را در دها

شعر و   یدار  یدونم که تو چه ذات پاک یرو هم م نیکنم ا  یرو از تو مخف یز یچ دی من نبا
  نییسرم را پا ؟یکار کن یتو به خاطر من رفت  نم یصبر کن بب ......یغزل قند و عسل . ول 

. پژمان: اما من اصال   نهیا شیاصل  لیدل یول  ستین  هانداختم : حاال همش به خاطر تو ک 
 یمن: خانوم جون مثل مادر خودمه من اصال نم ارهیبه تو فشار ب ه یقض  نیخوام ا ینم

معلوم بود   دی کش ی رو به جون بخره ! پژمان پوف بلند یضیخوام واسه خاطر پول زجر مر 
دونم . پژمان:   ی. من: م ستین یاصال کار درست ستادن ی : غزل خانوم گوش اکالفه است 

  زیاز همه چ ی دیحاال که فهم یتو شوهرم  یدونم . ول ی. من: اونم م نطوریتجسس هم هم
را جمع کنم که با دست   زینکن . از جا بلند شدم خواستم م تیخودت رو اذ  گهیخبر دارم د

  نم یاشاره کرد که بنش

  دی بهت بگم که نبا یزیچ هیخوام  یشروع کرد: م نطور یباال انداختم و نشستم . ا ی شانه ا 
خودمون   نی ب ی قول بد دیبا  ی. ول یرو خراب کن زی ترسم همه چ یاگه نگم م  یبگم ول

. پژمان انگشتان دو   و مشتاقانه چشم به دهانش دوختم  دمیخودم را جلو کش یبمونه کم
خانوم جون   ی ضیاصال مر هی، قض نی گذاشت : بب زی م ی دستش را در هم گره کرد و رو

  شیسال پ یلیشد . ادامه داد: خ شتری. تعجبم ب ستی ن ضی اون اصال مر یعنی .  ستین
مرد    یاطیخونه بوده . صاحب اون خ اط یخ  هیکرد  شاگرد   یکار م لیاردب ی پدرم تو

  ی سر باز  نکهیاز ا  دکردو پدر من هم بع یم یاطیعشق و عالقه خ ی بود که از رو   یمتمول
شه   یآشنا م یمحسن یشه و با  حاج یگذرونه همونجا موندگار م  یاش رو اونجا م

  هی یمحسن  یرو نداشته ؛ حاج ییاونجام که جا رهی بگ ادی یاطیمونه تا خ یم ششیوپ
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شه خونه اش هم محل   یاونجا هم م یعنیده  یهمون مغازه بهش م  ی تو کیکوچ ی جا
  ی بره تو  یاونو م یمحسن یکنه و حاج یکارش رو جلب م احباعتماد ص نکهیکارش تا ا

شه   یخوشحال م هیقض نیده . آقا جون از ا یاتاق م هیدرندشتش و اونجا بهش   ی خونه 
  یم ادی یاط یخ یمحسن یداده و هم از حاج یحاج خانوم رو انجام م  دی خر ی . هم کارها
ازدواج کرده بودن  .   شونو خانومش سه تا دختر داشتن که دو تا  یمحسن یگرفته حاج

 یبود هم تفکراتش ربط بایز ی لیفرق داشت هم خ  یلیخ گهید ی دختر آخر اما با اون دوتا
خوندن و    یکه دخترا به زور درس م ی دوره ا ی اون دوره و زمونه نداشت . تو ی به دخترا

گرفتن . ماه طلعت   یرو م  ییوندن داشتن به زور مدرک ابتدادرس خ ی اگر هم اجازه 
دانشگاه کوک کرده بود اونم نه شهر خودشون ،   ی پلمش رو گرفته بودو حاال سازش رو برا ید

شد   ینم یبود که پدرش راض  ی عیو طب ینه کشور خودمون . خارج از کشور! فقط هم نقاش
داشتن و    یخوب یبود که مثل خودشون وضع مال ی عیخب طب ومدی ی. خواستگار هم که م 

گذاشتن و با ماه طلعت و    یم شی پا پ یباشه . وقت هتوقع داشتن عروسشون سر به را 
. گفتم که   دنیبخش یخانواده رو به لقاش م نی وصلت با ا ی شدن عطا ی افکارش آشنا م

هم که    هر بار ومدی  یبود . خب ، پدر من هم از اون خوشش م بایز  یلیماه طلعت خ
بار   نیکه نکنه ا دهیلرز  یشه دست و دل آقا جونم م  یم دای ماه طلعت پ ی برا یخواستگار

عالقه رو به   نی کرده ا یجرات نم یخونه ببرن . اما از طرف نیآخر باشه و ماه طلعت رو از ا 
هم   یاطیخوش نشون نده و از خونه و خ ی رو یمحسن یحاج دهی ترس  یچون م ارهی زبون ب

 یاطیره خ یداره و همچنان م یدلش نگه م ی عالقه رو تو  نی ا نیهم ی راکنه ب  رونشیب
سرش   ی هم که باال  یخونه هم  کمک حال حاج خانوم و سقف ی وردست حاج آقا  و تو

شه   یم یکه معلوم نبود سرانجامش چ یبوده واصال  خوش نداشته به خاطر عشق 
 رو از دست بده .  ششی آسا

چند دست کت و شلوار   یحت  رهیگ  یم ادیرو  یاطیخ بایگذره و آقا جونم تقر  یسال م  کی
بودن . ماه طلعت   یدوخته بوده و اونام راض یمحسن یحاج یمی قد ی ها  یمشتر ی هم برا

 ره. یم ینقاش  ی کنه و همون جا کالس ها یم رونی هم به ظاهر فکر خارج رفتن رو از سر ب
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  ییبزرگشون مشغول جابه جا اط یح ن یزم ری ز ی ن توروز زمستو هیکرد  ی م فی جونم تعر آقا
اول   نییپا  ادی  یاز پله ها م یک ی  دمیبودم که  حاج خانوم انداخته بود؛ د  یترش ی خمره ها

ماه طلعته دستو پام رو گم کردم و به تته   دمیفکر کردم حاج خانومه ؛ سر که برگردوندم د
کار   نیندارم .اصال ا اجیممنون به کمک احت یلی..... سالم ... خانوم  نه خ پته افتادم : َس 

  یشد و ب ک ینزد  ی. ماه طلعت کم ومدمی کمک ن ی من برا ی! ماه طلعت: ول ستیشما ن
 .......   یدون ی... خب..... مآقا جون: خب  .. ؟یکن یتو چرا ازدواج نم  نمی: بب د یمقدمه پرس

  گهید نکهیرو به عالمت ا گرشیدستش به پشت بود  دست د کیکه   یطلعت در حال ماه
  شیپ د ی دونم شا یو م ستیدونم عرف ن یباال آورد و گفت: م ی خواد ادامه بد  ینم

من حاضرم   ی سر ندار ریرو ز یاما اومدم بگم اگر کس یخودت هزار فکر جور و ناجور کن
  یبگه اما ماه طلعت بدون معطل یمونده بود که چ ج باهات ازدواج کنم . آقاجون هاج و وا

  دای نداره تازه از خداشم هست ؛ جد یراحت اون مشکل التیگفت: اگه مشکلت پدرمه خ
و پارسا بودن توست . آقاجون باز اومد    یحرف ، حرف چشم پاک نی ما مهم تر ی خونه  ی تو
بعد از عقد   نکهی؛ اونم ا دارمشرط  هیاه طلعت اجازه نداد و ادامه داد : فقط  بگه اما م یزیچ
  یزیگم  ؛ فرانسه . باز هم اجازه نداد آقاجون چ یکه من م یاون کشور ی ایبا من ب د یبا

دم اونقدر به خودش مغرور و از   یم ادتیبگه ادامه داد : نگران نباش خودم زبانشون رو  
گفته بود   دامهفکر کردن هم به اون نداد و در ا ی اجازه  یه حتجواب آقاجون مطمئن بود ک 

  دایرو هم خودت پ شیبذار چه جور انیرو با پدرم در م هیقض ی حجره ، ا ی: االن که رفت
  یرو م نای و فقط منتظر در خواست توست . ماه طلعت ا هیباشه پدرم راض ادتیکن . فقط  

از طرف آقاجون بمونه همون جور که پله ها رو اومده بود   یمنتظر حرف نکهیگه و بدون ا 
شوکه شده بودم که  یکرد : به قدر یم فیجور هم رفت باال . آقا جون تعر  همون نییپا

  یتونستم تکون بخورم . از خوشحال یداره نم شهی ر  نیزم ی که تو یمثل درخت قهیچند دق
ال خود به خود جور شده بود ماه  بود حا شیقلب ی رو که آرزو  یزیکنه چ  کاریدونست چ ینم

شه  یتموم م  نی زم ریز ی کارا  یسراغش وقت ودخودش اومده ب  ی طلعت خودش با پا 
خواسته اش رو   یو مشقت  ی. بماند که با چه سخت رهی گ یم شیآقاجون راه حجره رو پ

 ره یم  شی ماه طلعت پ ی طبق گفته  زیکنه اما همه چ یمطرح م
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  هی. فقط بق ره ی پذ یکشه و خواسته اش رو م یآقا جون رو در آغوش م  یمحسن یحاج
از  ی نقشه   نا یا ی دونسته که همه  یماه طلعت اما نم رفتنیکنه به پذ  یماجرا رو واگذار م

  رشیره و پدر و مادر پ یآقا جون م نکهیدختر خودش بوده . خالصه ا ی شده  نی تع شیپ
زن و   نایکنه و ا یدخترش برگزار م ی برا یبا شکوهمراسم   یسنمح یو حاج لیاردب ارهیرو م

شه    یماه طلعت و آقاجون م ی بزرگ و مجلل اون خونه برا  ی از اتاقها یک یشن .  یشوهر م
 یاطیخ  ی . تو نمیزم ی کره  ی مرد رو  نیکردم خوشبخت تر  یگفت : فکر م ی. آقا جونم م

  ادِ ی ی بودن شبها هم ماه طلعت زبون فرانسو یها راض  یکرده بودو مشتر شرفتیهم پ
گرفت ؛ ماه طلعت   ادیماه که آقا جون زبان فرانسه رو   شی داد باالخره بعد از ش یآقاجون م

  یلیشدن که خودش خ یم یحاج آقا و حاج خانوم راض  دیساز رفتن رو کوک کرد و حاال با 
به آدم    رودخترش  دیکه ددادن و حاج آقا  تیبرد اما خب باالخره او نام رضا یزمان م

و   نیخوش باش ن یگفت هر جا که هست یراحت بودو م الشیسپرده خ  یخوب و مومن
آدم    هیماه طلعت  سیپار ی گفت: تو   یخالصه او نام بار سفر بستن و رفتن . آقا جون م

نبود   یفدات شم ها خبر  زمیاز اون عز گهینبود د یاز اون عشق و عالقه خبر  گهیشد د گهید
. کم کم   ییمختلف ؛ من بودمو غربت و تنها ی ها  شگاهیو نما  ها یت بودو گالر ماه طلع 

 ی ا هی به آرزوهاش برسه . درسته سرما نکهیا ی خواست برا  یماه طلعت منو م دمیفهم
  نکهیا ی خواست برا یکرد اما منو م یم تمیحما ینداشتم و درسته همه جوره از لحاظ مال 

خودم بدجور سوخت   ی دلم برا کنهن  یراحت بفرستدش اونور و مانع تراش ال یپدرش با خ
کردن   یحاج خانوم که فکر م ی حاج آقا برا ی ماه طلعت شده بودم برا  ی  چهیباز نطوریکه ا

دخرا فرق داره   ی  هیدختر با بق نیگفت ا  یم شهیهم  یمحسن یدخترشون خوشبخته حاج
 کهحق داشت بارها و بارها ازش خواستم  که دم ی د یحاال م یکردم ول یاما من باور نم

  یسال ها سخت نجامیاالن ا نکهیا ی گفت برا یبده اما قبول نکرد م   یدلش رو به زندگ 
و بهتره   میکن یبا هم زندگ  میتون  یباالخره هم حرف دلش رو به زبون آورد : ما نم دمیکش

کنم اگر هم نه   یبمون من کمکت م سی پار ی جا تو نیهم یاگه خواست م یاز هم جدا بش
گفت همون جور که  یآقا جون رو پس زده بود . آقا جون م یتراح  نی که برگرد . به هم

پرده طردم کرد   یو ب  عیبشم همون جور هم سر شی پرده ازم خواست وارد زندگ  یو ب  عیسر
آقا  بود؟ که البته  یچ دیکش شی حرف طالق رو پ یناگهان نکهیا لیدل دمی فهم  یفقط نم
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  ی عجله برا نهمهیواسه ا لشیل د دمیهمه سال فهم  نیکرد:بعد از ا  یم ف یجون خودش تعر 
من خبر    یوجود فائزه بود . ماه طلعت بار دار بود ول لشیبود . وجود فائزه ، دل یطالق چ

دونست دست و   یاز من جدا شد چون م شی کردن باردار می نداشتم با دوزو کلک و قا
 شم اصال از اول هم قصد موندن نداشت .   یم ریپاگ

  یاش ؟ جدا شدن؟ فائزه چ هی پژمان گوش سپرده بودم : خب بق ی دهان باز به حرف ها با
  گهیادامه داد: خب ، آقاجون از وجود فائزه خبر نداشت د دیرا که د  اقمیشد؟ پژمان اشت

طلعت که به  ماه یینتونست تحمل کنه و از هم جدا شدن بعد از جدا نیاز ا  شتریب
به وطن بر نگشت و همون جا موند حاال انگار عذاب   توق   چیبود ه  دهیخواسته اش رس

  چیعمرش کفاف نده و فائزه ه دی که شد ترس ضیداره . مر  یوجدان دست از سرش بر نم
فائزه گفت تا   ی ماجرا رو برا ی پارسال همه  نیوقت از وجود پدرش با خبر نشه واسه هم

حاال مشکل کجاست؟   ،: خب دمی . پرس نهیهمه سال پدرش رو بب ن ی اون بتونه بعد از ا
  د یکش شیبه بدنش داد و انگشتان دست چپش را با حرص داخل موها  یپژمان کشو قوس
ماجراها خبر نداره . من:    ن یکدوم از ا چیکه خانوم جون از ه نجاستیو گفت: مشکل ا 

نگفته ؟ پژمان: نه   یزی آقاجون در مورد ازدواج اولش با ماه طلعت به خانوم جون چ یعنی
  یوقت یمحسن ی. حاج لیگرده اردب  ی؛ بعد از جدا شدنش از ماه طلعت برم فته، نگ گهید
. آقا   ادی  یبراش بر نم یکار ی کنه و از دست کس  یکرده سکته م کاریفهمه دخترش چ  یم

 ی گرفته بود و برا  ادیرو خوب  یاطیخ گهیگاهش حاال د گرده به زاد یجونم هم بر م
زنه  یازدواج رو م دی بوده ق دهی ترس یپا استاد شده بود آقا جون هم که حساب هیخودش 

فرسته  حدود دو  یم یمحسن یکنه و دعاش رو به روح حاج یباز م یاطیخ ی مغازه  هی
رن و پدرم  یماه به رحمت خدا م  ۴ ی سال بعد از اونم ننه جون و آقا بزرگ به فاصله 

از    یزیخب چ ماکنن ا یشه دو سه سال بعد هم با خانوم جون ازدواج م یتنها م یحساب
خواست هر   یدونم چرا اما انگار دلش م یگه  . نم  ی اون ازدواج نا موفق به خانوم جون نم

 طره از اون موقع داشته پاک بشه خا یچ

رفت باال و گفتم : اما خانوم جون حقش   میابرو ها  اریاخت یو ب دمیخودم را جلو کش یکم
داد و گفت: آره   یبوده که بدونه ؛ به نظرت آقا جون اشتباه نکرده ؟ پژمان گردنش را مالش
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  یاه طلعت خبراز م یروز هیکرد که  یوقت فکرش رو هم نم چی ه دیحق با توست اما شا 
داشته باشه اونم   ی کرد که از ماه طلعت بچه ا یاش هم خطور نم  لهی بشنوه . اصال به مخ

 که از پروانه بزرگتره .   یدختر

  یسال زندگ  ۴۰کالفه شده بود . البته حق هم داشت . بعد از   یلیخ دی فهم  یجون وقت آقا
مغازه مشغول   ی قا جون توروز که آ هیبگه؟! فکرش رو بکن  یبه خانوم جون چ دی حاال با

رو بر   یخوره گوش یهاش بوده تلفن مغازه اش زنگ م یاز مشتر یکی  ی دوختن شلوار برا
خواد .آقا جونم هم هر   یاز آقا جونم وقت مالقات م هیاونور خط با گر  یداره خانوم یم

شه و   یگه : پشت تلفن نم   یداره خانومه م کاری و چ هیپرسه که اون خانوم ک  یچقدر م
فهمه که اون خانوم   یذارن اونجا آقا جونم م  یکافه قرار م هیتو  ی وقت  متونینیبب د یبا

  یسال برگشته . آقا جون م  ۴۵همون فائزه ست دختر خودش و ماه طلعت که بعد از  
استم  اصال امکان نداشت ماه طلعت اصال بار دار نبود . از فائزه خو نیکردم ا یگفت: باور نم

هتل اقامت داشتن  .    هیهفته بود که برگشته بودن و تو  هی.   نمیمنو ببره ماه طلعت رو بب
  نی و فرتوت، با آخر ر یزن پ ه یماه طلعت نبود  گهی . اما اون د دمیرفتم و ماه طلعت رو د

  یم لچریو  ی تا آسمون فرق کرده بود که حاال رو نی ذهنم داشتم زم ی که ازش تو  یری تصو
خواب خوفناک بود . در رو که باز کردم  هیبرام مثل   زیشد همه چ ی باورم نمنشست . اصال 

  ن که اومدم برگردم اما همون ز   ی؛ خشکم زد . خواستم از همون راه دمی و ماه طلعت رو د
گفت:    نمیگفت ماه طلعته مانع شد و صدام زد و ازم خواست بش یفرتوت که دخترش م 

تونه به آرزو   یشه و اون نم یکشدار م  هیدونسته که اگه من بفهمم که اون بارداره قض یم
همه   نی حاال بعد از ا دمیفائزه رو از من پنهان کرده . پرس ن یهاش برسه و به خاطر هم

فقط حاللم کن . از اون همه مال و    یچیهو گفت :  دی نال طلعت ؟ماهیکه چ ی سال اومد
کنه اما  یازدواج م یجوون ی سال ها ی برام نمونده بود فائزه هم تو یچی ه ییبا یمکنت و  ز

اون   ی کرد تو یم ف یکنه . آقا جون تعر یو رهاش م ادی یشوهرش نامرد از آب در م
خودم فکر   شیاومد پ شیبرامون پ هک  یمالقات ماه طلعت گفت : بعد از اون همه گرفتار

نمونده و فائزه تنهاست و   یاز عمرم باق  ی  زیچ نکه یآه تو پشتمون  باشه  و ا  دی کردم شا
 حقشه که بدونه پدر داره . 
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که   یمیگه نه به خاطر عشق قد  یم  دنشونی شه به آواره د یم یمگه دل آقاجون راض اما
که پدر ماه طلعت در حقم کرد به خاطر   ییها یخوب ی به ماه طلعت داشتم به خاطر همه 

 بِهم داد خودم رو موظف دونستم کمکش کنم . ی پناه یکه تو اوج ب یپناه ی همه 

  یسع نیهم ی تفاوت باشم برا ی آقاجون با من درد دل کرد نتونستم ب ی غزل وقت یدون یم
کمکشون کنم به هر حال فائزه خواهرمه . اما خب آقاجون   ادی  یکه ازم بر م ییکردم تا جا

به   یزیمورد چ ن یدر ا گهیبدونه . تو هم لطف کن و د ی زیخواد خانوم جون چ یفعال نم
کنن   یو خانوم جونه ، شک م نی اونا، منظورم پروانه و پرو ونوقت. چون ا اریخودت ن ی رو

 .  هیدونم عکس العملشون چ ینم گهیبشنو متوجه ، د ریگی. اگه پ

به   یدادم . پژمان با لبخند نگاهم کرد دست هیتک یصندل   یو به پشت دمیرا عقب کش خودم
،   میدار یکه مشکل مال  ی کرد  یبود اگه فکر م نیا  هی، قض ی: آره زندگ  د یپشت گردنش کش

تجربه و  اگه به عنوان  ی. ول یتاالر رفتن رو کنسل کن یتون ی؛ م ستین نطوریبدون که ا
 ندارم یمن حرف ی ادامه بد ی خوا یم دنتو خونه نمون  ی ادیز

 یدون یگاه چانه ام بود : م  هی و دست چپم تک دمی کش یشکلک م زیم  ی دست راست رو با
  یسخت یض یفکر کردم خانوم جون مر ی اوردیکه در م یباشک باز می قا  نی پژمان، اولش با ا

کمک   نیمن متوجه ا ی خوا یکردم نم الیخ یکن یبه پدرت کمک مال دی گرفته و تو با 
دونم با   ی کمکت کنم هر چند خودم خوب م میمستق ریگرفتم غ میکردنها بشم منم تصم

  گهیاالن د یبرات باشم ول یتونم کمک چندان ینم  ادی  یتاالر در م ی که از کار تو یشندر غاز
  الیفکرو خ گه یگرمه و د  یردم ؛ سرم حسابک  دا یدو تا دوست پ یکیاونجا  ستی ن ینجوریا

لبخند زد اما لبخندش از سر   ن. پژما  ستیاصال به خاطر پولش ن گهی بافم . حاال د ینم
به  یرم بخوابم و نگاه یوقته من م  رید یلیبه ساعتش انداخت: خ  ینبود نگاه تیرضا

 دورو برش انداخت. 

  دمیظرفا  بمونه واسه فردا ؛ تو هم بخواب . فهم  نی بذار ا ی گم : اگه تو هم خسته ا یم
  ری. پژمان شب به خ امی  یکنم بعد م یجمع و جور م ستمی دلخور است : نه ، من خسته ن

گذاشتم  به رفتار پژمان    یم نکیشام داخل را س ی که ظرف ها  یگفت و رفت و من در حال
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 یر منصرف کند و حاال که محرف زده بود که مرا از کار در تاال  ههم نی ا  دی: شا  دمی شیاند
  نیکردم ؟! صبح تا شب تنها ، ا یناراحت شده بود اما چه م ستمیمن منصرف بشو ن دید

کم که  هی دادم : حاال ناراحت نشو  یخورد . بعد به پژمان درون ذهنم دلدار یخانه مرا م
 کنم .   یم مدرس ی هم واسه   یفکر هیسر جاش   ادیحالم ب

 

 :  پژمان

 

گفتم   یغزل گفتم اما اگر هم نم ی راز آقا جون را برا نکهیدانم کارم چقدر درست بود ا ینم
  یدلم نم یکه در ذهنش شکل گرفته همه را خبر دار کند از طرف یممکن بود با افکار غلط

خودم گفتم اگر   شی باعث کار کردنش شود پ نیو ا می هست یخواست فکر کند در فشار مال
بودم و او همچنان   دهیچ یکبر  یهمه صغر نیزند اما ا یکار را م دیقرا بفهمد   هیاصل قض

دلخور   نیآمد ناراحتش کنم  بنابر ا  یشده بودم اما دلم نم یبر کارش اصرار داشت . عصبان
  ینبودم اما چه م یداد راض یهم آزارش م  نیهم  دی نشان دادم شا یتوجه  یام را با ب یر

که نقش بر   ییادم تمام روز در خانه تنها، با آرزود  یهم حق را به او م  یشود کرد . از طرف
زمان بدهم تا خودش را  دی با  دی دانم شا یآزار دهنده بود . نم شیآب شده بود قطعا برا

توانستم از اقتدارم  یکاش م ی شدم ا رهیزدم و به سقف خ یغلت  می کند . سر جا دایپ
 ی و شب ها یتاالر کن آن  ر یخواهد خودت را اس یدلم نم می استفاده کنم و محکم بگو

شد دوست نداشتم   یمانع م یزی اما انگار چ نمیشب به انتظارت بنش   ی ها مهیمراسم تا ن
شانه  ی رو یخواستم بار مضاعف یدر دل دارد و نم یدانستم غم بزرگ  یناراحتش کنم م

اون   ی . کار تو  میمستق ریغ  یاعتراض نکن حت گهی . با خودم گفتم : پس دباشم  شیها
افکار بودم که  نیشه . در هم  یباالخره خودش منصرف م  ستی ها هم آسون ن ونقدرتاالر ا
 یمثال خوابم . م یعنیچشمانم را بستم که  عی باز شدن در مرا به خود آورد . سر  ی صدا

  هیسا ینی محال است بتوانم سکوت کنم . سنگ ریگافکار مغشوش و ذهن در   نی دانستم با ا
  شیآرا  زیم یصندل ی و بعد رفت رو ستادیا ی ا قهیسرم حس کردم . دق ی غزل را رو ی 
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را   شیموها ی را باز کرده بود و خرما ش ی. کش موها دمشییپا یم یچشم  رینشست . ز 
زل زده بود لب به سخن   نهی. همانطور که پشتش به من بود و در آ  دیکش یآرام شانه م

تاالر   ی تو  کردنمدونم که از کار  ی. م ی شنو یصدامو م یو دار یداری دونم ب یگشود: م
پوسه صبح تا شب تنها درو  یباش ؛ دلم تو خونه م  یتو رو خدا را ض یول یستین یراض

اون جا   ینداشتم ول یمن تا حاال دوست؛کالفه ام .  ارن یخونه واسم شکلک در م وارید
 یچیاونجام به ه یوقت ینه ، تازه سختم هست ول هیگم کار راحت یکردم . نم دای دوست پ

 یکنه ول  یدونم خوشحالت م یتو سرم هست که م ییفکرا  هی؛ حالم خوبه   نمک  یفکر نم
همش فکر کنم شوهرم   نکهی راحت برم ؛ نه ا الیباشه به وقتش  . فعال بذار برم ؛ بذار با خ 

 .  هیناراض

  یرا م شی حرف ها میکامال باز بود انگار با چشم ها  می چشم ها ند؛یب ی دانستم مرا نم یم
پرت کرد و گردنش را به سمت من کج کرد: بذار فکر کنم سکوت   زیم ی . شانه را رو دمیشن
نشست و   نهیکه راحت شد دوباره رو به آ الشیمکث کرد خ یمت رضاست باشه ؟ اندک عال 

  چیو افسانه ، ه نای: با دو تا از بچه ها دوست شدم . م شی شروع کرد به بافتن موها
سال پشت    هیو   کترهیاز من کوچ یچند سال نایم  ستنیکدومشون هم سن و سال من ن

  ۳۹ ای ۳۸که امسال حتما قبول بشه . افسانه خانومم که  نهیکنکور مونده اما قصدش ا
و افسانه نذاشتن    نایاما م کردمی م ی بیسالشه . اول که وارد اون جمع شده بودم احساس غر

رو گفتم که بگم پس فردا هم مراسم   نایا ی داشته باشه . همه  یحس دووم چندان نیا
 .   گهیباش د یضرا گهی. دمیدار

نشستم : با شه بابا، باشه قبول، نکنه تا خود   میجست سر جا کی و با   دمی کش ی بلند  پوف
که   شی!؟ بافتن موها یکن یدوستات سخنران  لیو اندر فضا  یموهاتو بباف ی خوا یصبح م

بود   داینور چراغ خواب به وضوح پ ریکه ز ی کش دمش را بست و با لبخند کیتمام شد با  
؟ من: آره قند و عسل ، آره شعر و غزل ، هر   ی : پس قبول کرد  دام استقبال کر یداریاز ب
دستانش را به هم   یبخواب . از خوشحال ایفقط تو خوشحال باش  حاال ب  ،ی تو بخوا یچ

من: نه قربونت برم ، نه ،   ؟یکن  یاخم نم گهی؟ د  یستیدلخور ن گهید  یعنیو گفت:  دیکوب
   یام که ازش گفت ی صبرانه منتظر اون فکر خوب یب یول
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 : غزل 

 یبه ما که آنجا کار م دی دانم شا ینم اینبود ؛  ی تورج دوست جواد مرد خوش اخالق آقا
داشته    ی خواست با او برخورد یداد . به هر حال دلم نم یخوش نشان نم ی رو میکرد

از من سر بزند   یجواد بود و دوست نداشتم ناخواسته رفتار دوست  نکهیباشم . مخصوصا ا 
  ۳و   ۲تا   میتاالر بود  کی از ساعت  می که مراسم داشت ییها روز.  دی بگو یزی و او به جواد چ

گفت: آخه تو چه    یقسمت ماجرا بود . م نینصف شب که نود درصد مشکل پژمان با هم
موفق   ر یتفاس نی. خالصه با تمام ا  ی تا اون وقت شب سر کار باش دی که با یدار یمشکل

دانم ته دلش  ینکند ؛ هر چند م اضغر نزند و اعتر گریاش کنم تا الاقل د یشده بودم راض
 .  ستیناراض

است   شتر یب جانشیکردم ه یکه در قسمت مهماندار کار کنم فکر م خواسته بودم  خودم
کارکنان از من تست برخورد با مهمانان را گرفتند و  آقا تورج و سرپرست نکهیبعد از ا 

  ی سه روز تو ای ؟ مثال دو  امیشه من هر روز هفته رو ن  یشدم ؛ به آقا تورج گفتم: م رفتهیپذ
  دهیرا در هم کش شینشسته بود و اخم ها  زشیکه پشت م نطوریهم ورج ؟ آقا ت امیهفته ب

سرش را بلند کند گفت:   نکهیفت بدون ا ر یبود ور م  شیکه رو به رو  یبود و با دفتر بزرگ 
  بایشه ؛ چون تقر یاما نم د ی ای  یم یکه واسه سرگرم دمیشه ، از برادرتون شن ی، نم رینخ

  عیاون وقت حقشون ضا  انی ی وواجبار م یکنن از سر ناچار یکار م نجایکه ا ییاونا ی همه 
  م یهر روز که مراسم داشت ه یمثل بق دیبا یکار کن نجایا ی خوا یشه . شما هم اگه م یم
  یبعض م؛ ی روز هفته مراسم دار ۷وقتها  یرو هم بگم که بعض نی. البته ا یحاضر باش نجایا

ضرب   زیم  ی انگشتانش رو امکث کردم؛ ب ی هفته  . لحظه ا ی روز تو کی وقت ها هم فقط 
  شی دستش را به عالمت پرسش چرخاند و اخم ها می گو ینم یزیچ د ید  یگرفته بود ؛وقت

به خودم آمدم : بله ، بله حق با شماست ؛   د؟ی کن یم کاری: خب، چدیتر شد پرس ظیغل
از روزهادر تاالر   یکیقرار شد آنجا کار کنم .  بی ترت نی . و به ا کسانهیهمه   ی برا طی شرا

  ینسبتا بزرگ تاالر را ط اط یبود ظهر شال و کاله کردم و به سمت تاالر راه افتادم .  ح مراسم
مقنعه اش را مرتب    نایبودند ؛ چون م  دهی و افسانه هم تازه رس نایبه سالن م دمیکردم و رس

 یشد که آنجا کار م یم یماه  کی بست . یرا م ش یمانتو ی کرد و افسانه دکمه ها یم
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کرده بود   فی تعر  م یبرا  نای. م ندی آ  یم ی و افسانه هر دو از سر ناچار نایم  ستمدان یکردم و م
فرش   یزندگ  شبردیپ ی برادر کوچکتر از خودش دارد . مادرش هم برا ک ی خواهر و  کیکه 

دارد .   ی جداگانه ا  یخانه زندگ  نی زم ری ومعتاد است و در ز  یبافد  و پدرش هم الابال یم
کار کمک خرج خانواده است   نی با ا  نایبارها و بارها ترک کرده اما هر بار نا موفق بوده  و م

ار کار درسش را خوب بخواند تا در تهران قبول شود که  است که در کن  نی و تمام تالشش ا
گفت : تمام ده ، دوازده   یاش را داشته باشد هم خانواده اش را . افسانه خانم م ندهیهم آ 

. حاال بماند که مردها مجبورند خرج   ندیآ یم  بارکنند از سر اج یکار م  نجایکه ا ینفر
 !   خانواده بدهند ؛ اما زنانمان مجبورترند انگار

  ی برگه ا شهی مثل هم نایها منتظرن.  م  وهی م نیکه ا ایخانوم: َبه َبه غزل بانو ! بدو ب افسانه
ها شد . من:   وه ی م دنیدر آورد و کنار دستش گذاشت و مشغول دستمال کش فشیاز ک 
  هیگرامر ؛ اگر هم فرصت بشه   یسر  هیکنم با  یحفظ م  دی : لغت جدنا یم ؟یکن یم کاریچ

از آن دست آدم   نایکرد . م یو لغت حفظ م دیکش  یدستمال م وهی. م ی میچند تا فرمول ش
بود. مرتب   یمشغول کار یهم هر کس  هیدانست . بق یبود که خوب قدر وقت را م ییها

 ظرف و ظروف همه هم دل و هماهنگ    یی، جابجا  یو صندل زیکردن م

بودو من در دل خدا خدا   یکردم همه اش مراسم عروس  یاالر کار مکه در آن ت یماه  کی
؛ دست خودم نبود ختم را دوست نداشتم . هر چند که به  ردی ختم نگ یکردم که کس یم

 بود .   یقول پژمان مرگ هم جزو زندگ 

شد تا    دای پ کیدرجه  لیفک و فام  ی سرو کله   ۶بودو ساعت  یهم مراسم عروس امروز
  گر ید ی ها ی با عروس یعروس نی مهمان ها آمده بودند . اما ا   ی همه  رگی شب که د ۸ساعت  

در   شیفرق داشت.  انگار همه با هم قهر بودند . عروس بغض کرده بود و داماد سگرمه ها
کردم.  افسانه   یروح را نظاره م یمراسم خشک و ب  نیو ا ودمب ستاده ی ا ی هم بود . گوشه ا

  ی ندارن ؛ مهمونا وهی سمت راست م  ی زایبه من زد : حواست کجاست ؟ م ی از پشت تنه ا
  هی نایگم افسانه خانوم ا ی! ؟  من: م ی زل زد یدست بجنبون به چ دنی اون سمت تازه رس

که در هر  ی؟! افسانه در حال هی وضع هچ گهی د نی. ا ینه دست ،ی، نه سوت ی، نه رقص  نیجور
به دورو برش انداخت :   یباال انداخت و نگاه ی مصرف بود شانه ا کباری  وانی تش لدو دس
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خانوم  ی به من و تو چه ؟! دست بجنبون االنه که سرو کله  ی، ول ایگ  یآره راست م
بود که   نشدهغر به جونمون بزنه . حرف از دهان افسانه خارج  یبشه و کل دای پ یمیابراه

افسانه دست پاچه جواب داد :   ن؟ی سبز شد : خانوما، جلسه دار مانیرو برو یمی خانم ابراه
را در هم    شی سرپرست اخم ها  یمیکردم . خانوم ابراه یم یینه نه ، داشتم غزل رو راهنما

 تر لطفا!  عیکرد : سر

  یبه شانه ام زد و هر کدام به سمت ی انداخت و با شانه اش ضربه ا نیی سرش را پا  افسانه
تر هم   یدنی ماند سر شام د ینم یبه عروس زشیچ  چیکه ه خ یمجلس    نی . ا می متفرق شد

پرت کرد ؛ اما جنگ قاشق و چنگال بود که به  یدانم چه کس یقاشق را نم نی شده بود . اول
مردونه چه خبره ! کم کم   نی بب هینطور یکه ا نجایگفت: ا  نایکردند . م ی سمت هم پرتاب م

  رهیکرد . ن یم  هیزار زار گر چاره ی غذا را به سمت هم پرتاب کردند . عروس ب ی بشقاب ها
به   دنی چرا پر هویشده ؟ چه خبره ؟   یآمد: چ نایاز مهماندارها به سمت من و م گرید  یکی،

بدجور   ششیو آرا  ختیر  یگلوله گلوله اشک م کهچشمم افتاد به عروس  انی هم؟ در ِآن م
گفتم:    رهی شده بود جز عروس . در جواب ن یزیهر چ هیبه هم خورده بود و چهره اش شب

دونم ، هر چند از اولم معلوم بود با هم سر جنگ دارن . بعد راه را به سمت عروس   ینم
  ین در آن شلوغیداماد آهسته و پاورچ دمیبدهم که د شی خواستم دلدار یکج کردم م

داماد هم   دمیعروس که رس کی کس هم حواسش به آن ها نبود نزد چی داخل شد و ه
عروس خشکش زد     م؟ی بر ی ا ی ی: م دیمقدمه پرس ی دسته گل را از عروس گرفت و ب دیرس

 یگفت: تا کس یبا کالفگ نباری: ها؟ داماد ادیو پرس دی دست کش هیاز گر  ی ا هیثان ی و برا
؟   یرو نگاه کن نایا  یباز یو شامورت نجایا یستیوا ی خوا ینکنه م می رب  ایب  ستی حواسش ن

. عروس دوباره بغض کرد   می گرفت یجشن مسخره رو م نیا  دی از اولم نبا می اصال اشتباه کرد
  ری کرده و تا االن مطمئنم زده ز هیکه بابات کرا ی کدوم خونه؟ خونه ا   ی ها؟ تو می : کجا بر
  ونیاالن بار کام نی رو هم هیزیگفت: جه  یبه خواهرم م تکه مادرت داش دمی ! شنز؟یهمه چ

  نکهینداشته باش قبل از ا یکارا کار ن یکنن تا پس بفرستن. داماد کالفه گفت: تو به ا یم
نبود   یوضع کار سخت  نیکارو کردم حدس زدن ا ن ی کنه خودم ا ونیرو بار کام هیجهز یکس
 ی رو بردن خونه  هیزیجه سپردم شی . سه چهار ساعت پ یافتضاح  نی به ا گهینه د یول

اجاره   ناییما  نییاون پا ی خونه تو هیبعدم   میمون یدوستم کامران سه چهار روز اونجا م
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  یکس نی د  ریبهتره ز  ینجوری ا می ا یبر ب هیاز پس کرا میاونجا تا بتون می ر  یو فعال م میکنیم
و به دنبال   دینپرس یسوال گری؟ عروس د یبازم سوال دار  ای ی ای. حاال م  میستیهم ن

ساعت بعد با دخالت   میکردم . ن یشوهرش راه افتاد و من در کمال بهت فقط نگاهشان م
 ادی فر ی. ناگهان زن ستیقائله ختم شد و تازه آنجا بود که متوجه شدند عروس ن سیپل

مسن تر    بایتقر یبر پا شد و زن ی ا ! و دوباره ولوله  ستی : مهکامه کجاست؟ مهکامه ن دیکش
  می راحت شد شیو گفت: آخ  دی دانستم مادر داماد است دستش را به هم کوب یمکه حاال 

دهن تو   ی دختر لقمه  نی عرضه ام گفتم ا یپسر ب نیشد ؛ صد بار به ا  بیمهکامه تون غ
  د یشک  ادیکه فر یشد . زن بیمگه گوشش بدهکار بود حاال خدا رو شکر که خودش غ ستین

طرف و آن   ن یبه ا یرا تکرار کرد . نگاه لمهکامه کجاست؟ به سمت پرسنل آمد و سوا
طرف انداختم و گفتم: رفتن؛ با داماد رفتن . زن چشمانش گرد شده بود : رفتن؟  من: آره ،  

و   دیسر داد و بعد ِکل کش یعصب ی . زن عقب عقب رفت و خنده اشیپ ی  قهیدق ۴۰حدود 
کنن ؟   یزندگ  یگذار یرو به مادر داماد گفت: بفرما، پسرت مهکامه رو دوست داره ، چرا نم

  یگ یبار م هیچرا مهکامه دماغ عمل کرده   یگ یبار م  هی؟  یکن یدت رو خراب مچرا خو
خواهر من، ما که زورتون   یخواستگار  دی بار ....... خب خودتون اومد   هی دهیچرا لباس خر 

  ی خوان بمونن تو یغلط کرد که رفت ! کجا م یل ی: رفت؟ فربد رفت؟ خ دی . زن غر می نکرد
  یکی یک ی . مهمان ها  گهیکر جا امکانش رو کرده که رفته د! آقا فربدتون حتما فابون؟یخ

  ی، عروس گه ید  ایدر صدا زد: توران ؟توران ؟ ب ی جلو ییرفتند و تاالر کم کم خلوت شد . آقا
دانستم اسمش توران   یراحت نشده ؟! مادِر داماد که حاال م التیهنوزخ ی رو که به هم زد

ما   دیکرد تا باالخره غر غر کنان از د ی گفت و چادرش را سر م یم راهیلب بدو ب ریاست ز 
که سرش را با هر دو دستش   نوایخارج شد حاال مانده بود خواهر مهکامه همان عروس ب

  ی جلو رفت دستش را رو یکم  یمیداده بود خانوم ابراه هیتک زیگرفته بود و آرنجش را به م
در قدم   ی همه رفتن . دوتا آقا جلو  یول،   دیببخش  نومخواهر عروس گذاشت : خا ی شانه 

تو رو خدا اعصاب   دی زنن گمونم منتظر شما باشن . زن سرش را بلند کرد: آخ آخ ببخش یم
پنجره را کنار زد  ی پرده  یذارن از جا بلند شد و به سمت پنجره رفت کم یکه واسه آدم نم

  دی را پوش ش یرم . مانتو  ی.االن م ستادنیو گفت: بله ، پدرم و شوهرم هستن ؛ منتظر من ا 
  ینجوری چرا ا دی : ببخشدیجلو رفت و پرس یکم نا یبست م یرا م شی و داشت دکمه ها 



 در کنار تو

 
236 

 

  دیانداخت و چند قدم عقب کش ن ییسرش را پا نای! .منایتشر زد: م یم یشد؟ خانوم ابراه
داره  حقبچه ام  دیبرلب نشاند : نه خانوم دعواش نکن ی! آن خانوم لبخند تلخ دی:ببخش

نبود   ینشست : عروس شیسوال را بپرسد دوباره سر جا نی ا یبپرسه. انگار منتظر بود کس
کرد به مهکامه   یم ینیب شی رو پ یزی چ نیهمچ  هیکه ! جنگ مغوال بود انگار ! البته فربد 

؛ما قبول   مونیسر خونه زندگ  می بر ینجوریو هم  میجشن گرفتن بگذر  ریگفته بود از خ
از   نمیمادرمون عمرش رو داده به شماها ا یعنی مادر که نداره   خواهرم. طفلک  می نکرد

پسر پولدار   یشگیهم ی ازدواج نبود همون قصه  ن ی به ا یشانس و اقبالشه مادر فربد راض
هم   می دونست یهر چند که اگر م می نداشت یاطالع ی تینارضا ن یپول .البته ما از ا یو دختر ب

و   دن ی پسند گرو ی دانشگاه آشنا شدن و همد ی . مهکامه و فربد تو ومدی   یازمون بر نم یکار
به   گهید هیموجه و خوبه ؛ اما خب مادرش ناراض  ستین ی و دوختن. فربد پسر بد  دنی بر

خواهرم   نکهیبعد از اونم هزار تا سنگ انداختن جلو پامون تا ا یزور اومدن خواستگار 
 یکش یپسرم و باال م ی پوال توجنجال به پا کرد : که  یدماغشو عمل کرد . مادر شوهره کل
حرفا. فربد هم گفت: خواست خودم بوده.    نیو از ا  ی و اصال واسه خاطر پول زنش شد

  ی ره و به پا ی که فربد م  شی چند وقت پ نیشه تا هم یمادر و پسر دعوا م نیخالصه ب
کردن تا مادر  یرو ط ی خواد بماند که چه پروسه ا یزش معذرت مو ا   فتهی یمادرش م

شرکت   یمراسم عروس  ی اش کرد که تو یراض یبهشون بندازه . با بدبخت یگوشه چشم دفرب 
رو برام   زیهمه چ یگفت : مادرم از بچگ یکردن . فربد م یکار رو نم نیکاش ا ی کنه که ا

کار نکنم . سه تا هم خواهر    یکار کنم و چ یگرفت که چ  یم میکرد و تصم یانتخاب م
زن و   ی با کارها چارشونیوسط پدر ب  نیمادرشون بودن ا  لبرابر اص یداشت که هر کدوم کپ

گفت :   یازش ساخته نبود . فربد م  یبود بدتر از فربد و کار یکیدخترانش مخالف بود اما 
که با مخالفت مادرش روبه رو شده و   بوده و اونم   شی زندگ  م یتصم نی انتخاب مهکامه اول

خواهرانش. زن سرش را تکان داد و دستش را در هوا معلق نگه داشت و گفت:   عتایطب
  دی. ببخش گهی. بعد دوباره از جا بلند شد : منم برم د ختیکه آخرش هم زهرش رو ر  دی دید

باش فعال که آقا  داد: حاال ناراحت ن شیدلدار یمی سر شما رو هم درد ِآوردم . خانوم ابراه
نکرده و با هم رفتن ؛   یجنجال توجه نیفربد اونقدر مهکامه جان رو دوست داره که به ا

سفت کرد و رفت . بعد از   یاش را کم یرو سر ی . زن تشکر کرد و گره   مهی بعدشم خدا کر
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رو جمع   یخرابکار ن یا د یبا یحاال کِ  ی به دورو بر انداخت : وا یاو رفت افسانه نگاه نکهیا
 یرتاالر رزرو نکرده و کا  ی فردا که کس  ی برا دی گفت: نگران نباش یم ی. خانوم ابراه میکن
شه . بعد رو به من   یرو به راه م زیو فردا همه چ رن یگ  ی. آقا تورج گفتن کارگر م ستین

دنبالت اگر هم نه که  ادیهمسرت امشب زودتر ب ر ی تماس بگ ی خوا یگفت: شما هم اگه م 
امشب مزاحم پژمان نشوم هر چند او   کیدادم  حیبرو . ترج سی با سرو  هیهمراه بق

  داریو هر شب که مراسم بود ب د یا یاز تاالر دنبالم ب برگشتنخودش اصرار داشت که موقع 
به بار آمده بود که جمع  یآمد. حاال امشب که آنقدر خراب  یماند و خودش دنبالم م یم

.   دمینشده بود که به خانه رس کی خانه . ساعت   می رفت یم  دیکردنش کار ما نبود زودتر با 
  یدلم م یلیکردم . خ یتا خانه را ط اط یکوتاه ح ی انداختم و داخل شدم . فاصله  دیکل

اده بود  لم د ونی تلوز ی کند برق ها روشن بود و پژمان روبه رو یخواست بدانم پژمان چه م
  نی. پاورچ دی ایسوخت حتما منتظر بود ساعت بگذرد و دنبالم ب  شیزد دلم برا  یو چرت م

  شی رو به رو ورا عوض کردم و برگشتم  میداخل شدم و به سمت اتاق رفتم ؛ لباسها
نشست مثل پسر   شیزدم : پژمان ، پژمان چرتش پاره شد و سر جا شی نشستم آرام صدا

: ِعه  دی را مال شیشده چشمها  داری خوابش برده و حاال ب یگکه از خست گوشی باز ی بچه ا
 امیب گه ی ساعت د هیخواستم  یچه زود کارت تموم شد! چه خبر؟ تازه م ؟ی؟ کِ   ی اومد

کردم .  فیتعر ش یرا برا زیخسته بودم اما همه چ نکهی! و من با ا؟ی داوم یدنبالت ! چطور
؛ پس بگو    یاز اون تاالر دل نکن یکرد : حق دار یپژمان چشمانش گرد شده بود و نگاهم م

که من   یماه هی  نیتو ا ستین ینجوریاونجا! من: حاال هر شبم که ا ینیب یکه تئاتر م
که تو    یمادر نی بار بود. پژمان: خدا بهشون رحم کنه با ا نیاول نی کردم ا یاونجا کار م

 !  از زبان خواجه گفتم:   ی کرد فی تعر

 روز و شب   یکن حافظ به سخت صبر

 کام را  یابیب یروز  عاقبت

  می بخواب می؛ به قول حضرت حافظ . حاال پاشو بر  گهیصبر کنن د د یبا نامیادامه گفتم : ا ودر
   ی که مردم از خستگ
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و از خانه زدم  دمی جمع و جور کردم و لباس پوش ع یپژمان که رفت مغازه من هم سر  صبح
 و بچه ها را کرده بود.  نیمه ی دلم بدجور هوا رونیب

ما   ادی، چه عجب  لیسه ی اومده ستاره  یک  نیباز کرد: َبه َبه بب  میخودش در را به رو نیمه
ر  . دلم براتون تنگ شده بود امروز تاال می ندار شتریکه ب ن یمه هی گهی! من: چه کنم دی کرد

تو   نجایا ام یمنم گفتم ب گهی. د ادی  یو ناهار نم ادهیمراسم نبود پژمانم که  گفت: کارهاش ز 
 ی به پشتم زد : ا ی ضربه ا  نیتون چه خبر ؟ مه  هیاز همسا ی. راست نمیها رو بب چهو ب

تازه کن تا   ییگلو  هی  می بر ای؟! اونم خوبه . ب  یریگ یبدجنس ، خبر خواهر شوهرتو از من م
رفت به   نی.  مهمیزن یم نی سرم به پرو هی  میر یدو سه ساعت وقت مونده م ان یبچه ها ب

غزل تو    نم ینشست : بب م یبرگشت و رو به رو ی چا  ینیبا س بعد قهی آشپزخانه و چند دق
را برداشتم دستم را   ی ؟ فنجان چا  یاون تاالر بردار ی دست از کار کردن تو ی خوا ینم

ندارم ؛  ی قصد نیو قاطع جواب دادم: نه، فعال که چن  دمینوش یم و کمدورش حلقه کرد
داره  یانداخت : چه خوش  گرش ید ی پا ی را رو ش یپا  کی  نیگذره . مه یاونجا خوش م

اگه  ی برس ی ایو بعد خسته و کوفته ب ینصف شب اونجا کار کن ۳و   ۲تا ساعت   نکهیا
 ینیرا داخل س ی خوره ؛ اوه اوه اوه زمانه رو که نگو . فنجان چا یم یجواد چه حرص یبدون

  گهیکردم؛ تو رو خدا تو د یپژمان رو راض  یبا چه بدبخت یدون ینم نیمه ی گذاشتم: وا
مدت اصال  نی کردم تو ا یسع  نی هم ی تونم تصور کنم برا  یشروع نکن . زمانه رو هم م

  ی م مونیکردنش پش  یزنه آدم از زندگ  یباشه اونقدر غر م یناراض یزی از چ یوقت نمشینب
لب  ی رو  ی لبخند نی از زهره چه خبر؟ مه یباشه! راست  میحرفش رو نزن گهید ایشه . ب

هم که فقط   حهی. را حانهیر ی واسه بچه    یسمونیس  دی سرگرم خر  ،یچی نشاند : زهره که ه
 کنکور داره .  گهیکه چند ماه د یدون یبه دورو اطراف نداره م یخونه و کار  یدرس م

  نجایاومدم ا نکهیامروز عالوه بر ا نی پا وآن پا کردم و باالخره حرفم را زدم : راستش مه نیا
 ی خودش را رو نیمشورت با تو کرده باشم . مه هی؛ اومدم که  نمیتا تو و بچه ها رو بب 

  ی گفتم: راستش رو بخوا! با ِمن ِمن  نمیجابه جا کرد و زل زد به من: خب بگو بب یصندل
شده   ریدونم واسه کنکور امسال د  یگرفتم کنکور شرکت کنم . خودم م می تصم هیچند وقت

که اصال وجود نداشت و   یزی، چ  گهید زی چ هیمنظورم سال بعده راستش من اصال به خاطر 
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  اون تاالر کار کنم اونجا خوبه سرم گرمه ، ی گرفتم تو می کردم وجود داره تصم یمن فکر م
داره   میکنم جوون یمدرسه نداشتم اما احساس م سال  ۱۲ ی که تو یزیکردم چ  دای دوست پ

بپردازه و خودم حواسم   یی بها یحت نکهیشه اونم بدون ا  یم دهیتوسط غول زمان بلع 
که  یدون ی ؟ م  امی  یانجام بدم حاال به نظر تو از عهده اش بر م دیکار مف هی. گفتم   ستین

  ی راستش را رو ی پا نباریا نیمهدرسته؟  ممیگذره ! اصال تصم یگرفتنم م پلمیچند سال از د
که درسته از عهده اش هم صد درصد   متیداد: تصم هیتک یچپش انداخت و به صندل ی پا

! فقط ،   ینکن یو تنبل ی که خودت بخوا  یبه شرط  یهست یتو دختر باهوش ی ای  یبر م
  ولمکرد: آره اون که از ا ان یلبم نما ی رو ی مان لبخند گَل و گشادموافقه؟ اسم پژ  یپژمان چ

: درست رو ادامه بده و برو دانشگاه .  نهیا شیکی گفت.  اگه ده تا جمله بگه ؛   یم نویهم
اومده . سرم را تکان   شیبرام پ یسوال هی؟ فقط من    یهست ی: خب پس معطل چ نیمه

از بچه   ی: چطور تا االن حرفدی دستش را در هوا چرخاند و پرس نیبپرس. مه یعنیدادم 
؛   یدونم بچه دوست دار یشکونن!  خود تو هم م  یسرو دست م هنزده آخه مردا واسه بچ

   ؟یبچه دار ش ی خوا ینم

؟   یو حال خوشم را خراب نکن یندازیام ن یبد بخت ادیشد مرا  به   ینم  ن یمه ن،ی مه  آه
مبدل شود و سِد چشمانم را بشکند اما نگذاشتم .  البیسبودغم درونم  به  کینزد

سرد شده    تیی گفت: چا نیمه دمی نوش ی از چا ی لرزد . جرعه ا  یم می احساس کردم صدا 
خوبه   نیکنم ؟ با سر جواب دادم: نه و گفتم هم شبرم عوض  یخور یداغ م ی دونم چا یم

خوبه   یلیدرس خ  دمی و فهم دمیتازه به حر ف جواد رس نیمه یدون یو بعد ادامه دادم : م 
  ری االنم د یکردم ول یبه حرفش گوش م  شیچند سال پ دی با  دی کنم شا شرفت یخوام پ ی. م

به خاطر اون دوتا وروجک کارت رو کنار  ی خود تو مجبور نشد نی؛ اصال مگه هم ستین
  ی و تو  یکمک بچه هات یکنار اما در عوض کل  ی رو گذاشت ی؟! حاال درسته معلم یبگذار

که  ییبه کارا ستیسواد باشم. حاال که بچه ن یخوام ب یمنم نم یرس یدرس به دادشون م 
به بدنش داد   یقانع شد کشو قوس نیشه . مه ینم گهیرسم بعد از اون د یدوست دارم م

بهتره ؛ حاال وقت واسه بچه دار شدن   یلیمامان با سواد خ هی یگ ی راست م واقعا: آره 
 یآمد . خودم را که نم یبر م نطوریحرفم را باور کرده بود؟؟ از وجناتش که ا یعنی .  ادهیز

از من سراغ   یبود که کس یگرفتم درس بخوانم چون تنها راه  میتوانستم گول بزنم تصم
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نشدن نبود . هر گاه   بچه دار ی برا یمنطق لیگرفت اما کار در تاالر اصال دل یبچه را نم
  نانیباعث اطم نیمه دیی نداشتم ؛ مهر تا یاگر در انجامش شک یگرفتم ؛ حت یم یمیتصم

  می بود و روبه رو دهی را پوش شی مانتو نیهمان حس را داشتم مه زیشد و االن ن یخاطرم م
  می سر بر ه یپاشو   ؟یی کرد گفت: کجا یماش را مرتب  یکه روسر نطوریبود و هم  ستادهیا

 زدم و از جا بلند شدم .   ی . لبخند ومدنیتا بچه ها ن نی پرو ی خونه 

  ه؟ی: ک  دیمهربان به گوش رس  نِ ی پرو ی بعد صدا ی ا  هیرا فشرد ثان نی پرو ی زنگ خانه  نیمه
را فشار داد و در باز   فونیآ ی و دکمه  دی بفرمائ  د،ی: بفرمائنی پرو ؟ی خوا  ی: مهمون نمنیمه

پله ها  ی در ابتدا نی . پرو میکرد یخانه را ط  ی پله ها  تا اط یکوتاه ح ی شد . فاصله 
 ! ی ! غزل خانوم ! خوش اومد نجاستیا یک   نیگفت: َبه َبه بب  دیکه د  مرابود  ستادهیا

گل و مثل اکثر   ی دسته  نیمه  ی ؛ مثل خانه  دهی خانه اش آب و جارو کش شهیهم مثل
کنار  ی چا  یحافظش باز بود و فنجان وانی د میرفت یکه سر زده به خانه اش م ییوقت ها

اول دو سه   یکاری. عادتش بود اوقات ب ن یآن طرف تر در انتظار پرو یدستش و کتاب رمان
  ن یهم دی دانم ، شا  یکرد . نم  ی به خواندن داستان م  شروعخواند و بعد  یغزل از حافظ م

و   می فرش نشست ی ساخته بود. رو  تی مهربان و با درا یکتاب خواندن ها بود که از او زن
  ر یز نی از پروانه چه خبر ؟ پرو ی: راست دمی آن ور حرف زدن . پرس نورویاز ا م یشروع کرد

!  ینجور ی. نه ، هم دمی! خند  ه؟ دلت واسه پروانه تنگ شد هینگاهم کرد : چ یچشم
   نینکن پرو  تش یگفت: اذ  نیزد به پشت دستش : ِا وا ؟ پس دلت تنگ نشده؟ مه  نی پرو

شه رو پا    یداره مامان بزرگ م دهی فهم  ی: اونم خوبه از وقت دیکش یدست از شوخ نی ! پرو
 یلیخ  یلبر نداشته و اوشیبگما دست از اُ رد دادناش به الله و س نم یالبته ا  ستیبند ن

که  یدر حال نی : مگه الله بارداره؟ پرودمیاونم خوشحالتر . پرسخوشحاله حاال خانوم جون از 
دوماه از    ی کیگذاشت گفت: آره دو سه ماهه،  یم  می کرد و جلو یپر پر م م یرا برا  یپرتقال

به ظرف   نی ! پرو یشد و گفتم : خب به سالمت  ییشما عقب تر . درونم غوغا ی  حانهیر
جواب دادم: نه ، حاال   ست؟ین  ی؟ خبر ی: تو چ دی بخور و بعد پرس یعن یکرد   اشارهپرتقال 

گذره زود کجا  ی خوبه ، دو سه سال از ازدواجتون م یلی؟ بچه خ هی: زود چ نیزوده . پرو 
هم ندارم .  یبچه دار ی برسم . حوصله   میخوام به زندگ  یفعال م  ی بود؟ گفتم: نه آبج
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.  رهیگ ی بچه رو نم ی جا یچ یگم که ه یبپرس ، بهت م نو گفت: از م  دی کش یآه نی پرو
خونت بزرگ   ی که مال خودت باشه و تو ستی ن ی بچه ا ی اندازه   ایدن ی تو یلذت چیه

عمر حسرتش رو داشتم . درسته با خودم کنار  ه یگم که  یم یمن نوی . ا ینیشدنش رو بب
  یحسرت  هی  شهیتِه دلم هم ی که هست دوست دارم ول ینجوریرو هم می اومدم و زندگ 

 یبچه . اصال معلوم نبود چه م یهمه جور ش قشنگه با بچه ،ب یهست . هر چند زندگ 
  یداد و من از ته دل درکش م یم یگفت و گاه خودش را دلدار یگاه از حسرتش م  دی گو

  دمید یکند اما حاال م یبه بچه فکر هم نم نی که پرو دمی شیاند یبا خود م شهیکردم . هم
ه خدا امروز چرا همه به فکر بچه افتاده بودند ؟! از جا بلند شدم و به  . آ  نمک  ی که اشتباه م
 رفتم و مشت مشت آب به صورتم زدم حالم که جا آمد برگشتم .  س یسمت سرو

 : پژمان

نبودم او در آن تاالر   یشد که غزل بدجور در فکر بود . من هم از ته قلبم راض  یم یروز چند
را از من   یز ینبود که بخواهد چ یغزل کس یاز طرفنشدم    چشی پاپ گری مشغول باشد اما د

خواست خوشحالش کنم هر   یگفت دلم م  یحتما خودش م دید یکند و اگر الزم م یمخف
  ک یسر راهم به  نی نبود بنابر ا ی ا دهیچی چندان سخت و پ رچند خوشحال کردن غزل کا

بود آن   ین یری او عاشق ش دمیخر  ی خامه ا ینیریش  شیرفتم و برا  یفروش  ینیری ش ی مغازه 
 .  شی هم از نوع خامه ا

 شهیظاهر شد مثل هم وانی در ا ی در را فشردم و غزل در را باز کرد و خودش جلو زنگ
دلمه  ی آراسته و مرتب و معطر . بعد از سالم و حال و احوال گفتم : َبه َبه غزل خانوم ، بو

؛ من شام   ستیمال ما ن یول و گفت : دی غزل خند ادی یات تا هفت تا کوچه اونور تر م
که حالم گرفته شد گفتم خب چه بهتر   یست در حال  هیهمسا اسهکتلت پختم احتماال و

  ینیریش ی پزم . بعد جعبه  یکتلت بهتره غزل با لبخند گفت حاال ناراحت نشو فردا برات م 
کردم  یکردم . همانطور که فکر م کاریمن برات چ نیگرفتم : حاال بب ش یرا روبه رو

و گفت: آخ جون ،   دی به هم کوب را شی و دستها  دی پا پر ی زدو دو بار رو یچشمانش برق
زده   جانی؟ غزل ه یکردم و با لبخند گفتم: پس چ زی؟ من چشمانم را ر   گهید هیخامه ا

.   می وربخ ا ی  نی ری ش نیبا ا  زمیر  یم ییمنم دوتا چا ی گفت: خب پس تا تو دستات رو بشور
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تا بعد از   خچالیبذار   نوی، االن نه ، شما ببر ا گهی: نه د دمیرا عقب کش ینیریش ی جعبه 
مونه . رفتم و دستو   ینم یی واسه کتلت غزل خانوم اشتها گهید  میبخور  نویشام . االن ا 

 بود .  دهی را چ زی را شستم و برگشتم غزل م میرو

بمونه. خوردن من هم   ینیریجا واسه ش د یگفت: با   ینخورد م شتریخودش دو سه لقمه ب  
طاقت    گه ید ی آورد : وا ین یر یبا ش ی را جمع کردو دو فنجان چا زیم  عیکه تمام شد سر 

  ینیریهمه عالقه که به ش نیشروع به خوردن کرد . گفتم: خوبه با ا  یندارم و با لذت خاص 
خورم ، جلو   یکه نم شهی پر گفت: آخه هم مهی؟! با دهان ن یش ی چاق نم یجات دار
 . سرم را تکان دادم : آها ، بخور بخور   رمیگ  یخودمو م

منم   ی سوم را در دستش نگه داشت و نگاهش کرد و گفت: حاال که خوشحالم کرد  ینیریش
رو سبک   هیخبر برات دارم : مشتاقانه نگاهش کردم : گفت: راستش چند روزه دارم قض هی

 بگو ادامه داد :   ی عنیکنم . سرم را تکان دادم  یم نیسنگ

 خوام کنکور شرکت کنم اما نه امسال واسه سال بعد . یم 

  یچهار پنج ماه هیامسال نه ؟ هنوز   نی : حاال چرا سال بعد ؟ چرا همدمی زده پرس جانیه
 ی چا ی . فنجان را باال آورد و کم یش  یحتما قبول م یکم فشرده کار کن هی  یوقت دار

تاالر رو بزنم . شانه ام را باال   ی کار تو دیق  دینه اون وقت با ایدونم بشه  ی: نم دینوش
کار  ن یبابا ا ی جا شدم و گفتم: خب چه بهتر . رو ترش کرد و گفت: ا ه جاب یانداختم و کم

رم تاالر تا هم از   یپس فردا م یکردن من خار تو چشم همه شده .باشه، فردا که نه ول
شانه  ی را از رو  ی. انگار غزل بار ام ی ینم گهیکنم هم بگم که د یا حافظخد نایافسانه و م

از سر   ی ا  ازهی. دو دستم را در هم قالب کردم و خم دمیکش یبرداشته بود نفس راحت  میها
  ی : وا دیشد غزل از خوردن دست کش یکه خال ینی ر یش ی از جعبه  یمی . ن دمیکش ی آسودگ 

را داد باال و دو  شیابرو ی تا کی خوشمزه و تازه بود . یلیپژمان دستت درد نکنه خ
و    دیرا جلو کش ودشخ یلبش داشت کم ی که گوشه  ی کرد و با لبخند ز یر  یچشمش را کم

اگه  نیبب ی د یخر  یخوشمزگ  نی به ا  ینیری گفت: تو که واسه خبر کنکور شرکت کردن من ش
سر داد و خودش جواب خودش   ی و خنده ا دیب کشعق ی؟ کم یکن ی م کاری قبول بشم چ
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  ینی. با انگشت سرم را خاراندم و چ ی دیچند طبقه سفارش م کیک  هیداد : حتما  نگونهیرا ا
هم به خودش   ی دی گفتم : اووووو حاال چه وعده وع  یانداختم با بد جنس ام ینیب ی رو
  ریو ز  دمی خودم را جلو کش یکنم کم  تشی اذ  نیاز ا شی ب امدیچند طبقه! دلم ن کیک   دهیم

 چند طبقه اش با من.   کیکردم تو قبول بشو ک  یگوشش گفتم : شوخ 

 ینم یچ یافتاده باشد ناگهان حالت چهره اش عوض شد : من ه ادشی  یزی انگار چ غزل 
سر بزنم باهم    نیرفتم به مه یاز آقاجون چه خبر ؟ وقت  یراست یگ ینم  یچی پرسم تو هم ه

و به سرفه   دی ماس  میدر گلو  ی دونه . چا ینم یز ی، حس کردم چ نی پرو ی خونه  می رفت
 یم ی: تا ک  دی نگفته گفتم که ! پرس یزیچ یجون به کس ادونه آق یافتادم : معلومه که نم

اضطراب بکشه . فنجان را داخل  دی که سخته براش همه اش با  ینطورینگه ؟ ا  یزیتونه چ
گه خانوم  یدم البته خود آقاجون که م یگذاشتم و گفتم: آره اما من بهش حق م ینیس

که نگفتم    یقتیو حق شیسال پ ۴۰حرفها ست که منو به خاطر اشتباه   ن یجون بزرگوارتر از ا 
  یلیشه خ یکنم خانوم جون ناراحت م  یمن حرفش رو قبول ندارم فکر م یمواخذه کنه. ول

شه در واقع  یو کجا ختم م یقائله اش ک  ستیشه که معلوم ن یبه پا م یو جنجال  ادیهم ز
 یچ یکار هان پن نیا  لیده واگرنه تو بگو دل یم یحرفا به خودش دلدار  ن یآقا جون داره با ا

 ی پژمان فائزه بچه نداره؟ لبخند یراست دی زده پرس  جانیتونه باشه جز ترس ؟ غزل ه یم
بردم و بعد   ییگذاشتم و به طرف ظرفشو ینیزدم و از جا بلند شدم و فنجان ها را داخل س

غزل : نه دستت درد نکنه .  ؟یخور یکردم: نم ینیریش ی به جعبه  ی برگشتم و اشاره ا
رفتم   ی م خچال یکه به سمت   نطوریبعد هم دی ! من : آها ببخش ی جواب سوالم رو نداد 

را  ینی ر یش ی مشکل. جعبه  یرا باز کردم : اما با کل خچال یدر دختر .  هیگفتم: چرا داره  
بود االنم که برگشتن گذاشتنش   شگاهی گذاشتم : اونجا که بودن داخل آسا خچالیداخل 

 یلی: فائزه و مادرش خ دمی پشت گردنم کش به  یرا بستم و دست خچالی. در شگاهی آسا
 ی تاوان کارا نایا ی کنم همه  ی فکر م  یدونم گاه ی سوزه نم ی تنهان راستش دلم براشون م

پسر هم داره که اون سالمه و    هیشم البته فائزه  یم   مونیماه طلعت اما بعد از قضاوت پش
که آقاجون   یسال کی  نی ا وکه کجاست . البته ت ستینداره اما با پدرشه و معلوم ن یمشکل

  یدستش را در هم قالب کرد و کمبهشون بد بگذره. غزل دو  ادیذاره ز  یکرده نم داشونیپ
  یکیو جواب دادم : آره   دمیکش یقینفس عم شون؟ید ی: تو تا حاال د دی به هم فشرد و پرس
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دم با  یکه من د یماه طلعت دمشونی شمال ، همراه آقا جون رفتم و د م ی دو بار که رفته بود
و   ریو پ  ضیزن مر  هیتا آسمون فرق داشت   نیکرد زم  یم فیکه آقاجون تعر  یاون کس

 .  کس یزن تنها و ب هیالجون و فائزه 

 ینم قیبا انگشت سرم را خاراندم و جواب دادم : دق یکم ه؟ی: مشکل دختر فائزه چدی پرس
 . د ی داره اونم شد یعقب موندگ  یدونم ول

 داد.  ه یتک یصندل یو به پشت دیکش ی آه غزل 

 : غزل 

  د یبا  دمیحاال که زود رس دمیشی با خود اند  دمیزودتر از وقت معمول به تاالر رس یساعت مین
افکار بودم که  نیکردم .در هم  یکاش سر وقت حرکت م ی ؛ ا نمیبب ییمنتظر بمونم تا آشنا 

پله نشسته بود   ی که رو دمی بزرگ تاالر شدم و از دور افسانه را د اط یداخل ح ی از در ورود
که   کشیداده بود و سخت در فکر بود . نزد هیزانوانش تک ی سرش  را رو فتمجلوتر ر یکم
بود و حاال   ی سرش را باال آورد : چشمانش سرخ بود . افسانه زن شاد و سر زنده ا دمیرس

 معادله را بر هم زده بود .  نیو افسرده ا ن ی غمگ ی  افهیق نیا

دستش را دور زانوانش حلقه کرد و با   ؟ی وقته اومد یلی: خ دادم و کنارش نشستم  سالم
زود؟ توان پنهان  نقدری:حاال چرا ادمی . پرس دی بشه شا یساعت میجواب داد: نه، ن یحال یب

را پاک   شی شده؟ اشک ها یز ی: چ دمی پرس یکردن بغض سر کشش را نداشت . با نگران
کنم ؟ دستش را در دستم   ی کار م نجایمن چرا ا   یدون یلرزان گفت: تو م ی کرد و با صدا

که  یشد در حال رهیخودت بگو . به رو به رو خ یگه دوست دارفشردم و جواب دادم : نه ، ا
شروع کرد: شوهرم آدم دست به   نطوریداد ا یصورتش را شستشو م ی پهنا  شیاشک ها 

خواد  یاون باشم ؛ اصال دلم نم زونیخواد آو  یداره اما دلم نم یو درآمد خوب ستین یدهن
طرف و   نیچرا ؟ سرم را به ا  یدون یرا با پشت دست پاک کرد : م شی . اشک ها  نمشیبب

به بعد ذله ام کرد کارش فقط    ییجا هینه . ادامه داد: چون از   یعنیآن طرف تکان دادم که 
وقت   چ ی بود ه  یشاک زیام از بچه ها از همه چ افه یگرفتن بود از سرو وضع من از ق رادیا

از من که برم کار کنم ، جونم    فیگفت: ح یاد مد  یم یلبخند به لب نداشت با منت خرج
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بود؟ افسانه  ی: آخه چرا ؟ حرف حسابش چدمی. پرس اقتایل یرو بذارم واسه شما ب 
بود ؟ هر چند من از دهن اون   یبگو حرف حسابش چ نویرفت باال و گفت: هم جانشیه

  ریدختر اون پ. مصداق بارز چرا در گنجه بازه چرا دم خر درازه/  دمینشن یزیجز جفنگ چ
هر   بایگرفت تقر یم رادی ا زیزدو ادامه داد از  همه چ ی زنه . زهر خند یزنه چرا گرامافون م

چرا من دسته   نکهیاون اختصاص داشت گاه سر ا ادیبه داد و فر  یساعت  هی  ومدی یروز که م
  رادیکرد و ا یم یها سخنران قه یدست آوردمش دق هی  انگرفتم و ب یقابلمه رو دو دست  ی 
. آمدم   تنیتربیبچه ها رو ندارم و اونا ب  تیترب ی من عرضه  نکهیسر ا یگرفت گاه یم
  هی نیبا ادب ی بچه ها یلیخ  ستنین تی ترب یادامه داد: اما اونا ب نطوریبپرسم که ا یزیچ

  شگاهیعلوم آزما ی رشته  ارسالسال باهم فاصله دارن هر دوتا شون پ  هیدخترو پسرم که 
هم مهربون و با ادبن دختر   یلیخونن خ یدانشگاه درس م  هیقبول شدن و االن تو 

خب تو بهش  یبگ ی خوا  یدونم االن م ی. م رستانشونهیهم شاگرد اول دب کترمیکوچ
  ؟ی کار رو نکرد نیا یعنی:   دمی . پرس ی اوردی یبه راهش م  یجور هی و  ی کرد یمحبت م

گن   یکه م ی دیاز اندازه ؛ اما شن شیب ی م به خدا ، حتشد: چرا ، کرد رهی دوباره به روبه رو خ
هست که    یزیچ  هیخودش فکر کرد حتما  شیکه از حد بگذرد نادان گمان بد برد؟ پ یخوب

زود ازدواج کردم به اصرار    یلی، من خ یدون ی. م  امی  یدر مقابلش کوتاه م  نقدریمن ا
خواست ازش جدا شم   یعقد . دلم نم ی سفره  ی که نشستم پا  دسالم بو ۱۳خانواده  تازه 

  نیشن ؛ از ا یکردم اگه برم بچه هام آواره م یدوسش داشته باشم ؛ نه ، فکر م نکهینه ا
  رادیمرد ا  نی دست ا ری بچه ها ز نیاکردم و  یاگه من به خودم فکر م ستمی ن مونیکارم پش

من که تباه    ی شه با خودم گفتم زندگ  یم  یشدن معلوم نبود سرنوشتشون چ  یبزرگ م ریگ
   ایدن نیتو ا انیبدبختا که خودشون نخواستن ب نی نسوزن . ا  نایشد و سوخت بزار حداقل ا 

 . 

مزه   یشوره ، کم نمکه، تنده، ب ی پخت هیچ ن یگفت: ا یپختم م یهر حال موندم . غذا م به
  هیبود از  ریشدم . اصال با خودش درگ  ریبار نشد بگه دستت درد نکنه س  هیست . خالصه 

داشت نه   یازش نداشتم ؛ نه اخالق خوش  یدل خوش چ یخسته شدم ه  گهیبه بعد د ییجا
  نیقرون دو زارش رو همچ  هیکرد ؛ حساب   یخساست م خواددستو دلباز بود تا دلت  ب
شمرد اصال اگه برات نگم  بهتره؛   یرو م ینیزم بیو س ازی شه ، پ یداشت که نگو . باورت م
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  یخوب یکه وضع مال  نیام رو عوض کردم با خودم گفتم ا  هیخلقت بود منم رو ی اعجوبه 
شن که   یم   دایهم پ ی ادیز انوجد  یب ی رسه زناها  یداره به سرو وضع خودش هم خوب م

  یدن که طرف زن و زندگ  ینم  تی اهم نی و به ا ست یجز خودشون براشون مهم ن یچیه
ساخته بشه خونه   گهی د یکی ی خونه   ی خرابه  ی که خونشون  رو ستیه ، براشون مهم ندار

.   دمیمحلش ندادم و نازش رو نکش گهیکنه . د یم  یچه فرق گه،ید یک ی باشه، حاال رو سر 
بابا ، ما   ی زدو گفت: ا ی ؟ تلخند یناز اون رو بکش د ی: مگه تو با  دمی ام گرفت پرس هخند

  یناز اون رو م دی جزو همونا بود که من با نمیباره ا یبه آسمون م نی از زم زمونیهمه چ
سرد جلوش گذاشتم لباس نشسته و   ی غذا اوردیدووم ن شتری دو سه ماه ب می . بگذر دمیکش

خوش   ی دادم در کل بهش رو  یگفت جوابش  رو م  یم یچ هردادم دستش  دهی اتو نکش
خودش اما   ی  نهیشده بودم آمثل خودش ، جالبه من   یکیدادم شده بودم   ینشون نم

.  دمیاما به مقصودم رس  می نتونست تحمل کنه بماند که دو سه ماه جنگ اعصاب داشت
که همه اش   میکن یم یطبقه زندگ  ۶آپارتمان  ه یزدو ادامه داد : ما تو  ی افسانه پوزخند
اول  ی رو داده بود اجاره من طبقه   هیو بق م یکرد یم یواحدش ما زندگ  هیمال شوهرمه  

سوم موعدش تموم شده بود و هر   ی اجاره بود طبقه  ییباال ی طبقه  ۵نشستم و   یم
، اون قبول نکرد  نهیهم اونجا بش گهی سال د هیشوهرم التماس کرد اجازه بده   شیچقدر پ

منم    دومی ن یکس دمی شدن خونه گذشت د یاز خال ی هفته ا هیرو الزم داره .  هو گفت خون
دوم که   ی نشد . هفته  یشد و چ یخواستم باهاش حرف بزنم و بپرسم چ یکه اصال نم

آورده اما    دی اومد اول فکر کردم مستاجر جد لیوسا  ونی کام هیروز با   هیبود ؛  یخونه خال
اون پست فطرت    نکهیهمه جاشو کرده بودم اال ا فکر یدون یآقا زن گرفته . م دمی بعد د

و منو از    رهی که بره زن بگ نیخواستم ا  یم نویباال سر من . راستش از خدا هم ارهیزنه رو ب
باال سر من ؛ بعد با وقاحت تمام جلو چشم   ارهیزنه رو ب نکهیشر خودش خالص کنه اما نه ا

اولش   هنیاون خونه بچ  ی تو ارهی ون کنه و بیبار کام  دهی رو که براش خر  ی لیوسا  هیدرو همسا 
کردم  یم  الیذله شده بودم خ  گهیکرده بود که د تمی اونقدر اذ  ،یدون یحرصم گرفته بود ؛ م 

آن حس  هیبهم دست داد   ی حس بد هینبود  نطوریشم اما ا یراحت م ره ی اگه بره زن بگ
رو   گهیزن د هی  لانگار تحم یشدم دوسش نداشتم از دستش کالفه بودم ول   مونیکردم پش

وقتا   یکردم که خوب شد ، راحت شدم . بعض یم  نی ش به خودم تلقهم نداشتم اما هم 
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خودش رو   نکهیا ی نزول کنه به جا وونیح هیتونه در حد  یکردم آدم تا چه حد م یفکر م
حرصم گرفته   یلیرو تجربه کنه اولش خ دی جد یزندگ  هیما رو زدو رفت تا  دیدرست کنه ق

زن    شی ره باال پ یراست م هیو  ادی یدو هفته شد و سراغ ما نم دمی د یبود اما وقت
و با بچه هام نفس  دمید ینحسش رو نم  ختیر  گهید نکهیخوشحال شدم از ا  دشی جد

ساعت شبانه روز رو مواخذه بشه و   ۲۴خواد نصف  یدلش م ی.  ک می دیکش یم یراحت
  دمیاون باشه . پرس لیمبه  ونحرکاتم  ی که همه  م ی نبود یجواب پس بده ؟ ما که آدم آهن

ماه قبل از اون بود .   شی؟  جواب داد: نه ش یکار کن نجایا ی : همون موقع بود که اومد
  مشی د ی ند گهی زن گرفت عمال د نکهیخواست محتاج اون باشم بعد از ا  یدلم نم گهید

 شه بچه ها چقدر خوشحال بودن!   یباورت م

روز   هیرو جمع کردو رفت .  لش ی زنه از دستش ذله شد و بارو بند دهی سال نکش هیبه  اما
!  یکن یم  ی جونور زندگ  نیبا ا یخواست وبِهم گفت: تو چجور تیاومد سراغم و ازم حالل

  ی گفت : جونور . زل زدم تو یاسم آدم روش بذاره ، م ومدی یدلش نم یحت ینیب یم
تو   ؟یتو چ  یدادم . ول یزندگ  نی اچشماش و گفتم: تو فکر کن به خاطر بچه هام تن به 

خودتو رو سر   ی داره تو چرا حاضر شد یزن و زندگ  یدونست یم نکهیبا ا  ؟ی چرا زنش شد
حرف هارو از رو   نی باور کنم االن ا یعنی؟ از حرف هام جا خورده بود و گفت:   یما آوار کن

اون زن نقش بسته بود پر   ی لبا ی که رو ی اراد ری؟ پوزخند غ  یگ یم ی دوست داشتن دار
دوستش   د یکه شا ی درصد هم احتمال نداد هی  یتو حت یعنیرنگ تر شده بود . گفتم  

؟ من به   ی .ادامه دادم : فقط به خودت فکر کرد نییداشته باشم ؟ سرش رو انداخت پا
  چی: ه نکهیدوستانه واست دارم اونم ا شنهادیپ هی  یندارم ول یکارت کار نیتو واسه ا  لیدال

 ی خونه   ی وقت خونتو رو خرابه   چیمرد زن دار نشو  ه هی یوارد زندگ   یلیوقت به هر دل
 یم ینساز .سرش رو آورد باال : آخه........ حرفشو قطع کردم و گفتم: حاال که دار گهی د یکی
مرد ذله بودم اما سرنوشت بچه هام   نی رو بهت بگم : من از دست ا  یقتیحق هیبذار  یر

 یبود که م یاتفاق نی من بهتر یاومدن تو وسط زندگ  دیاز خودم بود شا  رواسم مهم ت 
شم هر   ی دوباره مجبور م ی؛ تو که بر  ستمیتونست رخ بده ؛ حاالم از رفتنت خوشحال ن

ه ؟ ها؟  باش ینطوریا هایچند درصد از زندگ  یکن  یتحملش کنم اما فکر م هیروز و هر ثان
داشته باشن   یخوب یداشته باشه و زندگ  وستباشه که عاشقانه شوهرش رو د  یزن دی شا
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سر   ییچه بال  یکن یفکر م یبپره وسط اون زندگ  یخود خواه  ی نفر مثل تو از رو هیاونوقت 
جسمش؟ دلت واسه هم نوع خودت بسوزه لطفا  ! به چشمان   ی؟حت  ادی  یروح اون زن م

گفت: افسانه که   ی: خب ، اون زن چ دمی شدم و پرس  رهیبود خن یاشک  گریافسانه که د
  ی نگفت منم براش آرزو یچ ی، ه ی چیحالش بهتر شده گفت: ه یکردم کم یاحساس م

تو واقعا شوهرت رو   یعنی دمی. دوباره پرس  دمشیهم ند  گهیکردم و اون رفت د یخوشبخت
رخ   میصورتش ن  ؟ی زنه رفت خوشحال نشد یوقت  یعنی؟    رهی تا بره زن بگ ی آزاد گذاشت

لبانش نقش بست : واقعا باورت   ی رو یتلخ ی خنده   کردچشم نگاهم  ی بودو از گوشه 
که با  ی تونستم داشته باشم به مرد  ی به اون مرد م ی شه ؟ آخه من چه تعلق خاطر ینم

  یکن یم هیگر یدار نجایا  ینشست ی : خب حاال واسه چ دمیخودش هم دعوا داشت . پرس
شکل    نیتر نی گذارد و به غمگ  شی پاها ی ؟ دستش را دور زانوانش حلقه کرد و سرش را رو

  یمرد شدم با کل نی ا یوارد زندگ  یسالگ  ۱۳افتادم که از  ن یا ادیدونم ،   ی: نمدی ممکن نال
را به   نشی.  نگاه غمگی، نه دوست داشتن ی ، نه عالقه ا یشد ؟ نه عشق  یو آرزو اما چ دیام

از   ربا هی  یحت میکن یم یهمه ساله باهم زندگ  نی شه غزل ا یچشمانم دوخت : باورت م
برام حسرت بود اما بعد با خودم  لیاوا  دمیهم نشن  یدوستت دارم خشک و خال هیزبونش  

تونه تو رو دوست   یخودش رو هم دوست نداره چطور م یکه حت یکنار اومدم و گفتم آدم
از اسم آدم که   فیخودش پرورش داده ح ی رو تو  یوانیح الی قط امکه ف یداشته باشه آدم

  میدانستم چه بگو  یازدواج کرد ؟ نم یچ ی گذاشته بشه . به نظرت اون اصال برا نایا ی رو
 سوخت .  یم شیدلم برا 

را بلند کرد و دستانش را از دور زانوانش باز کرد دستانم را گرفت و با بغض در گلو   سرش
  ستی دور باطل وبعد به شدت گر هی  ،یجی مرگ تدر هیبدون عشق مرگه غزل ،   یگفت: زندگ 

را پاک کرد و دو باره دستانش را دور زانو حلقه کردو  شی اش تمام شد . اشکها هیگر یوقت
 ادیبه خودش زحمت نداد دو طبقه ب  یبزرگم خواستگار اومد حت تردخ ی برا شب یگفت: د

  ادیهمون باال موند و ز  گهیاون زنه رفته اونم د یمراسم شرکت کنه آخه از وقت ی و تو نییپا
  چهر یپر ی او نام همه اش سراغ بابا  ست یجا جاش ن چی ه دهیخودشم فهم ادی  ینم نییپا

که نتونست   نهیگرفته ا  ریواگ  یضی: مر فتمگرفتن. منم مجبور شدم دروغ بگم . گ یرو م
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  گهیخطرناکه و د یلیسن ، پس خ نی خدمتتون برسه . گفتم آبله مرغون گرفته اونم تو ا
 نشن   ضیمر  هیبود اونم فعال رفته اونجا تا بق یخونه که خال

غزل ،   یدون  ی؟ گفتم نه و حرف رو عوض کردم . م  نیمگه شماها نگرفت دی داماد پرس مادر
  ی: حاال پرچهر جون م دمی . پرس شبیبود که د ومدهیبِهم فشار ن نقدری سالها ا  نی تو تموم ا

پرهام پسرمم   یمیدوست صم ی از طرف شناسن  ی خواد قبول کنه ؟ آره گمونم، آخه همو م
حاال اگه بعدا   نیخوب ی آدماشناختم . ظاهرا که  یاش رو نم نوادهخب ، من خا یهست ول

نباش . خانم   نیبد ب نقدریشانه اش گذاشتم : حاال تو هم ا ی . دستم را رو ادیگندشون در ن
!  افسانه  ما یکار دار یداخل ؟ کل دی ای  یآورد: خانوما نم رونیسرش را از پنجره ب یمیابراه

کردم فقط   یاومد ؟ گفتم :من فکر م یکِ  نیکنه  اصال ا یکه قاط هبلند شد : اُه  ُاه  اُه االن
کرده بود گفت: منو تو هر چقدر هم که زود  دای.افسانه انگار خودش را پ دمیخودم زود رس

کنم و   هیکه تصف  نجایمن امروز اومدم ا  ی. گفتم: راست نجاستیخانوم قبل از ما ا نیا م یایب
 .  * امیتونم ب ینم گهیاطالع بدم که د

انداختم : آره   نیی . سرم را پا میناراحت شد : ِعه چرا ؟ تازه بهت عادت کرده بود  افسانه
  گهیاز طرف د ستنین یطرف خانواده ام به کار کردنم راض هیاز  یول  نطوریخودمم هم 

رو ندارم که هم کار  نایار مدونم که من پشت ک  یکنکور درس بخونم ؛ م ی گرفتم برا میتصم
گفت:    میرفت یم ی که با افسانه به سمت در ورود نطور یخونه . هم یکنه و هم درس م یم

تو   یمدت کم کل نی ا ی که تو نهیسازه اما حرف سر ا  یات رو م نده یکه خوبه آ  متیتصم
زنم ؛ از   یو گفتم: حتما بهتون سر م  دمی شه.  خند  ی. دلمون برات تنگ م ی دلمون جا کرد

خانوما   دی گفت: ببخش یمیخانوم ابراه می شد دخوام برم . به سالن که وار یشهر که نم نیا
تاالر قرار شد   ری صحبت با مد  ی . افسانه رفت سراغ کارش و من هم رفتم برا میکار دار یکل

و افسانه   نایبا م یزناکسو ی آخرِ آن شب خدا حافظ می ا ین گری آن مراسم را بمانم و بعد د
از اتاق انواع و   ی گوشه ا دمید  موارد خانه شد یو همراه پژمان به خانه برگشتم وقت  میکرد

،    خی تار ی،عرب اتیهمه اش تست است ادب دمیشده نگاهشان که کردم د  دهی اقسام کتاب چ
کنم مخصوصا   یفلسفه و...... پژمان جلو آمد و گفت: اصال ناراحت نباش خودم کمکت م
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. و من    یش  یباال قبول م ی مطمئنم با رتبه   یچند ماه رو خوب بخون  نی. اگه هم یاضیر
 مات و مبهوت نگاهش کردم .

  دمی شیاند یبرد . به افسانه و سرگذشتش م یزدم، خوابم نم یغلط م می شب سر جا  آن
کردم اگر پژمان هم مثل شوهر افسانه   یداشت ! با خودم فکر م ییطاقت فرسا یچه زندگ 

آمد   یبه چه کارمان م م یاگر دو سه تا بچه هم داشت یکردم ؟ حت یبود آن وقت من چه م
  میهوا  نقدریشود ا یکردم چون پژمان بچه دار نم ی فکر م  نکهیاز ا دمیاز خودم خجالت کش 

  ی گری آدم ها از سرشت خوب است هر چند او هم مثل هر انسان د یرا دارد اصال ذات بعض
  ایآمد که من دوست نداشتم    یخوشش م ییزهای هم داشت از چ ندیناخوشا  ی خصلت ها

  ریممنوعه ها را غ یحتتوانستم به را  یبود که م ادی آنقدر ز  شیها یبالعکس اما خوب
اصرار دارد که   نقدریکردم که چرا ا یبا خودم فکر م یدانم چرا گاه یکنم . نم یممنوعه تلق

 ی؟ اما طرف منطق ندیب یکه هستم مرا در شان خود نم  نطوریمن درس بخوانم نکند ا
باف ذهنم است و   یو منف ضی طرف مر ی  دهییها همه زا نی دانست که ا یذهنم خوب م

 من بوده و هست .   ی تنها و تنها سعادتمند ژمانقصد پ

 

 :  پژمان

 

گرفت درس بخواند   میافتاد که به ناگاه تصم یدانم چه شد و در درونش چه اتفاق  ینم
  دمیمن هم که د  دیارز یم ی شده بود کل یکه راض نیمهم نبود هم ادیز  مشیتصم لیدل

رفتم بازار انقالب و  عیکه با خبر شدم سر  تشینان را چسباندم از رضا عیتنور داغ است سر 
  یباق یو برهان لیدل گری تا د دمی خر ش ینظرم خوب بود برا بهکه  یهر کتاب تست و کنکور

بود ترس ،   دای پ زیچشمش به کتاب ها خورد از حالت نگاهش همه چ ینماند وقت
  ییباال ی خواستم رتبه   یدادم که کمکش خواهم کرد م نانی.به او اطم  جانی ، ه یخوشحال

 ی نه به رشته  دی شیاند ی باال م ی قبول شود اما او نه به رتبه  یخوب ی رشته و  اوردیب
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خوب    ی کنه از نظر من رشته  یفرق م یخوب از نظر هر کس ی گفت: رشته  یخوب.  م
 خوب . ی تا بگن رشته   یقبول بش یاسیحقوق و علوم س دیحتما که نبا اتهیفقط ادب

کنم و لذت    یم یخونم اون لحظه زندگ  یشعر م یرو دوست دارم وقت   اتیادب ی رشته  من
برام   یکشف بزرگ کردم و اون وقته که زندگ  هیانگار  رمی گ یم ادی دستور زبان  یبرم وقت یم

  دمیکنم . پرس دایاگه نتوانم کار پ یبخونم حت اتیخواد ادب ی.دلم م  رهیگ یرنگ م
 اتیادب  رستانیدب ی که تو نهیبودم تِه آرزوم امطمئن ن نقدریا گفت: آره تا حاال  ؟یمطمئن

  یم نکهیهمون تالش کن . از ا ی برا  یدوست دار اتیادب نقدریدرس بدم . گفتم : پس اگه ا
  ی به حرف و گفته  یاست و کار بندیخودش پا ی غزل تنها به دل خودش و عالقه   دمید
  یانصافا با عالقه و پشتکار درس م گذشت ی کردم . دو سه هفته ا یآن ندارد ذوق م   نویا

 ی خانه مهم نبود اکثر روزها غذا یختگیبهم ر  گری د ادیخواند وقتش کم بود و مطالب ز
  یاسم گری حواسش پرت شده و د دمی د یم نکهیآن هم مهم نبود از ا م یخورد  یم یحاضر

 شد .   یآورد خاطرم جمع م یاز بچه نم

 : غزل 

و زمانه به خانه مان   حانهیو زهره و ر  نیسخت مشغول درس خواندن بودم که مه روز کی
درس خواندن   ی ام برا یزیخوشحال بودم هم ناراحت چون برنامه ر دنشانی آمدند هم از د

گفت : غزل جون خوب   نیکه داخل شدند و نشستند مه یآن روز به هم خورده بود همگ
درس   م یکرد  یالتماست م د ی با ی ر خونه بوددخت کهاون موقع  ی خودت رو مشغول کرد

رو هر وقت از   یماه  ،ییگفت: زندا  حانهی! ر یریگ  ی هم از ما نم یسراغ گهی حاال د یبخون
کار ممکن رو  نی خاله بهتر ی کرد یتازه ست بعد رو به من گفت : خوب کار یریآب بگ

رو   یچ ی کرد : چ مرتب  پسیرا با کل شیاش را باز کرد و موها  یزمانه روسر ی انجام داد
! زن شوهر دار رو چه به درس خوندن ؟   شهیوضع خونه زندگ  نی ، ا ای؟! ب ی کرد یخوب کار
 یم یشد اوضاع و احوال ؟ آدم هر کار  نمیا ادی  یخونش م یره نه کس یم ینه مهمون

شه مسخره   یم  گهیخواد بخونه قبل از ازدواج ؛ بعد از اون د یم یخواد بکنه و هر درس 
  یفرصت سر خاروندن نداشت گهی د ی االن سرگرم اون بود ی بود ده ییبچه زا  هی. اگه  یباز

ظرف لبش را   کی که  ی ! بعد با پوزخند یدرس بخون یهوس کن ی بخوا نکهیبه ا دهیچه رس
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، پروانه خانوم خبر داره   نم ی: بب دی که باال انداخته بود پرس ییابرو  ی تا کی کش آورده بود و  
رو به  یکردو با حالت حق به جانب یدست شی که زهره پ می بگو یزیچ ؟آمدمی خون یدرس م

که  نهیخواد ندونه مهم ا یخواد بدونه م  یداره !؟ م یزمانه گفت: وا ، به پروانه چه ربط
نه  زدم و شا ی نداره . لبخند یتی اهم گهیاش د هیشوهرش موافقه و خودش دوست داره بق

در آورد و    فشیکردم . زمانه سوهان ناخنش  را  از ک  دییباال انداختم و حرف زهره را تا  ی ا
 همه درس نی ا ن،یمه نیا  ناهاش،یگم غزل جان ا   یمشغول شد: من به خاطر خودت م

دو تا وروجک خونه   ن یمعلم بود آخرش مجبور شد واسه خاطر ا یخوند و چند صباح   
، خانوم مثال دکتر    نیکه از ا نی اشاره کرد : ا حانهیبه لبش داد و به ر یچیبشه . پ نینش
  ادی یم ایدن گهی که چند وقت د یفسقل نی حاال واسه ا دیهمه زحمت کش نی ا ووناستیح
زدو گفت :   ی که به لحن کالم زمانه عادت داشت لبخند حانهیکارو درس رو بزنه . ر د یق د یبا
  گرید ی پا ی را رو شیپا ک ی  یتفاوت یزمانه با ب . ستمی ن مونیخاله جون من پش ی وا

گفت: آره اما تو اون موقع دختر خونه    دیکش یانداخت و آرام به ناخن شستش سوهان م
ولش   گهی د ی بچه دار شد هحاالم ک  ی سرت گرم شد بعدم شوهر کرد  ی درس خوند ی بود
که  نیوقت تلف نکن . مه ی خودی غزل جون ب ی شنو  ی. بعد رو به من گفت: از من م ی کرد

دانست اگر زمانه را به حال و خود واگذارد تا خود   یحوصله اش سر رفته بود و خوب م
دهد ؛ گفت: امروز گفتم جواد   یزن متاهل داد سخن م  ی صبح از مضرات درس خواندن برا

زحمت    ی .غزل جون فقط خودتو تو نجایا  اردشونی از مدرسه ب یمژگان و مرتض  دنبالبره 
مونن   یناهار هم م ی : واااااا دمی . در دل نال میخور  یساده بذار دورهم م زی چ هیز ناهار نندا

 کنم       رونشان یتوانستم که ب ینبود نم ی چاره ا یبرنامه داشتم ول ی امروز کل ی ! من برا

تو چرا ؟   یگفت: آبج نیرا جمع کرد مه وه یم ی ها یدست شیزهره از جا بلند شد و پ  
کنه   یم ی . زهره کمر راست کردو گفت: نه جونم چه فرق میکن یخودمون جمعش م 

  نطوریها ! زهره هم یو گفت: تو هم خوب زرنگ دی ناهار رو تو جمع کن زمانه خند ی ظرفها
به خدا   یخال حهیبچم را  ی جا ی : آخِ  دیبرد نال یم ه ها را به سمت آشپزخان یدست شیکه پ

.با   مینفس راحت بکش هیتموم بشه  یکنکور لعنت نی باشه ا یکتاب شده کِ  هیشب افش یق
:   دمی افتادم که امروز قرار بود بخوانم . رو به زمانه پرس یحجم درس ادی حرف زهره من  نیا
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رن خونه. از   ی م گهیمدرسه ان ناهار د نا؟ زمانه: او ی اوردیرو ن نی، چرا آرمان و آرم یراست
را   زری هم با من آمد : در فر نیو پا کنم . مه دست یز یچ  هیجا بلند شدم: من برم واسه ناهار 

ها رو بده من رنده کنم تو   ین یزم بیهم خوبه س  یلی: آره خنیباز کردم : کتلت خوبه؟ مه
درس    یدونم بکوب دار یم د ی آب بشه .غزل جون ، ببخش  خشی  رونی هم گوشتا رو بذار ب

  نجایا  میای شه کرد زمانه امروز هوس کرد ب یچه م  گهید یول  یفرصت هم ندار یخون یم
 هم نتونست مخالفت کنه . یکس

هم آمدند   حانهیاستراحت شد برام . زمانه و زهره  و ر هی! هیچه حرف نینه بابا ا  گفتم 
هم که با    حانهیکتلت؛ ر  نیدرست کردند و من و مه یرازی آشپزخانه زمانه و زهره ساالد ش

خاله   یراست د یکند عذر خواست و پرس ینم یکار  نکهیاآن شکمش فقط نگاهمان کرد و از 
که   ختمیبرنامه ر یکل دیدونم واسه ع یشمال؟ گفتم: نم دی ر یم یکِ نمونده  د یبه ع یزیچ

بابا!    ی کردو گفت: ا  ی.زمانه اخم میگرد  ی دوروزه برم یکی  میدرس بخونم اگرم بر  نمیبش
  ادشی یز یو انگار چ هیچ دیاصال ع  می خونه بمون  دی با حهیزهره گفت آره ما هم به خاطر را

که نباشه  ی دونه باالخره هر چ  یخودش رو از ما جدا م دیکه ناه فیافتاده باشد گفت: ح 
  ی! زهره تو رو خدا ولمون کن . بعد با حالت خاص ی که هست زمانه گفت: واااا رج ی زن ا

زن   یرفته بردگ   رج ی نره ا ادتیوقت   چی ه نویزهره ا  نی که هست . بب  رج ی : زن اتکرار کرد 
باشه .   ینجور یشوهر کرده ! واال شوهر غلط بکنه ا   رج ی خواد بگم ا یدلم نم یکجا بود ! حت

. زمانه  دمشیتنگ شده چند ماهه که ند  رج یا ی اونم خودشو بدبخت کرده . زهره : دلم برا
کردو به شدت خوردش  یم ی خال اریکه حرصش را سر خ یباال انداخت و در حال ی شانه ا

که اون   یشد زندگ   نمیکرد گفت: خودش خواست خواهر من ، خودش خواست ! آخه ا  یم
االن   هی حرف منطق ن یواسه خودش ساخته حاال پول داره که داشته باشه آخه به نظرت ا

خوره به جاش سگو گربه نگه    یبه هم م لم کیگه ه یم  ارهیکردن بچه نم یچند ساله عروس
داره بعد سرش را تکان داد و گفت: ول کن زهره تو رو خدا حرف اونا رو نزن روزمون   یم

را  بهانه   کلشیشود و ه یهم بچه دار نم دیناه د ی: شا  ستمیر رو خراب نکن من در دلم گ
ناخودآگاه گفتم :   کند یم اسیهمه را با خودش ق  زادیکه آدم ستی دانم چه سر یکرده. نم

خواد که  یشه و حاال دلش نم   یبچه دار نم نی مثل پرو دمی ناه دیشا  دیدون یشما از کجا م
 ی تا کی را داخل کاسه و  اریو خ گذاشت زیم  ی ! زمانه چاقو را رون؟ یدار کارش یبگه چ
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؟! دستپاچه    ی شد دیتا حاال طرف دار ناه یرا باال داد و به چشمانم زل زد :  از کِ  شی ابرو
. زهره که گوجه ها را خورد کرده بود   دی گم شا یم  ستین یجواب دادم: نه ، بحث طرفدار

شد و گفت: نه   نشانو مشغول خورد کرد دیزمانه به سمت خود کش ی را از جلو  اریظرف خ
 یرو م  دیناه یهمه سال اونقدر نی بعد از ا گهی د ستیحرفها ن  نیغزل جان بحث ا 

که   ستی تو دار ن ی گ یداره اون اونقدر ها که تو م ییچه خصلت ها   می که بدون میشناس
 ی دارو مالحظه کار  یستیکنه بعدشم ، اصال آدم رودربا می رو بخواد قا  ی مساله ا نیهمچ

 یباشه که هر چ نیاز حسناش ا یکی  دمی هم نداره شا یترس یو کس یزی از چ ستین
که تا االن ساکت بود گفت: حاال درست   نیده مه یهست رو رک و رو راست شون م

داره و   ییباال یلیاعتماد به نفس خ د یناه یول میزن  یپشت سرش حرف م می که دار ستین
  چیده و ه یبروز م رو که هست همون  یهر چ  ن یهم ی برا ستیبراش مهم ن هیفکر بق

حرف را عوض کند گفت:   نکهی ا  ی ده بعد برا یقرار نم یو تو عذاب پنهانکاروقت خودش ر
.  زمانه از جا بلند شد و به سمت  می اوردی  یکاش اونم م ی ا نی پرو ی غزل جون گفت ی وا

  رتیکرد گفت: خدا خ یآب را باز م  ریکه ش نطوریو هم  دیرفت تا دستش را بشو  ییظرفشو 
؟! اونوقت دو کلمه راحت   کاری چ نجایا می اوردی یرو م  نیپرو  هی، جمع خانوادگ  نیهبده م

  یهم آمدند و کم ی. غذا که حاضر شد و جواد و مژگان و مرتض میحرف بزن میتونست ینم
. جواد و پژمان برگشتند سر کارشان و زن ها تا   میبعد پژمان هم آمد ناهار را دور هم خورد

بهانه گرفتند و دوست داشتند بمانند من هم   یمژگان و مرتض   تنغروب ماندند . وقت رف
افتادم از اصرار کردن  ینخوانده که م ی درس ها ادی  یتنگ شده بود ول یلیخ شانیدل برا

گفت: عمه غزل هم مثل شما دوتا وروجک درس داره مطمئنم   نیشدم که مه  یم مانیپش
  می گرد یزد و ادامه داد: امروز هم برم یبه من کردو چشمک یعقب افتاده نگاه یامروزم کل

مژگان   بی ترت نی به ا نیشه تازه شما دوتا هم فردا مدرسه دار یم یچ  م ینیخونه تا بعد بب
             کردند .  یخداحافظ زانی آو ی  افهیبا ق یو مرتض

و کتاب ها را    می زد یرا با هم م شیتست ها  می مشترک بود حهیرا که با را ییدرس ها   
و   می خواند  یما و با هم درس م ی آمد خانه  یم حهی هم را یگاه م یکرد یردو بدل م

  یو حت می کرد یونه وقت تلف م می زد ینه حرف متفرقه م می خواند یانصافا فقط درس م 
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که آن هم   رینان و پن ی و اگر نه به لقمه ا  میخورد  یم هبود ک  ییاگر غذا یبه هنگام گرسنگ
   می کرد یکرد اکتفا م یخودش درست م ی هر کس برا

 *** 

کنکور قرار   طی هر دو در شرا  نکهیهر دومان  خوب بود ا ی به خانه مان برا حهیرا آمدن
گفته اند بال که همه  می از قد می بود  ینیهم تسک ی درس خواندن برا یو بعد از مدت   میداشت

 کرد .  یم بی را ترغ یکی آن  یکی، درس خواندن    نکهیباشد تحملش آسانتر است بعد  ا ریگ

داد  یهم امتحانات مدرسه را م  حهیخرداد بود را لی نمانده بود اوا یباق ی ادیفرصت ز  گرید
امتحان   ن یآخر حهیروزها را نی از هم یکی  می زد یآمد با هم تست م  یم یو هم گاه

ما . مشغول تست زدن و درس   ی آمده بود خانه  می مدرسه اش را داده بود و مستق
زهره بود   د؟یی را برداشتم : سالم بفرما یگوش  وردکه تلفن خانه زنگ خ می خواندن بود

 ی دستپاچه ا نقدریآره ، چرا ا   -اونجاست؟   حهی : سالم غزل جان را   شانی دستپاچه و پر
  مارستانیب  میرو برد  حانهی؛ گفتم بهتون خبر بدم ر ستمی ن حهینه نگران را -نشو .  نگران
  یکیحاال   یول یبه سالمت - اشتهعجله د یلیوروجک خ ن یبگذره . انگار ا ریبه خ دیدعا کن

لب زمزمه کرد   ری. وز  ادی یم ایدونم انگار زودتر از موعد مقرر دن یآره نم  -دوماه مونده که 
نه،   -ناراحته . یلیخ حانهیسالم باشه ر دی: درست مثل مامانش . بعد بلند تر گفت دعا کن

را  مارستانی . بعد آدرس ب ادی یم ایو سالم دن  حیتو هم ناراحت نباش خدا بخواد صح
:  دی پرس حهی : مامانم بود؟ با سر جواب دادم : آره را دی پرس حهیکردم را ی گرفتم و خدا حافظ

که به سمت کمد لباسها   نطوری! هم ستی؟ االن که وقتش ن  ادی یشده ؟ بچه داره م یچ
و با    شتمبردا یی.  مانتومی، پاشو ، پاشو بر  ادی یدونم ،حاال که داره م ی رفتم گفتم: نم یم

بعد   میاونارو بزن نی! بش میرو نزد ۳  اتیادب ی هنوز تستا یگفت: ول حهی. را دمیعجله پوش
غرولند   حهی! را می تو ! پاشو بر یدار ی . چپ چپ نگاهش کردم: عجب دل گنده ا میر یم

که تا کنکور برامون   هیشه . مهم وقت یبخواد بشه م  یهر چ می چه نر میکنان گفت: چه ما بر 
و کالفه   یعصب حهی. را رهیگ یبمون تست بزن من دلم آروم نم یمون ینمونده . گفتم تو م 

پژمان را گرفتم و به او هم خبر دادم که به  ی مغازه  ی شماره  کتاب را بست و حاضر شد .
در هم بود و همه   حهیرا ی  افه یق می و راه افتاد می گرفت  یتاکس کی.    م یرو  یم مارستانیب
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تو   یعن ی حهیرا  نمی: ببدمیخواند پرس  یم دی زد که امروز با یرا م ییاش جوش درس ها
گفت: نه ،   یتفاوت یباال انداخت و با ب ی شانه ا حهیزنه ؟ را یدلت واسه خواهرت شور نم

  یزی آم طنتیبعد لبخند ش گهید  دیی زا یم دی زود با  ای  ری؟ خب حامله بود د  یچ ی شور برا
داده و از   فی ممنون باشه که دو ماه بهش تخف یاز اون فسقل د یبا حانهی زدو گفت : تازه ، ر

  شیچیاگه اون خواهر منه ه  یخواد بترس یم گنده خالصش کرده . تو هم نمشر اون شک 
  دی شد و گفت : من با رهیبرت نداره . بعد به روبه رو خ ینیشور حس  می خودیشه . ب ینم

  یتهران ول ای  یبهشت دیگم دانشگاه شه یقبول بشم حاال نم یامسال هر طور شده پزشک
به او انداختم و گفتم : خدا هومن رو واسه   یه یباشه . نگاه عاقل اندر سف یپزشک د یبا

:  دیدر هم رفت و نال شیکرد . اخم ها جادی ا زهیدر تو انگ  نقدریخانواده اش نگه داره که ا
خوام پزشک بشم به خاطر خودم نه به خاطر   یبه اون نداره . من خودم م  یربط  چمیه
زد :   می ! با آرنج به پهلو یگ  یدم : آره ، تو که راست ملب زمزمه کر ر ی . ز گهی د کس چیه
راننده را حساب   ی آقا ی  هی . بعد کرا می دی گفتم ؟ گفتم رس  یبابا چ ی چی!   ه؟ی گفت یچ

و   می کرد دایرا پ  مانینگه دارد . پرسان پرسان بخش زا  مارستان یب ی کردم و خواستم که جلو
 ی نشسته بود و دانه ها یصندل ی ق عمل رو. زهره پشت در اتا می رساندخودمان را به آنجا 

از جا   دیمارا که د می گفت . به سمتش پا تند کرد ی کرد و ذکر م یم نیی را باال و پا  حیتسب
شده؟ زهره :   ی، چ  یچهره اش پر از اضطراب بود . من: سالم آبج حهی بلند شد بر عکس را
دختر گفتم مواظب خودت   نیبه ا  نقدریآخه ا  گمب ی . چ نیاومد نی سالم، چه خوب کرد

شده مگه؟ زهره   ی: چرا چ دیپرس  حهیباش مگه گوش کرد آخرم کار داد دست خودش.  را
  نیخورد و افتاد زم زیکرد پاش ل ی م زیپنجره تم شهی ش هیچهارپا ی ادامه داد: رفته بود باال

  حهیاشه .  ر یخفه م اگرنهو  ادیب ایزودتر دن دی دستش در رفت بچه اش هم دکترا گفتن با
شد : حاال حالش خوبه؟ زهره سرش   ری انگار تازه متوجه شده بود که چه شده اشکش سراز

خبر داره ؟ زهره گفت: آره خدا رو   نی : مب دیپرس حهیدونم . را یرا تکان داد و گفت: نم
و   اروبعد هم که به من خبر داد . حاالم رفته د   مارستانی شکر خونه بوده اون آوردتش ب

شد چشمانش که  دای هم پ  حانهیشوهر ر  نیمب  ی بعد سرو کله  قهیبخره چند دق  ل یوسا
  ی حرف ها ادیکند ومن   یبود را پاک کرد اما صورت پر اضطرابش را نتوانست کار سیخ
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زد با   یعشق م یازدواج ب لیکه اندر فضا  ییافتادم حرف ها حانهیر  یقبل از خواستگار
   ست؟یپس چ ستیصورت پر استرس اسمش عشق ن واشک ها  نیخودم گفتم اگر ا 

بخش   NICUبعد دکترش آمد و خبر داد که حال هر دو خوب است بچه را به  یساعت
 نوزادان منتقل کردند  ی  ژهیو  ی مراقبت ها

کرد و هم    یهم به هوش آمد اما هم دستش را که آتل بسته بودند درد م حانهیر باالخره
قربان صدقه   یحرف زدن نداشت . زهره کم ی درد داشت طفلک نا نشیبه خاطر عمل سزار
  دواری نگران و ام ی هم با چشمها نیو مب میسر به سرش گذاشت حهیاش رفت و منو را

  ک یو فقط   دیآمد و گفت که اتاق را خلوت کن ی. پرستار ختیر یم وانیدر ل وهیآبم شی برا
خواست خودم   یدلم م یلیخ  حانهیبرات ر رمیبم ی گفت اله  عیسر حهی نفر همراه بماند . را

زد  یبا آن حال نزارش لبخند کمرنگ حانهینمونده ر شتری ماه ب هیکه  ی دون یم یبمونم ول
بخش   نجایرا گرفت و گفت: نه پسرم ا حانهیمونم . زهره دست ر یگفت: خودم م  نیمب

مونم . گعتم: پس حاال که تا   یم   ششیمن خودم پ دی . همتون بر ذارن  ینم مانی زنان و زا
  دی به منم نشونش ندادن گفتن با یذارن حت ی: نمن ی. مب مینیبچه رو بب می بر می اومد نجایا
خانه  سمت . با حال گرفته به   رن ی بگ  میدستگاه بمونه تا بعد از اون تصم ی هفته تو هی

شه من امشب خونتون بمونم؟ نگاهش   یگفت: خاله  م  حهی. در راه برگشت را می برگشت
حلقه   حهیآخه امشب بابات تنهاست . را  یول هیچه حرف نیخودته ا ی کردم و گفتم: خونه  

خوام خونتون بمونم ؛   یم نیدونم ، واسه هم  یگرفت و گفت: م یرا به باز شی از موها ی ا
دم دستش باشه تا   یاگه کس یول ادی  یراش بر متنهاست از پس خودش و کا یبابا وقت

خواب و هر   ی ، مرتب کردن جا  وهی م ،ی کنه : شام، چا یخدمت رسان د ی که بخوابه با یوقت
  یعقبم اگه واسه تو مشکل یاالنش کل  نیتا هم یدون یمنم که م یکه فکرش رو بکن یچ
! اصال بمون امشب تا خود صبح  ه؟ی! مشکل چ وونهی وسط حرفش : د  دمی..... پرستین

 چند ساعت جبران بشه خوبه   نی تا ا میزن یتست م

فکر   ی! بغلم کردو گفت: پس چ ای قبول ش یکه پزشک ی تو واقعا عزمت رو جزم کرد یول
 ! ی کرد
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  رونیرا جمع کردو رفت داخل اتاق تا خود شب هم ب شی کتابها حهیرا می دیخانه که رس به
رفتم   عیسر  ؟یی کجا ی؟ زندگ  یدم در شروع کرد به صدا زدن: زندگ . پژمان که آمد از  امدین

آروم !  سییی ماهت . ه   ی ام گذاشتم و گفتم: سالم به رو ینیب ی دم در انگشتم را رو 
. لبخند   نجاستیا  حهیرا میشده؟ گفتم: مهمون دار  ی: چدیو پرس انددستش را در هوا چرخ

اومد؟ ومن پچ پچ کنان   ایدن یبچه به سالمت  یزدو سرش را تکان داد : آها باشه باشه راست
خانوم؟!   حهیرا نی : پس کو ادی پژمان پرس دمیشام را که چ زیکردم . م فیکل ماجرا را تعر 

خونه . پژمان   یاتاق درس م ی رفته تو میبرگشت مارستانیگفتم : از بعد از ظهر که از ب
گفتم: وااااا !  اخم کردم و رهی بگ ادی باال انداخت و با لبخند گفت: تا خاله خانومش  ی یابرو

  ی و گفت: ا دی کتاب شده ! پژمان خند هیشب  افمیخونم ؟! ق یپژمان مگه من کم درس م
 کردم .   یخودم بشم شوخ یمن قربون اون صورت کتاب

: آقا پژمان اومده   دی رد و آرام پرسدر را باز ک  حهیشام حاضره  را ایب حهی سمت اتاق : را رفتم 
سرش   ی . شالش را رو می تا شام بخور ی ایتو ب می ؟ من: بله که اومده ، االن فقط منتظر

   یزد پشت دستش و گفت: خدا مرگم بده چرا زودتر نگفت ی مرتب کرد و با حالت مسخره ا
و بعد از   رون یکرد از اتاق آمد ب یکه لباسش را مرتب م نطوریزد و هم ی ظیبعد چشمک غل
باعث زحمت   دی کمکت ؟! ببخش امیب یبلند گفت: خاله جون چرا نگفت ی قصد و با صدا
، جلو آقا پژمان    یگوشم گفت : الک ری و ز دیکه دستم را آرام کش می بگو یزی شدم . آمدم چ

پزخانه بود گرفتم پژمان در آش شیاز بازو  یزیر شگونی. ن ریگم . تو به خودت نگ  یم نویا
خانوم   حهیامشب مزاحم شدم . پژمان : َبه َبه سالم را دی : سالم آقا پژمان ببخش حهیرا

و   می نشست زی. بعد دور م ی خوش اومد میلیخودته خ ی حرفا کدومه خونه  نیا  هیمزاحم چ
نگذاشت : نه آقا پژمان شما   حهیرا جمع کند را زیبعد از شام پژمان خواست م می شام خورد

به من انداخت   یزد و نگاه ی . پژمان لبخند میکن یبرو استراحت کن خودمون جمع م
پژمان که  ارمی  یبرات م یرو روشن کن ون یدم کردم تا تو تلوز  ییچا  زمی گفتم: آره برو عز

  یشورم . من: باشه پس من م یشروع کرد: خاله جون تو برو من ظرفها رو م حهیرفت را 
و آهسته گفت: کجا؟ من هنوز نصف تستام   د ی ببرم دستم را کش ی پژمان چا ی رم برا 

خودت   گهیداره . د ف یگم که آقا پژمان نگه دختره چقدر پرو تشر  یم ینجوریمونده ا
چشمانش را جمع کردو گردنش   حهیمنم مونده .را  ی : آخه درسا دمیزحمتش رو بکش . نال
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طور که با  نیربع  هم ه یکشه ؟! فوقش  یم  ل کج: خاله جون مگه چقدر طو یرا کم
  ی: باشه برو مهموندمیمن رفتم .نال  گهیکردم گفت: خب د یچشمان گشاد شده نگاهش م

 حهیرفت که پژمان گفت: خب را یداشت به سمت اتاقش م حهیکارت کنم را یچ گهید
: َبه تازه  فتو گ دی پژمان خند ؟ ی نیری :  شدی با تعجب پرس حهیرا ی ما رو نداد ینیر یخانوم ش

با انگشت سبابه سرش را خاراند  حهی؟ را  ی دختر خوب ، مگه خاله نشد ؟ی نیریپرسه ش یم
پژمان   ی . برا  شی شما محفوظه و با عجله رفت سراغ درس ها ینیری : آها باشه چشم ش

نده  نمو یوقت گهی تو هم برو به درسات برس د یکه بردم : گفت: دستت درد نکنه زندگ  ی چا
 ها !

که فنجان   ی رم پژمان در حال یدست بکشم م  هی: باشه ظرفها رو بشورم و آشپزخونه رو من
شورم تو    یرو بخورم خودم م م یخواد ، چا  یگفت: نم دیکش یرا به سمت خودش م ی چا

تا   دینثارش کردم و رفتم سر درسو مشقم شب هم که پژمان خواب ی برو نگاه قدر شناسانه ا
 حهی. را می تا آن چند ساعت را جبران کرده باش می خواند درس  حهی اصبح با ر ۳ساعت  

من   ستی که مامان ن یچند روز  نیخوام اگه بشه ا  یم یدونم مزاحمتم ول یگفت: خاله م
 ی خونه  ستین یزدم و گفتم: از نظر من که مشکل یغلط می ؟ سر جا شهی باشم م نجایا

مامان و   یشم ول  یم  قیتشو شتر یب یخون یبند درس م ه ی نمیب یخودته تازه تورو که م
آرامش   ی نفس ها  ی جواب صدا ی منتظر جواب ماندم اما به جا یکنن؟ کم یبابات قبول م
سوخت تمام   شیخوابش برد دلم برا  ی ا هی.آنقدر خسته بود که به ثان دی به گوشم رس

مهم تر   شی راهم نگرانش شدم چون حس کردم درس ب  یشده بود کنکور از طرف  شیزندگ 
 است .  دهخانوا تیاز وضع

دو روز هفت روز در  یکی  ی مجبور شد به جا حانهیر ی به خاطر دست آتل بسته  زهره
 ی خانه  حهی هفت روز هم را  نی مراقبت کند هم از بچه ا  حانهیبماند تا هم از ر مارستانیب

  ی ما ماند و من دو برابر درس خواندم اما باالخره حال بچه رو به بهبود رفت و دکتر اجازه 
و زهره   حانهیکه ر یروز ی خالص شدند فردا مارستانیو زهره از شر ب حانهیداد و ر  صیترخ
بهتر شده   حانهیزهره . حال ر  ی خانه  میو پژمان رفت حهیبرگشتند ؛ همراه را  مارستانیاز ب

گذاشت .زهره   ینم نیلحظه هم بچه را زم کیبود آقا فرهاد  چی دستش هنوز آتل پبود اما 
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و گفت:    دیشه .آقا فرهاد خند  یخسته م ینجوریابغلش نکن  نقدری گفت : فرهاد جان ا
دونم؟!   ی! زهره گفت: من نم   نهیری چقدر ش یدون یتونم ازش دل بکنم .نم یشه ، نم ینم

وسط حرف زهره باشه    دی دوتا بچه رو من بزرگ کردم و تو فقط...... فرهاد پر نی حاال خوبه ا
 یکردم که ب یام را م یمامانش . تمام سع شیبچه گذاشتم پ  نمیخانوم ، باشه ، بفرما ، ا

  یته چشمانم نباشد که کس یحسرت ای شود و  نی پژمان غمگ دیذوق  نکنم شا ی خود
 ی . متوجه نگاه دستپاچه   رهیبگ ادیکم  هیکنه نکند . زهره گفت: بذار غزل بغلش  شک 

  ی کرد بد هیو تا گر یساعت بغلش کن هی؛  هیواسه بق یپژمان شدم . گفتم: بچه خوبه ول
رفت چقدر کوچولو و ناز بود   یغنج م شی. زهره بچه را گذاشت در بغلم دلم برا  امانشم
به فکر بچه   ینش مسخش ی ادی گفت: خاله جون حال ز زشیآم طنتی با آن نگاه ش حهیرا

کنکور، بهش فکر که   ی وا ی وا ی . وا  ی دیهمه واسه کنکور زحمت کش نی ! ا یفتیدار شدن ب
  تتونیبابا ، باالخره رو معرفت  یگفت: َبه َبه دختر ب رهاد. ف  فتمی یم  یکنم از همه چ یم

خاله اصرار کرد بمونم   یبابا ول دی انداخت : ببخش نیی خجالت زده سرش را پا حهی! را  میکرد
خونم . من که چشمانم گشاد شده بود با تعجب  یدرس م شتری ب  یگفت تو که باش

خانوم خوشگله   نی جان ، اسم ا  حانهی: خب ردمی. پرسدیخند  زیر  زینگاهش کردم و پژمان ر
آقا جون بگه آقا فرهاد دوباره بچه را بغل   یدستانش را قالب کرد و گفت: هر چ ن یمب ه؟یچ

  هیبه آقا فرهاد انداخت : حاال بچه ها  ی گفت: واقعا؟ من بگم اسمشو؟ زهره نگاه تند کردو
چند روز    دیبکن اتونوگفت: نه واال تعارف نبود . زهره گفت: خوب فکر نی تعارف زدن . مب

  ی خوا یبچه را بغل کردو گفت: م حهیرا می گذار یو اسمشو م میکن یهمه رو دعوت م گهید
اسم خوششان آمد   نی کنم . همه از ا یصداش م ایمن رون یول  ریبگ یری مراسم بگ

 .  ایاسم بچه شد رون بیترت نیو به ا حانهیمخصوصا ر 

 

 : پژمان
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  دیا یکنم شما زودتر ب یو همه رو دعوت م  می ریگ یجشن م  گهی در زهره گفت چند روز د دمِ 
زدند . گردنم   یحرف مو اشاره با غزل  ما یبود و با ا  ستادهیعقب تر از مادرش ا  یکم حهی. را

  یز یتا آمد چ حهیخونه ؟ را  میبا ما بر  ی ایخانوم شما نم حهی: خب را دمی را کج کردم و پرس
زحمت داده بهتون .   یآقا پژمان تا االنم کل گهیکردو گفت: نه د یدست شیپ ه زهر دیبگو 

آب نده دست باباش مزاحم شما شده بعد   وانیل  هی نکهیتنبل شده از ترس ا یلیخ حهیرا
از  یکنکور تموم بشه حساب ن یانداخت و ادامه داد : حاال بذار ا حهیبه را ی نگاه تند

بعد از کنکور حالش رو   یآنور کردو گفت: آره آبج نورو ی. غزل لبش را ا  ام ی  یخجالتش در م
.  غزل ساکت بودو  می دو به سمت خانه راه افتا می کرد یخنده . خداحافظ ری و زدند ز ریبگ
  کشی خودم را نزد یکند کم یفکر م  یزیدانستم به چه چ یگفت ؛ خوب م ینم یزیچ

ست!   قهیخوش سل  حهیابود از اسمشم خوشم اومد .ر یناز ی کشاندم و گفتم: عجب بچه 
  یهمه دست به دستش م  نی ا نکهیطفلک، با ا   ومدی  یساکت بود صداش  در نم میلیخ

به پشت   یوقت سر خاروندن نداره دست   گهیسرش شلوغ شده حاال د یحساب  حانهیکردن. ر
کرد و گل    یم یو ادامه دادم : آقا فرهاد رو بگو با اون جذبش چه با بچه باز  دمی گردنم کش
به صورتش انداختم بغض    ینگاه میبود . غزل همچنان ساکت بود ن کفته از گلش ش

حسرت از   نی کردم ا یهم گرم م گریکور دکرد . اگر سرش را با سه کن  یداشت خفه اش م
 رفت   ینم ادشی

دونم چقدر   ی انداختم و گفتم: غزل ، م ن ییشد سرم را پا یتا آرام م دیترک  یبغضش م د یبا
عسلش مواج شد .   ی ایمنه اگر.......  در ری؛ منو ببخش همه اش تقص یبچه دوست دار

اش را  یعسل طوفان ی ایکردو در یشد و به حرف آمد .رو به رو را نگاه م  ریاشکش سراز 
منه   ریها! تقص ی ا وونهیرا پاک کرد و گفت: د  ش یاشک ها دبع هی . چند ثان دمید ینم

  یم دی که امروز با هیاون همه درس ش یکرد !؟ من حواسم پ هیواسه بچه گر  یمنه ! ک  ریتقص
 ی و گفتم : ا اوردمین شیبود . به رو نیر یسلش شع  ی ایاش هم مثل در  یخوندم .پنهانکار

چند ساعت جبران بشه   نیمونم تا ا یم دارینداره خودم تا صبح کنارت ب هیکه گر  نی بابا ا
سرش    ی اش را رو ی!  روسریخوشحال شد و گفت: واقعا؟ گفتم: آره ، پس چ یتصنع

کنم االن تمام   یبهش فکر نم گهی من د اریاسم بچه رو ن گهی مرتب کرد و گفت : پژمان د



 در کنار تو

 
262 

 

درس   اتیمدرسه ادب هیقبول بشم و درس بخونم و بتونم  تو   اتیادب ی که رشته   نهیفکرم ا 
 بدم .  

 . یرس یم تی : حتما به آرزو نکهیجز ا میتوانستم بگو  یم چه

روز قبل از غزل   کی  حهی. کنکور را دی تند و پشت سر هم گذشت و روز کنکور فرا رس روزها
اش کردم .  یکند راه یم یکه دخترش را راه  یاضطراب داشت و من مثل پدر بود غزل 

گفت: قبول   ی نبود و همه اش مضطرب بود م یبعد از چند ساعت برگشت اصال راض یوقت
کر  . چند ماه   یو او چپ چپ نگاهم م یخون  یم رهسرت دوبا ی شم . گفتم : فدا ینم

  میگرفتم برو   می که گذشت تصم ی زخسته اش کرده بود .چند رو یوقفه حساب یتالش ب
عوض کند هم اگر آقا جون اجازه   ییغزل آزاد شود و حال و هوا  الیشمال تا هم فکرو خ 

بودم اما فائزه دوست   ده یاو را د یالبته من دو سه بار می با فائزه داشته باش یداریداد د
داد  یاجازه را نم  نی .اما آقاجون ا شیخواهرها   داری والبته مشتاق د  ند یداشت غزل را بب

  دید ینگاه داشته بود و صالح نم  یازدواج اولش را از خانوم جون مخف هیهمچنان قض
  ی راز را برا نیچرا ا  نکهیکرده بود از ا یمانیبارها ابراز پش یبدانند حت یز یو پروانه چ نی پرو

گفتم   یماتتم کرد. م ش یخبر دارد کل زیغزل از همه چ دی هم که فهم یمن گفته است وقت
دونم تا هر وقت که الزم   یگفت نم ی؟ م ینگه دار یراز رو مخف نیا  یتون یم یآخه تا ک 

روز مادرت بفهمه و بو ببره که تو   هیگفت: اگه   یباشه . البته او فکر همه جا را کرده بود و م
شه که چرا به شما گفتم   یم  یاول از دست من شاک دی دونست یموضوع رو م ن یا غزل  ای

 .   دی نگفت یزی به اون چ د ی دونست یم یبه اون نه و بعد از دست شما که چرا وقت یول

  هی هیگم غزل نظرت چ یروز ظهر که از مغازه برگشتم سر صحبت را با غزل باز کردم : م کی
غزل که    ؟یگ  یم یتو هم خوبه.ها؟ چ ی  هی؟ واسه روح  نایخانوم جون ا دنی د می سر بر

  یکه دو انگشت شصت را دور هم م نطورینشسته بود زانوانش را بغل کردو هم می وبه رور
  لشیدل میرو با خودمون ببر  نی پرو  نکهیشرط اونم ا  هیفقط به   هیگفت: آره فکر خوب چاندیپ

  کیوقت ها غزل مثل  نجوریجالب بود از زبان خودش بشنوم . ا  میدانستم اما برا  یرا م
  یول  مشیبر   یم ادی: باشه ، اگه بدمی جابه جا شدم و پرس یشد . کم یم  نی ری دختر بچه ش

داد :  هی تک  نیتر از خودش به زم عقب یچرا؟ غزل چهار زانو نشست و دو دستش را کم
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زدم  ی گذره . لبخند  یعوض کنه با اون خوش م ییآب و هوا  ه ی ادیگم تنهاست ب یخب م
در هم گره کرد و سرش را   شی پا ی زل! دو دستش را بلند کردو رورا باال دادم : غزز م یو ابرو 

حرص   گهی د  ادیکه ب نیپرو  نکهیخب اصال واسه خاطر ا  یلیانداخت : باشه ، خ نییپا
و گفتم : حاال چرا   دمی !؟ از ته دل خند ی خورم . خوب شد! راحت شد یپروانه رو نم

از هم   ن یزم ی کره  ی رو ی آدما ی که همه  ستی؛ قرار ن گهید نهیهم  یش یناراحت م
.  رهیگ ی شکل نم ی وسط رابطه ا  نیو ا ستیاخالقا با هم سازگار ن یبعض  ادیخوششون ب

گه غزل خوشحال شد و رفت به سمت   یم ی چ نمیبزنم بب نی زنگ به پرو هیمن برم  
نگ بزن .  بخور بعد ز نویا ای آورد : ب می برا ریو خاکش  موی شربت آبل وانیل کی آشپزخانه و  

! غزل دستش را   ییخوشرنگ و بو ی انداختم و گفتم َبه َبه عجب رشوه  وانیبه ل ینگاه
کنم .  یم ش ی راحت راض التی. مز مزه اش کردم و گفتم: خ  دی پشت سرش قالب کردو خند

؟ _ سالم پژمان     یآبج  یجان خوب نی را برداشتم و شماره را گرفتم : سالم پرو یگوش
 ی د  یخواستم بگم اگه افتخار م نکهیممنون قربونت چه خبر؟ _ قرض از مزاحمت ا 

گفت:   یمعطل یبود ب شنهادیپ  نی انگار منتظر ا نیشمال . پرو  می سر بر  هی ی ای همراهمون ب
  یم می موها  ی آنقدر باال رفت که گفتم االن قاط  میفردا خوبه؟ ابرو ها  م؟ی بر یچه خوب کِ  هعِ 

بود   یرو جمع کنم اتفاقا اکبر آقا از کِ  لمونی : آره چرا که نه _ باشه پس من برم وساشود 
لب زمزمه کردم خوب   ری. ز م ی شمال دلم گرفته نگو قسمت بوده با شما بر  میگفت بر  یم

شد قبول کرد؟ _ باشه پس صبح زود آماده   یچ دیپرس   یشد زنگ زدم . غزل هم با اشاره م
شد ؟ گفتم:   ی: چ دی را گذاشتم غزل پرس ی_ قربونت خداحافظ گوشدنبالتون  می ای  یباش م

  میر یخواست برو حاضر شو ؛ م یکردن نم یانگار منتظر بود اصال راض نیبابا پرو  یچیه
. صبح که شد غزل چمدان به دست حاضر  شه  یحال و هوات عوض م  م یمون یروز م ۵،  ۴

نشد   ادهی. غزل پ نی سراغ پرو م یو رفت  میگذاشت نیبود کمکش کردم و چمدان را داخل ماش 
و شوهرش در چهار  ن یبعد پرو هیجواب نداد چند ثان یمن رفتم و زنگ در را فشردم کس

را  نی آقا ماش  کبرو من منتظر بودم ا می گفت ریچوب در ظاهر شدند . سالم و صبح به خ 
  میر ی تو م نیبا ماش یهمگ می اری  ینم نیماش گهیدرآورد ؛ که گفت: پژمان جان ما د

  نی تو ا م ی دی خوشحال شدم بابا پوس یکل ی شمال داد شنهادیگفت تو پ روزیکه د نی پرو
گرم   یشد و بعد از سالم و حال و احول پرس ادهیپ   ندیآ  یآن ها با ما م دی خونه ! غزل که د
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  نی هم کنار غزل و به ا نی جلو و پرو یعقب نشست و اکبر آقا صندل یرفت صندل  حاول صب
  یکه هنوزراول صبحه دلم م فی جواد انداخت : ح ی به خانه  یغزل نگاه م یراه افتاد بیترت

 . دمی د یرو م نایا نیخواست مه

گذشت    نانیسرنش دنی که البته با حرف زدن و گفتن و خند یاز چهار ساعت رانندگ  بعد
 یم دادی هوا ب یبود و همه جا را برنج کاشته بودند و گرما و شرج رماهیت می د یباالخره رس
  یزد و البته که غزل هم دست کم یغر م کبندیهوا کالفه شده بودو  ی از گرما  نی کرد . پرو

بعد   ی کرد  یزندگ  نجا یهمه سال ا ن یا یگفتم: من موندم تو چطور نیرو از او نداشت . به پ 
  ریو هر سه زدند ز ی اکبر آقا دستت درد نکنه نجاتش داد ییرو به شوهرش گفتم : خدا

دونم واال   یکرد گفت: نم  یکه با دستمال عرق صورتش را خشک م یدر حال نیخنده و پرو 
  یخو م ی طیعادته به هر شرا  ی زاده  زادیخب آدم  یبودم ول نجایهمه سال ا ن یا یچطور

رو دوست ندارم   نجایا یشرج ی هر چند هوا یتهران عادت کردم ول ی به هوا گهیمنم د  ره یگ
شد و زنگ    ادهیاکبر آقا پ می دیدم به در خانه که رس یم حشیهمه جوره به تهران ترج یول

گرما   نی تو ا  ادیراهو ن ههم نیآقاجون ا  گهیدارم در رو باز کن د دیمن کل  ایگفت: ب نی زد پرو
  ی . خانوم جون و آقا جون هر دو آمدند رو اط یح  می را برد نی. اکبر آقا در را باز کرد و ماش

را دوتا   وانیا  ی شروع کردند به قربان صدقه رفتن خانوم جون پله ها دند یما را که د  وانیا
خانوم جون را در   نیپرو  ن؟یبر نداد؟ چرا خ نی اومد ی: قربون قدتون برم کِ  نییآمد پا یکی

 ی خانوم جون : خوب کرد دیذوق کن دنمونیاز د  می و گفت: سر زده اومد  دی آغوش کش
قربون قدت برم بعد هم نوبت    نیو بعد غزل را در آغوش گرفت و گفت: خوش اومد  زمیعز

 گرما .از  ن یداخل کولر روشنه آب پز شد می بر  نیا ی،ب  نیای ب  دیبه من و بعد اکبر آقا رس

خانوم جون هم در حال چرت   دندی خواب یو شوهرش از خستگ  نیاز ظهر آن روز پرو بعد
  می خواند . غزل صدا یو کتاب م  دیخواب یظهر ها نم شهیزدن بود آقاجون اما به عادت هم

فرصته از آقا   نی گم پژمان االن همه خوابن بهتر یزد : پژمان، پژمان؟ من: جانم ؟  غزل: م 
از جا بلند شدم   زیخ کی بودم با  دهی. من که دراز کش می نیرو بب ئزه ببرتمون فا   ی جون بخوا

  یم یچ نم ی! بذار به آقا جون بگم  بب یگ ی: آره ، بدم نم دمیبه پشت گردنم کش یو دست
درخت   ر یز  یقشنگ هیسا  دی ای ب اط یگه . رفتم سراغ آقا جون و از او خواستم با من به ح
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کرد .  یهوا را قابل تحمل م یشرج دی وز یمکه  یخنک می شده بود و نس لیارنج تشکن
هم   م؛ین یفائزه رو بب  دیشه ما رو ببر   یگذاشتم و گفتم : آقا جون ، م بمیدست چپم را در ج

. آقاجون مردد بود  نهیخواد فائزه رو بب یدلش م یلیشه هم غزل خ  یفائزه خوشحال م
دونم وال ،از   یکرد : نم یرا لمس م ششیر گرشیدستش به پشتش بود و با دست د  کی

  دیحرفش را خورد و گفت : باشه بر  ی حاال اگه...... ادامه  ؟ی دست تو ، آخه چرا بهش گفت
را برداشتم و خواستم   نیماش  چی داخل شدم سوئ ن ی پاورچ نی پاورچ می بر دیا یب دی حاضر ش

گفت: کار   دیتعجبم را که د و حاضر است   ده یرا پوش شیتو مان دمیغزل را صدا بزنم که د
. فقط   می ! بزن بریزدم و گفتم : پس چ ی ، نه؟  لبخند گهی شد د یتو نشد نداره راض شیپ

شد پس؟   ی: چ دمی. غزل تا دم در اتاق آمد و بعد برگشت پرس ینکن داریرو ب هیبق ایآروم ب
رفت بعد از  ادمی یزیچ  هیانگشت اشاره اش را در  هوا نگه داشت و گفت: صبر کن 

رفت بردارم .   ادمیرو   نایدر آورد . نشانم داد و گفت: ا چی پ وکوچک کاد  ی چمدان دووجعبه 
و گفت: تو   دی ؟ خند  هیچ نایا دم ی خم شد و پرس نیی لبم به عالمت تعجب به پا ی گوشه ها

ماه   ی هم برا  یکی ن یخواهر شوهر ؛ ا دنی برم د یبار دست خال  نیاول  ی برا یکه توقع ندار
و خانوم   ن یپرو  می حاال بزن بر   ینکنه زندگ  ردطلعته . قدر شناسانه نگاهش کردم : دستت د

سر راه    می و به راه افتاد رونی ب می . آرام از در آمد می شه بر ینم گهیبشن د داریجون که ب
که   ی . خانه ا میو به راه ادامه داد  مید یهم خر  ینی ر ی. ش می هم بخر ین یری غزل اصرار کرد ش

بود   ایدر کی فاصله داشت و نزد شخود  ی با خانه   یساعت  کیگرفته بود   شان یآقاجون برا 
  یچپ چپ نگاهم کرد  . وقت ؟ یندار دیکل دمی آقا جون زنگ در را زد . پرس می دی رس ی. وقت
رو   ییکه جا نای.آقا جون زمزمه کرد : ا  می در را باز نکرد  نگران شد یو کس می زنگ زد بار ۵،۶

 تونن رفته باشن ؟! دوباره به زنگ زدن و در زدن ادامه داد یکجا م یعنیندارن برن ! 

به سرش بسته بود دستش   یکه دستمال یآورد در حال رونیسرش را از پنجره ب  هیهمسا زن 
گفت: ِد نزن برادر من ، نزن   تی را به عالمت اشاره به سمت من و آقاجون گرفت وبا عصبان

؟! بعد دستش را  یستی! ول کن ن گهید  ستنی ن یعنیکنن  یباز نم ی دی د ی ، دوبار زد
بعد   ۳ملت نفهم آخه  نیاز ا ی سر درد وا  نیاز ا ی گفت: وا  نسرش و ناله کنا ی گذاشت رو
  دیبست که غزل جلو آمد و گفت: ببخش یهمه سرو صدا !  داشت پنجره را م نیاز ظهر و ا 

آورد و طلبکارانه گفت: بنده هنوز مشرف   رون یحاج خانوم ! زن دوباره سرش را از پنجره ب
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کجان ؟ زن   نایفائزه خانوم ا تونی همسا دیدون  ی ، نم دی : ببخش دینشدم ؛امر؟ غزل پرس 
بودو  د ی: شما؟ غزل باز هم جلوتر رفت و چون آفتاب شد  دی و پرسرا باال داد  شی ابرو

بان کردو گفت: من زن برادرشم . زن گفت: مادر  هیزد دستش را سا یچشمش را م
بعد هم نام و نشان   مارستانیناخوش شد با آنبوالنس اومدن بردنش ب یشوهرت صبح

و به سمت    میشد  نیسوار ماش عیرا به غزل داد آقاجون دستپاچه شده بود سر  مارستانیب
و باالخره فائزه را در    میکرد یط  یکیپله ها را دو تا   می دی رس یوقت میحرکت کرد مارستانیب

خوشحال شد و به سمتمان آمد : آقاجون در آغوشش   دیما را که د  می دی سالن انتظار د
؟ مگه آقات   ی ؟ آخه چرا دست تنها اومد امیب  ی نداد و گفت: فائزه جان چرا خبر دیکش

کردم بعد قبل از   داتی حرفها نزن من تازه پ نیمرده بود : فائزه : دور از جون آقا جون از ا
گن   ی بده صبح قلبش گرفت دکترا م یلیبپرسد گفت: حال مامان خ یزی چ یکس نکهیا

مالقاتش کنه . غزل جلو   یسذارن ک  ینم هیاالنم بستر  ستی سکته کرده حالش اصال خوب ن
دارم  ی ا قهیکردند و فائزه رو به من گفت: چه داداش خوش سل یآمد و سالم و احوال پرس

  نجایانداخت : متاسفم دوست نداشتم ا  نیی . غزل سرش را پا  یی َبه َبه پس غزل تو
گفت:   جونو آقا می ماند یشه کرد ! کم یغزل زد : چه م ی به شانه  یفائزه دست  متونینیبب

.   می گرد  ی دوباره صبح بر م م ی شه کرد بر ینم یکه کار نجایخونه ؟ ا  می برگرد ستیبهتر ن
ها بود حرف آقاجون   یکیکه آن نزد یپرستار ستیتونم ، حالش خوب ن ی: نم دی فائزه نال

خودتون هم از   نکهیجز ا ادیازتون بر نم یکه کار نجای.ا دی بر کهیکرد اگه خونتون نزد دییرا تا
آقاجون گفت: دخترم    میشد   نیو سوار ماش می که خارج شد مارستانیاز ب دی ای یر مد اپ

که ....  فائزه با لبخند   یدون یم یول یخودم که تنها نباش ی ببرمت خونه   دیاالن با  دیببخش
 کنم . یآقاجون درک م ه یچه حرف نی گفت: ا

 : غزل 

بود اما   ی. خانه کوچک میو خودمان هم همراهش داخل شد  می را به خانه اش رساند فائزه
رغم   یداشت که عل اط یح یشمال  ی شده بود و به رسم اکثر خانه ها  ده ی چ ییبایبه طرز ز

  دی.  فائزه که دینقاش ی پر بود از تابلوها وارهای تمام د اهیاش پر بود از گل و گ یکوچک
  شییثرش کار مامان طلعته البته چند تاتابلوها اک  نی دارم گفت: ا یمبرن واریچشم از درو د 
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نداشتم . فائزه کولر را روشن کردو   یکار خودمه اما من مثل مامان طلعت استعداد نقاش
کنه آقا جون   یم وونهیآدم رو د یگرما و شرج  نی فقط ا هیعال زشی همه چ نجایگفت: ا
فکر بودم    نیآورد و کنارمان نشست . در ا  ی ا وهی. فائزه ظرف م نیبش  ایدخترم ب ایگفت: ب
بردم و   فمیآورده ام دست در ک   شانیبرا  یخوب ی چه کادو   یو سنت بای ز دمانی چ نیکه با ا

کوچک معرق   ی تابلو ک یآراسته شده بود در آوردم و   بیکه با تذه چیکادو پ یشکالت خور
فائزه جون    دی ببخش : مماه طلعت آورده بودم را به طرف فائزه گرفت ی شده که برا یکار

! ممنون پژمان   ی دیزحمت کش  نقدریمنه؟ دستت درد نکنه چرا ا ی ناقابله ذوق زده شد : برا
  ادی ی خوشم م زایچ نجوریمن از ا یدونست یاز کجا م  ی جان کادو را باز کردو گفت: وا

مطمئن   دمی االن که اومدم خونتونو د یدونستم ول یزدم و گفتم : راستش نم ی لبخند
بابا   ی: راست  دی آقاجون هم از من تشکر کرد و بعد رو به فائزه پرس اد ی یشدم خوشت م

گذاشت انگشتان   یجا به جا شد کادو ها را کنار یجان از بچه هات چه خبر؟ فائزه کم
د  اما  خوب بو دمی د شیپ ی هفته  نیدستش را در هم قالب کردو گفت: دخترم رو که هم

  یسرش را به عالمت تاسف تکان داد پژمان گفت: آبج نخبرم . آقاجو ی از پسرم همچنان ب
  یچه م یزدو گفت: سخت که هست ول  یبرات؟ فائزه لبخند تلخ ینطوریا  ستیسخت ن

دو حالت   ادی ی م شیکه واسه آدم پ یکنار اومدم هر مشکل طی شرا نیبا ا  گهی شه کرد من د
 ی معنا ی بشه زندگ  ارج دو حالت خ نیتحملش کرد اگه از ا دی با ایحلش کرد  د یبا  ایداره 

زد که  یدرو آن در حرف م  نی ده . فائزه با من گرم گرفته بود و از ا یخودش رو از دست م
شن   ینگران م  هیشه االن خانوم جون و بق یداره غروب م گهیآقاجون گفت: بچه ها د

شه   یمآمد فائزه را تنها بگذارم رو به پژمان گفتم:  ی دلم نم یدانم چرا ول ی. نم می بر دیپاش
 یعصب  بایآقاجون کالفه و تقر   دی بگو یزیپژمان چ نکهیقبل از ا م ی بمون نجایامشب ا

  نجایشه االن شما ا یگفت و بعد به خودش مسلط شد: و گفت بابا جان نم یاستغفرالله
فائزه    ستی خودمم دلم رضا نشه که . واال   یمن برم خونه بگم غزل کجا مونده؟ نم د یبمون

 شه کرد . یم هچ  یرو تنها بذارم ول

بعدم، نصف عمرم رو   ستم یگه غزل، من که بچه ن  یو گفت: آقا جون راست م دی خند  فائزه
از در  م ی. داشت می کرد یحال مامان ناجور شد اومدم و با هم زندگ  یکردم از وقت یتنها زندگ 
همراه منو داشته باش   ی شماره   یکه پژمان رو به فائزه گفت: پس آبج میشد  یخارج م
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فائزه شماره را   یستیوقت تنها ن چی نره تو ه ادتی   نویا  ریبگ تماسحتما  یداشت یاگه کار
 هم تشکر کرد .   یداشت کرد و کل  ادی

  میخانوم جون قرار گرفت ی و طعنه ها  نی سواالت پرو کی هدف شل می دی به خانه رس یوقت
.  آقا  می اومد  یما هم م نی کرد  یهمه وقت؟ خب صبر م نیا  نی: کجا بوددیپرس نی پرو

حوصلمون    م یکن دارتونیب  ومدی ما هم دلمون ن دیبابلسر خواب بود میسر رفت  هیجون گفت: 
. خانوم جون   میر  یروزم هم با هم م هیم ؟! حاال باشه  ی کرد یم کاری هم سر رفته بود چ

گردش ؟ آقا جون : گردش   یر یما م یرا بر گردانده بود : چشمم روشن حاج آقا ب شیرو
 .  می شد مونیمن اونقدر گرم بود که پش زیکدومه عز 

امشب به  یگپ و گفت و سوال و جواب  خانوم جون گفت: راست  ی ا قهیدق ۲۰از  پس
چه خوب دلم گفت: ِعه  ن ی . پرو میدور هم باش  نجایا انی پروانه و بچه ها گفتم شام ب

. خودم را با کمک به   نمی خواست پروانه را بب  یبراشون تنگ شده بود . من اما دلم نم
  ۸کردند ساعت  یم یو آقاجون هم شطرنج باز پژمان و خانوم جون سر گرم کردم  نی پرو

با خانوم جون و   یگرم یشد سالم و حال و احوال پرس دای پروانه و شوهرش پ ی سرو کله 
و بعد پژمان را و دست آخر چشمش به من   دیرا در آغوش کش  نید پروآقاجون کرد و بع

دستم را   یل ی می! با ب ی پروانه خوش اومد یافتاد دستم را به سمتش دراز کردم : سالم آبج
گفت: ِعه پروانه پس  نی . پرو نجامیمن که هر روز ا ی فشرد و گفت: خوش رو که تو اومد

رفتن   اوشی؛ الله امروز وقت دکتر داشت با س انی یکجان؟ پروانه: اونا نم اوشیالله و س
.  ننیتا شما رو بب  انی یسر م هیگفتن آخر شب   یول ان یرسن ب یاونجا واسه شام نم 

پروانه: نه ،  اد؟ی ب ایمونده تا بچه شون دن یلی: خ دی دوباره پرس نینشستند و پرو یهمگ
به   ی! پروانه دست ایمادر بزرگ بش ادی  یال بهت نماص یآبج یدوماه . پژمان : ول یکی

به تو   ی و گفت:خوب موندم ! بعد جا به جا شد و رو به پژمان گفت: ول دیصورتش کش
شه ها ! از جا بلند شدم : خانوم جون   یم ری د گهید د یبجنب ی بابا بزرگ بش ادی  یم یبدجور

دستت درد نکنه واسه آقاجون کم رنگ باشه .   ؟یار یب ی ر یآره مادر، م  د؟ی دم کش یی، چا
پچ پچ   ی رفتم صدا یهست . به سمت آشپزخانه که م ادمیو گفتم : باشه چشم    دمیخند

محابا گفت:    یشه ! پروانه ب یم  ناراحتغزل  یگ یم  ینجوریچرا ا  ی: آبج دمی پژمان را شن
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وق گفت : پروانه ، غزل  با ذ  نی داره مگه! اصال مگه بد گفتم ؟! پرو یخب به جهنم ، ناراحت
بره دانشگاه فعال وقت بچه دار شدنشون    دیبا گهی کنکور داده ان شا... قبول که بشه د

اندازم کرد: َبه َبه  بررا داد باال و  شی ابرو کی وارد شدم پروانه  ی چا  ینی. با س ستین
رفت تو هم درس   یرفت جمعه م یم یرفت وقت یبه مکتب نم یچشمم روشن حسن 

گرفتم .   ده یحرفش را نشن ؟یدرس بخون دیافتاده با ادتیاالن تازه   ی نخوند ی نخوند
  شیپا  کی پروانه   ؟یکن یکارا م یچه خبرا چ یپا و آن پا کرد و گفت: خب آبج نیپژمان ا 

را سمت من   ش یرو گهید میگذرون  ی، م یسالمت ی چیانداخت و گفت: ه گرید ی پا ی را رو
خوام نشونت بدم و   یم دمیخر  فیک  هی ای پاشو ب  یگفت: آبج نی . پرو د یبگو  یزیکرد تا چ

 یلب استغفار م ریز  زیر  کیاو را برد به اتاقش . آقاجون از دست پروانه کالفه شده بود و  
  می برا  یتی زد اما رفتار پروانه چندان اهم یم خندبه من لب زی ر کی کرد . خانوم جون هم 
درجوار پروانه و خانواده اش گذشت  حاال بماند که بعد از   نگونهینداشت .آن شب هم ا

 از خودش در آورد.  یلمیچه ف اوش یآمدن الله و س

پژمان   یکه گوش  م یخورد یم  ت ییسکو ی و ب ی صبح دور هم چا ۱۰روز بعد حدود ساعت  دو
  اط یشتابان به سمت حنگاه کرد و  یرا برداشت صفحه اش را کم یزنگ خورد . پژمان گوش

  یلحظه م هیآقا جون  دیداخل شد و آقا جون را صدا زد : ببخش ی ا  قهیرفت و بعد از دق
و از   دیبود تا خنک شود الجرعه سر کش ختهیر یدر نعلبک کهرا  شیآقا جون چا  اط؟یح دی ای

و   میبه هم انداخت یو خانوم جون نگاه ن یرفت . منو پرو اط یجا برخاست و به سمت ح
گفت: من و آقا   یتصنع ی بعد پژمان دوباره برگشت و با لبخند ی لحظه ا می را خورد مانیچا

؟ و خانوم جون در    دیر ی: کجا م دمی . پرس م یگرد یو بر م  میر یم یدو ساعت  یکی جون 
خراب شده   نمیپژمان دستپاچه شد و گفت: ماش د؟ی ر یادامه گفت: آره مادر ، کجا م

در را بست همان موقع اکبر آقا   می نشونش بد میر  یخوب سراغ داره م ی آشنا   هیآقاجون 
  ی: مپژمان  ؟ی: َبه َبه آقا پژمان کجا به سالمت دیدر اطراف بزند سر رس  یکه رفته بود چرخ

.آقا جون: نه پسرم ،   امیمنم ب  دی. اکبر آقا: خب صبر کن می کار بد رینشون تعم نویماش می بر
رو بخور تا تو   تیبرو داخل تا بساط سماور خانوم جون به راهه تو هم چا  می خورد ییما چا

  من باال انداخت و گفت:  ی . اکبر آقا آمد داخل : شانه ا میما هم برگشت یرو فوت کن تییچا
حتما   ی؛ ول  نطوریو گفت: آره منم هم  دیخند  نیرن . پرو  یم نیکه باورم نشد واسه ماش
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بخورد. دوسه   ی چا دی ایال به ماچه بعد به شوهرش اشاره کرد که بداشتن اص یکار پدر پسر
  شانیبدنم فضول ی کردم تمام سلول ها یساعت بعد پژمان و آقا جون برگشتند احساس م

  ی کرده بود آقا جون هم کالفه شد و سر آخر گفت: ا چی را سوال پ ونگرفته خانوم جون آقاج
پژمان خراب   نی هم که نرفته بودم ماش به یسن و سال! با غر نی تو ا ه یخانووم ، دروغم چ

  نی . با پرو دی نپرس یزی چ گری ! خانوم جون د گهیگاه تو هم دست بردار د  ری تعم می شد برد
من هم نشسته بودم   دی ها را برد تا بشو یزسب ن ی پرو می دی چ یسبز  یو کم اط یح می رفت

؟  جواب دادم: خب  می کجا رفته بود یپرس یدرخت نارنج که پژمان آمد به سمتم : نم ریز
  ی چه اش بود؟ پژمان: ا ی؟ راست  نیماش ریواسه تعم  نیآقا جون که گفت ، مگه نرفته بود 

افتاده ؟    یطلعت اتفاق ماهواسه  مارستان؟ی. من: ب می بود مارستانیکجا بود ب ن یبابا ، ماش
دلم براش   یلیخدا فائزه تک و تنها،  خ ی اش پر شد بنده  مانهیره اونم پپژمان : آره باالخ

  شدی؟ پژمان: نم  نی خب چرا منو نبرد ،یخبر جا خوردم : آخِ  نی ا دنیسوخت . متاثر از شن
  یدفنش م ردابعد ادامه داد : ف  دیگو   یراست م  دمید  م؟ی ر یکجا م م ی دار می گفت یکه ، م

اونجا فائزه که  م یبر  د یاالن تنهاست؟ پژمان سرش را تکان داد : فردا با  ی کنن . من: فائزه چ
دوستاش از   ی و آقا جون . قرار شد آقا جون به بهانه  ییاز ما نداره منم  و تو  ر یغ ویکس

  گفتهکه پژمان  نطوریدونفره . فردا هم یهواخور ی منو تو هم به بهانه   رونیخونه بره ب
و   ختیر ی بعد منو پژمان . فائزه اشک م ی. اول آقاجون رفتو ساعت رونیب م یخانه زد بود از

به شدت ناراحت بود که البته حق هم داشت به هر حال همه کسش را از دست داده بود و  
  فیشد اما ح یزاد گاهش کنار پدر و مادرش دفن م ی شد تو یکاش م ی آقاجون گفت: ا

از مرگ   ی. همگ  میو به سمت خانه راه افتاد  م یخواند ی فاتحه ا شی ابر  یکه نشد بعد همگ
زد؛ از مرگ   یفائزه موج م ی در چهره  یاما آرامش خاص می ماه طلعت متاثر بود ی  بانهیغر

نداشت   یوحشت یزیبود انگار از چ یمادرش به شدت غصه دار بود اما آرامشش مثال زدن
ور بودم که آقا جون خطاب به فائزه گفت:   وطهپس تنهاست . در افکارم غ نی از ا نکهیاز ا

کردو ادامه   یتلخ ی ما بعد خنده  ی خونه  میت رو جمع کن بر  ل یفائزه ، باباجان پاشو وسا
خواد  یدلم نم  چیه شهیم دا ی تو پ ی جا برا هیبزرگه مطمئنا  یلیبابل خ ی داد : خونه ام تو

به   دی خوا یم   ستی االن وقتش ن ونو گفت: نه آقا ج د یکش یقیفائزه آه عم ی تنها باش نجایا
که بتونم تنش رو تحمل کنم   ست ین یام طور یروح طی اصال شرا د؟یبگ  یخانوم چ بهیحب
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االن نه.  یول نیراز رو براش فاش کن نیا یروز  هیخانوم حقش باشه که  بهیحب دی شا
کنم ؟ بعد   کاریچ یگ یم یتنها بمون  ستیآقاجون با بغض گفت: آخه دخترم دلم رضا ن

وفا هم   ی نبودم ب یانتکاریمن آدم خ یحرفها درست نباشه ول نیگفتن ا  دیداد: شا دامها
درصد هم   هیاگه  یهاش حت ییوفا   یبا تمام ب  ینبودم ماه طلعت رو دوست داشتم حت

 یکردم سو تفاهم نشه نم  یوقت ازدواج نم چی گرده ه یروز برم هیدادم که  یاحتمال م
و من تموم   هیزن خوب وبساز  یلی رو دوست نداشتم نه، اتفاقا اون خ بهیخوام بگم حب

فکرش   دی نبود شا یخودخواه  ی که ازدواج دومم از رو نهیمنظور من ا  ونشمی رو مد  میزندگ 
خودش   نکهیچه برسه به ا نمیماه طلعت رو بب  گهیبار د  هیکردم که تا آخر عمرم   یرو هم نم

کرد  یاگه تو رو ازمن پنهان نم یول امرزهی. خدا ب نهیخودش برگرده و بخواد منو بب ی با پا
و پر   دی سف ی موها ی نبود . بعد کالفه و سردر گم انگشتانش را البه ال نیا  تی االن وضع

نکن با   ینجوری: آقا جون ادیدست پدرش را گرفت و بوس یمهربان . فائزه با دی پشتش کش
ن حرفها  ی. با هم ستیگم االن وقتش ن  یم نمیهم  ی برا یگ  یم یفهمم چ  یخودت من م

 ینابسامان یاوضاع روح امد یفائزه آقا جون داخل ن ی خانه  ی جلو  می دی بعد رس یاندک 
  دی شما بمون می ومدی گردم خونه ما که با هم ن یداشت رو به پژمان گفت: بابا جان من بر م

  دیآقا جون صبر کن برسونمت . آقا جون : نه شما بمون یر یفائزه .پژمان : کجا م ِش یپ
  یکردو گفت: فقط م یگن پس زنت کجاست؟ پژمان فکر  ینم ی ای االن تو ب دی ایشب ب

بعد رو کرد به من :   نهیب یمنو نم ی کس ینجوریا   امی یل نمرسونمتون تا سر کوچه ،داخ
فائزه بمون تا من آقا جون رو برسونم و برگردم آن ها رفتند و من و فائزه    شیغزل تو پ

و   دی مادرش را حس کرده بود بغضش ترک  یالخ  ی . فائزه انگار تازه جا می داخل خانه شد
ه بودم و با او همنوا شدم . شب مجبور  مادر خودم افتاد  ادی. من هم به  ستیگر  ی ها ی ها

  میو رفت رونیب م یشدم همراه پژمان به خانه برگردم اما صبح زود دوباره با پژمان از خانه زد
بهتر شده بود و آرامشش دوچندان.  پژمان گفت: آقاجون در   یفائزه حالش کم ی خانه 

  ینجوریا  یگه دوست داره جلو چشمش باش یخودش م کی که خونتو ببره نزد نهیتدارک ا
نگران من   نقدریا  ستیزدو گفت: چه خوب ، اما الزم ن ی راحت تره. فائزه لبخند الشیخ

 گذشته  ییتنها ی عمرم تو ی من همه   دیباش
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چهرتونه   ی آرامش تو   نقدریهمه مشکل ا نی : شما چطور با ا دمی و پرس اوردمیطاقت ن گرید
هر   ی آدم تو نکهی. ا  تیغزل جون ، رضا تیاب داد: رضاجو یشگی؟ بازباهمان لبخند هم

دست گذاشتن   ی دست رو  یبه معن نیباشه . حاال ا یراض ییاون باال  ی به رضا یطیشرا
نداره مثال   یمعنا و مفهوم  گهیکه تالش د هیمن جائ  رمنظو یخودش ول  ی تالش جا ستین

  یطیمن به شرا یبگ یتون ینم  یش یهر سال رد م یخون یدرس نم  یدانش آموز هیتو 
  یبرس ییجا  هیکالس باالتر تا به  یتا بر ی و زحمت بکش یتالش کن دیام با یکه دارم راض

مثال همسر سابق من در کمال قساوت   ستیدست تو ن ییزایچ هیهست که  یوقت هیاما 
ده   یدونم کجاست خب من چقدر بگردم چقدر وقتم اجازه م یکه نم ییجا  هیبچه رو برده 

  ای ادی یازم بر نم  یکار نیبسپارمش به خدا جز ا دی ده ! با یاجازه م می مال طی چقدر شرا
سر خودم اون زنده   ی بزنم تو  شتریمادرم عمرش رو داد به تو و رفت. به نظرت هر چقدر ب

  ریامکان پذ   نایکدوم از ا  چیکنم ؟ نه ه دایخودم پ ی مادر برا  ه یتونم با تالش،  یم  ایشه  یم
غم آدما از کجا  یدون ی. م نی و توکل هم  تیصبر داشته باشم و رضا   دیپس با  ستین

که ندارن . حرف   ننیبیم  ییزایچ  ی رو تو ی؟ از اونجا که خوشبخت  رهی گ یسرچشمه م
رو   ی، دختر  نی فائزه : خب بب  ه؟یمنظورت چ دمیپرس اقانهبه نظرم جالب آمد مشت  شیها

و با خودش فکر کنه   نهیرده اگه هر روز بشسالشه و هنوز ازدواج نک ۳۵،  ۳۴که  ری در نظر بگ
دادم  یم  یبودم دو سه تا بچه داشتم مهمون میاگه ازدواج کرده بودم االن سر خونه زندگ 

کردم   یکردم و ِچالن م یشدم واسه بچه ام ِا الن م  یرفتم با شوهرم دوست م یم یمهمون
نداره   یاحساس خوشبخت  یآدم   نیهمچ هی. خب معلومه که  القوزیو  کهی ؟   یاما حاال چ

  یم یداره زندگ  یتی مسئول چیتونه فکر کنه االن راحت و آسوده بدون ه  یکه م یدر صورت
رو که   یخانواده ندادم عوضش هر کار لیتشک  نکهیدرد دارم اونم ا  هیتونه بگه  یکنه م

بر   ایگردنم باشه  یتیاضطراب مسئول نکهیتونم شروع کنم بدون ا یدوست داشته باشم م
شوهر ناسازگار و دو سه تا   هیکنه  یبا همون سن و سال ازدواج م یدختر هیس فکر کن عک

کنم شوهرم سر به راه   یفکر کنه کار نی به ا نکهیا  ی شه به جا یم بشیشلوغ نص ی بچه 
فکر کنه که کاش تا االن شوهر نکرده    نیبچه هام خوش باشم هر روز به ا  طنتیشبشه و با  

کنه  یرو م  ییخوندم در کل آرزوها یرفتم فالن دانشگاه فالن درس رو م یبودم و االن م
تو   شه یمثالها رو زدم تا بگم آدما هم نیا یدون یهمه رو باهم داره . م یکه دختر اول
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جزع   ی کثرا توکنن  ا یاصال به داشته هاشون فکر نم و هستن که ندارن  ییزهای حسرت چ
  ینطوریکه بخواد ا ستین ادی برن  به نظرم عمر آدم اونقدر ز  یبه سر م  یتیو فزع و نارضا 

کنن ازدواج کنم   یم یعده  هم هستن که فقط واسه حرف مردم زندگ  ه ی نکهیا ایتلف بشه  
گن فالن رشته رو   یم یچ  مگن بچه دار بشم اگه نشه مرد یم یکه اگر نشه مردم چ 

گن .   یم  یگن  فالن رشته رو بخونم اگه نخوندم مردم چ یم یونم مردم چبخونم اگه نخ
شه   یم یباعث احساس بدبخت  زای چ نیکنم هم یرو درک نم  زا یچ نیمن اصال ا  یدون یم

  هیکن که  نیبه خودت تلق یط یهر شرا  ی تو شهیکن؛ هم  یواسه دل خودت زندگ  شهیهم
  ی به داشته هات فکر کن و برا شه یکشن . هم یتو رو م ی حسرت داشته ها کهعده هستن 

نداشته هات تالش کن اگه شد که خوشا به حالت نشد هم که بگو حتما حکمتش بوده . و  
عمل   ی را از اعماق قلبم قبول داشتم اما افسوس که فقط قبول  داشتم پا شیمن حرف ها 

 شد .   یلنگ م تمیآمد کم   یکه وسط م

هم من   گری دوبار د یکی فائزه بودند  ری ن و آقاجون در گپژما می را که بابل بود یروز چند
روز ماندنمان   ۵کنند  یشک م ه یگفت : بق یم دی صالح ند  گری همراهشان رفتم اما پژمان د

روز   کیتر شده بود .  یبود که مدت ماندنمان طوالن شیاز خدا  نی روز شد البته که پرو ۱۰
  دیر یم  ییگم غزل ، شما که همه اش دوتا  یگفت: م می شام بود ختکه باهم مشغول پ

رفت باال و   میابرو  ی تا کی    ن؟یآورد یچ ی گشت و گذار اصال معلوم هست ما رو برا 
  دیخند  نی پرو  ؟ یهست یاز اومدنت ناراض یعنی یلبم نقش بست . گفتم: آبج ی رو ی لبخند

فکر   یرو دوست دارم ول نجایچقدر ا یدون یکنم خودت که م یم یوگفت: نه بابا شوخ 
کنم هر   کاریچ  یوسط حرفش: خب آبج دمیپر  نی دونم چرا منو با خودتون آورد ینکن نم

  یو کنارت خوش م ی تو خوب ان ی  یزنه و کنارش ساعتها کش م یچقدر پروانه زخم زبون م
 ی کرد و گفت: ا یگاز گذاشت و روغن را درونش خال  ی را رو تابهیماه  دی خند نی گذره پرو

 بال.   طونیش

                                    **** 

 : پژمان
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را اعالم کردند با خودم گفتم : تا غزل خواب   جیانتظار تمام شد و نتا   ی حول و وال باالخره
اگر قبول شده بود   نمیرا بخرم اول نگاه کنم بب جیاست بروم و از سر کوچه روزنامه اعالم نتا

م تا سر خورده و ناراحت نشود آرام لباسم را  بده  ش یکنم و اگرنه که دلدار زشیکه سورپرا 
  یپشت سر هم زنگ م یکس دم یبودم که د اط یوسط ح رونیو از در خانه آمدم ب دمی پوش

 زد . یدهد دو سه تا زنگ ممتد و بعد در م یزند و امان نم

 یدر م ی محابا بر سرو کله  ی بود که ب حهیرا رفتم و در را باز کردم  عی نکردم و سر  معطل
مرا   ریسالم و صبح به خ یپا بند نبود حت ی ت آنقدر خوشحال بود و ذوق داشت که روکوف

و بلند صدا زد: خاله، خاااااله، غزل   اط یتا در را باز کردم بپر بپر آمد داخل ح دیهم نشن
داشت که   جان یخوب دارم . آنقدر ه ی خبرا ای پاشو ب ؟ی دیخانوم ؟ هنوز نخواب لخانوم ، تنب

  یکیپرت کرد  شیرا از پا  شیکند . دعوتش کردم داخل شود کفش ها   یگفتم االن سکته م
شده؟ آروم باش . داخل شد   یز یجان چ حهیرا دمی را آن ور. داخل شد . پرس یکیو   نوریرا ا

رفت و در   ست ی ن یاز غزل خبر دی د یو روزنامه را پهن کرد وقت ییرای و نشست وسط پذ 
  حهیبابا را ی کشاند سمت روزنامه . غزل : ا شانیز کرد و غزل را خوابالو و پراتاق خواب را با

!   یمهم نی ؟ اونم روز به ا ی دی خواب ی: چه خبرمه ها؟! گرفتحهیچه خبرته؟ را  ی، اول صبح
چشمش خورد به روزنامه و شروع کرد به   بعد ؟ینی ر یبخر . غزل : مهم؟ ش ینیر یپاشو برو ش

؛   دمیو گفت : زحمت نکش خاله من قبال د دی بلند خند حهیا . راکردن اسم ه نییباال و پا 
. غزل   اتیادب ی رشته  یخواست یکه م یهمون  دمیاسمت دورش خط کش نم یا نهاشیا

شه!   یباورم نم ی : وااااا دیکش یاز سر خوشحال یغ یدهانش گذاشت و ج ی دستش را جلو
؟ نگاهش   شهی قبول شدم اونم خود تهران ! باورت م ی دیپژمان د  ی دی شکرت  د ایخدا

من   یپرس یشد : نامرد نم یشاک  حهیکردنش ضعف رفت . را یخو شحال ی کردم و دلم برا
  حهیرا ؟ی ؟ قبول شد  ی کرد کاریتو چ  نمیکردم ؟ غزل تازه به خودش آمد: آره بگو بب کاریچ

گه؟ بعد دو دستش را به   یم  یما چ ی به خودش گرفت: قبول؟ آقا پژمان ، خاله  یژست
 حهیبود نشانمان داد : را دهی اسم خودش را که با خودکار قرمز دورش خط کش دی هم کوب

گرفت و گفت :   یژست حهی ؟ کجا؟  را  ی: خب ، چ د یپرس جانیمحمد پور . غزل با ه
باالخره   حهی را ی فشرد : وااا  حکمرا بغل کردو م حهی .غزل را یبهشت دیدانشگاه شه  یپزشک

زهره   نمیبرات خوشحالم . بب  یلیموندنا جواب داد خ داری ب شبیاون همه درس خوندنا د
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  یروزنامه را جمع کرد : راست م عیو سر د یبا دست راست بر سرش کوب حهیدونه ؟ را یم
روزنامه  ابونیرم سر خ یگفتم م نجایدونه اصال بهش نگفتم اومدم ا   یمامانم!  نه نم یگ

  ابون یکنه قبول نشدم و سر به ب یخنده البد فکر م  ری ا نگران شده .بعد زد زبخرم االن حتم
خوب انتخاب رشته کرد   یلیخ  می رفت یخوب مشاور شی گم خاله پ یگذاشتم بعد گفت: م 

از جا بلند   حهیگم صبحانه بخور بعد برو را یبرامون ، نه؟ غزل : آره دستش درد نکنه . م
را   هیکه اسم غزل در آن بود را به او داد و بق ی اش را هم جمع کرد صفحه ا امهشد و روزن

 !  نجایگم که ، نگفتم اومدم ا ی. م  رهید یلیبرداشت : نه خاله برم که خ

 .  رمیغزل بگ  ی برا یگرفتم جشن کوچک میتصم

نشسته بود   نیزم ی که رو نطوری؛ مبارکت باشه . غزل هم یگرفت جهیباالخره نت یزندگ  خب
تو ام پژمان.  صبحانه را در کنار غزل خوردم و وقت رفتن گفتم:   ونی گفت: همه اشو مد 

جشن   هیخوام  ی رستوران م می ر یشام م ی مونم مغازه آماده باش برا  یامروز تا ظهر م
 رم .  یدونفره برات بگ ی کوچولو

دوست  که غزل  ییادکلن خوشبو از آن بوها  کی زودتر بستم و رفتم  یسر ظهر مغازه را کم 
و به سمت خانه حرکت کردم ادکلن را داخل   دمی خر ش یبرا یوشکالت نی ری داشت ش

 گذاشتم . نی داشبورد ماش

و   یلباس مجلس کیتمام خانه را برق انداخته بود و   یخوشحال بود و از خوشحال غزل 
قربون صدقه ام رفت و   یناهار غزل گفت: امروز زهره زنگ زد : کل زیبود سر م  دهی پوشک یش

  هیهفته  نیگفت پنج شنبه شب هم یم حهی من و هم را یخوشحال بود هم از قبول
قاشق    حهیمن و را یدعوت کرده به مناسبت قبول  رو لیفام ی و همه   دهی تدارک د یهمون

بهتر !   نی از ا یو گفتم: چ دمی ب نوشآ یوانیخوردم . ل یو چنگال دستم بود و با ولع غذا م
  ی شد یبهتر قبول م ی رشته  ه یدوست داشتم  یلی بهت بگم : من خ دی رو با  ی زیچ هیالبته 

ام و خوشحال غزل   یمنم راض یحاال که خودت دوست دار یول یروانشناس ایمثال حقوق 
 یلی، خ یلی گذاشت : آره خ  زی م ی و آرنجش را رو د یجلو کش یزدو خودش را کم ی لبخند

  یم یاون لحظه ها رو زندگ  قایکنم دق  یم یخونم و معن یکه شعر م ییخوشحالم اون وقتا 
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  لخوشحا شی اگاهانه و با عشق رشته اش را انتخاب کرده  برا   دمی د  یم نکهیکنم از  ا
 بودم .

 

 : غزل 

واندن نکرده بودم  خودم شروع به درس خ لیبه م نکهیپا بند نبودم با ا  ی رو یخوشحال از
خواهم کرد خوشحال بودم انگار  لیمورد عالقه ام تحص ی در رشته  دم ی د یاما االن که م

اش   یکه زندگ  دمید یم یپژمان ونی حال خوب را مد  ن یزدم و همه ا یابرها قدم م ی رو
غروب   ی ها  طرفم ی ری بگ یو جشن کوچک م یدر رستوران بخور رامن بودم . قرار بود شام 

خودم را  ی لیو کفش ف فیو ک   د یبا شلوار  و شال سف یاز یپوست پ ی مانتو کی حاضر شدم 
 دوست داشتم .  یلیرنگ را خ  بیترک  نیبر اندازکردم ا نهییدر آ

 .  می از خانه خارج شد دیو تمج  فیتعر  ینثارم کردو با کل یزیبر انگ  نینگاه تحس پژمان

  ی ست راستش دنده را عوض کرد و بعد دوباره رو: با د  می و راه افتاد  میشد  نیماش  سوار
، امروز   یزندگ  ی: راستدی داد و پرس هیتک شهیش رونی فرمان گذاشت دست چپش را  به ب

خودم را به سمتش چرخاندم : چرا ، اتفاقا امروز تلفن خونه   یبه خونه زنگ نزد ؟ کم یکس
  ی، خانوم جون ... همه هر کس  نی، پرو  نیزمانه ، جواد ، مه  ره،همه اش مشغول  بود زه

اون خوشحال شدم .  ی برا شتری تاالر، از خودم ب ی بود ؛ دوستم تو نای. م یفکرش رو بکن
بعد با ذوق ادامه داد :  ی کرد فیازش تعر یلیبرام خ  ادمهیدوباره دنده عوض کرد : آره  
  یاون م ی شد ول  یزد قبول م  یم ستانقبول بشه اگه شهر یخودش دوست داشت پزشک

 یل یقبول شد که البته خودش خ ییماما  نی خواست کنار خانواده اش باشه واسه هم
  یک کنار خانواده اش م نیهم رمی گ یدم و تخصص م یگفت : ادامه م یخوشحال بود م

حرف ها   نی. تمام طول راه به هم هیکنه خودش کل یخونه هم کار م  یه هم درس ممون
دنج که دوطبقه بود و به در  یبه محل مورد نظر پژمان . رستوران می دی رس تاگذشت  

کردو حال خوشم   ی بود و روح را تازه م  اهیدوم . پر از گل و گ ی طبقه  می خواست پژمان رفت
 را دوچندان . 
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کجا   دمیگردم . پرس  یمن زود بر م نیبش  نجایتو چند لحظه ا نیاز شام پژمان گفت: بب بعد
شد گفت: زود بر   یداد و از من دور م یکه دستش را در هوا تکان م نطوری؟ هم  یر یم
برگشت و سر   قهیدق ۶ ای  ۵فرو رفته بودم بعد از  یقیعم ی ایگردم.  او رفت و من در رو یم

به   می تقد  نمیمقابلم گرفت : ا یرا دو دست  ی شده ا چ یکادو پ ی  عبهنشست و بعد ج شیجا
زحمت کش خودم . از ذوق دو دستم را دو طرف صورتم گذاشتم و خودم  ی خانوم کوچولو
ممنونم ازت .  یلیبود خ یرستوران کاف  نیپژمان دستت درد نکنه! هم ی را چالندم : وا

  دمیبو کش قیبعد درش را باز کردم و عم لنادک  ی جعبه را گرفتم و با ولع باز کردم : واااا
همون   نیدونم ا  ینه؟  م  شید یگرون خر  یلیمحشره پژمان دستت درد نکنه حتما خ 

در  ی کرد  زیسوپرا  یدوست دارم واقعا ممنونم امشب حساب یلیبار گفتم خ هیکه  یادکلن
 هم در کار نبود .  یتو نبود االن قبول ی ها ت یحماکه اگه  یحال

رو جبران   تی همه حما نیا  یتون یدو دستش را در هم قالب کرد : خب تو هم م پژمان
حاال که  ی پژمان: خب قول بده خوب درس بخون  ؟یگذاشتم : چطور زیم ی کادو را رو یکن

متحان . پشت  شب ا ی راحت نشه و درس خوندن  نشه برا التیخ  ی وارد دانشگاه شد
 بکنم !   دی با  کاری گفتم چ اال؟ ح نی نازک کردم و گفتم: فقط هم یچشم

را برداشتم : بله؟  _ سالم   یاول وقت پژمان تازه رفته بود که تلفن زنگ خورد گوش  صبح
  ادتیبودم _ خواستم بگم فردا رو  داری زهره نه ب ی _ سالم آبج ؟ی غزل جان خواب که نبود

  یداره نم کیکه بچه کوچ حانهیمهمون دعوت کردم  ر یکل ی ایکن صبح زودتر ب ینره سع
صبحانه رو که  ی_ باشه چشم آبج یشناس یهم که خودت م رو حهیتونه  کمک کنه را

غزل   هی_ زحمت چ یانداخت ی زحمت نم ی کاش خودت رو تو ی ا یول  فتمی یخوردم راه م
کر د .   یبه خاطرتون ذوق م یاگه زنده بود حتما کل امرزهیرو ب زیآرزوم بود خدا عز جان

 .  فظ_ باشه چشم _ قربونت خداحا اینره فردا زود ب ادتیپس 

 

 ی ها ک ی دومش را در راه داشت و نزد ی بچه   حانهیبودم که ر اتیادب  ی آخر رشته  سال
  حانهی بود و زهره  به شدت نگران ر مانشیزا
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  شی زودرس برا مان یدوماه آخر او را نزد خودش آورده بود تا دوباره زا  ن یهم ی و برا بود
گفت از حاال خودش را  یهم  سخت مشغول درس خواندن بود و م  حهیرا فتادیاتفاق ن

با درس   گفت: انگار یهم بود و م حهیکند. زهره نگران را  یآزمون تخصص آماده م ی برا
  یخوب ی بده چه خواستگارها لی مشترک تشک ینداره زندگ  دهاش ازدواج کرده و به کل قص

همن تِه   نیمردا ع ی گه همه  یگذاشته م بیع  هیهر کدوم  ی رد کرده و رو یرو که الک
منافعشون   ی کنن و اگه پا یدوست دارم گفتناشون به منفعت خودشون فکر م  ی همه 

  یمثل هومن نم کهگم بابا همه  یم ی ندازن.  هر چ یت مآشغال دور  هیمثل  ادیوسط ب
  گهیاالن ماشاا... تو د نیوجب بچه بود اصال  هر جفتتون بچه بود هی شن تازه اون موقع  

.حداقل   هیآدم حساب  تیخواستگار  ادی یکه م  میمسلما اون ی شد ی خودت خانوم ی برا
گه بذار آزمون   یم ستیمن ن  ی و نشناخته ردشون نکن  . گوشش بدهکار حرف ها دهیند

  یحرف ها را م نیزمانه ا  یکنم . وقت یهم واسه شوهر م یفکر هی  بعدتخصص قبول بشم  
  یدختر تو م نیا  دهینشن ی زای گفت: به حق چ یو م  دیکش یرا در هم م شی اخم ها دیشن

سر   ادیکردم ز یکردم و به زهره سفارش م یم بندازه من اما درکش یخواد خودش رو ترش 
شده بود    می از زندگ  یبردم که جزئ یم ذتبه سرش نگذارد . خودم آنقدر از خواندن درس ل

آرامش   نی هم حتما ا حهیخواندم . را یراحت درس م الیگرفتم و با خ  یاز پژمان آرامش م
داد و جزو   یکرده بود که با عشق درسش را ادامه م دای پ یگریرا در وجود خود به طرز د

خودش گرفته   کیزدن ی فائزه خانه ا  ی دانشکده شان بود آقاجون برا ی دانشجوها   نی بهتر
آورد . اما  یدخترش را نزد خودش م ی بود و دورادور حواسش به او بود فائزه هم گاه

اطالع بود . پسر الله و   یب ازدواج اول  آقاجون و وجود فائزه هیخانوم جون همچنان از قض
رفت . آرمان و   یم شی از آب و گل درآمده بود و نفس پروانه  برا گری هم حاال د  اوشیس

و   نی هم که سه سال با هم فاصله داشتند هر کدام مشغول درس و کنکور بودند. پرو نیآرم
بزرگ   یکنند . مژگان و مرتض   یم  یو با عالقه کنار هم زندگ  تمندیشوهرش همان طور رضا
تر و زبرو زرنگ  گوشیخوانند مژگان همچنان باز یدرس م ییشده اند و مقطع راهنما

  یاز زندگ  یخوب ی بوها انیم   نیدر ا ری و گوشه گ  کتهمچنان آرام و سا یاست و مرتض
  کی سر داده اند .  یی شود که آهنگ جدا یم یسال کی رسد و  یبه مشام نم دیو ناه رج یا

بود   امده ی ن دی اما تنها آمد و ناه رج ی ا  می روز زمانه همه را دعوت کرده بود . همه جمع بود



 در کنار تو

 
279 

 

 ی چا ینیبود . زمانه س  وشنودهر کس با چند نفر مشغول گفت   م یهمه دور هم جمع بود
را از مادرش گرفت و   ی چا ینیابرو آرمان از جا بلند شد و س ی به دست وارد شد و با اشاره 

نگاهش کرد   رهیخ ی ا قهیو چند دق رج ی نشست و زل زد به ا نیزمانه کنار مه دور گرداند .
زمانه  ی ره  ینگاه ها شدند و کم کم همه ساکت شدند و نگاه خ نیکه همه متوجه ا یطور
آورد آخر به حرف آمد:   یخودش نم ی به رو رج یا د یکردند . زمانه که د  یرا نظاره م رج یبه ا

که در آن   یقیاز فکر عم رج یکجاست؟ ا دی؟ پس ناه ی خب ، خان داداش چرا تنها اومد
چرا تنها    دمی زمانه دوباره تکرار کرد : پرس ؟ی گفت ی زی آمد : ها؟ بله؟ چ  رونی فرو رفته بود ب

انداخت و انگشتانش را  گری د ی پا ی را رو شیپا  کی  رج ی کجاست؟ ا د ی ؟ پس ناه  ی ومدا
شه که من  یم یاالن چند مدت م یش ی از هم جدا م می در هم قالب کرد : راستش ما دار

: وا ...  دیبه سرفه افتاد و پرس دی نوش یم  ی کنم . زهره که داشت چا ینم ی با اون زندگ  گهید
  رج ی! ا  یدوست داشت درویناه یلیتو که خ ؟ی ش یجدا م یکه دار یچ یعنیبسم ا... 

اون منو   یعنی   یتو اونو دوست داشت یگ یم یقالب دستانش را باز کرد: خودت دار
 یزد و ادامه داد : م ی دوست نداشت . در واقع من فقط اونو دوست داشتم زهر خند

از   یمادرش حساب  پدرسره درد سره ! در واقع من برده اش بودم اونو   هی یکه دوست یدون
 اوردمیطاقت ن گهید دن یکردن منو خر  ین فکر مگرفتن  چون پول داشت یم یمن کول

  یبچه سگو گربه پرورش بده آخرش م ی که به جا  یخودم بود زن ریاصال از اولم تقص یآبج
حال من بازم دوسش داشتم و همه جوره باهاش راه اومدم اما   نی با ا یول  نیشه هم

ندارم آب پا  دوستت  گهیخوامت د ینم گهیچشمام و گفت: د ی زد تو  زل با وقاحت  یوقت
نبود زمانه سرش را تکان داد و گفت: چقدر   یدستم اصال اون زن زندگ  ی رو ختیرو ر یک 

 گوشت شنوا نبود یتو ! ول ی حداقل برا ستی ن یزن، زن زندگ  نی گفتم ! چقدر گفتم ا

  نیآمدنش با کرام الکاتب نیی پا گری رود د یمنبر م ی زمانه باال یدانست که وقت یم جواد
االن وقت   یول دی ببخش یزمانه مالمت را شروع کرده گفت: آبج دیتا فهم ن یهم ی است برا

که   نهیداره!؟ مهم ا یتیچه اهم  می دی شن یو چ میگفت یگذشته چ نکهیا  ست ی حرف ها ن نیا
برن با  و زهره فردا   نیگم مه ی: من م رج ی. بعد رو کرد به ا فتهیم  یاالن داره چه اتفاق

نداره اصال اگه  ده ی : نه داداش فا رج ی شد ! ا ادهیپ طونیاز خر ش دیحرف بزنن شا  دیناه
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: بماند . هر چه اصرار   رج ی خوام . جواد: آخه چرا؟؟ ا ینم گهیاونم بخواد برگرده من د
 .  افتی تمهرا نگفت بحث همانجا خا  لشیدل میکرد

خوان جدا شن   یگه چرا م یکه نم رج ی؛ زهره گفت: ا  می زن ها در آشپزخانه جمع شد یوقت
گفت؟   یچ  ی دی کنم . زمانه: مگه ند یبتونم کار دی شا  نایا  دیناه ی رم خونه  یفردا خودم م

 یدر حال ن ی! مه ستیزور که ن گهیخواد د یخوام . خب نم یگفت: اگه اونم بخواد من نم
گفته به نظر منم    یزیچ هیبوده  یزمانه جون اون عصبان حاالشست گفت:  یکه ظرف م

 . م یستین لیزهره جون بره بهتره . زمانه : باشه بره ما که بخ

بر   ی خوش ی اما با خبرها دیبداند رفت سراغ ناه رج یا  نکهیآن روز زهره بدون ا  ی فردا
شدم   ایرا جو هیبعد از ظهر با او تماس گرفتم و چند و چون قض  اوردینگشت . دلم طاقت ن

  دیخوان جدا شن . ناه یخدا حق داره که روش نشه بگه چرا م ی بنده  رج ی . زهره گفت: ا
  دیمادر ناه  ی شه که پسر خاله   یاز اونجا شروع م ه یکرده. قض تانهندوس  ادی لشیخانوم ف

  یم دیناه ی پا ریخالصه که ز  رانی ا ادی  یم گردش،  چند مدت  ی بوده برا کای که ساکن آمر
کنم و   یمن باهات ازدواج م  ی ری و اگه طالقتو بگ ی مرد کرد نیا  ریکه: چرا خودتو اس نهیش

  گهیاون زن د ارمیکه غزل جون سرت رو درد ن صه. خال  کایآمر   می گرد ی بعد هم با هم بر م
دلمون    نکهیدونن عمل کنن ولو ا  یهر طور صالح م میبذار  دی خوره با ینم رج یبه درد ا

 نباشه . شون ییبه جدا یراض

از   یکردم.  اما کار یم یگذاشتم حس خفگ یم شی سوخت خودم را که جا رج ی ا ی برا دلم
  ی ضربه   رج ی سر و صدا از هم جدا شدند ا یب یآمد بعد از چند مدت   یبر نم یدست کس

کند و به  دایا باالخره توانست خودش را پافسرده شده بود ام یخورده بود و کم ی بد
را  نشیسنگ ی  هیبود که مهر نیکرد ا  رج یدر حق ا هک  یتنها  لطف  دیبرگردد ناه یزندگ 
کرد باز هم بدهکار   یداد و تا آخر عمر کار م یدارو ندارش را هم که م رج ی و اگر نه ا دیبخش

  زیخرج قر و فر و بر  رج ی درآمد ا شتریکه با هم داشتند ؛ ب ی ماند .در تمام طول زندگ  یم
بود   نیماش ک یشهر و   نییدر پا ینقل ی ااش خانه   هیتنها سرما رج ی شد و ا یم د یبپاش ناه

. زهره و   مشی دی د یم شتری شده بود و ما ب شتر یب یلیبا خانواده خ رج ی . رفت و آمد ا
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ناراحت بود و احساس سر   یلیخ کهنیبا ا  رج ی را داشتند . ا ش یهوا یزمانه هم حساب
 کرده باشند .  شی بود که از قفس رها  یکرد اما مانند مرغ یم یخوردگ 

تازه تمام شده بود به سمت   می بود و کالس ها ۵  ای  ۴روز بعد از ظهر حدود ساعت  کی
شام چه بپزم اصال اول خانه را مرتب کنم بهتر   ی فکر بودم که برا نیخانه حرکت کردم و در ا

  یبا پژمان م  یحاضر زیچ  ک یبعد گفتم امشب شام   رمی دوش آب گرم بگ کی  ایاست  
خانوم   دی سر کوچه نگه داشت : بفرمائ یبودم که تاکس ردر افکار خودم غوطه و میخور
شدم    ده ایپ یاش را حساب کردم : بله بله ممنون از تاکس هیکرا گه؟ی جاست د نیهم

خانه و درست کردن شام   ی کارها  ادیشدم  مانیپژمان اما بعد پش  ی خواستم بروم مغازه  
کارهات برس پا تند کردم و   هبرو ب  ایب ینیب یکه افتادم با خودم گفتم: حاال پژمانو شب م

کردم  یرا ط اط یانداختم و داخل شدم طول ح دیدر خانه بودم کل  ی بعد جلو ی  قهیچند دق
قورمه    ی را باز کردم : بو ی در ورود  دی و از آن باال رفتم و با کل دمیرس  وانیا  ی و به پله ها 

خانه هم   یشلختگ  ازبه دورو اطراف انداختم  یخانه را پر کرده بود  نگاه ی تمام فضا یسبز
را هم که صبح قبل از رفتن با عجله   ییداد لباس ها  یگل م ی بو یزینبود خانه از تم یخبر

کرده بودم جمع شده بود و تا شده در گوشه   زان یآو واری در آورده بودم و به درو د نیاز ماش
از خانه  یقورمه سبز  ی کرد با عجله رفتم آشپزخانه اشتباه نکرده بودم بو یم ییخود نما ی ا

و با   دمی لحظه ترس کی شود   میموها  یبود قاط  کی از تعجب نزد میآمد ابرو ها  یما م ی 
باز شد  دستپاچه   یی؟ که ناگهان در دستشو  ی : پژمان، پژمان ، تو خونه اوحشت صدا زدم 

ظاهر شد در   ییدر چاهار چوب در دستشو  رج ی پرتاب کردم : ا ی را گوشه ا فمیشدم و ک 
کرد : َبه َبه سالااااام خانوم خانوما شلخته   یرا خشک م شیدست ها  هکه با حول یصورت

  زانی حوله را آو رج ی ا ؟یکن یکار م یچ نجا یو گفتم: داداش ، ا دمیکش یخانوما ! نفس راحت 
  یمختصر بود کار یزی تر تم هی نبود  یکرد و گفت: سالم ممنون ، منم خوبم ، نه بابا زحمت

آخه اصال انتظار  نداشتم   دیتم : ببخشسرم در آوردم و گف ازراحت مقنعه را  الینکردم! با خ
به دورو برم انداختم و با لبخند گفتم: آره واقعا دستت   ی. بعد نگاه دمی کم ترس هی  نمتیبب

همه کا رو انجام   نیا یراه برگشت به خونه عزا گرفته بودم چطور ی درد نکنه راستش تو 
بشه شاگرد مکتب   یرخونه دا  ی گه زن که جاید نهی گفت: هم یو به شوخ دی خند رج یبدم.ا

 ی رو رج ی : داداش ! ا دمیکوب نیرا آرام بر زم میداره . پا  یشو گند بر م یخونه خونه زندگ 
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  یبود که از دست من واسه آبج یکار نمیا ریکردم بابا به دل نگ یمبل لم داد و گفت: شوخ
را باز   میمانتو  ی ها هاومدم داخل؟ دکم یچطور یپرس ی!  نمگهید  ومدی  یبرم کهیکوچ

  یجابه جا شد و گفت: اومدم در خونه هر چ یکم  رج یا  ؟ی اومد یچطور یکردم : آره راست
داد منم در رو باز   دی پژمان اون بهم کل ی در رو باز نکرد رفتم مغازه  یزنگ زدم و در زدم کس

گفتم:   کردمکه  زیشه ترو تم  یَبه َبه چه خبره ! شتر با بارش گم م دمی کردم اومدم داخل د
! گفتم : آره داداش خوب   گهی پس خودم بذارم د یشام نگه ام دار ی خوا  یم ی ایکه ب تو
زل   ینجوری: حاال چرا ا دیخودش را جلو کش یکم  رج یاش شدم . ا  رهیو بعد خ  ی کرد یکار
به تعداد   می کرد یعروس یاز وقت ،یدون ی. می ، مثل قبلنات شد یچی به من؟ من: ه ی زد

......... حرفم را قطع   امونیاما االن مثل بچه گ یبه من سر بزن ی ومدیدست هم ن ی انگشتا
  نیام تام ی ماد ی زندگ  دیکرد : من شرمنده ام . ما ازدواجمون از اول هم غلط بود با ناه

نوکرش بودم تا شوهرش   شتر یبگم! من ب  ی..... چ یو عاطف یشده بود اما از لحاظ روح
  یبودم اما االن م یعصبان  دهیمادر ناه ی ه از دست حامد ، منظورم پسرخال یلیخ لیاوا
رفتم   یکه به سمت آشپزخانه م ی...... در حال میکه اون در حق من لطف کرده . بگذر نمیب

را به سمت من   شیرو  رج ی ؟ ا یش  یبگم ناراحت نم یزیچ هیگفتم : داداش   اورمیب وهیتا م
ها   وهیکه م نطوریسرم گذشته . هم زآب ا  گهیناراحت بشم من د د یبا یچ  ی کرد : نه بگو برا

در حقت  دی درسته ناه نی گذاشتم گفتم : بب ی داخل سبد م  خچالی ی ا وه یرا از جا م
  سیرئ  یکه زندگ  یی زناشو ی زندگ  ستیگردن اون ن رهامیتقص ی همه  یکرده ول انتیخ

شه حاال به هر   یم فهیوظ به لیاز حد تبد  شیب ی طرفه  هی  یقبول کن خوب  ستین یمرئوس
به تو   یاجیاحت  یچون اون از لحاظ مال ی بود که فکر کرد نجایکه باشه تو اشتباهت ا یعنوان

رو   ییزنها نیهمچ هیدل  ییمردا   نیهمچ هی؛  ی بد  یبهش سوار  دینداره تو همه جوره با
خوب حواست   ی بد ل یتشک دی جد  یزندگ  هی یرو بهت گفتم که اگه خواست نایزنن ا یزود م

به  ی خوا  یشه که از طالقتون گذشته نم یم یاالن چند ماه رج یا ی. راست یرو جمع کن
خوام  ی نه، فعال م ایاز جا بلند شد : اوال از مواعظتون ممنون ، ثان رج ی ا ؟ یازدواج فکر کن

وروره جادو جاشو   نیا  ستیلب زمزمه کرد : حاال که زمانه ن ری خودم باشم بعد ز ی فقط برا
 پر کرده! با لبخند گفتم: دادااااااش !  
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  نیجواد و مه ی به خانه  یو سر  میرا دور هم خورد  رج ی پژمان زودتر آمد ؛ دستپخت ا شب
 .*  میزد

  شان یدانستم که با تمام شدن درس و دانشگاه دو باره همه کار و زندگ  ی آخر بودم و م سال
 یشروع م شانیها هیو دوباره توج می که ما بچه ندارافتند  یم نیا ادی کنند و  یرا رها م

 حرف ها  نیاز ا  ی شود جدا

آمد به   یدلم هم نم  یدادم ؟ از طرف یم یکردم؟ به او چه جواب یچه م دیدل خودم با  با
در دل  اوردیخودش هم ن ی اگر به رو  یدانستم اوحت یبزنم م یپژمان در مورد بچه حرف

خواستم   یرا نم نیکرد و من اصال ا یسرزنش مخودش را   دی شا ا یغصه خواهد خورد  
و   می اوریاز پرورشگاه ب ی شود اگر بچه ا یکردم که چه م یفکر م  نیوقت بود بود به ا یلیخ

  نی؛ دوست داشتم خودش ا می به پژمان بگو  یز یآمد چ یاما باز دلم نم م؟یبزرگش کن
  یبچه دار شدن بود گاه نی هم دی شیاند یکه نم یزیرا بدهد اما انگار به تنها چ شنهادیپ

.   دمیکش شی زدم و موضوع بچه را پ ایروز  دل را به در کیآورد خالصه  یلجم را در م
  ونی زیتلو  ی بابونه دم کرده بودم ؛ پژمان هم روبه رو ی بود و چا یبهار ل یروز تعط کی عصر 

  یو آمدم و کنارش نشستم و با ِمن و ِمن گفتم : م  ختم یجان ررا داخل فن ی نشسته بود چا
برداشت و به من دوخت    ونیز ی..... پژمان نگاهش را از تلو  نی..... بب زهی..... چ گمیگم .... م

که نشده ؛ فقط   یزیجابه جا شدم : چ یشده؟ دستانم را در هم گره کردم و کم یزی: چ
کرد و   زی! پژمان چشمانش را ریش یازت بکنم البته اگه ناراحت نم یخواهش  هیخواستم 

گم:   یشم . قالب دستانم سفت تر شده بود: م ی: نه ، بگو ، دارم نگران م  دی صورتم را کاو
 م؟ ی اریبچه از پرورشگاه ب هی هیمن که کم مونده درسم تموم بشه نظرت چ

واندن است و فعال به بچه فکر  کردم او مشغول درس خ  یمدت که من فکر م نیتمام ا  پس
آرزو . اما خب   نیبه ا  دنیبه راه رس یکرده حت یکردم او به بچه فکر م  یکند اشتباه م ینم
کرده بودم  یدست شیخودم پ  نیافتد بنابرا  یروز به فکر راه چاره م کیدانستم باالخره   ی،م
: من قبال   دمی را برداشتم و بو کش ی شده بودم . فنجان چا رشی گ یپ شی دو سال پ یکیو 
دونم که  یسخته . بعدم، م طشونیرفتم پرورشگاه سر زدم شرا  یعنیکار رو انجام دادم  نیا

مراحلش رو   می تازه اگر هم بخوا  ستی ن ایراحت نیحتما نوزاد باشه . اونم به ا  ی خوا یتو م
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سه   ی بچه   هی یکن یغزل ، چرا قبول نم یراست بزرگ شده  ستوینوزاد ن گه ینوزاد د میکن یط
داشت   یکردم سع ی؟ غزل که وا رفتنش را حس م م یار یاصال بزرگتر  ب ایچهارساله 

  میبگ میتون یصد بار گفتم  نوزاد اگه باشه م  لشوینگه دارد گفت: دل یاحساساتش را مخف 
اما نگذاشت و ادامه   می بگو یزی آمدم چ  ؟یساله رو چ ۴،  ۳ ی بچه  هی یخودمونه ول  ی بچه 

 ینداشته باشه که ما بچه دار م یربط یطرز فکر من غلط باشه و اصال به کس دیداد : شا
  ایبرهه از زمان ، درست   نیفعال و در ا  ینه ؛ ول ا ی  می نه ، بچه رو از پرورشگاه آورد ای  میش

جان حلقه  دور فن ااز مشکلم با خبر بشن . دستش ر هیدوست ندارم بق نهیغلط طرز فکرم ا 
مورد بحث   نیخواهد در ا ینم گری د یعنی ن یداره نه پژمان؟  و ا یکرد و گفت: عجب عطر

رابطه  نیدر ا  یزیخواستم چ ینگفت اگر من هم م چی ه گری کند. بعد از آن روز غزل د
 کرد.  یحرف را عوض م میبگو 

 : غزل 

شده بود  نزد آقا   یزبان نیریرا که حاال دختر ش  ای. رون  دی هم رس حانهی ر  مانی روز زا باالخره
بار در کمال آرامش   نیبردند و ا   مارستانیبه ب  مانیزا ی را برا حانهیگذاشتند . ر حهیفرهاد را 

  کیشلوغ  بود.  حانهی؛ اتاق ر می مالقات رفت ی آمد . بعد از ظهر که همه برا  ایبچه به دن
 یلیگفت: اسمش را خ یم حانهیود . رب  دهیمثل خودش کنارش خواب  دی سرخ و سف نوزاد

وقت قبل انتخاب کرده و گذاشته ُرهام همه خوشحال بودند زهره هم خوشحال بود هم  
  رج ی و جواد ، زمانه و محسن ، ا ن یجمع بودند مه حانهیراحت شده بود همه دور ر  الشیخ

پژمان   دمی د بود سرم را که گرداندم ایاو هم مراقب رون ه، فقط آقا فرهاد نبود ک  حهی، را
. پرستار که آمد خواست اتاق را خلوت   دمش ی تا آخر وقت مالقات هم داخل اتاق ند ستین

قبول نکرد و   میبمان حانهیاز ما شب را کنار ر یکیبگذارد  می ؛ هر چه به زهره اصرار کرد میکن
  مارستانیب ی پژمان در راهرو دمید  میشد که خارج  حانهینشد . از اتاق ر یدلش راض

از من   هیهم سن سال خودش بود بق بایمرد است که تقر  کی مشغول صحبت با 
.   دی ایو منتظر ماندم تا پژمان ب ستادمیآن طرف تر ا  ی کردند و رفتند و من کم ی خداحافظ

  یگوش خلرا که آن مرد داد را دا  ی منتظرش ماندم تا  باالخره پژمان شماره ا ی ا قهیدق ۲۰
در فکر فرو   قایو عم  یحرف  چی کرد و به سمتم آمد . بدون ه یاش ثبت کرد و خداحافظ
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به  یپژمان دست  ش؟ یشناختی: م دمی دستم جابه جا کردم و پرس ی را رو  فمیرفته بود . ک 
 بشیدستش را در ج ش؟یشماخت  یم دمی من: پرس  ؟ی گفت ی زیچ ؟ی : چ د یگردنش کش

  یگفت ؟ی طولش داد  نقدری: پس چرا ادمیکرد . دوباره پرس فانه اکت کی فرو برد و به گفتن 
کالفه انگشتانش را البه   ؟ی ومدی؛ اما تمام طول مالقات رو اصال داخل ن ییدستشو یر یم
باشه؟! شانه ام را باال انداختم :   می خونه بعد صحبت کن میغزل، بر  گمیبرد: م  شیموها  ی ال

به سمت حمام رفت: من برم   م یژمان مستق. پ می بعد خانه بود  ی  قهی دق ۴۰باشه . حدود  
خسته ام . با خودم گفتم : خسته است ؟ مگر چه کار کرده بود؟ با   یل یخ  رمیدوش بگ هی

آمد فنجان    یحاضر کردم و وقت ی چا  شیچرا خسته ؟ رفتم برا   میو باهم برگشت  میهم رفت
به تناسب آن حالش   و دی ایباال ب یرا پر کردم و چند شکالت کنارش گذاشتم بلکم قندش کم

 گذرد .  ی خواست بدانم در سرش چه م یبهتر شود . به شدت دلم م

! مشتاقانه  دی چسب یلیخ  یو شکالتش را  که خورد گفت: دستت درد نکنه زندگ  ی چا
  ی خوا یو گفت : م دینگاهش کردم چهار زانو نشسته بود دستش را به پشت گردنش کش

به خودش کش   یسرم را تکان دادم کم ز یر م؟یگفت یم یبا اون آقا چ مارستان یتو ب یبدون
چند متر    ییو خواستم برم سمت دستشو رون یب اومدم  حانهیو قوس داد و گفت: از اتاق ر

 یراستش نم  ادی یجر و بحث و دعوا م ی از اتاق ها صدا  یکیاز  دمی که دور شدم د
نکرده   یار درست ک  یاز نظر اخالق دی بلند بود شا یلی صداشون خ  یول ستمی خواستم گوش وا

کرد  ادارمرفتن رو از من گرفت و و ی کردن پا  یکه سرش بحث م  یموضوع یباشم ول
  ی، باال بر ن ی گفت: بب یکه م دمیرو شن یزن ی . صدا نمیبش  مکتین ی همونجا پشت در، رو

خواد لباس عروس   یخوام بعد با حالت ناله گفت: دلم م یم یمن جشن عروس ی ایب نییپا
 یهم بچه نم می سال بعد از عروس ۶،۷اصال من تا  رمی خواد جشن بزرگ بگ ی بپوشم دلم م
من از بچه بدم    هیچ یدون ی! اصال م یحاال که دو ماه مونده به عروس  هب دهیخوام چه رس

نزن تو شکمت بچه به  یمرد اومد که گفت: باشه باشه آروم تر اونجور  ی . صدا ادی یم
  یکار هیدونم؛  ی من نم نیزن بلند شد : بب ی  هیگر  ی ! بعد صدا یکن یودتو ناکار م جهنم خ

بدم! مرد   د یبا  یجواب خانواده هامون رو چ دونم  یمن نم می بچه خالص ش نیکن از شر ا 
  یم یخونه زندگ  هیتو  میدار ی ول می نکرد یو عروس م یخنده : درسته که ما هنوز عقد  ریزد ز

ها ؟ خب    ؟ی: خب که چدیکش ادیشد و فر یدونن . زن عصب یهمه م گهی که د نویا میکن
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  ستیالزم ن  ینطوریا  به؟بعد خو ی جلو . هفته  می نداز  یرو م یمرد گفت: عروس  ؟یکه چ
تو   زیدونم به چه چ یخداااااا من نم ی : ا دیکش ادی! زن دوباره فر می رو هم بد یجواب کس

 یماهشه م  ۴بچه االن  نی ! ا یهم ندار یجواب بله دادم شکر خدا عقل درست و درمون
؟   زمی سرم بر ی تو یکنم ها ؟ چه خاک کاریچ یگ ی ! مرد مستأصل جواب داد: خب میفهم

شه اونم که هزار تا بال   یم یقانون   ری! بله ، غیکنن که سقطش کن یجا قبول نم چی ، ه بابا
پات  نکهیشد؟ جز ا  یاش چ جهی! نت ایب ی از پله ها پرت کرد .  خودتوارن ی  یسرت م

  ینجوریگم هم ی ! من م یگ یم  ونیهذ یاز درد دار و یمارستانیشکست و االن رو تخت ب
  یم می بر یاومد م ایکه دن گه یشهرمون ؛ تا چند ماه د   میبر خواد  ی؛ فعال هم نم  م یبمون
اومده نه   یفهمه! نه خان یچه م  یانگار نه انگار . اون وقت کس یزیچ  یسر راه مشیذار
 ی ام ! ا چارهیخداااا من چه بدبختم من چه ب ی : ادی و نال هیگر  ر یرفته . زن دوباره زد ز یخان

 یدار یفهم  یگفت: اصال خودت م  تیه و عصبانیکاش ......  بعد با گر  ی مردم ا یکاش م
مرا که  ی !  پژمان چشمان گرد شده یش یاحت منار  یگم عقل ندار یم  یوقت یگ یم یچ
شدنش    یاز ذهنم گذشت که عمل الیفکرو  خ  یگفت: همونجا پشت در اتاق کل دید

 انگار: خب بعدش؟ پژمان ادامه داد:  دمی اون آقا و خانوم داشت . پرس تی به رضا یبستگ
  یم میعقلم نبود که تصم  گهی ؛ د رونیزن خوب نبود شوهرش از اتاق اومد ب یحال روح

  ی گرفت انگار تموم اعضا و جوارحم به فرمان دلم بود . دنبالش راه افتادم رفت سمت بوفه 
نشست و به   مکتین ی رو  اط یو بعد رفت سمت ح دی خرت و پرت خر یکم مارستانیب

اومد رفتم   ینم ی. به نظرم آدم نا معقول دیموهاش کش ی دو دستش رو ال صال یحالت است
مقدمه گفتم : من فکر کنم بتونم کمکتون کنم .سرش رو به سمتم   یو کنارش نشستم و ب 

لبخند زدم و گفتم:   دمیدوست . تعجبش رو که د هیبر گردوند : شما؟ گفتم : فکر کن 
 قهیشد ؛   یبانگفتم، مرد عص  هک  نوی.  ادمیمن ناخواسته حرف هاتون رو شن ی، ول  دیببخش

پشت در اتاق زن   ی! به چه حق کهیمرد ی زد : تو غلط کرد ادیفر   ادیام رو گرفت و با خشم ز
رو مشت کرده   گرشی ام رو گرفته بود و دست د  قهیدستش  هی! با  ؟ی ستادیمن گوش وا 

 مغزم ی که تو  یاون لحظه فقط به فکر ی دندون هام بنشونه . من تو  ی بود و آماده تا تو
من نداشت با   ی رو یریتاث  چیشکل گرفته بود تمرکز  کرده بودم و انگار لحن اون مرد ه

گفتم گوش  یبرادر من ! من کِ  یش یآرامش دستش رو گرفتم و گفتم : چرا برزخ م



 در کنار تو

 
287 

 

هم شما    دمی. بعدم  د دمی؟ به خدا اونقدر صداتون بلند بود که نا خواسته شن  ستادمیوا
دعوا نداره    نکهی. امیمشکل شما رو حل کن میتون یهم ما م  یکنمشکل ما رو حل  یتون یم

  قهی ایگم اونوقت دوباره ب یچرند م ی دی من رو بشنو ؛ اگه بد بود اگه د  ی ! حاال تو حرف ها
کردم گفتم:   یبه پژمان نگاه م رهیکه خ یدندونام در حال ی و مشتت رو بکوب تو  ریام رو بگ
ام  رو  قهیاون مرد آروم شد و   یچیداد: ه امهصاف کردو اد  ییشد؟ پژمان گلو یخب چ

داد و انگشتان دو  هیآرنجش رو به زانوانش تک  یتفاوت یتوام با ب  یول کرد . با ناراحت
مقدمه   یاصال؟ ب یبگ ی خوا یم  یچ  نمیدستش رو در هم قالب کرد و گفت : خب بگو بب

همه    می االن چند ساله که ازدواج کرد میش ی! منو خانومم بچه دار نم نیشروع کردم : بب
دونن  یکدوم از خانواده هامونم نم  چیه می و جواب نگرفت  میراه دارو و درمان رو هم رفت

  م؛ی گفت ینجور یما بهشون ا یعنی  می خوا یکنن خودمون نم یفکر م می ش یکه  بچه دار نم
چرا از   یبپرس ی خوا یدونم االن م ی. م م یکردرو بهونه  گهید ی زای درس خانومم و  چ

آرامتر شده بود گردنش رو به سمتم چرخوند    یمرد که حاال کم  ؟یار یبچه نم رورشگاهپ
بدونه که   یهم خانومم دوست نداره کس  ی.از طرف  رن ی گ یسخت م یلیادامه دادم: چون خ

صاف نشسته بود   گهیکه ...... حاال د می ر ینوزاد بگ م ی . اگر هم بخوا میاز پرورشگاه بچه گرفت
زد . نگذاشت حرفم رو   یمن برگردونده بود و چشماش برق م  سمترو کامل به   ش یو رو

!؟ گفتم:   ی بگم خواسته ات رو واضح به من بگ ابهتره یشه منظورتو   ی: مدی ادامه بدم و پرس
شه   یل مهم مشکل ما ح ینجور یبه ما ا   نشیبد دیخوا  یخب،  شما که اون بچه رو نم

  یما چرا اون بچه رو نم یبدون ی واخ ی: نم نییمشکل شما . مرد سرش رو انداخت پا هم 
 یاز اون م شتریب یخوام بدونم ول یبه شانه اش زدم و گفتم : چرا ، م ی؟ دست م یخوا

که  دیببخش الهیزدو گفت: اسم من دان ینه؟ مرد لبخند تلخ ای یکن یخوام بدونم قبول م 
 ی ها  فبه هر حال من حر  یبد برخورد کردم.  گفتم : منم پژمانم ، نه، تو حق داشت

دو نستم    ی! مرد که حاال میرو درک کن  طی شرا دوارمی بودم ؛ اما ام دهی رو شن تونیخصوص
  میبارداره ؛ خوشحال که نشد ترای م می ماهه که متوجه شد هیادامه داد: تازه  الهیاسمش دان

گم و بعد   یحرف ها رو به تو م   نیدونم چرا دارم ا ی . اصال ولش کن . نم می، عزا گرفت چیه
! همانطور که  ی : کجا؟ جواب منو نداد دمی دنبالش دو مهی از جا بلند شد و راه افتاد سراس

کنم ؟ گفتم: برادر من ،   کاریبگم و چ  ی چ دیدونم با  یداشت گفت: نم یتند تند قدم بر م
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زنم شکسته   ی : پانیی سرش رو انداخت پا الیدان  د؟یتانمارس یب ی تو ی چ ی شما االن برا
از شر اون بچه  ن یخواست  یم نکهی: خب چرا شکسته؟ مگه نه ا  ستادمی ا شی روبه رو 

پشت در اتاق همسرش   می دیدو باره راه افتاد و من هم دنبالش؛ رس  الی؟ دان  نیخالص ش
  می تونم تصم یحرف بزنم تنها که نم ترای با م دی من با یفکر کرد و گفت: آره ول یکم الی.دان
نظر تو رو هم بپرسم . پژمان با   دی که با مافتاد نیا  ادیگفت تازه  نویکه ا الی. دان رمیبگ

 ی و متعاقب آن انگشتانش ال با به ال دیبه پشت گردنش کش یلبخند نگاهم کرد دست
بغض   ه؟ یاصال نظرت چ ای...  ای ؟   یستی: خب تو که مخالف ندی فرو برد و پرس  شی موها

هم بپرسد . پژمان   مرانظر  دیرفته با  ادشیچرا پژمان   نکهی، نه از ا یکرده بودم نه از ناراحت
من تمام   نیبب ؟یزندگ  ی تو رو ! ناراحت شد  نمت یبه سمتم خم کرد : بب یسرش را کم

رد  نحو استفاده ک  نی به بهتر تی موقع نیشه از ا  یشده بود که چطور م ن یا ریذهنم درگ 
  نیا ی ؟ مگه تو   رمی او زن و شوهر رو بگ ت یرضا دی کردم که چطور با  یفکر م  نیفقط به ا 

کشور چند تا زن و شوهر هستن که از بچه دار شدنشون  غصه دار   نیا  ی شهر ، اصال تو
 باشن که........ 

باشه چند تا شون قراره که به پست ما بخورن ؟ به هر حال من   نطور یا  می ری اصال گ ای
از   یکه ناش یتکان دادم و با بغض یخوام...... سرم را به شدت به عالمت نف یم معذرت

کردم که تو   یفکر م نی فقط به ا  ی زد یکه حرف م ی بود گفتم: نه نه ، تمام طول مدت ی شاد
تا من به   یکن یرو امتحان م یمن برات مهمه و هر راه  ی  دغدغههمه   نی که ا یچقدر خوب

تونم مخالف باشم ؟! فکرش رو بکن پژمان!  اگه قبول کنن   یآرزوم برسم . مخالف؟؟مگه م
  کال،ی و گفت: آ بار  دیپژمان خند می رس یباالخره به آرزومون م میش  یما هم بچه دار م

  دیها؟  من: نه نه ببخش ستیمن ن ی رزوآ یکن یآرزومونه ! چرا فکر م ی دی باالخره فهم
بشه بعد بهت بگم اما   یقطع هی خواست قض ینداشتم . پژمان گفت : دلم م یاصال منظور

رو   ی ا گهی کس د ی خواست بچه  یدلت نم دی دونستم شا ینظرت رو م دی به هر حال با 
بچه   ، : بچه   ستادمیحق توئه. از جا بلند شدم و پشت پنجره ا  نیبه هر حال ا یبزرگ کن

که قراره من   نهیمهم ا  گهی کس د ایباشمش  ده یی داره که من زا یست پژمان چه فرق 
بابا ، باز گفت بزرگش کنم!    ی همراه با خنده گفت: ا یبزرگش کنم  . پژمان با حالت خاص

شد را پاک کردم    یم ری که از سر شوق سراز یینره !   اشک ها  ادتی  گهیخب! د  میبزرگش کن
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ده؟   یخبر م  ینگفت کِ  نمی ه ! خب حاال بگو ببش  ی تکرار نم گهی، د م ین: باشه ، بزرگش ک 
منو گرفت منم   ی اون شماره  ی دیپژمان سرش را تکان داد: همون موقع که تو ما رو د

 اونو قرار شد اگه زنش قبول کرد خبر بده .   ی شماره 

بردم   یم شی را برا  یکه گوش نطوریپژمان زنگ خورد هم یشب بود که گوش ۹حدود  ساعت
را از دستم گرفت و جواب داد:   یفتم شماره ناشناسه پژمان گوشتا جواب بدهد  گ

  دی؟ ........... _ کجا با  ی........_ واقعا؟ ........ _ کِ  ؟یخوب  ال، ی........ َبه سالم آقا دان ن؟یی بفرما
خداحافظ.   نمتیب ی............ باشه باشه حتما فقط آدرس و بفرست برام .......... م ام؟یب

  یچیگفت؟ پژمان: ه یم یبود .من: خب، چ الیگفت: دان  جانیرا که قطع کرد با ه یگوش
واسه فردا    نهیخواد تو رو بب یرو به زنش گفته اونم از خدا خواسته قبول کرد فقط م  هیقض

کالس دارم .  ۵: حاال چرا فردا؟ آخه تا ساعت  دمی عصر  .نال ۴باهاش قرار گذاشتم ساعت  
کردم و گفتم   ی. فکر میر ی! تو خودتو ناراحت نکن پس فردا م ینداره زندگ  بیپژمان: ع
  یزیفردا رو نرم چ هیندارم   بتیکالس غ  نیشن . سر ا   مونیترسم پش یخواد، م  ی:نه نه نم

 دنبالم. ایب  ۳شه . ساعت  ینم

دانم   یبرد اصال نم یخوابم نم یکردم از خوشحال یصبح فقط و فقط به بچه فکر م تا
کدامشان   چیاز ه زیچ چیدانم که ه یآن روز را چطور پشت سر گذاشتم فقط م ی س هاکال 

و با   دی ایشود و پژمان ب  ۳کردم  و منتظر بودم ساعت  یفقط به ساعت نگاه م دمیرا نفهم
با   یدور بود ول ی که آدرسش را داده بودند کم ییجا  م یام برو  هپدر و مادر بچ داری هم به د

  دمیبعد فهم یآپارتمان بود که کم  کی . محل سکونتشان در می دیباالخره رس یمسافت یط
شد   یمتر م ۳۰به زور   دی کوچک که شا اریبس تیسوئ ک یمتاهل است    انیخوابگاه دانشجو 

شکل وجود داشت   ن یواحد به هم ندآپارتمان که در  هر طبقه اش چ کی پنجم  ی در طبقه 
به داخل تعارفمان کرد رو به رو   یسالم و احوال پرس  باز کرد بعد از مانیدر را به رو الیدان

گچ گرفته نشسته بود   ی با پا  یشد خانم  یمحسوب م تیی آن سو ییرا یکه به اصطالح پذ
جا بلند   ز که ا دیببخش دیباشد سالم کردو خوشامد گفت: خوش اومد   ترایکه حدس زدم م

کرد . رفتم و کنارش نشستم؛ پژمان هم کنار من نشست   شی به پا ی شم و بعد اشاره ا ینم
که   دیرا تعارف کرد و گفت: ببخش ی نشست چا  مان یآورد و رو به رو   وهیو م ی چا الیدان
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تکان   دیپژمان سرش را به عالمت تائ  میزد  یحتما با هم حرف م د یبا یول  می مزاحمتون شد
تا خانوما   می بزن یدور هی  رونیب می من و تو بر  هیگفت: آقا پژمان نظرت چ الیداد . دان

حرف هاشون روبزنن و به توافق برسن و البته من و تو هم   یستیرو در با یراحت باشن و ب
: حاال د ی خند الیدان م؟ی بهتره بر ینجوریپژمان از جا بلند شد : آره به نظر منم ا  نطوریهم

  بیس  ک ی. پژمان خم شد و   م یر  یبخور م یزی چ هی  نیبش نبرادِر م یدار ی چه عجله ا
برداشت و  بیس  کینگاهش کرد و بعد خودش هم  الیدان هیکاف  نیبرداشت : هم

ودر را بست .   نی رفتن گفت: خب خانوما راحت باش ن یکردند و رفتند در ح ی خداحافظ
اما بعد   بود ساکت   یکم ترایو معذب بودن سراغم آمد . م   ییپژمان که رفت احساس تنها

 یخشک و خال ینجوریکن و ا ییرا یشد گفت: تو رو خدا از خودت پذکه متوجه حالم  
شود   ینم  ینطوریا دمیساکت بود . د ترایدارم . م ی. در جواب گفتم: ممنون بر م نینش

  یگفته؟ ول  یاصال چجور ایدونم همسرتون تا چه حد از مشکل ما براتون گفته  ی گفتم: نم
پژمان برام گفت که اگه خدا بخواد قراره مشکل ما به دست شما حل بشه   هک  یاز وقت روزید

به  یکه از تِه دل راض نهیخوام بدونم اونم ا یرو م یز یچ هیفقط االن    ستیندلم  ی دل تو
که   ترایوقت! م  هی دی نش مونیکه پش نهینه منظورم  .... منظورم ا  ای.....  ای  ن؟یکار هست نیا

جابه جا شد و   یدر عذاب است صورتش را جمع کردو کم شی پا تی معلوم بود از وضع
نه  یلبش را کش آورد: بذار طفره نرم که نه تو خسته بش ی گوشه  صالی از سر است ی خنده ا

 التیحرف ها رو بهت بگم که خ یسر  هیهم  نمتی که هم بب نجایا ی ایمن . اصال خواستم ب 
!   هیجد  متیتو تصم نکهیاز ا مدخو الیتعلل کرد و بعد گفت : والبته خ یراحت باشه کم

  پلمیسال پشت کنکور بودم و بعد قبول شدم د هیسالمه تازه  ۲۰ادامه داد: من  نطوریوبعد ا 
  نیهم ی برا می. خانواده ام دوست نداشتن نامحرم بمون می نامزد شد الیرو که گرفتم با دان

گفت :   یشد م احتر الشیتهران؛  مادرم خ ی دانشگاه قبول شدم اونم تو یوقت می عقد کرد
پسر   الیشوهرت . دان شیپ یر  یحداقل  خاطر جمعم که م یستیشهر خودمون ن ی اگه تو

تهران قبول شدم افتاد دنبال  د یهم از من جلوتره همون موقع که فهم  ی خالمه دو سه ترم
  یلیرو بهمون دادن . پدرم خ نجا یور شد و ا که خدا رو شکر ج  یمتاهل  ییخوابگاه دانشجو 

تهران اما نه من   می ایو بعد ب  می ری بگ یعروس میکن یحاال که قراره با هم زندگ  شتاصرار دا
  ی ام رو تو هیز یخواست که بعدش جه یمجلل م  هیمن دلم عروس الیبودم نه دان یراض
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خونه   هیراه  داره تا درآمد ثابت و  یلیکه هنوز خ ال یدان می نیبچ یدرست و حساب ی خونه 
  یونیخالصه که پدرم با پا در م  می دار ندمونیبرنامه واسه آ یکلو  میآبرومند تازه اول راه ی 

  نجایا  میاومد  یشد وقت یکاش نم ی شد که ا یباشه راض الیمادرم و خاله ام که مادر دان
  ی دوران نامزد یدور یسخت ای مثل بعض ستمیمجبور ن گه ید نکهیخوشحال بودم از ا یلیخ

   کیخونه هم که کوچ یداشتم از طرف ت دوس یلیرو خ الیدان یدون یرو تحمل کنم آخه م 
  تی هم مسول ییجورا  هینداره که بخوام کار خونه انجام بدم و از درسها جا بمونم   یلیو وسا 

.......... با حرص به شکمش نگاه کرد و   یول المیهم کنار دان ستیرو شونه هام ن یزندگ 
کرده فکر کن تازه   رج رو از دستم خا زی مهمون ناخونده حساب همه چ نیا یادامه داد: ول

  یچ دی دونم به خانواده ام با  یچهار ماهه که اومده اصال نم  نیاما ا  دمی ماهه که فهم هی
داره  ی رو که هر نو عروستمام آرزوهام  دی ق دیبا   یچه کنم از طرف دی بگم با حرف مردم با

  یحس چ ی ه می برنامه دارم واسه زندگ  یخوا ستم کل یبزنم . من اصال تا چند سال بچه نم
بچه ندارم تا حاالم  هزار تا کار کردم که از شرش خالص شم اما نشده   نیهم نسبت به ا 

تا   ن ییچند تا پله بپرم پا ی رفتم از باال م؛یکه از دست گل آخر  نمیاشاره کرد : ا ش یبعد به پا 
 یکنن سقطش کنم ول یقبول م یقانون ریخودم شکست . غ ی خالص بشم پا نیاز شر ا 

  ادیب شی شما پ ی ماجرا نکهی تا قبل از ا یول  ارن ی  یگه بال مال سرت م  یم هذار ینم الیدان
 ی  هیقض الیدان ی وقت  روزیکار روهم امتحان کنم . د نیا الیاز دان یمک ی داشتم قا میتصم

؛   نی که از طرف خدا اومد نی هست یبیکرد با خودم گفتم شما امداد غ ف یشما رو برام تعر
گم که   ی بهت م نارویرو به شما خبر بده. دارم ا  تمون یضا گفتم   ر الی معطل نکردم به دان

  نی هم می خوا یهم ازتون نم یچ یشم ه  ینم مونی پش یطیعنوان و شرا  چی تحت ه یبدون
 کنم .   یشب و روز دعاتون م دیمهمون ناخوانده خالص کن نیکه مارو از شر ا 

مهمان ناخوانده که او   نیاز من کوچکتر بود . ا یکردم  چند سال  ینگاه م ترای م ی چهره  به
دانستم که او   یمن بود اما فقط من م ی  نهیرید ی خواست از شرش خالص شود آرزو  یم

زدم : آخر دختر   یشده بودم و در دل حرف ها  م  رهی کند به چشمانش خ یم  یچه اشتباه
  یستیکه در چ  یدارد ؟ مردم یتی عالف چه اهم  ی زنک ها لهو خا کاریخوب حرف مردم ب

  یم یاز او ندار یزدم خودت هم دست کم بیکار خودشان هم مانده اند بعد به خودم نه
  یدلم م گرید یاما به شکل یمان ی خودت هم مثل او م یاما دل عمل کردن ندار ،یی گو
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ست   ی حسرت بزرگ  چه یدان  ینم ی من نبوده ا ی روز جا کیتو    م یخواست به او بگو 
  یکه کودک  ی دارد خانه ا یچه وحشت یدان یدر آن پرسه نزند  نم ی، که کودک  یآغوش ته
بچه دار شدنش   ی براسال دارد فرصت ۲۰نکند . بعد با خودم گفتم : او فقط  ونی در آن ش

  ی داغ تر از آش شده ا ی خواهد تو چرا کاسه  یبچه را نم  نیاست ؛ حاال که خودش ا ادیز
به زبان   یزیکودک دلم غنج رفت ساکت شدم و چ نی ا دنیاز در آغوش کش یحت د!؟ بع 

  مونینکنه پش ی شد  رهیخ یبه چ ؟یی صورتم تکان داد : کجا  ی دستش را جلو ترایم اوردمین
اصال هر   نیهست یخوب ی ادامه داد: معلومه آدمها ترایوجه . م چی؟ من: نه نه به ه  ی شد
.   میبه خونش تشنه ا ومدهیکه هنوز ن نیبچه بهتر  نیواسه ا  الیاز من و دان نیکه باش یچ

گرفتم   یاز دانشگاه مرخص موندهیماه باق ۵ نیمونه ا یگفت: فقط م صالیبعد با حالت است
گم   یرم م  یشهرستان هم نم نهیمنو بب یشه کس  یم بزرگ مشکم   ی دوست ندارم وقت

شوهرت با ذوق و شعف   و یدون  یتو م گهیبعدش د ادیب ایبچه دن نی تا ا  ادهیدرس هام ز
 یبود من خودم رو بزنم به باردار یشما قطع میاگه تصم م یگفتم : من و پژمان قرار گذاشت

شه بعد از   ی تموم م گهیدوماه د یکیدرس منم    دمیمثل تو بگم چهار ماهم بود که فهم
با   ترای. م ینش مونیوارم تا اون موقع پش دیزنم فقط ام یبهت سر م امی  یم شتریاون ب

بچه   ی بدون ی خوا ی، نم ی فکر رو نکن . راست ن یوقت ا  چی؟ من؟ ه ی: ک دی خند  ی دیالق
 یاز باردار نانیاطم ی برا ی: آره وقتترایم ؟یدون یمگه تو م  با تعجب نگاهش کردم : ه؟یچ

  ؟ی بدون ی هم معلوم بود دوست دار تشیاونقدر رشد کرده بود که جنس یسونوگراف می رفت
  نهیباشه مهم ا یکنه که چ یم  یفرشته فرشته ست، حاال چه فرق ،فکر کردم : نه نگو   یکم

 کنم . یرسم و بغلش م یهمه سال به آرزوم م نی که بعد از ا

از   شتریب یل ی ! با لبخند گفتم : خ یبچه دوست دار نقدر یا  یعنیبا  تعجب نگاهم کرد:  ترایم
  ی قول بد  دی اما با گهیماه د ۵باال انداخت : باشه پس مواظبشم تا   ی شانه ا  ترای. م نقدریا

  ییم از آوردن موجود کوچولو بشم ؟ اون  مونی! نگاهش کردم: من پش یش ینم مون یپش
سوال ازت  هیتونم   ی: مدیپا وآن پا کرد و پرس  ن ی ا ترایبودم ؟ م رشهمه منتظ  نیکه ا

  ترای شم . م یجواب دادم: بپرس راحت باش ناراحت نم   ؟ی ش یبپرسم البته اگه ناراحت نم
ادامه نداد.  گریکه....... د نهیمنظورم ا یعنی : مشکل از کدومتونه؟ دی پا وآن پا کرد و پرس نیا

  یم یلبم نقش بسته بود گفتم: چه فرق ی گوشه  یتلخ بخندکه ل ینگاهش کردم و در حال
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  ی دی باشه حاال که پرس یداره ول یتیاش چه اهم هی حاال بق می که ما بچه ندار نهیکنه؟! مهم ا
تو   یعنی:  رات یآخرش معلوم شد مشکل از پژمانه  . م می داد شی آزما یل یگم بهت . ما خ یم

  ی: خب چرا ازش جدا نم ترای گن. م  یم ینجوریدونم دکترا که ا یمن: نم  ؟ی مشکل ندار
....... حرفش را قطع   یهمه بچه دوست دار نی: خب تو که اترای م   ؟یچ   ی ؟  من: برا یش

و ادامه دادم : پژمان تمام   دمی کش ینه بدون پژمان! آه یکردم : آره بچه دوست دارم ول
  یاون حت دون تونم تصور کنم که ب یلحظه هم نم هی یمنه تمام عشقم من حت ی آرزو

و ادامه دادم : اونقدر به خدا التماس کردم اونقدر  البه    دمیبتونم نفس بکشم بعد خند 
ا گر ز  شه ولش کنم؟! خد یبچه دار نم  نکهیکردم تا پژمانو به من داد . حاال فقط به خاطر ا

همون   نمیبعد به شکمش اشاره کردم : ا  یگری در د دی ز رحمت گشا یحکمت ببندد در
رحمت؟   یذار  یاگه پسر باشه اسمشو م یعنیچشمانش را گرد کرد :   ترای گه ! میرحمته د

ذارم مرحمت   یذارم رحمت تازه اگه دختر باشه م ی: آره م دمی، از ته دل خند  دمیخند
دارم  گهی! من : آره د  گهید یکن یم یره با تعجب گفت: شوخدوبا ترا یخوبه؟ قشنگه؟ م

رو ترش کرد : نه  ترایخودت انتخاب کن . م سمشوا  یکنم .اصال اگه دوست دار یم یشوخ
 از اومدنش ناراحتم که اصال دوست ندارم راجع بهش فکر کنم  نقدری، من ا 

: حاال که باهات حرف زدم   نیی . بعد سرش را انداخت پا یدون یجور خودت صالح م هر
راحت شد حاال   ی حدود هیتا   المیشه تا با من ؛ خ  یبچه با تو خوشبخت تر م نیمطمئنم ا 

اصال کس   ا یکنم که خانواده ام و  یرو کار موندهیماه باق ۵ نیفکر کنم که ا نی به ا دی فقط با
جور  هی  دی ! منم با ینیب یرو م ایب کار دنو گفتم : چه جال  دمیخند همتوجه نش ی ا گهید

 شک نکنه .   می به باردار یکنم که کس ینقش باز

                             ** 

 ایفرزند خودم به دن  گریماه د  ۵کردم واقعا قرار است  یاحساس م می دی به خانه رس یوقت
  یذوقم دو چندان م دمید ی، خوشحال پژمان را که م  تینها ی داشتم ب  یذوق و شوق د یایب

تلفن را برداشتم  پژمان دست و صورتش را شسته بود و حوله به دست رو به   یشد. گوش
خبر بار   د یگفتم: به زمانه ، با یدالوصفی با ذوق زا ؟یزنگ بزن ی خوا یم ی : به ک  ستادیا  میرو
  نیکردم اول به مه یمانه؟ من فکر م: حاال چرا ز  د یو پرس  دی بهش بدم پژمان خند مویدار
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ترسم بعدا ناراحت   یچون م دی شا ینجوریدونم هم یفکر کردم و گفتم: نم ی! کم یبگ
گم   یگم ..... م یم یعنیاالن زود باشه ؟   یکن ی. پژمان: فکر نم یبشه بگه چرا خودت نگفت

! دستم شل شد :   زیهمه چ ریبشن و بزنن ز  مونیپش  الیو دان ترایاومد م اینکنه بچه که دن
فکر کنم ؛ االن    ی ا گهید زیخواد به چ یحرف ها نزن اصال دلم نم نیتو رو خدا پژمان از ا 
بدونن اصال    دیهمه با  نویو ا  ادی یم ایبچمون به دن گهیماه د  ۵که  نهیتنها فکرو ذکرم هم

دستش گرفت و   کی له را با وسط باشه . پژمان حو  نیا ی خواد که شک و شبهه ا یدلم نم
کشد: آره حق  شیموها  ی گردنش را ماساژ داد و بعد انگشتانش را ال به ال گرشیبا دست د 

همه   ی نطوریانبود و  ایعمر بچه به دن میگ یشدن م مونی درصد پش هیبا توئه تازه اگه 
کاش سر   ی نبود .ا یهمه پنهانکار نیبه ا یلیاصال دل دی دانم ، شا یشه . نم یم ی عاد زیچ

کاش  ی سوزاند ا یدل نم یکس ی برا یاز سر فضول یکاش کس ی همه به کار خودشان بود ا
دل   ی مردم برا  نیکاش ا ی آن نبود ا  نویمجلس گرم کن محافلشان حرف مشکالت ا

درد  ی دانستند چاره  یکاش م ی بردند ا یرا به کار نم چارهیب لفظموردشان  یسوزاندن ب
که  گریکاش د ی ا ک یو هزار و    ستیآن ها ن یو خاله زنک ی خودیب ی لزوما در حرف ها هیبق

کرد . پژمان دستش را رو   ینم یما را مجبور به پنهانکار  دیشا  وستیپ  یم قتیاگر به حق
؟ چرا خشکت زده ؟ پژمان راست   یکن یم ر ی کجاها س یتکان داد: ها؟ زندگ  م یبه رو

حواسم پرت شد . پس زنگ بزنم به زمانه   دیکردم : ببخش یدر عوالم خودم پرواز م گفتیم
 خسته ام  یلیمهمونم کن که خ ییچا  هی؟  پژمان : بله، بفرما، راحت باش فقط قبلش 

پس تو   یگ . پژمان: اشکال نداره زندرو روشن کنم  یکتر  ر یرفت ز  ادمی دی ببخش ی وا ی : امن
دم کردن رو  ی زحمت چا دیذارم رو گاز فقط خودت با  یرو م یتلفنت رو بزن من کتر

 داره .   ی ا گهید  ی تو طعم و بو   ی ها ییچون چا  یبکش

جونم !  _    یسالم آبج د؟ی را برداشت : بفرمائ یزمانه را گرفتم . زمانه گوش ی خانه  ی  شماره
االن    ی.... ول ی.... ول ادتمیبه   شهی_خب من هم  ی از ما کرد ی ادیماهت   ی سالم به رو

_ اتفاقا منم   یازت بپرسم  _ فدات بشم ، لطف دار  یاحوال هیدلم برات تنگ شد گفتم  هوی
  کیو امتحانام نزد  ادهی_ نه ممنون درس هام ز   نجا یا  دیا یشده؛ اصال شام ب نگدلم برات ت

تو هم واسه   می باشه درست تموم شه راحت ش یبابا کِ  ی ازتون بپرسم _ ا یاحوال هی. گفتم  
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  یکار گهید  ایخودت ب ی شد کاری ! باشه پس قربونت برم هر وقت ب ی خودت کار درست کرد
 _ خداحافظ .   فظ؟نه سالم برسون خداحا  یندار

بود پس   ستادهی ا می کردم پژمان رو به رو ینگاهش م رهیرا دستم نگه داشتم و خ یگوش
گذاشتم شانه ام را باال انداختم :   شی را سر جا یو گوش  دمیکش یقیعم نفس ؟ی چرا نگفت

بقبولونم ؟!    هیتونم به بق یم یخودم هنوز باورم نشده چطور   یدونم ، نتونستم ،وقت ینم
و   ختم یرا حاضر کردم و در دو فنجان ر ی کنم . چا ی براش م یه فکریبگذره  یبذار چند روز

دورش را   یرا برداشتم و داغ  می پژمان نشستم.فنجان چا ی گذاشتم . روبه رو ینیداخل س
و به پژمان    دمینوش ی و جرعه ا دمی فنجان  کش ی لمس کردم انگشت سبابه ام را دور لبه  

ذوق و شوق   ستی: انگار حالت خوب ندی خنک شود پرس شی شدم منتظر بود تا چا رهیخ
کنم   یفکر م  نینم گفتم : همه اش دارم به افکر ک  نکهی! بدون ایرو ندار شیساعت پ  کی

شد اگه اون بچه االن تو   یم یکه چ نهیبچه مال ما بود؟ منظورم ا  نیشد اگه ا  یم یکه چ
با   ترایم یدون ینم ی خوانش . پژمان ، تو که اونجا نبود یشکم من بود ؟ اونا که اصال نم

  می خوا یخدا قربون حکمتت ما که م ی زد ا یشکمش حرف م ی تو ی از بچه  یصالیچه است
! حرفم را که زدم  هیازش فرار   یخواد ، داره ، ول ی، اون که نم  میحسرتش بسوز  ی تو د یبا

حرفم   نی آوردم که چه گفته ام که نکند پژمان را ناراحت کرده باشم که نکند با ا ادیتازه به  
از  ینداشتم. پژمان کم یر! به خدا اصال منظو دی ببخش ی را مقصر جلوه داده باشم : وا او
خب البته حق   ی خوا یکه معذرت م یگفت ینشده ، مگه چ یزی: نه بابا چ دی نوش شیچا
حکمت خدا رو با   میتون  یما که نم یفکر کردم ول هیقض  نیمن خودم بارها به ا یدار

  یوقتا م  نجوریا  یزیچ هی شهی. صبر کن ، هم میکن سهی قاخودمون م  ی خودمون و کار ها
 و ادامه دادم:  دمی رفت . خند ادمیاش رو  هی... بگو، بقبود؟ کار پاکان .. یچ یخون

   ر یاز خود مگ اسیپاکان را ق کار

   ر یش ر، یماند در نبشتن ش گرچه

  نیو گفت: آفر   دیرا نوش شیجرعه از چا  نیگه پژمان آخر   یگم موالنا م  یضمن من نم در
گفتم و خدا را شکر کردم   نی پژمان آفر هیه روحخودتو ناراحت نکن در دل ب گهی! د نهیهم
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آوردم   یشک تاب نم  یپژمان را نداشتم و ب ی  هی. من روح ستیمن ن ر یتقص هیقض نیکه ا
  ایگم مهم دن ی؟ من م  ارهی یم  ایبه دن یمگه مهمه که بچه رو ک  نمیپژمان دوباره گفت: بب

گردن   فتهیاونم که قراره ب میکش ی که واسه بزرگ کردنش م هی؛ مهم زحمت ستیآوردنش ن
، بده که   نم یماست اصال بب  ی فکر رو نکن . اون از االن بچه  نی ا گهیوقت د  چی ما پس ه

  یزجر و عذاب چیاز خداتم باشه  که بدون ه دی ا؟ تازه ب یکن یرو تحمل نم یباردار ی عذابها
  نیا ی جا  گهینگذاشت و گفت: بسه د  می گوب یزیتو بغلت . آمدم چ  ادی  یناز م ی بچه  هی

اتاق خوشگل براش درست    هیخوام  یم میکن دی براش خر می حرف ها فردا حاضر باش بر 
 کنم     

ذوق کردن   ی کردم و برا یکوچولو موچولو فکرش رو بکن ! من نگاهش م ی لباسها ی واااا
خواستم بگم . پژمان : خب بگو  من:   یم گهید  زیچ  هیمن  یکردم : ول یذوق م شیها

  گهیمن: د  گه؟یپزم . د یپژمان: املت با فلفل قرمز ، اصال خودم م   م؟یبخور  یشام چ
! هیکه بچه چ یدون ی؛ نم دی خر یبر ی خوا یو  فردا م   یباف یم ای رو نقدریشما ا نکهیا

کش آمد    نیی لب پژمان به حالت تعجب به پا ی پسرونه . گوشه ها  ای  یبخر دی دخترونه با
  نکهیبدونم ؟ پژمان: ا دی رو با  ی ؟ من: چ یدون یتو واقعا نم  یعنی:  دی باال پر ش یو دو ابرو

خواست بگه ،خودم  ترای م یعنی دونم  یپسر ! من: خب معلومه که نم ایبچه دختره 
.   دمیکه نگاهش را د فنجان را ببرم و آب بکشم ی نینذاشتم .از جا بلند شدم و خواستم س

فاتحانه   ی ؟  خنده   یدون یتو م یبگ ی خوا ی: نکنه مدمیهنوز همانطور متعجب بود . پرس
 یبدون ی خوا یبهم گفت . حاال اگه نم الیدونم، دان  یسر داد و گفت: خب معلومه که م ی ا

خواد باشه باشه فقط مهم    یم ینداره هر چ ی!  من: نه ، من گفتم فرق گهی گم د یکه نم
. پژمان :  تو هم   دیخر  می که فردا قراره بر ستیحاال کنجکاو  شدم ! ن یکه بچه باشه ول  نهیا

  می گم فردا که رفت یکردو گفت : نوچ نم ی! پژمان فکر گهی! من: خب بگو د د یکه عاشق خر
. من: باشه قبول . پژمان:   یفهم  یکنم اونوقت تو م ی انتخاب م زی ، من چند تا چ ارباز

فردا که   ی هست یشه ؟ من: عجب خوش حواس ی تموم م یفردا کالست چه ساعت یراست
 کالس ندارم!  پژمان: خب ، چه بهتر .  

                                *** 
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  دی و بعد با هم به قصد خر دی چرت خو اب کی که پژمان از مغازه برگشت ناهار خورد و  ظهر
پژمان  چه   ی نظر مرا جلب کرد : وااا یروسر کی و   میدر بازار زد ی. چرخ می رفت رونیب

  می گم. خب ، بر   یمن: آره ، همونو م ه؟یصورت یخوش رنگه ! پژمان: کدوم ؟ همون طوس 
  یسمونی . پژمان سرش را تکان داد و به سمت س میبود  اومده  ی ا  گهی واسه کار د گهید

در فروشگاه   یبچه . چرخ لیبزرگ که پر بود از وسا  یلیفروشگاه خ کی   میراه افتاد  یفروش
  نجایپژمان: آره ، چرا که نه تو خوب ا م؟ی ری پژمان ، براش تخت و کمد هم بگ نمی: بب میزد

گردم.  در فروشگاه   یپژمان: االن بر م ؟یر یگردم.  من: کجا م  یرو نگاه کن االن بر م 
کوچولو ، عروسک و   ی و ، کفش و جوراب هاکوچول ی مشغول چرخ زدن بودم لباس ها

؟   ی انتخاب کرد یزیبرگشت : خب ، چ عیکرد . پژمان سر یتر م ییدلم را هوا یاسباب باز
! قرار   رونهپس   ایدخترونه باشه  دی دونم با یرو انتخاب کنم ؟ نم ینگاهش کردم : من چ

. پژمان دستش را به   رمی بگ د یبا  یاش و چ هیتا من بفهمم بق یانتخاب کن یزی چ هیبود تو  
رو نگاه   ل یکرد : باشه ، پس تو برو تِه فروشگاه و اونجا وسا  یو فکر د یپشت گردنش کش

خواب در    سی گردم . رفت سمت رگال لباس ها  و من رفتم سمت سرو یکن من االن بر م
جالب بود   یدلم نبود.  واقعا مهم نبود که چه باشد ول ی بودم و دل تو شتاقکه م یصورت

داد . مشغول   یبچه را به مادر م  تیکه پدر خبر جنس می بود یپدر و مادر نی ما اول دی شا
کرده بود   م ی را پشتش قا شیکه دست ها یبودم که پژمان آمد در حال ی نگاه کردن گهواره ا

 یرا از پشتش در آورد در حال شی برات ! دست ها  آوردم   یچ نی : خب خب غزل خانوم ، بب
جفت کفش   کی و فوق کوچک در دستش بود به همراه   یدست کت و شلوار نقل کیکه 

دهانم گذاشتم و   ی انگشت سبابه ام بود  . نا خودآگاه دستم را جلو ی کالج که به اندازه 
  نی آره ؟ پژمان: آفر  پسره،خوشگله ! فرشته،  یلیخ  نیپژمان ا  ی : واااا دم یکش یکوتاه غیج

! پژمان: من غلط   ی . بعد به جوابش فکر کردم: منو مسخره کردی به تو درست حدس زد
  یکت و شلوار ی پوشه ! دلم برا یکردم باهات  خب دختر که کت و شلوار نم یبکنم شوخ

که  دست پژمان بود ضعف رفت . کفش را از دست پژمان گرفتم و کف دستم گذاشتم :  
چه نازه.  آنقدر ذوق  ی ه ! وابپوش نارویخواد ا  یپسرمون م یعنی!   نیبب نویاخدا  ی وا

از پشت سر گفت: مبارک باشه ؛   یبرده بودم . خانم جوان ادیداشتم که زمان و مکان را از 
  یقصد فضول دی اولتونه؟ لبخندم جمع شد و چشمانم گرد . آن خانم گفت: ببخش ی بچه 
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 ی به جا کمکتون کنم . پژمان   نیداشته باش لیاگه تما تمگف  نجامیا ی نداشتم من فروشنده 
برگ کاغذ   کی . آن خانم رفت و با می ش ی ممنون م  دیکن ییمن جواب داد : بله ، اگه راهنما

  یهست ول ی ا قهیسل زایچ نی . البته ا دیبخر  دی که با ییزا یچ ستیل نمی ا دی برگشت : بفرمائ
در خدمتم.  گفتم:   دی خواست یکنه اگه بازم کمک یخب ، به راحت انتخاب کردنتون کمک م 

به   یالزمه ؟ پژمان نگاه نایا ی ممنون . و او از ما دور شد . رو به پژمان گفتم : واقعا همه  
اول از   میکن یم دی خر یکه تو دوست داشته باش ییبگم ؟! حاال تا اونجا  یبرگه انداخت : چ

،پتو ،   یباز  ، اسباب  ریش شهیش  ،. کالسکه ، گهواره  می انتخاب کرد شیهمه تخت و کمد برا 
هامون   دی خر میالزم داشته باشد . پژمان گفت: بگ  می کرد یکه فکر م یزی لباس و هر چ

  نی ؟  سوالش را با سوال جواب دادم: خب چرا هم  هیخونه نظرت چ ارن ی آخر شب ب ی روبرا
ه شام دو نفره  ی دی ، بعد از خر  گهی. پژمان: نه د ادی   یوانت دنبالمون م  میگ  یم ارن؟یاالن ن

رستوران؟  پژمان: پس   م یشه نر  یگم پژمان، م  ی. من: م ی رو ادهیکم پ  هیچسبه با  یم
  هیاتفاقا من  میخواد . پژمام: باشه، بر  ی، من دلم کباب م یگرک یج می من: بر م؟یکن کاریچ
پژمان: مگه   ف؟ی: حاال چرا کث  دمیو پرس دم یهست ! خند کمیسراغ دارم نزد فیکث یگرک یج

! اخم   فهیکه مغازه دارش کث نهیواسه ا گریدل و قلوه و ج یگن خوشمزگ  یم ی دیننش
شه ! و زد    یکردم بابا ! االن اشتهاش کور م ینه! پژمان: شوخ فیکردمو گفتم : نه پژمان کث

 خنده .   ریز

.   می شد  ادهیمغازه پارک کرد و پ کی بعد کنار  قهیچند دق  می و راه افتاد  می شد نیماش سوار
نشست . انگشتانم را در هم قالب کردم   می پژمان رفت و سفارش داد و برگشت و رو به رو

  ی نم ریکردن س دی ، من از خر یدون  ی: پژمان ، واقعا ممنون امشب واقعا خوش گذشت . م
شوخ    یو نگاه یو با بدجنس د یکش شی به موها ی! پژمان دست ین شم حاال به هر عنوا

که  نهیرفتم پژمان دوباره مهربان شد: منظورم ا ی !  چشم غره ا یدونم زندگ  یگفت: آره ، م
ترو   ی مغازه  نی به اطراف انداختم: با ا  یخوبه که بهت خو ش گذشته، خوشحالم ! نگاه

 یشه . پژمان: حاال واسه چ   یل میتکم مونی احتماال خوش ی هم که منو آورد یزیتم
غذاهاشم به ترو   ینخوردم که بدونم خوشمزگ  گراشویهنوز جاحتماال؟  من: خب آخه 

  مونی: خب ، خوشدی خنده .  بعد از غذا پرس رینه؟ پژمان زد ز ایمغازه اش هست   یزیتم
به خانه ؛وانت ،    مید یرس نکهیساعت بعد از ا  میشد؟  من: اووووووم چه جورم! ن  لیتکم
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رو االن   لش یشه وسا  یکردند گفتم: پرمان، م یبار را خال  یرا هم آورد . وقت مانی ها د یخر
  ی دل تو یدونم ول یبه ساعت بنداز!  من: آره م ینگاه هی: االن؟ آخه دی ؟ پژمان نال  مینیبچ

نداره که فقط کمک کن تخت و کمد رو سر   ی؛ کار نمشیخوام زودتر بچ یم  ستیدلم ن
 خواد  یبازو نم  زور هیا قهیسل ست؛ین یزیه اش که چیبق م یجاش بذار

 راحت .   التیمن: آره بابا، خ گه؟ید یبا تحکم گفت: مطمئن پژمان

  ی من و پژمان بود و اتاق کوچکتر را از اول برا ی دو اتاق داشت . اتاق بزرگتر که برا خانه
در کار باشد اتاق کار در نظرش   ی بچه ا ستیقرار ن دمید  یبچه در نظر گرفته بودم اما وقت

.   نمیرا درونش بچ لیخواست زودتر وسا  یبودم ؛ دلم م دهیرس م یگرفتم . اما حاال به آرزو
پژمان ،    ی را گفتم : راست گرشیو پژمان سر د کمد را گرفته بودم کسری من  که نطوریهم

 ی؛ برم اگه کار بزنم خانواده اش که خبر ندارن   ترا یسر به م  هی گهیباشه چند روز د ادتی
که   یبهش بگ ی خوا ی: م ستادی خواست براش انجام بدم . پژمان از حرکت ا  یزی چ  ،یکمک

گفتم . بعد هر دو به حرکت    دی: آره شا  دمیکش ی؟ آه  می دی چو اتاق  می کرد د یبچه خر  ی برا
و به   می هست ی جد ممونیتصم ی باورش بشه که ما تو  دیو گفتم: اگه بدونه شا  میادامه داد

وقت    هی گهی د یچیگفتم: ه  ؟ی : به سرشون نزنه چدی سرشون نزنه ........ پژمان پرس
به پرده   یداشت ؛ نگاه  پنجره ک ی . اتاق   می گذاشت ش ینشن . تخت را هم سر جا مون یپش

و   رمیبگ  یعروسک هی  دی؛ فردا با ستیاتاق ن نیمناسب ا گهیپرده هم د  ن یاش انداختم : ا
.   می خوا ی داشته باشه هم م ی که عکس کارتون یفرش فانتز  هیم : به موکت کرد ی اشاره ا
خارج شد   اق کار خودمه . پژمان از ات گهیاش د هی، پژمان جان ، تو برو بخواب بق گهیخب د

  یاالتیخ  دی با خودم فکر کردم شا  دیبه گوشم رس اط یباز شدن در ح ی بعد صدا  قهیو ده دق
که   دمیرا نگاه کردم فهم رونیو از پنجره ب  دمیبسته شدن در را شن ی صدا یشده ام. اما وقت

را بست سر   اط ینبوده است . پژمان بود که داخل شد و در ح االتیباز شدن در خ ی صدا
  نی کردن لباس ها داخل کمد مشغول شدم و با خودم گفتم ا زان یو به آو ستمنش  میجا

دم که پژمان آرام در اتاق را باز کرد و  افکار بو نی چه خبر بود ؟ ! در هم رونی وقت شب ب
که   ی؟ پژمان در حال یبخواب  یداخل شد . برگشتم و نگاهش کردم : ِعه مگه تو نرفت

افتاد.  بعد آمد و   ادمی یزیچ  هی  ی، رفتم ول چراکرده بود گفت:   میدستش را پشتش قا 
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خودم . با   یِ خدمِت زندگ  نمی داد: ا لمیرا تحو  چیکادو پ  ی بسته   کینشست و  می روبه رو
؟ پژمان با ابرو به کادو اشاره کردو گفت: بازش کن ،    هیچ نیتعجب بسته را نگاه کردم: ا

  دمیکردم و در کمال تعجب د زبا   یکی  یکی!  معطل نکردم و چسب ها را  یفهم یخودت م
ژمان  پ ی را باز کردم و با ذوق نگاهش کردم : واااا یاست روسر  نی تریپشت و یهمان روسر

انگشتانش را   یو با خوشحال  دی قشنگه ! پژمان خند یلیشه من فقط گفتم خ  ی، باورم نم
  دمی، منم د   گهیخوشت اومده د یعنیقشنگه   یگ  یم ی: خب وقت  دی کش شیموها  ی ال

جز غزل قشنگ   گهی کس د چی رو سر ه یروسر  نی معطلش نکردم . گفتم ا ؛یدار تشدوس
! و من خواسته اش را اجابت کردم.  باذوق کودکانه گفت:   نمی. حاال بذار رو سرت بب ستین
و با انگشت اشاره خودش را    گهی د ی ا قهی؟ خوش سل ادی  یچقدر بهت م ی دی، د  ی دید

رم   یمن م گهید  نی. خب ، هم ی ا قهینشان داد و ادامه داد: قشنگ معلومه که خوش سل
کنم با شعف نگاهش کردم : نه ، برو بخواب   یم و کمکت ممون یم ی بخوابم البته اگه بخوا

شارژ شدم که تا خود صبح جون دارم واسه کار کردن    نیمنتظره همچ  ریغ ی کادو نی ، با ا
!    ری: باشه پس شبت به خنواقعا ازت ممنونم . پژما ی. راست ستی ن میالبته کار چندان

  یروسر ن یدلگرم کننده است ا توجه ها چقدر  نیپژمان که رفت با خودم فکر کردم هم
توجه به همراه   یگفتن داشت کل ی حرف برا ینداشت اما کل  یچندان ی ارزش ماد دی شا

 عشق به همراه داشت .   یداشت کل

است پتو را کنار زدم  می رو ییدر همان اتاق خوابم برده و پتو  دمیکه چشم باز کردم د صبح
بودو   ۱۰بودم ساعت  دهیماند چقدر خواب یواریساعت د  ی . نگاهم رو رون یو از اتاق آمدم ب

 پژمان رفته بود .   

قلپ    کیدر دهانم را با  ی خوردن صبحانه بودم که تلفن خانه زنگ خورد . لقمه  مشغول
 ی _ سالم به رو ؟ی خوب _ سالم غزل جون د؟یی رفتم : بفرما یفرو دادم و به سمت گوش ی چا

 یندارم _ م ی؟ _ آره خونه ام کار ی گم امروز خونه ا ی جون قربونت _ م ن یماهت مه
 ، قدمت سر چشم.     ایاونجا _ آره ، ب امیخواستم ب

  نیبار گذاشتم قصدم ا مهیناهار ق ی و برا دمی پوش  یصبحانه را جمع کردم و لباس مرتب زیم
 ناهار نگهشان دارم . ی بود که برا
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 آمد .  نی ساعت بعد مه  کی

؛ اگه  ی برد ادیماهت پاک منو از   ی : سالم به رونی!  مهی جون خوش اومد نیمه سالم
که  نطوریکش چادرش را از سر برداشت و هم نی . مه یفتی ینم ادمی اصال  رمی سراغتو نگ

گفتم از   نطوریزد ادامه داد: دلم برات تنگ شده بود ؛ بچه ها هم هم یچادرش را تا م
  یگفت: امروز م یول  ادی؛ به جوادم گفتم ب نجایا انیو ب  رن شدن خونه ن  لیمدرسه که تعط

و گفت: َبه َبه خانوم  دیبو کش قی. بعد عم ادی ینم  ادهیبپزن ؛ کارش ز  یخوان نون صلوات
دوست دارن واسه ناهار براشون   مهیگفتم بچه ها ق زرنگ ناهارشم بار گذاشته !  من:

شم .   یخوشحال م هیمن: مزاحم چ م؟یناهار مزاحم تو بش یگ یم یعنی : نیگذاشتم . مه
با   نی ! مه ن یبرگرد دی خوان برسن با ی!'تازه م؟ی بچه ها رو ببر ی خوا  یسر ظهر کجا م

آقا پژمان   یداره منم که از خدا خواسته! راست ومدیلبخند گفت: باشه پس تعارف اومد ن
ش نشستم :  ی آوردم و رو به رو ی چا شی چطوره خوبه ؟ من: خدا رو شکر اونم خوبه . برا

خدا رو شکر   یشده ول ریپ گهی اونم خوبه ، د  یچی: ه نیاز مامان فائقه چه خبر؟ مه یراست
:   دیرا برداشت و پرس  ی فنجان چا نیکنه . مه  یم  یبا مسعود زندگ حالش خوبه هنوزم  

: خب به  نیترم آخره . مه گهید  ن ی، ا  گهی؟ من: دو سه ماه د   شهیتموم م یدرست کِ  یراست
راستش   ؟ ی ادامه بد ی خوا  یم اینه؟   ی دنبال کار بگرد دی بعدش هم با ما، حت یسالمت

باورم  ی خوند یدرس م یبا چه بدبخت ی رفت یکه مدرسه م ییاون وقتا  فتهی یم ادمی  یوقت
 که روبه روم نشسته همون باشه .  ینیشه ا ینم

گفتم ؟ که    یم  دیاما نتوانستم.اصال چه با  می بگو نی ستم از فرصت استفاده کنم و به مه خوا
  یبه اتاق ی شود؟ مگر من باردار بودم ؟ نگاه یمتولد م  گریماه د ۵من باردارم و فرزندم  

بودم ؛ خدا را شکر که درش بسته بود .   دهیبچه داخلش چ لیوسا  یکل شبیانداختم که د
زدو دستش را باال و   یصورتم بشکن م ی جلو نی؟ مه  میایتوانستم با خودم کنار ب یچرا نم

بر لب نشاندم : ها ؟   یتصنع ی ؟ به خودم آمدم و لبخند   ییکرد : غزل ، غزل کجا یم نییپا
و گفت: آخه اصال حواست نبود .   د یرا نوش شیچا ن یباشم ! مه دی با جا! کجا  نیبله ؟ هم

 ی به ساعتش انداخت : حدودا ینگاه نی؟ مه  نرس یم ی، بچه ها ک   ی: راستدمی پرس
 ست؟ ین  ری . من: د ۱ساعت  
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  انی  یره دنبال مژگان بعد با هم م یم یشن مرتض  یکه م لیچرا؟ تعط  ری ،د گهی: نه دنیمه
 . من: فداشون بشم  بزرگ شدن ماشاا...  

 شد .   دایبچه ها هم پ ی تا زمان گذشت و سرو کله  می درو آن در حرف زد نیا از

  یهم کم یعمه دلم برات تنگ شده بود . مرتض  ی خودش را در بغلم انداخت : وا مژگان
دستش را  مژگان تمام شد جلو آمد و  ی ها یلوس باز نکهیبود و بعد از ا ستادهی دور تر ا

. دستش را گرفتم و اورا به سمت خودم   می مزاحم شد  دیدراز کرد : سالم عمه جون ، ببخش
زنه !  یپدر سوخته ! چه لفظ قلمم حرف م نمیبب  نجایا  ای: ب دکه در آغوشم پرت ش  دمیکش

 با کالس ، نقطه اشو بردار !   هیمزاحم چ

  می که داخل خانه شد وانیچقدر گرسنمه! از ا  یی: ا ووووم   چه بو  دی بو کش قیعم مژگان
را شستند و نشستند .   شانیکردند و بعد دست و رو یبچه ها با مادرشان احوال پرس

داشت از امتحان   یدر خانه زد . مرتض یبلند شد و چرخ ندیجا بنش ک ی مژگان نتوانست 
بودم و مشغول تست کردن خورشت  هم در آشپزخانه  منکرد  یامروز با مادرش صحبت م

گفت:   ادیز  جانیام کرد . مژگان با ه مهیکه مژگان گفت سراس ی بلند ی وا   ی که نا گهان صدا
شده ؟ که   ی: چ دمی چه خبره ! از آشپزخانه به سمتشان دو نیبب نجایا  ایب یمرتض ی وا
گفت: چه خبرته دختر !   نی زده شده . مه جانی مژگان در اتاق بچه را باز کرده و ه دمید

  یبه من انداخت و به سمت مژگان و مرتض ینگاه نی.  مه  نجایا ایمژگان گفت: مامان ، ب
کردند و بعد همان طور متعجب به من   یهر سه با تعجب به هم نگاه م گریرفت . حاال د 

د :  ش  تاقنماند و وارد ا  حیخواهند . مژگان منتظر توض یم حیشدند و معلوم بود توض رهیخ
رو   ایخونه ساز نیا ی رو نگاه کن . وا یآدم آهن ای، ب یعروسکارو ! مرتض نیرو بب نجایا ی وا
لبش   ی رو ی که حاال لبخند گل گشاد ن یخدا چقدر لباس کوچولو  موچولو . مه ی ، وا نیبب

اش زد و    یشانیبه پ یآرام ی بعد ضربه   ه؟یناقال ، خبر ی نقش بسته بود به سمتم آمد: ا
خودت  ی و لباس بچه گونه رو برا  لیهمه وسا  نیپرسم  مسلما ا یم هیچه سوال ادامه داد:

مبل دو نفره کنارش نشستم .   ی رو دیکش یکه دستم را م یبعد در حال ی دیپژمان نخر  ای
مبل نشسته بودم   ی بگو ! لبه  روی پرسم خودت همه چ ینم  یچیه گهی گفت: خب، من د

گاز رو    ری. گفتم غذا حاضره من برم زنی تر راحت بش  عقب ای ، ب نینش یگفت: اونجور  نیمه
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  ی. بعد صدا زد: مژگان ، مرتض ن ی بش ری خواد ، بگ یدستم را گرفت: نم  ن یخاموش کنم . مه
از اتاق خارج شد و به   یبعد مرتض ی ا هی. ثان دیگاز رو خاموش کن ری ز دی بر دی ایب  تونیکی

کجا  ی، مرتض  ی: مرتض دیرس  یمژگان از اتاق به گوش م ی سمت آشپزخانه رفت . صدا
دوان دوان به سمت اتاق برگشت . حتما مژگان در حال  ی! و مرتضگهید ا یمونده پس ؟ ب

  یمنتظرم ! زمزمه کردم: منتظر چ گهی: بگو دنیها بود . مه یلباس ها و اسباب باز یوارس
؟ اصال چند وقتته ؟ نفس   یگم چرا بهمون نگفت یبابا ، م  ی حق به جانب گفت: ا نی؟ مه

  هیتازه   یچهار ماهمه ول دمی، خودمم تازه فهم یدون یم نی و گفتم: خب بب دمیکش یقیعم
به اطراف   ینگاه نی. راستش ، راستش روم نشد که بهت بگم . مه دمیماهه که فهم

  نیا ی سر خود رفت ی، اصال برا چ  یگفت  یم دیبا  یگفت: ول یانداخت و با حالت دلخور
  گهیانداختم : نه د نییما بود . سرم را پا ی به عهده  یسمونی س دی خر ؟ ی دی خر لهیسهمه و

چند مدت   نی! اگه ایکن ی: تو هم چقدر تعارف م نیخواستم مزاحم شما بشم . مه ینم
بود که گفتم   نیبه کارت نداشتم ، فقط و فقط به خاطر ا  یو منم کار یو نرفت  ی ومدین ادیز

االن بهم   نی رو هم یزیچ هی   ی. ول باشهسرت به درسو دانشگاه گرمه ؛ گفتم بذار راحت 
تو   ی حتما خبرم کن . اون خونه خونه  یداشت یزی چ یوقت کار هیاگه  نکهیقول بده اونم ا 

و تکون نخور من و بچه ها    نیبش  ری. حاالم بگ ی تو اونجا بزرگ شد ی هم هست ناسالمت
 ی از رو یگاه که رفت آشپزخانه ن نی.  مهمیکن یو خبرت م  می نداز یره رو م خودمون سف

  یلحظات ی زد که برا یآنقدر دلسوزانه حرف م ن یشرم و حسرت به شکمم انداختم . مه
و بچه ها قصد رفتن کردند ؛ گفتم:   نیخودم هم باورم شده بود که بار دارم.   عصر که مه

، امروز به     گهیکردو گفت: نه د یاخم نی. مه نجایا ادی جواد هم ب دیکاش شام هم بمون ی ا
. آن ها رفتند   یاریبه خودت فشار ب ادی ز دی نبا گهیباشه د ادتی ؛  ی شد ت یاذ  یکاف ی اندازه 

 یبیشدم.  حال عج هرینامعلوم خ ی نشستم و به نقطه ا وانیا ی پله  ی رو یو من ساعت
همه را با هم   دیدانم شا  ی، نم ی، نگران ی دانم چه بود ؟ عذاب وجدان ، شاد یداشتم نم
 داشتم .  

که به من دست داده   یکردم و بعد از  احساس فی تعر  شی را برا هیکه پژمان آمد قض شب
؟ پژمان   م ی بزن ترا یبه م یسر ه یکه آخر هفته   هیبود گفتم و در آخر اضافه کردم : نظرت چ

  یمی حالش رو بپرس ما اونقدر با هم صم یبه نظرم تلفن یدونم ، ول یکردو گفت: نم  یفکر 
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  که خانواده اش ستیگفتم ن یدونم ول  ی. من: آره م ادین خوششون وقت  هی  دیشا  م یستین
حالشو   یباشه تلفن  یداشته باشه ول اجیبه کمک  احت دیگچ شا  ی تو ی خبر ندارن ؛ با اون پا 

خودمم رفت و آمد آسونتر   ی شه اون موقع برا  یپرسم درسم که تموم شه وقتم آزاد م  یم
 شه .  یم

خود اظهار شعف کردند.   ی و هر کدام به نوبه  دندی خانواده فهم ی اعضا ی همه  یکی  یکی
از روزها که مشغول خواندن   یکی پروانه جالب بود ؛  ی ها حرف ها ن یا ی همه  انیاما م

 یرا برداشتم : پروانه بود . کم یروشن بودم تلفن خانه زنگ خورد گوش ی کتاب چشمه 
  ایداشت   یگرفت . اگر هم کار  یبا تلفن خانه تماس نم  هگا  چیمتعجب شدم . آخر او ه

بعد تر که  یکم ایگرفت   ی پژمان تماس م ی بپرسد با تلفن مغازه   یواست احوالخ یم
نشناختم   دمیشن  یرا که از گوش شیگرفت . صدا  ی با آن تماس م دی پژمان تلفن همراه خر

آخه تا حاال    دیببخش ی وا ی ! _ اندچ لوی، اصال پروانه ک   ینشناس دمی : شما؟ _ بله ، بادمی پرس
زنگ   هیشه !    یم نیبودم ._ بله ، معرفت که نباشه هم دهیشنصداتون رو از پشت تلفن ن

جالب بود تازه طلبکار هم شده   یلیزنده ست . خ  ایخواهر شوهرت مرده   ینیبب یزن ینم
: از  گفت دی زنگ بزنم . سکوتم را که د تی برا یبود در دل گفتم چقدر هم که دوست دار

کم کم باورم شده بود تو هم    گهی! راستش د  ی، خب ، به سالمت  یباردار دمی شن نی پرو
.  حاال خوشحالم که من  یبگ یز یچ یبه کس ی خوا  ینم یاجاقت کوره  و منته نیمثل پرو 

_   ؟یندار یکار گهیاشتباه کرده بودم به هر حال مواظب بچه باش _ باشه چشم  _ خب د
گرفتم و   می تلفن را روبه رو ید . گوشخداحافظ  و تماس را قطع کر ه_ باش نینه لطف کرد

مجبورش کرده بود .   ینگاهش کردم و با خودم زمزمه کردم : انگار کس رهیخ ی ا هیچند ثان
که به عالم و آدم   یدروغ نی بودم بابت ا ینداشتم از دست خودم عصبان یاحساس خوب

 لیدل د یگذارد شا  یسر خودش را کاله م مهاول از ه دیگو  یگفته بودم . آدم که دروغ م
زد  یحرف م یپروانه چطور  ی دی! د ایخودم را قانع کردم : ب عیبود اما سر  نی حال بدم هم

  هیدادم و توج یشده . بعد خودم را دلدار  تیشه مرتکب جنا یکه بچه دار نم یانگار اون
 کردم و زمزمه وار گفتم:  

   ی اسرار عشق و هست دییمگو  یمدع با
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 .    یدر درد خود پرست ردیبم خبریب تا

که  دمی کمکش کنم اما فهم  دیآ  یاز دستم بر م ی سر زدم تا اگر کار ترای به م یدو سه بار 
بار که رفتم تا به او   کی ماه ششم بود   لیاوا میندارد رفت و آمد داشته باش لیتما  ادیانگار ز

 یم ایبه دن زیی پا لی آورد و گفت: که بچه تا اوا  میرا برا  یزده باشم ؛ جواب سونو گراف یسر
و دوست ندارد مزاحم من بشود    دی برآ  شیتواند از پس کارها ی؛ تا آن موقع خودش م دی آ

گفت بهتر است راحتشان    یشده اما پژمان م  مان یپش دیکردم که شا یبا خودم فکر م
 شود.  یهر چه خدا  بخواهد همان م م؛یبگذار

گفت : چه خوب شکمت بزرگ    یم د ید ی راحت بودم  هر کس مرا مام   یماهگ ۶تا  مثال 
آمد   یم شی رفت و آمد نکنم اگر هم پ یبا کس ادیکردم ز  یم  یاما از آن به بعد سع ستین

،   یکه عالوه بر خوشحال یتنها کس  انیم نیخودم شکم درست کنم . در ا ی مجبور بودم برا
راحته   نقدریا  تیگفت: چه خوبه که باردار یزمانه بود . م گرفت  ینظر م ری موشکافانه مرا ز

کردم  یبحث را عوض م  عیمواقع سر  نطوری. من ا ستیحامله ن ی زن ها هیشب  زتیچ چیه
. 

روز   ۲۰شد حدود  یم   شتریشد استرس من هم ب  یتر م  کینزد  ترایم  مانیچه زمان زا هر
گذاشتم  با   شی کردم الزم است را برا یساک بچه را بستم . هر چه فکر م مانشیمانده به زا

مرا نقش بر آب کنند   ی شوند و تمام آرزوها  ییو هوا نندیساک را بب نی خودم گفتم نکند ا 
  دمید ترایکه من در م یافتادم هر چه که خدا بخواهد ! آن دلزدگ  مانحرف پژ ادیاما بعد  

هم   یز یآمدن ، چ ایفکر کرده باشد که بچه بعد از به دن ن یدانستم که اصال به ا یم دیبع
  گریساک را چگونه به دستش برسانم انگار د نی الزم داشته باشد . فقط مانده بودم که ا

از شام از پژمان خواستم که زحمت بردن ساک را  دنداشتم بع  ترایم  دنی د ی برا یاقیاشت
 خونه باشه .   الیرم که دان یبرم فقط غروب م  یقبول کند که گفت: باشه ، من ساک رو م 

 

 : پژمان
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خوش نداشت که با غزل در ارتباط  ترای واقعا م  ایزودرنج شده بود  ی لیدانم غزل خ ینم
نباشد از    ترای م ی کارها ریگیپ گر یغزل د به بعد ۶باشد هر چه که بود باعث شده بود از ماه 

، درست بود  شتر ی ب الیفکر و خ  ی اش برا یکاریدرسش هم تمام شده بود و اوقات ب یطرف
 زادیبچه را به ما بسپارند اما به هر حال آدم نیگرفته بودند ا  میتصم ترایو م الیکه دان

از همه ما را عذاب   شتریب  نیدور از انتظار نبود و ا مشانیبودند و احتمال عوض شدن تصم
 داد .  یم

زنگ در را  دمی به خانه شان رس یبردم . وقت شانی غزل ساک بچه را برا ی خواسته  طبق
دعوتم  کرد که داخل شوم . بعد از سالم و  فونیدر را باز کرد و از پشت آ  الیفشردم دان
شده بود و چاق و   نی نشسته بود سنگ ی هم گوشه ا ترا ینشستم . م ی گوشه ا  ی احوال پرس
برگشت : خب آقا   ی چا ینیبه آشپزخانه رفت و بعد با س الیدانبر سر داشت  ی چادر گلدار

باشه ! ِمن و ِمن کردم و جواب دادم : ان شاا...که    ریخ ن؟یآورد فیپژمان ، چرا تنها تشر 
  ل یدمتتون ؛ ساک وساخ ارمیغزل داده تا ب نویبعد به ساک اشاره کردم و گفتم : ا   رهیخ

. با  نش یاوردی یکاش م ی ا نمیرو بب جوندوست داشتم غزل  یلی: خ  ترایبچه ست ! م
نه که آخر هم گفتم: راستش    ای  می بگو ی زیکردم که از احساس غزل چ  ن یخودم سبک سنگ

کنه شما دوست   یگفت احساس م یاما م نهیدوست داشت شما رو بب  یلیغزل هم خ
انداخت: خدا   نیی سرش را پا  ترای م نیو خودتون کار هاتون رو انجام بد   دی تنها باش دیدار

  ی!  نه واال منظور دمشی ند  گهی د نجایکه اومد ا  یبار نی گم از آخر یمنو مرگ بده ! م
اوصاف از قول من   نیا ی با همه   ی. ول نیخواستم مزاحم بشم هم ینداشتم فقط نم

که از خانواده  دیدون یکنارم باشه ؛ م مانیوز زار ستین یاگه براش زحمت دی بهش بگ
: خودتو    ترایوسط حرف م  دیپر الیو به هر حال ........ دان ستین انی در جر یهامون کس

شه که   ینم ادی یم ایبه هر حال بچشون داره دن ادی  یمعلومه که م زمیناراحت نکن عز 
باعث   نی خود مسلط هستند و ا میکه هنوز بر تصم دمی نباشن از لحن حرف زدنشان فهم

 شد .  *  یام  م یدلگرم

به ساک اشاره کرد    ترای م یکردم هنگام خداحافظ دییرا تا  الیدان ی هم با لبخند حرف ها من
رو حاضر کنم   ازیمورد ن ل یوسا  دی بود  که با دهیو گفت: واقعا ممنون اصال به فکر خودم نرس
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دلگرمتر بودم   شهیاز هم دمیهر چند غزل حق داره به هر حال مادرشه .  به خانه که رس
دک  ورود آن کو  ی از او برا شتری ب  دیبر پاست شا  ییکه در دل من چه غوغا  تدانس  یغزل نم

دانم فقط دلم   ی.ذوق و شوق داشتم  نمدندشینام یناخوانده م همانی م الیو دان ترایکه م
  نیو من او را آرام در ا  دیایخانه ب  نی چند روز زودتر تمام شود و او به ا ن یخواست ا یم

کردم و  یرا نگاه م  لش یبودم و وسا  ستاده ی در اتاق بچه ا وبگهواره تاب بدهم . در چهار چ
ها استفاده   ن یا ی و از همه  دی ای خودش ب گریقرار است چند روز د نکهی فکر کردن به ا یحت

  هیقض نی نسبت به ا مانیاز احساس قلب ادی آورد . نه من و نه غزل ز ی کند لبخند بر لبم م
  مشانیاز منصرف شدن آن ها از تصم  یناش یتِه دلمان استرس دی ؛ شا میگفت ینم یزیچ

  ی: پژمان، به چ دمی غزل را از پشت سرم شن ی افکار بودم که صدا نیدر هم  زد . یموج م
را گفت و به سمت   نیآوردم . برگشتم و نگاهش کردم ا ی برات چا نی بش ایب  ؟ی شد رهیخ
به   واز مبل ها نشست  یکی  ی گذاشت و خودش رو زیم ی را رو ی چا  ینیرفت . س زیم

نشد و فنجانش را با   ی منتظر خنک شدن چا دینوش یرا داغ م شیکه جا یشگیعادت هم
. کنارش نشستم . با خنده   نمیحبه قند برداشت و با دست به من اشاره کرد که بنش کی

 ؟ی د یتو فنجون و مهلتش نم  یزیر  یم یرو از قور ییچا یسوز یگفتم : دختر ، تو نم 
داغ  ی تو  ییچا ی بسوزم؟ همه مزه  یچ ی و گفت: نه برا دور لپش هول دا  کی قند را به 

خورم . بعد    یداغ م مویبازم چا  یر یم یاالن م نیداغ هم ی بودنشه اگه بگن با خوردن چا
دراز کردم:  ینشستم و دستم را پشت مبل کنار ی کوری؟    الیو دان ترای : چه خبر از مدی پرس

گفت خودش حواسش به   یم  ی دبراش ساک بسته بو نکهیخوشحال شد از ا  یلیخ ترایم
 یزن یبهش سر نم نکهینبود و از ا ی کرد یکه تو فکر م ینبوده تازه اصال اونجور زا یچ نیا

 رو نداره.   یکه کس نجایناراحت بود بنده خدا حقم داره ا

روزا   نیگذاشت و مشتاقانه گفت: باشه ، هم ینیخوردنش که تمام شد فنجان را در س ی چا
  د؟ییرفت: بفرما یتلفن زنگ خورد غزل به سمت گوش نیح نیرم سراغش . در هم یم

بابا ........ _ آره منم خوبم   ی بچه ها خوبن؟ ............ _ ا ؟ی جونم خوب حانهی........ _سالم ر
  وانهی_........... _ د میکن یم شی کار هی_............ _ آخه تو با دوتا بچه؟ _ .......... _ باشه حاال 

از تنت در بره   یکه خستگ نی بذار بخوابن هم ی ام ، چرا؟ _ ........... _ نه تو االن خسته ا 
 نهیبچه هم  ریسخت نگ ادی.............. _ مواظبشون باش ، ز یگیم گهی د زیچ هیاون وقت  
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بچه!  ی  وونهیام د وونهید دمی دارم _.......... _ آره شا  یمن چه ذوق و شوق ی! اگه بدونگهید
را گذاشتم و در   یکنم قربونت خداحافظ . گوش ی........ _ باشه باشه چشم حتما خبرت م_..
غزل: آره  .     حانه؟یبود؟ ر ی: ک   دمی به لب داشت کنارم نشست . پرس یکه لبخند تلخ یحال

بچه   نکهیخبرش کنم .مثل ا  مانی گفت برا زا ی، م ی چیگفت ؟ غزل : ه  یم  یمن: خب ، چ
 ی کرد یتو م یزندگ  یراحت داشت گهید ی ا ونهیگفت : د یبودن مکرده  تشیها بدجور اذ 

 کردن . م ی دوتا روان نی بود ا ت یآخه بچه واسه چ

؟   ی کرد  یفکر  مانتیروز مثال زا ی برا ی: راست دمی باشد پرس ده یبه ذهنم رس یزیچ انگار
غزل دو دستش را در هم قالب کرد و پشت گردنش گذاشت و خونسرد جواب داد : آره ،  

 ی نشدن و به سالمت مون یپش الیو دان ترای بعد اگه م ادیب ایبچه  دن می کن یصبر م
شد ما   ییهو هی زی همه چ می گ  یم می د یخبر م بهشون خونه سه چهار روز بعد   مشیآورد

.   می به عنوان همراه پرستار گرفت  مارستانیب ی که تو نهیا  می بش یمزاحم کس م یهم نخواست
دروغ  ی تو  یعال نقدریفکرت ا نکه یا یکردم و گفتم آره خوبه ول یچطوره ؟ خوبه؟ فکر 

در چشمانم نگاه   می و مستق د. قالب دستانش را باز کر  ستیکنه اصال خوب ن یگفتن کار م
مهربان تر از   ی  هیو دا کارهیل و ملت فضو  نیکنم ؟ ا کاریچ  یگ یکرد و معترضانه گفت: م

  ی آرام شد و گفت: راستشو بخوا  یذارن ؟ بعد کم ی هم واسه آدم م ی ا  گهی مادر مگه راه د
  میبگو   هدانستم چ یرسه.  نم یاز راه م مانمیموعد زا گهی خودمم باورم شده چند روز د

را   ترایو م الیدان ی اش کردم اصال پا یبودم و همراه شی پا به پا ایقضا نی خودم هم در ا
چند   نیدانستم .  ا یچه بود؟ خودم هم نم  ی زدنم برا هیکنا گریباز کردم د  مانی من به زندگ 

هم اگر   یاش حساس شده .کس هیغزل روح می گفته بود می نرو ییجا می کرد یم  یمدت سع
درست کردن   ی برا را یشد زمان  یهنگام غزل مجبور م نیداد و در ا یخبر م  بلآمد از ق یم

زد :  یهمه اش غر م نیح نی شکمش اختصاص دهد که واقعا کالفه اش کرده بود و در ا
شکم درست   نی کنه بچمونو بده راحت َشم از دست ا مانیزا ترایم نی باشه ا  یخدا ، کِ  ی ا

 شد.   یو در دلم آشوب م دمید خن  یمواقع من به لب م نیکردن ! در ا

 

 :     غزل 
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  نیاز هم یک ی شده بودم . ظهر   نیو دانشگاه هم تمام شده بودو من دوباره خانه نش درس
را برداشتم پژمان بود  یخانه بودم تلفن زنگ خورد . گوش یری روزها که من مشغول گردگ 

  دیزا ی. با خوشحال مارستانیب می بر دی دنبالت با  امی  یگفت: زود آماده شو االن م یکه م
  گهید قهی پژمان گفت: آره تو زودتر آماده شو تا چند دق  ترا؟ی م ه؟: وقتشدمیپرس یالوصف

 .   امی یم

مانده بود تا   ی. فقط اندک  د یرس انیآسان باالخره تمام شده بود و انتظار به پا  ای  سخت
  نهیآ  ی جلو یاما وقت دمیرا پوش  میلباس ها  ادی. با شعف ز  میخوان هفتم را هم رد کن

مات ماند و زمزمه کردم: اگر  نهییخودم در آ  ری تصو ی زدم نگاهم رو ی ام را گره م یروسر
ناگهان ذهنم مهربان شد و گفت: بد به دلت راه نده آنچه تو   دشوند چه؟ بع مانیپش

 شود .   یشود هر چه خدا خواست همان م  ینه آن م یخواه

آمد البته   که پژمان دینکش یاز مبل ها ولو شدم طول یکی ی رو برگرداندم و رو نهییآ از
!   یبابا ،غزل ، تو که هنوز نشست ی گفت: ا دی مرا که آنگونه وا رفته د  مهیو سراس جان یپره

بر لب نشاندم نخواستم از حال درونم آگاه شود دوباره ادامه داد :  ی بدو  زود باش ! لبخند
و  ر ترایزدم گفت که م یحرف م الیوقت که با تو  تماس گرفتم قبلش با دان مونه  بایتقر

  یم ترایتو رو ببرم اونجا چون دست تنهان و م ستی ن یگفت اگه زحمت  مارستانی برده ب
 یدون ی: نم دی ، من حاضرم پژمام دو دستش را به هم مال می ترسه از جا بلند شدم : بر

رو بغل کنم . دوباره دلم آشوب شد . پژمان متوجه  یاغتو سم  ری س نیخواد ا  یچقدر دلم م
  نیتوانستم احساساتم را پنهان کنم ا یکه نم شهی شده؟  مثل هم یزی : چدیحالم شد پرس

مهرش به    ننیترسم بچه رو بب  ی : استرس دارم پژمان مدمینال صالیبار هم وادادم و با است
دانم  یکه نم یژمان با آرامشپ م؟یکن کاری چ دیو بهمون ندنش او نوقت با   فتهیدلشون ب

شده  خب ندنش   یبابا ، گفتم چ ی باال انداخت و گفت: ا ی شانه ا یساختگ   ایبود  یواقع
 ینم یماه زندگ  ۵ نی . مگه تا قبل از ا م یکرد یکه تا االن م ی!؟ همون کار میکن یم کاریچ

که همراه خودش به   ر.......... پژمان دستم را گرفت و همان طو ی: چرا  ول دمینال  م؟یکرد
  ن یماه انتظار فکر نکن به ا ۵  نیو اما نداره االنم به ا  یول گهی گفت: د  دی کش یسمت در م
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را تا   رینشده.  تمام طول مس ری تا د فتیداره . حاالم راه ب اجینفر بهت احت هیفکر کن که 
  نمانیب هک   یسکوت نی با ا گریگفت و نه من حاال د ی م یزی نه او چ میساکت بود مارستانیب

دل  ی  خانهی که رختشو دمیاز من ندارد.  فهم یکه او هم دست کم دمیبر قرار شده بود فهم 
چشم نگاهش کردم: دست راستش به فرمان   ی او هم سخت مشغول به کار است از گوشه 

  دهیسخت در هم کش شی داده بود  ابرو ها  هیبودو دست چپش را از آرنج به پنجره تک 
کرد   یفکر م   نیدانم حتما داشت به ا  یبود و فکرش اما....... نم نجای شده بود . خودش ا

  نیخدا ا ی : ا دمیبدهد. در دل نال ینظرشان برگشت چگونه مرا دلدار ترا یو م الیکه اگر دان
  می که نداشت م یخب بچه نداشت می ایتوانستم با دلم کنار ب  یبود چرا نم ی ا غهیچه ص گرید
خودمان چه   نی پرو نیهم یک ی کنند ؟  ینم یزندگ  هاکه بچه ندارند ! آن  یهمه زوج نیا

  یپژمان را قبول م شنهادیپ دی خودم است از اول هم نبا ریفغان است ! اصال تقص  یآرام و ب
دو انگشت   ؟  می ایتوانم با دلم کنار ب یچرا نم  رمیم ی خدا  دارم از استرس م ی کردم . ا

و گاه خودم را سرزنش . آمدم   دم کر یو گاه به خدا تضرع م چاندمیپ یشصتم را دور هم م 
   م؟یکرد ی نم یماه زندگ  ۵ نی مگر قبل از ا  دیگو  ی بدهم : پژمان راست م یخودم را دلدار

فرزند   ی ا ی! روزت رو یتیفیبا چه ک  یول ی کرد یم   یمغزم بدجنس شد و جواب داد: زندگ 
سوخت    میحال دهی. بغض کردم مغزم دلش به حال شور  ی فرزند یبودو شبت کابوس ب 

فارغ شود بگذار   تراینکن بگذار م ال یقبل از واو ونیمهربان شد و گفت: حاال ش دوباره
اگر من   ی شو  هوشیآنقدر بر سرت بکوب تا  ب  ایشد تو ب مانیاگر پش ندیفرزندش را بب

 را گرفتم؟   تی جلو

چپم   ی و انگشتانم در هم قالب شدند و زانو ستادی انگشت شصتم دور هم باز ا دو چرخش
؛ پرس و جو   می دی مورد نظر رس مارستانیبه ب یطوالن یپس از سکوت دند ی را در آغوش کش

را که  یها نشسته بود و ساک  یاز صندل یکی ی رو  الیدان مانیبه بخش زا میو رفت  میکرد
کرد ؛ انگار   یو آنطرف را نگاه م  نطرفیگذاشته بود و ا شی پا ی بچه بسته بودم  رو ی من برا

  یبه چهره نشاند و از جا بلند شد و سالم و  احوالپرس ی لبخند دیمنتظر بود . ما را که د
  انیکه خانواده هامون  در جر دیدون ی م دیو بعد روبه من گفت:  ممنون که اومد   میکرد

را دوست نداشتم انگار نه انگار که  نش. لحن حرف زد می شد مزاحم شما گهید  ستنین
.   اوردیب ایقرار است فقط او را به دن  ترای خودشان قبول کرده بودند مادر بچه من هستم و م
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توانستم بکنم دست خودم که   یشدن چهره ام بودم اما چه م  دهیخودم متوجه در هم کش
پشت گردنش  به یدست  م یگو   ینم یزیچ الیدر جواب تعارف دان  دی نبود . پژمان که د

  دی مونه حاال با فهیبرادر من وظ هیچه حرف نیجان ا الیدان یدار اریو گفت: اخت دیکش
نشست ما را هم دعوت به نشستن کرد و گفت: فعال که  شی سر جا  الی؟ دان  میکن کاریچ
و بردن اتاق  ر ترا یشه که م یم  ی ا قهیدق ستی. ب اد یب ایتا بچه به دن میصبر کن  دیبا  ،یچیه
رو ببرن بهم گفت: تو   ترایم نکهیو ادامه داد: قبل از ا نییسرش را انداخت پا   الیدان مانیزا

بعد رو کرد به  شینیخواد بب  یاومدن بچه!  دلم نم ایتا به دن یبرو ، نمون نجایرو خدا از ا
  یم  هیمنظورش چ  دمیفهم ی از حرف هاش م یگفت ول  ینم یزی، چ یدون یپژمان : م

حاضر به نگه داشتن   یطیشرا  چ یبشه اون تحت ه ییو دلم هوا  نمینکنه بچه رو بب دی ترس
بود از   می پا  ی نشسته بود و من هم کنار پژمان . دستم رو الی. پژمان کنار دان ست یبچه ن

که  ییافتاده بود چنگ انداختم پژمان با صدا میزانو  ی را  که رو می خشم و اضطراب مانتو
  ؟یخواد بچه رو  نگه دار ینم مگه تو دلت می: بب دی گه شده بود پرسحاال خش دار و دور

تونم ؛ برم به خانواده ام   ی: نه ، اصال ، اگر هم بخوام نم دیرا برگرداند و نال شیرو الیدان
باز  یاالنشم کل نی!  تا هم ترایم ی ، خانواده  یچیمن ه ی بگم ؟ اصال خانواده  یچ

  هیزیو تدارک جه هیدر ته ختس  ترایشهرستان مادر م  میر  یسر نم هیکه چرا  می خواست شد 
  نکهیکردن و از همه بدتر ا  هیاز اون ها ندارن ؛ خونه ته یمن هم دست کم ی ست خانواده 

سه   میکردن و تاالر گرفتن حاال فکر کن پاش  نیتع  یعروس خی تار گهی سه چهار ماه د ی برا
 سر زبونا   میفت ی یتا سال ها م  به پابشه ! ییشهرستان چه بلوا  می بر  ییتا

به   یحرف ها نفس نی ا دنیخواست با شن یکنه . دلم م یقبول نم ترای ، م  یچیمن ه اصال 
در بدن ندارم   ژن یکردم اکس ی توانستم ؛ احساس م یدانم چرا نم یبکشم اما نم ی آسودگ 

: حاال   دی و آرام و قرار را از من گرفته بود . پژمان پرس  دیکوب یم واریقلبم به شدت بر درو د
راحت بشه به   المیکردو گفت: فقط خ یفکر الیدان ؟یمون یم ای یر ی؟ م یکن یم کاریچ

بود ،  یبی. لحظات غر امی   یم صیگردم خونه و موقع ترخ  یکرده بر م مانیسالمت زا 
دو ساعت   ی کی ودتر بگذرد خواست ز یدوستش نداشتم دلم م یدانم ول یبود ، نم بیعج

خارج شد و رو به  مانیاز اتاق زا  دیبا لباس سف یقرن گذشت . خانم کی  ی به قاعده 
: خانومم حالش خوبه ؟ پرستار دست  دی پرس الیاومد دان ایگفت: قند عسلتون به دن الیدان
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و   دی حرفش را بر الینهاد و با لبخند گفت : معلومه که خوبه پسرتونم ........... دان بیدر ج
راحت بعد با   التیپژمان گفت: برو ، خ   گه؟ید  دی رم . هست یرو به پژمان گفت: من م

:   دیدنبالش ؟ پرستار خند امیب یدرونش نبود رو به پرستار گفت : کِ  یحس  چ یکه ه یصورت
جواب داد : نه خانوم محترم   یکالفه و عصب الی!،دان گهیتونه دمنظورتون خانوم و پسر

از دکترش   دیدونم با  ی،فقط خانومم . پرستار که حاال لبخندش جمع شده بود گفت : نم
دارن بازم از دکترش   ینگهش نم شتریشب ب  هیبوده   یعیطب مانشی زا یول دی بپرس

نگاهم کند   نکهی. بدون اگردمیموقع بر م  نیحوصله گفت: باشه فردا هم  یب الی............. دان
ساک را به دستم داد و پشت کردو رفت . پرستار که حرصش گرفته بود دستش را در هوا  

 یو رفت . نم چاندیپ  نییرا به سمت پا  نییچش بود؟ بعد لب پا  نیو گفت: ا  چاندیپ
ش الزم  شد قرار شد آن شب را بمانم پژمان هم که حضور   یدانم چرا حال دلم خوب نم

 اوردهیرفتم  هنوز بچه را ن دنش یرا به بخش آورده بودند به د  ترای نبود او هم رفت. م
خوشحال    یلیخ الیاو بر خالف دان دیخند  یچشمانش م یبودند . معلوم بود درد دارد ول

گفتم : مبارک باشه ! رو ترش کرد:   اری اخت یبود فقط من بودم و او  ب یبود . اتاقش خصوص 
و سرمش را چک کرد  و   تیآمد و وضع  یباشه ! قند در دلم آب شد . پرستارمبارک خودت 

به پرستار انداخت و   ی نگاه تند ترای . م ی بد رشیآرم تا ش یات رو م  یگفت االن کاکل زر
را  شی رو ترای ! م ی بد رشی ش دی ! پرستار گفت: وا ، بچه گشنه ست با شایار یگفت : نم

باال انداخت و از اتاق خارج   ی . پرستار شانه ا  نشی ار یخوام ب یکه گفتم نم نیبرگرداند : هم
گذاشته بودم  ش یکه خودم برا  ییدر پتو  دهی چیبعد با نوزاد تازه متولد شده پ یشد . لحظات

در   ترایبخورم ! م  ری را بچه گانه کرد: سالم مامان اومدم ش شی . پرستار صدا شدوارد اتاق 
  یگم نم  ی، مگه نم نشیاریگم ن ی: مگه نم دیکش ادی انده بود فررا برگرد شیکه رو یحال

  ترایگونه اش گذاشتم : آروم باش م  ی ! دستم را رو دیکن یباز کار خودتونو م نمشیخوام بب
. بعد غر زد : االن دو   رون یآروم بشم بگو ببرنش ب  ی خوا ید اگه میکش ادیجان ! دوباره فر

  ی، فقط به روم لبخند م شمی پ نشیاریدم ن ینم رشی گم من ش یساعته دارم بهشون م
!؟ پرستار که  ستنی بلد ن یفارس  نایا ای زنم  یحرف م ی ا گهی غزل ، من به زبون د نمیزنن . بب

بود   یبعد دکترش آمد زن ی ا  قهیشد . دق ارج قرمز است با غر غر از اتاق خ  تیوضع دید
شده ؟ بچه ات گرسنه ست چرا   یرو به پرستار کرد و گفت: دخترم ، چ  ی. با مهربانانسالیم
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بچه ات، اون بچه   دی نگ نقدریآرام شده بود گفت: خانوم دکتر ا   یکم ترای م ؟ی د ینم رشیش
اتاق   ی بود تو یک شد : خب ، پس اون  نهیزدو دست به س ی دکتر لبخند ستیمن ن ی 
چون   ستیقرار ن ی: چرا من بودم ولترای م  ؟ی ؟ تو نبود  دشییو زا  دیدرد کش مانیزا
خانوم  ن ی: بب ترای چه ؟ م یعنینهاد :  بیمادرش باشم ! دکتر دست ها را در ج دمشییزا

  ی ماه که خبر نداشتم اومده، اما تو ۴؛  نمشیخوام بب یدم اصال نم ینم  رشی دکتر من ش
ه من اشاره کرد :  .با دست ب دمی ماهه که خانواده مو ند ۵بهم زهر شده   یزندگ  هما  ۵ نیا

به من انداخت و گفت: چه   یباشه . دکتر نگاه شونی قراره مادر بچه ا می ما با هم توافق کرد
با لجاجت   ترای !  م یبچه ات رو ببخش ی خوا یم ی عنیشه دختر جون !   یحرف ها مگه م

  نیچند بار بگم ؟ دکتر: آخه دختر جون مگه به ا  ست ی ن ستی ن ستی من ن  ی گفت: بچه 
هم باباش . بعد با دست به من اشاره   می راحت تر! هم من راض نمیگفت: از ا  ترای م ؟ هیراحت

گفت : تو رو    ترای م دی بگو یزی.  دکتر آمد چ نیخانوم و شوهرش هم راض ن یکرد و گفت : ا
  یشه من نم یبا من خوشبخت نم مخوا یبچه رو نم نیمن ا  دینکن  یخدا ته دلم رو خال

رو از من گرفته اصال شما که   ی خوشبخت ویکنم که خوش یمادر ی بچه ا ی عمر  برا هیتونم  
  ی دیکردم ؟ دکتر با ناام یشه خوب بود اگه سقطش م یشه نم ینم  دی گ یهمه اش م

خوام    یشه ، نم  یمستأصل شد : نم ترای اولتو بهش بده خوبه براش ! م ری گفت: حداقل ش
به عشق بشه ؛  ل یکه ازش دارم تبد ینفرت ی بدم همه  رش یاگه ش نمشیترسم اگه بب ی. م
بگو ! دکتر که   یزیچ  هیرا سمت من کرد: ِد آخه غزل  شی . رو فتهیاتفاق ب نیخوام ا ینم

خشک   ری براش ش دیکن یلطف هی! پس ستیکه ن ی بود گفت: زور زانیآو  ش یحاال دست ها
گرسنه ست   یگفت ! طفل یچ ی دی گفتم : د  ترایو از اتاق خارج شد . او که رفت به م  دیر یبگ
رفت؟   الیگفت: دان ترای م  دمی . به چهار چوب در رس رمیخشک بگ ری رم براش ش یم

و   دیکش ی؟ آه  ی همانطور که پشتم به او بود جواب دادم : آره ، مگه خودت نخواسته بود
و به   دمیخشک خر  ر یرفتم . ش وفهبرگردم و نگاهش کنم به سمت ب  نکهیگفت: آره . بدون ا 

که   یکودک  ی که از ساک درآورده بودم برا ی ا شهیخانه رفتم و آبجوش گرفتم و در ش  آبدار
درست کردم و به سمت قسمت نو زادان رفتم از پشت   ری ش دی لرز یم  شیدست و دلم برا 

  ی: راضدی ورود داد . پرس ی را به پرستار نشان دادم او هم به من اجازه  ری ش شهیپنجره ش
: کدومه؟ و قبل از  دمی پرس اقی بده نه ؟! سرم را به عالمت نه تکان دادم با اشت رشینشد ش



 در کنار تو

 
314 

 

چشمانم دو   د،یلرز  یدستم م د، ی تپ یرا شناختم  قلبم م شی پرستار جواب دهد پتو نکهیا
خودت   ی خوا یگفت: م دی حس داشتو نداشت. پرستار که حال مرا د م یزد، پاها  یدو م

را کنار سبد   یر جواب مثبت دادم . پرستار صندلباز هم با س  دهنش؟ یرو بذار شهیش
  ی. نشستم و نگاهش کردم خواب بود .پرستار گفت : سع نی کوچکش گذاشت و گفت: بش

  ی را نوه  حانهیر ی بودم دو قلوها را ،بچه ها دهی د  ادی. تا آن روز بچه ز یکن دارشیکن ب
  یرفت ؟ انگار ساعت یدلم ضعف م ی کی ن یپس چرا در مقابل ا گرید ی ها  یلیپروانه را و خ

: با انگشت سبابه   دمیخودم را جلو کش ی. کم  دمیکش یدرد م ترایم  ی من به جا ش،یپ
بود دستان کوچکش را که گرفتم    فیصورتش را لمس کردم صورتش مثل برگ گل لط

شود   یم  یعنی ا ی: خدادمیانگشتانش را باز کرد انگشت سبابه ام در دستانش بود در دل نال
و ناتوان بود   فیتکان خورد ضع یمال من باشد؟ در خواب بدنش به آرام باینوزاد ز  نیا

ضعف رفت   ش یبودم تنش کرده بودند دلم برا ده یخر  شی را که خودم برا یبولوز شلوار
به جانم   شیکرده بود باز هم تشو  یصورتم را باران ی دست خودم نبود پهنا می اشک ها 

بود و   ستاده ی سرم ا ی خواهم شد . پرستار باال وانهیعا د شود قط مانی پش ترایافتاد : اگر م
  یکه اشکم را پاک م یدر حال  ؟ی: خالشدی و پرس اوردینظر داشت طاقت ن ری حرکاتم را ز

نداره تو چرا   دنشوی لب گفت: اون که مادرشه چشم د ری کردم جواب دادم: نه پرستار ز
 یقیلبخند زدم : آخه پسرمه ! پرستار نفس عم سی ؟ با چشمان خ  ی ذوق کرد ینجوریا

 .  فتادهیرو بده تا قندش ن رشی شد گفت: زودتر ش یکه دور م یو در حال دیکش

  ی چاره ا یکنم ول  دارش یآمد ب ی دلم نم دمیدر آغوشش کش یکوچک بود که به سخت آنقدر
 د ی شد و چند مک کوچک به پستانک زد و دوباره خواب دار ی ب ینبود به سخت

خورد؟    رشویبود اما باالخره عادت کرد . پرستار دوباره آمد : خب ش  نطوریند بار همچ تا
شه   یرقمه حاضر نم چیبذارش سر جاش . مادرش هم که ه گهیمن: آره. پرستار:   خب د

چشه!   نی ا فهممیزائو ، من که نم شیشما برو پ دهی . بچه که خواب ششیپ می بچه رو ببر
 یواسه چ  یخواست یاگه نم یغر کنان گفت: آخه زن ناحساب غرباال انداخت و  ی شانه ا

کرده بود   انیبچه غل دنی سمت پنجره بود احساساتم از د ش یرو ترای! رفتم به اتاق م ی آورد
شدند   یکه به زور باز م یی خواست با او حرف بزنم از صورت کوچکش  از چشم ها یدلم م
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بودنش از ...............    یاز فندق وردنشخوردن از تکان خ  ری ش ی برا یاز جان نداشتنش حت
شود   مانیپش ترای نکند م نکهیراستش تمام وجودم را ترس از ا  دمیشدم ترس مان یاما پش

هندوستان کند . در دل دعا دعا  ادی  لشی کنم دلش غنج برود و ف فی نکند اگر از بچه تعر
را به سمتم   شی آهسته رو ترا یروشن .م شهیهم  ی برا فمیکردم زودتر فردا شود و تکل یم

برگرداند و آرام گفت: راحت شدم غزل ،راحت شدم  حاال چند روز که استراحت کنم حالم  
ذره  شده   هیخانواده ام دلم براشون   دنی سر برم کرمانشاه د هیتونم  یشه م  یخوب م

بفهمن ها؟   خوان یفهمن ، از کجا م  ینم نمیمتوجه نشد بعد از ا یخدا رو شکر کس گمیم
کنن اون وقت که با حالت   یدکتر ا و پرستارها حالم رو درک نم نیچرا ا مدون ینم

  ی رفتن رو یداشتن و م یبر م  یسقط برام فاز مال باج ی رفتم مطبشون برا یم صالیاست
نگه اش داشتم و باالخره   یخوان  حاال که نه ماه با بدبخت یاز جونم م ی چ  گهیمنبر ، حاال د

  نیخوام . ا یگن فرشته رو نم یکه اونا بهش م ینیمن ا مبگ یم ! بابا ،به ک آورد اشیدن
دستم را فشار داد و گفت:   دی کش یاز کالفگ یکشه و بعد آه یمنو به گند م یفرشته زندگ 

در دل   ختی ر  یفرو م اریاخت یکه اشکم ب  یها؟ در حال یش  ینم مونیغزل تو که پش نمیبب
استرس را نسبت به   نی و من ا شوم مانی: جالب است او استرس دارد نکند من پش دمینال

شوم  ینم مانینه پش  یعنی دمیاو داشتم .اشکم را پاک کردم و سرم را به عقب کش
و او    میبگو   ی زیکردم نکند چ یدانم چرا فکر م  ی! اما نگفتم نم ی اگر تو نشو می خواستم بگو

 ند .  بز زی همه چ ری برداشت بد کند و ز 

زدم گفت : شما که   ی با مادرم حرف م یکه تلفن یبار نیکودکانه گفت: آخر  یبار با شعف نیا
تاالر   گه ی. واسه سه چهار ماه د  م یرو گذاشت تونی، ما خودمون قرار مدار عروس  دیومد ین

مهمونا رو حاضر کردن .   ستی گفت ل یهم معلوم شده . مادرم م  یروز عروس یگرفتن حت
 یرو نداشتم . مادرم م یزیبود به هم که دل و دماغ چ ختهیر ابممدت اونقدر اعص نیا

گفتم سرم شلوغه ، درس   ی. م می بخر  میباهم بر  ایکم داره ب  زای چ یسر  هیات  ه یزیگفت جه
 زیبه سمتم خ یرا که گفت، کم نی خودت خوشت اومد بخر .  ا  یزی هر چ  اده یها ز
  ییآبرو یب  نیدونستم با ا  یواگرنه نم دشت و گفت : غزل، تو رو ،خدا از آسمون فرستابردا

اما نگفتم  من در   ؟یزن یحرف م نطوری؟ چرا ا   ییآبرو  یچرا ب  می چه کار کنم . خواستم بگو
..........   الیزدم و گفتم : اما انگار آقا دان ای. دل به در شیبودم  و او در فکر خو  شی فکر خو
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منتظر پاسخ شود ادامه  نکهی ا دونزده ؟ ب  یگفته؟ حرف یزی حرفم را قطع کرد و گفت: چ
حاال واسه خودش هر   هینشدن می بچه رو نگه دار م یبخوا  نکهیدونه ا ی داد: نه بابا، اونم م

  دیسکوت مرا که د ترایبود مراحت شده  المیخ ی،فقط کم  یداره داشته باشه . کم یفکر 
 یانگشتان شصتم را که دور هم م ؟ی ساکت نقدری؟ چرا ا  یگ ینم  یزیگفت: تو چرا چ

مغزم      ؟ ی چرا ساکت دمی : آره ، پرسترایم   ؟ یگفت  ی زی.. ها؟ چستادندی از حرکت ا  چاندمیپ
ته   ؟ینسبت بهش ندار یحس  چیواقعا ه  یعنی....  یعنی:   دمیمشوش بود ناخودآگاه پرس

  ی لبخند دی به سمتم چرخ یکم ترایم ؟ یستین مونی پش نیکه به ما داد یته ته دلت از قول
  می ما تو دوران عقد  ؟یفهم یخواستم سقطش کنم م  ینشاند و گفت: من م لبفاتحانه بر 

  یب نیع یعن یدوران عقد  ی بچه ، اونم تو هی   ؟یفهم  یم می نگرفت یهنوز عروس ؟ یفهم یم
ام نقشه دارم که با بچه به   ندهیآ  ی برا یبه کنار من کل نایا  ی تازه همه   ؟ی فهم  یم  ییآبرو 

لبخندش جمع شده بود  و   گر یحاال د  ؟یفهم ی م یچ نویرسم ا  ی کدومشون نم چیه
تمام   شی تشو یینجایکه ا یاز وقت  ستیحواسم ن یکن ی: فکر م کی ابروانش به هم نزد 

  التیخ شه یهم ی بار برا هیبذار   ه؟یفهمم به خاطر چ  ینم یکن یوجودت رو گرفته ! فکر م
گن   یم ی دیبچه ندارم و نخواهم داشت شن نینسبت به ا یحس چیرو راحت کنم  من ه 

؟ نگاهش کردم و او ادامه داد : االن حس   هیانگل  یزندگ  هیتو شکم مادرش   نیجن یزندگ 
رو دارم که بعد   یضیمر هیماه ازش جدا کردن حس  ۹نگل رو بعد از ا هیرو دارم که  یضیمر
  یراحت شد؟  من: ول التیبرگشته خ ی عاد یماه سالمت شده ، خوب شده و به زندگ  ۹از 

  طی ، شرا ال یآقا دان  الینگو آقا دان نقدری....... کالفه شد و گفت : االی! آقا دان  یگ یم نویتو ا
اونم   ی خودم شمردم برا  ی که برا  یطیشرا  ی نداره همه  یفرق چیمثل همه ه الیمنو دان

 خواد باشه . یکه م یهست حاال ته دلش هر چ

وقت   هیزدو گفت: منو باش که چقدر استرس داشتم   ی را از من برگرداند پوزخند شیرو
  شیارک  هیخودت  د یشد با  نطوریاگه ا صد بار گفتم   الیشما نظرتون برنگرده تازه به دان

  ط یبفهم ما شرا  نو یبلند گفت تو رو خدا ا ی بعد با صدا ییجا  یدم پرورشگاه شیبذار یبکن
با دست به دستانم اشاره کرد:    نییرا آورد پا  ش ی. صدا می ندار می دارن می بچه داشتن رو ندار

  شیگرفتن . به رو جهی ها سر گ چارهیشصتت بردار ب ی حاالم دست از سر اون انگشت ها
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انداختم : راستش تا نبرمش خونه، تا   نییراحت شد ؟ سرم را پا التی لبخند زدم .گفت: خ
 بابا ! .  ی داد و گفت: ا یشناسنامه اش نه ! دستش را تکان ی اسممون نره تو

  ریش ی به اتاق نوزادان رفتم برا  یبودم چند بار دار یمن تا خود صبح ب یول  دیخواب ترایم
دادن  ر یدرست کردن و ش ریش ی بار که برا  ک یوز اسم نداشت   که هن ی دادن به بچه ، بچه ا 

جواب   یلیم ی؟ با ب نهیخواد بچه رو بب ی: هنوز نمدی از پرستارها پرس یک یبه بچه رفته بودم  
و گفت:   چاندیرا پ نشیی. پرستار لب پا نتشیوقت بخواد که بب چینکنم ه کردادم : نه ف

 یآدم چ ؟ی چرا آورد یخواست یتو که نم یبگه خب زن نا حساب ستین یکی!    زایچه چ
آورده که دل من    دی.و رفت  در دل به او گفتم شا   بیغر  بیعج ی پره از آدم ها ایبگه ؟ دن

را  مارستانیمخارج ب دیرس  الیزودتر از دان مانروز بعد پژ ؟یی گو  یشاد شود تو چه م
کار را کرده خالصه پژمان   نی رد که چرا ابا پژمان بحث ک  یکه آمد کل  الیپرداخت کرد دان

 الیگفت : به خاطر بچه ام کردم واسه تو که نبود خالصه قائله ختم شد احساس کردم دان
خودش را گرفت رفتم و بچه   ی جلو ترایاما به خاطر م ندیخواهد که ّبچه را  بب یته دلش م

از   یکیو سپردم به  دمی چیرا حاضر کردم هوا سرد بودو سوز داشت او را محکم درون پتو پ
و پژمان پشت   الیپوشد دان  یرا م شیدارد لباس ها  دمی د ترایپرستارها و برگشتم اتاق م

: نه ، ت کمکت کنم؟ لبخند به لب گف ی خوا ی: م  ستادمی اتاق ا ی در اتاق بودند گوشه  
خواست از   یبه آن زد م یآرام   ی سر انداخت و گره  ی اش را رو یتونم رو سر یخودم م
سخت بود دستش را گرفتم و کمکش کردم. دل دل کردم و  شیبرا   دیا یب نیی تخت پا

زد و گفت: تو هنوز   ی سرش را باال آورد پوزخند ؟یبذار  ی خوا یم یاسمش رو چ دمی پرس
دوست   یدونم ؟ هر چ  یو مال توست؟ من چه م ستینمن  ی باورت نشده که اون بچه 

باال   ی خوام بذارم اسمشو؟ شانه ا  یم یچ یازم بپرس ی خوا یبذار . گفتم : خب نم یدار
: نظر آقا   دمیاکبر اصغر   پرس ینق یداره  تق یت ی جواب داد چه اهم  ی دی انداخت و با الق

؟    میدار الیبابا ، مگه منو دان    الیدان اگه آق ی؟ کالفه شد و گفت: اَاَاَه  باز م نهیهم المیدان
  یمهربان شد و گفت: راست  ی! کمگهیگه خاطرت جمع شد؟ ول کن د یم نویآره اونم هم

و    دیرو آقا پژمان متقبل شدن خند مارستانیب ی   نهیگفت که هز  الیدستتون درد نکنه دان
:    ستادی باشد ا  هافتاد  ادشی ی زیبعد انگار چ نی خودتون کرد ی گفت: البته ، واسه بچه 

  دی ایبعد شما ب م یدور ش یکم الیمنو دان یکن یصبر م  رونی ب می، از در اتاق که اومد  نیبب
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  هیکنه واسه دادن بچه ،  تیاذ  مارستانیوقت ب هی بعد ، ممکنه  می ما بر دی گم صبر کن ینم
  باشدافتاده  ادشی  یزیبا سر حرفش را قبول کردم  بعد انگار چ مشی نیکه ما نب دی ایجور ب

هماهنگ کردن   لیوک  هیگفت  با   یم الیواسه شناسنامه اش هم دان ی ، راست نی گفت : بب
لبخند زدم . منتظر بودم   شی حالل کن به رو ی د ی د یخوب ی بد گهینگران نباش . خب د 

 جان تو و جان بچه اما نگفت .  دیبگو 

مرا گرفته بود و   فیکه دور شدند بچه را آوردم خواب بود پژمان ساکت او و ک  یکم
رفت گفت: بچه رو بده بغل من گفتم :   یو مدام قربان صدقه اش م چشمش به بچه بود

باز استرس داشتم نکند   یراحت بشه . مسخره بود ول  المیخونه خ م ی دم تا برس ینه نم
  یاز در خارج شدند  ما هم کم الیو دان ترایم ردیبگ  راشود و برگردد و بچه   مانی پش ترایم

 الیبرنگشتند پشت سرشان را نگاه کنند دان یشدند حت   نشانیبعد از آن ها ، سوار ماش
 داد و رفتند   نیبه ماش یگاز

. هنوز اسم نداشت و من فرشته   م یجلو را باز کرد و من و فرشته نشست یدر صندل پژمان
عقب گذاشت و پشت فرمان نشست من   یزدم پژمان ساک ها را صندل یم شی صدا

بودم پژمان خواست ضبط را روشن   شی سفت در آغوش گرفته بودم و محو تماشا فرشته را
:   دی شه پژمان با تعجب پرس  یم داریه وقت بیفرشته خوابه  نیکند آرام گفتم: نه ، بب 

کردم  یکوچکش را لمس م   یشانیکه با انگشت سبابه پ نطوریفرشته؟ لبخند زدم و هم
کنم فرشته .  یهنوز اسم نداره من صداش مکه  ستی ! ن گهیگم د  یگفتم:  خب بچه رو م

براش   یاسم  ترا ی گاز گذاشت دنده را عوض کرد و گفت: م ی را رو شی پژمان استارت زد پا 
از اونا نگو بذار   یزیچ  گهیشد.  گفتم: پژمان تو رو خدا د دهیدر هم کش  مینذاشته ؟ اخم ها 

و گفت:   دی آورده . من مادرشم    تو هم پدرش ! باشه؟ پژمان خند  اشیدن ترایبره م ادمی
 !یزن یباشه چرا م  یباشه زندگ 

ذره ذره گرما   یزیی پا رمغیباز کرد و داخل شدم آفتاب ب می پژمان در را برا  می دیخانه که رس به
 اط یکوچک ح ی کردم انگار تازه چشمم به باغچه  یرا ط اط یکرد ح ی م قیرا به بدنم تزر

   دمیکش  یبه راحت یزرد و پژمرده شده اند نفس ش یکه گل ها دمید ی ده بود و تازه مافتا
پا درون خانه گذاشتم کم کم   یکرد وقت یبود دهانش را باز و بسته م رسنهفرشته انگار گ
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   مهیسراس  ؟ی اش هم در آمد پژمان گفت: َبه َبه آقا صدا هم دارن ؟ گفتم بله پس چ هیگر
  ر یش ن یدرست کردم حاال مگر ا  ری ش شی برا عینبود سر هیول کن گر   گریآب را جوش آوردم د

را در  مانیگفت : زود باش بچه هالک شد . هنوز لباس ها  یمشد! پژمان مدام  یخنک م
را در ظرف   شهیشد ش یم  دتری اش شد هیفرشته بغل پژمان بود و کم کم گر   میبود  اوردهین
: جااااان ،قربونت برم   دمی شن یمپژمان را  ی گذاشتم تا زودتر خنک شود صدا  خی

  شانیمحو تماشا  هلحظ کی نکن پسرم ! آقا کوچولو !  هیگر ادی یگشنته؟االن مامانت م
از   یبه خودم آمدم کم ؟ی زل زد یضعف کرد به چ گه یشدم پژمان سرش را بلند کرد : بدو د

دم  یرا از دستم گرفت : خودم م شهی خنک شده بود پژمان ش ختمیرا پشت دستم ر ریش
به دهانش رفت   ری قطره از ش نیاول نکهیبهش تو برو لباس ها تو عوض کن . به محض ا

 ی ! از داخل اتاق گفتم: نه اتفاقا بچه میها خودمون هیگفت: عجب َشر مانآرام گرفت پژ
ماماناشون   چارهی بچه ها اونجا رو گذاشته بودن رو سرشون ب ی دید ی م ی اگه بود هیآروم

بچه کالفه شون کرده بود . پژمان ناز  ی  هیدرد داشتن از اونور گر  نوریکالفه بودن از ا 
و    ؟ی دیبابا بازم که خواب ی ا ؟یی شما آقا ؟ی شما آروم چولودادنش را شروع کرد : آره آقا کو 

ا ذوق گفتم: باشه بذار برم گهواره اش رو آماده  فرشته خوابش برد ب ای آهسته گفت: غزل ب
رفتم و فرشته   دمیاتاقش را روشن کردم و گهواره را وسط کش یاونجا . بخار مش یکنم بذار

واقعا   یبراش گذاشت  یو گفت: عجب اسم تبه او انداخ یرا از پژمان گرفتم پژمان نگاه
بخوابد بعد   شی م تا ببرم در جابراش قشنگه ! لبخند زدم و فرشته را آرام از او گرفت نیهم

که  نطوریفرشته دخترونه ست . پژمان هم  یبرگشتم و گفتم: تو هم خوشت اومده ها ! ول
، پسرونه نداره   رونه، دخت  گهی کرد گفت : فرشته فرشته ست د  یلباسش را باز م ی دکمه ها

و گفتم: نه   ختمیسرشار از عشق به چشمانش ر  یشن ؟ نگاه یمگه فقط زنا فرشته م
 مثل تو !    میمرد هم دار  ی فرشته  یگ  یراست م

 :   پژمان

  یکه مشکل بچه دار نشدنش را مخف دهیفکر کردم فهم  ختیر  یدلم هر یدانم چرا ول ینم
شدم و هزار تا فکر از سرم گذشت و در آخر به خودم گفتم: من   خکوب ی م م یکرده ام در جا

  یچشمانش م ستینگه داشتم حاال هم که ناراحت ن یرا مخف هیودش قض به خاطر خ
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 یهنگام کم نینگفته ام در هم یزیخودش چ ر که به خاط دهیخندند حتما خودش فهم
 یبه آسودگ  ی! نفس ی خونه کرد نیبچه رو وارد ا هیتر شد : ممنون که باالخره  کینزد
  شیرو یو انصافا عجب اسم  گری د زی. نگاهش به خاطر وجود فرشته بود نه چ دمیکش

بود   یزندگ  ازآو هیاش شب هیکرده بود گر دای پ یگری د ی گذاشته بود فرشته! خانه رنگ و بو
  یتلخ م ش یرا بشنود احتماال برا  ترای و م الینخواسته شدنش از طرف دان ی هر کس قصه 

بود .لباس   ایتلخ دن ی قصه   نیتر  نی ری من و غزل ش ی نخواسته شدن برا نی اما ا دینما
نشستم   شیمبل نشسته بود روبه رو  ی آورده بود و رو  ی را عوض کردم  غزل چا میها

شده    یجور خاص هیگم غزل خونمون   ی: دستت درد نکنه . م تمانداخ  ی به چا ینگاه
امسال   ز ییدونم پا  ی تره نم یی طال  ی ا گهیازهر سال د زشییخوش رنگ تر شده ،انگار  پا

 ده   ینشونش م ی نجوریا یفسقل نی وجود ا ایو قشنگه  ییطال  نقدریا

چقدر   یدون یشه ! نم یهنوز باورم نم یول یگ یزدو گفت : آره راست م  یبرق چشمانش
دونم   یشمش طال نم هیبا ارزش   یشِ  هیکنم انگار   یبغلش م یوقت یدون  یخوشحالم   نم

ت قاصره  احساسا یبعض انیوقتا زبون آدم از ب ی که بعض فی بگم ح ی دونم چه جور ینم
اونقدر  یاما گاه ستنین به یبرامون غر  نکهیبا ا  می اسشن  یم نکهیاز حس هارو با ا یبعض
  یزبون ما ورائ هیکنم به  یگنجه احساس م  ینم م یکه ما بلد  یکلمات  ی که تو دهی شد
  تیوضع ن یرا کنترل کردو گفت : البته به ا  جانشی ه یبعد کم یداره نه زبون مادر اجیاحت

و مشتاقانه نگاهش کردم .  ختمراستم اندا ی پا ی چپم را رو ی هم دچار شدم. پا گهیدوبار د
بود که مادرم رو از دست دادم   یوقت یکی کرد گفت:  یفنجان را لمس م یکه داغ نطوریهم

بود که......  یبارم وقت هی  بارم ..... هی  ومدی یبود که به زبون نم  ادی شدت غمم اونقدر ز
  میخواستگار  ی ابر یتو دار دمی بود که فهم یگذاشت و ادامه داد : وقت  ینیفنجان را در س

درونم اونقدر پر سرو صدا باشه که تو رو بکشونه    ی کردم ندا یراستش فکرشم نم ی ای یم
گن   یرو ز دستم صاحبدالن خدا را . همه م یگفتم : دل م یصد بار با خودم م  یسمتم روز
از   شتری گذره ب یدونه پژمان هر روز که م یخدا م یول ی دی خوبه که بهم نرس یعشق وقت

 کنم عاشقتم  یم  احساس شیروز پ
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  یدونیکنم . م یتجربه اش م یدار ی ب ی خواب خوش که تو هی نی ریش ی ا یرو  هیبرام مثل  تو
من   ی د که اونم مثل غول چراغ جادو برآورده کردپژمان ، داشتن بچه فقط برام حسرت بو 

که هر چه   غیو در دی شدم ساکت ماندم تا فقط بگو ینم ری سخنان غزل س دنیکه از شن
منو   د یدست خودم باشد گفتم : تو با  نکهی. بدون ا ردک  یگفت تشنه ترم م یم  شتریب

گرفت و   می روبه رو  ستیمن بود . دستش را به عالمت ا ریحسرتت تقص نیا یببخش
بدون   می بچه هم دار هیکن من سرحال ،سالمت،حاال  گامینگو . ن یچی گفت: تو رو خدا ه

داده بدون دردو  نکه خدا بهمو می خواست یبچه م هی.  ما یدرد و نه ماه تحمل باردار
 .  میازش ممنون باش دی عذاب با

 نه . ای  ستیتم که احساسش واقعدانس یواقعا نم   نباریا ومن

 بشه  رید  ادیاومده ز ایو گفتم : به نظرم به خانوادت خبر بده که بچه به دن دمی را نوش م یچا
خب خودت بگو مثال من االن   یگ یجابه جا شد : آره درست م ی. کم ستیهم خوب ن

  یماس مت ن یکردم و گفتم: باشه پس من االن با پرو یکردم و جون ندارم . فکر مانیزا
 !   گهیگه د یم  نایخانوم ا نی به مه  خودشگم اونم  یو بهش م رمیگ

رم به  یتو برو به بچه برس منم م  ی بچه بلند شد .گفتم: بفرما ، احضار شد ی  هیگر ی صدا
زد به سمت اتاق رفت : جاااان    یطور که با بچه حرف م نیتلفن بزنم غزل هم نی پرو

 یکار خراب ی وا  ی از اتاق آمد : وا شی که؟ و صدا ی خورد  ری اومدم  چه خبره گشنته؟ تازه ش
 کنم . ی م زتیتم  االننداره  بیکه ! ع ی کرد

!   ی شد لی سه ی ماهت ستاره   ی _ َبه َبه سالم به رو   یرا گرفتم : سالم آبج نیپرو  ی  شماره
   رهیبودنش که خ ریباشه _ خ ریکم سرم شلوغ بود  _ خ  هی  ستینحرفا   نینقل ا  ی_ نه آبج

_ خب حاال حالش خوبه؟       مارستانیب می غزل رو برد روزی _ راستش پر   نمی_ خب بگو بب
اومد .......... نگذاشت حرفم تمام شود گفت:   ای.... خواستم بگم بچه دن ستمآره ...... خوا

  یآدرس بده االن با اکبر آقا م مارستانیامروز؟  کدوم ب  ی! کِ ی! چرا زودتر نگفت خبریچه ب
اومد.  االنم   ایبه دن  روزی ، بچه همون پر نیبب سا،ی وا قهیدق هی  یاونجا   _ نه نه، آبج می ای

غزل مونده بود!؟ _ گفتم مزاحم   شیپ یخدا مرگم بده ، پس ک  ی آوردمشون خونه _ وا



 در کنار تو

 
322 

 

 نیکن به مه یلطف هی خودتم ی نگفت ی زیهم چ  یبراش پرستار گرفتم به کس مینش یکس
خودت بگو   _   یآبج گهیدونن؟؟  _ نه د یخاک به سرم او نام نم ی بگو   _ وا  نایخانوم ا
  یبارته؟ نم ی_ خودت؟  آخه تو چ  دمکس ، خو  چی غزل و بچه ست؟  _ ه ِش یپ یاالن ک 

  گهیم ی!  _ هِ  یآبج گهی مراقب داشته باشه  _ خودم هستم د دی روز با ۱۰زن زائو تا   یدون
  یبد کار ی گم ول یم نی!  باشه من به مه هیچ دنیی دونه زا یخودم خودم ! آخه مرد چه م

. غزل بچه به بغل   ظ ؟ _ قربونت  خداحاف یندار ی باشه پژمان جان کار  نی که نگفت نیکرد
بود خودتو واسه    شیاول نی شد تازه ا یمن:  بله گفتم چقدر شاک  ؟یاز اتاق خارج شد : گفت

  نجایاول صبح ا انیوسط پهن کن اگه االنم ن نیتشک هم هیحاضر کن و ادامه دادم  ای بعد
 !   گهی بکن د شیکار هیدونم خودت   ینم  گهیشه د  یشلوغ م

آقا کوچولو رو نگه دار خودم  نی ؟ تو ا   یکباب سفارش بدم . غزل : کباب واسه چرم  یم من
. ناگهان  یبش  تیتقو  د یبا ی د یم  ریبچه ش ی شد  فی زنم . من: نه تو ضع یاملت م هی

که به   ییچشمانش شدم که در چشمانم فرو رفته بود به خودم آمدم ، حرف ها خی متوجه م
شوم گفتم : حاال   عیضا  نیاز ا شیکرده بودم . نخواستم ب باورگفته بودم را خودم  نی پرو

خوره؟ و از او دور   ی املت م یخب اصال دلم کباب خواست ، ک  یکن ینگاه م  ینجوریچرا ا
 . شدم و به سمت تلفن رفتم 

قابلمه به دست پشت در بودند در را  نی و پرو نیدرست بود صبح اول وقت مه حدسم 
 یبه غزل سفارش کردم: کم یباز کردم و به داخل تعارفشان کردم قبل از آن هم کل  شانیبرا

سخت بوده .دراز بکش ، بلند نشو . غزل    مانتیدونم  مثال زا یناله کن آخ و اوخ کن چه م
  نی کرد پرو یآمد و با غزل دراز کش روبوس نیخودم بلدم . مه یگ یبابا چقدر م  ی : ادینال

  نیاز سر عشق به بچه انداخت : ا  ینگاه دیگذاشت و غزل را بوس یبخار ی هم قابلمه را رو
 که  دهی خواب یفسقل

پرستار بچه   هیقدر    یعنی ؟یقابل ندونست  ی که خبرمون نکرد ی کرد یبد کار یلی: خ نیمه
حرف ها   ن یجون بحث ا  نیگفت: نه مه لم داده بود شی؟ غزل که سر جا   می تجربه نداشت

به قابلمه کرد و گفت: برات   ی اشاره ا نی مزاحمتون نشم بهتره . پرو دمیفقط د   ستین
قربون دستت برو کاسه و    نی. مهیری جون بگ ی بخور دی با یوانیپختم با روغن ح یکاچ
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  التیبرو مغازه خ یینجا ی! بعد چشمش خورد به من: عه آقا داداش تو که هنوز ا اریقاشق ب
که خارج شدم دنبالم آمد :    وانینگذاشت از در ا م یبگو  یزیخواستم چ می تخت ما هست

 یغزل و بچه مردا نم دنید  نجا یا انی یسر م هیزهره و زمانه و بچه هاشون   یعصر نیبب
برم   ا یهست  خچالی  ی تو وهی م نمیزل روبه راه بشه ببکه غ انیم گهیگفتن چند روز د  انی

  میبود  ری چند روز همش درگ   ن یدم ا یم بشو یبخرم؟ ِمن ِمن کنان گفتم : باشه خودم ترت
رم از سر    یخواد تو برو  به کارت برس االن خودم م ی:  نه نمنی . پرو فتادم ین زایچ  نیا ادی

نثارم کردو با دست به   ی بدهم ؛ چشم غره ا نی را به پرو وهیخرم. خواستم پول م یکوچه م
  نیافتاده باشد رو به پرو  ادمی  یزی شدم انگار چ یهولم داد از در که خارج  م رونیسمت ب

زدو گفت: بله ، خبر   ی پوزخند  نیپرو ؟ی خبر داد  نای، به خانوم جان ا  نی پرو یگفتم: راست
  یزیوضاع و احوالمون . خواستم بپرسم چشه ا ی م ن یکه ا نمیتو بخوام بش دیبه ام مداد

خانوم جون   یول  ادیفردا حرکت کنه ب ن یخواست هم ینگفتن که خودش گفت: آقا جون م
کم   هیغزل حالش خوب نباشه بمونه  دی گفت شا ی روز تموم بشه بعد م ۱۰نذاشت گفت : 

و زمزمه کردم خدا لعنتت کنه   دمی گردنم کش  پشتبه  ی. دست انی روبه راه بشه بعد ب
مثال؟ با خودم بودم   یدستپاچه جواب دادم: نه نه، چ  ؟ی گفت  یزی: چدی پرس نیپژمان ! پرو 

 هوا سرده . در را بستم و رفتم . یبرو داخل آبج

 :   غزل 

گفت:   ن یکنه؟ مه ی نم هیچرا همه اش خوابه ، گر نی گذاشت : ا ینم نی بچه را زم نی پرو
  یکنم م کاریگفت: چ نی خواد؟ پرو یم هیکنه! حاال دلت گر یهم م  هیچرا عمه خانوم گر 

من   هیقاعدتا بچه نه شب ختی ر ی آخه! دلم هر هیچه شکل  نمیخوام چشماش رو  باز کنه بب
باال  انداخت و رو   ی شانه ا  نینوزاد مگه شکلم داره آخه ؟ پرو بابا، ی : ان یبود نه پژمان . مه

  اریهم ب گهی؟ قربون دستت برو دو تا کاسه و قاشق د  ی کاسه آورد هیگفت همش  نیبه مه
که لبخند   یاز جا بلند شد و در حال نیمه رهیبدم غزل بخوره جون بگ  ایکاچ نیتا من از ا 

  ی خوا یرا داد باال و گفت : حاال باز کاسه م شی وابر ی تا  کیبر لب داشت   یزی آم طنتیش
ره ! مگه نه غزل؟ سرم را به عالمت   ینم نییوش پااز گل یی: آخه تنها ن یشکمو! پرو  کاریچ

برگشت قابلمه را کنار دستش گذاشت و   گرید ی رفت و با دوکاسه   نیبله تکان دادم . مه
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  یفسقل نی ن گفت: صبر کن ای را به دستش داد: پرو نی پرو ی شد . کاسه  دنیمشغول کش
زدم و  ی شاپسر اسم نداره ؟ لبخند   نیغزل ا نمیگفت: بب  نیح نیو در هم  نیرو بگذارم زم

حواله ام کرد و کاسه اش را گرفت و با لذت مشغول   ییبابا  ی ا نیگفتم : نه هنوز . پرو 
  دایاسم خوب براش پ هیکاسه و قاشق را به دستم داد و گفت: فکر کن  نیخوردن شد مه

کرد:   را گرد شیچشم ها   نیفرشته . مه  میگ ی فعال که بهش م یکن . گفتم : باشه ،ول 
زد به   نیچقدر ناز و تو دل بروئه . پرو  نیمونه بب یمثل فرشته ها م  گهی فرشته ؟  من: آره د 

خودش رو  ی دوئه بچه  یم  اریخوشگل ب ی بچه  هیگن برو   یم یغی : به جوجه ت یشوخ
  نیخنده و پرو  ر یزد ز نیکنه مه یاز بچه اش م یفیچه تعر ل غز  نی. حاال بب ارهی یم

  نیکرد : البته بال نسبت شما و با ولع مشغول خوردن شد و در هم خودش را جمع و جور
دوست   یو گفت: کاچ   دیخند  نیمه ی ریبه من گفت: بخور غزل جون بخور  قوت بگ نیح

ِمن ِمن کردم :   ؟یکن یم گایچرا ن گهی : آره چه جورم ! و رو به من گفت بخور د نی! پرو ایدار
  گهیاداها د نی: ا نیرو دوست ندارم . پرو یوانیروغن ح ی .... بو یدون ی.... م زهیآخه چ

  صیح  نیروغنشه ! در ا ی مزه اش به همون بو  ی خوبه برات همه   یبخور د ی؟ با  هیچ
  نی. مهنددرست ک  ری ش شی خواستم برا نیرا شروع کرد ، گرسنه بود از مه هیفرشته گر صیب

  زهیِمن وِمن کردم و گفتم: نداشتم چ ؟ی خودتو نداد ری بهش؟ چرا ش ی د  یخشک م ری: ش
 ست .   گهید  زیچ هیمادر واسه بچه  ری شد ش  فیگفت: ح نی . پرونموی....... نگرفت س

مجبور بودم   نکهیمجبور بودم تمام روز را در جا دراز بکشم کالفه بودم بدتر از همه ا نکهیا از
 ی دروغ دروغ ها کیال ناله هم بکنم آن هم از درد نداشته راست گفته اند که دنب یگاه

  یآن کاچ  نیمن هم به زور پرو  دی را خورد و دوباره خواب  رشی. بچه ش ندیآ  یهم م  گرید
کردند   ی هم با سرو صدا وارد شدند فکر م یدادم. ظهر شد و مژگان و مرتض روبد بو را ف 

خورد  یفرشته عروسک است همه اش دوست داشتند بغلش کنند خون داشت خونم را م 
و هر از چند   کردی اما زحمت مرا کم م ن یآمد به آن ها تشر بزنم مه یهم دلم نم  یاز طرف

 اریشکلک در ن  ی. مرتض ادی  یدر م دستانشگفت : مژگان آروم مامان،  یم  یزیچ یگاه
 ترسه .    یبچه م
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  ن یزمانه و آرمان و آرم شیو بچه ها حانهیو ر حهی هم آمدند . زهره و را هیکه شد بق عصر
  یکردند و قربان صدقه اش م یفرشته را بغل م  یکی  یکیشلوغ شده بود   یخانه حساب
زدم و گفتم : هنوز   ی ؟ لبخند ه ی: خاله اسمش چدی آرمان رو به من پرس انیم نیرفتند در ا 

  دارم . شنهادی پ هینگاه شوخش را به من دوخت و گفت : من   مژگاناسم نداره خاله جون ! 
غالم ! غزل و غالم ،   نی همه نگاهش کردند زهره: بگو قربونت برم من . مژگان: اسمشو بذار

هم   هیخنده و متعاقب آن بق  ریزد ز  نیشه با هم ستن. آرم یاول دوتاشون با غ شروع م
گفت تو چرا    یزیچ هیبچه ست    نی: حاال ادکر ن ینثار آرم ی زمانه چشم غره ا دندیخند

خوشت اومد ؟ مژگان: وا ، عمه من بچه ام! زمانه مثال مهربان شد: آخه قربونت برم مگه  
  د یخوا  یگذشته م ی: حاالغزل جون از شوخنی عهد شاه وزوزکه ؟! غالمم شد اسم ؟ مه

: فرشته! و  تبلند گف  حانهی شه که بچه رو فرشته صدا کرد ! ر  ینم  د؟ ی بذار یاسمشو چ
را .  یغیمثال جوجه ت نیکرد و همچن فیفرشته گفتن مرا تعر  ی  هیتاب قضبا آب و  نی پرو

گه ؟    یم  ینثارم کرد و گفت: خب ، غزل خاله ،آقا پژمان چ یاز سر مهربان ی لبخند حانهیر
دونم   یمن: نم  ؟ یگ یم ی: خب خودت چ حانهی خودم .ر ی گذاشته به عهده  یچیمن: ه

اسم خوب   هی  گهیدوروز د یک یخوب فکر ها تو بکن تا  ، مهراد. زهره : حاال  رهام، پ   انی.پو
گفت: آره خاله خوب بود   طنتیبا ش ن یقشنگ بود . آرم  میکه گفت یینایکن ا  دای واسش پ

سرگرم بود و   شی با بچه ها حانهیبا اسم آقا پژمان سته . ر یول  ستیتو ست ندرسته با اسم 
هم به   ایزد رون یکرد و نق م یم هیبود . پسرش مدام گر  شده در واقع از دستشان کالفه 

  اجیکوچک است و احت یلیتوانست درک کند که او هنوز خ یکرد و نم ی برادرش حسادت م
 ی گفت از دست حسادت ها یم حانهیاز جانب مادر دارد ر یشتریبه آغوش و نوازش ب 

دونه بسه   ه ی نی هم ی شنو یم  ن گم از م یداد: خاله ، م شنهادیبه من پ کالفه است و ایرون
، ۹مثال  ادیخوب از آب و گل در ب یکی  نیبذار ا یدوم دار ی حاال اگر هم اصرار به بچه  یول
  ز یرا ت شیگوش ها  ایکردن . رون می دوتا روان نی به خدا ا اریب گهی د یکیسالش بشه بعدا   ۱۰

گه   یُرهام رو م زمی عز: نه  دیرا در آغوش کش ای؟ زهره رون  یگ یکرد و گفت: مامان، منو م
و گفتم : چه    دمی! در دل خندیلب غر زد: چه خانم   ری با حرص و ز حانهی ! ر  یشما که خانوم

اون وقت تو حرف از   دمیدونه رو هم من نکش  هی نی زحمت ا حانهی ر یدار یدل خوش
کرد و    یما نم ینشسته بود و خودش را قاط یدنج ی گوشه  حهی !  رایزن یم یدوم
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امروز رو با ما باش   هیجون ، دست بردار از اون کتاب   حهی. گفتم: را   بودمشغول مطالعه 
زدو کتابش را بست و به سمت ما آمد   ی برگشت و نگاهم کرد لبخند حهیخانوم دکتر ! را

تو رو   یعروس ینیر یش یو به بدنش کش و قوس داد . زمانه : خاله ، ک   دیکش ی ا ازهیخم
دونم خاله   ی آورد و گفت: نم نیی کش آمده بود پا ا دستانش را که در هو حهیرا  م؟ی خور یم

آماده شم واسه آزمون تخصص . زمانه:   دیاالن که اصال وقت سر خاروندن ندارم از االن با 
گفت   ینشه . مامانت م ر یوقت د هیکر کن که به ازدواج هم ف  یباشه آماده شو ول

زهره با    ؟ی : آره آبج دمیجابه جا شدم و روبه زهره پرس یکم می؟ در جا یخواستگار دار
کن و   تیکم رعا  هیگفت : آروم ،    نینشستم پرو  می زدم و سر جا  یلبخند گفت: آره . جست

نش بودم . خودم را جمع و کرد یافتادم که در حال باز یلمی ف ادیمن تازه به خودم آمدم و  
نگذاشت و   حهیکه را دیبگو  ی زیهست ؟ زهره آمد چ ی: خب ، ک   دمیجور کردم و پرس

به مادرش رفت . طفلک زهره حرف بر زبان آمده را فرو داد و ساکت شد   ی غره ا شمچ
  دی . درکش کردم شا میزن یرو به من گفت: شما حاال استراحت کن بعدا حرف م  حهیرا

:  حهی! را م یشد  بهیبزند . زمانه رو ترش کرد : حاال ما غر یخواست در جمع حرف یدلش نم
حرفش زده بشه اصال دوست ندارم   دی چرا با ستی ن ی ه ایقض یوقت ه؟ یچ بهینه خاله ، غر

  ی مطرح کردنش تو گهیبار گفتم نه، د هیفت: مامان ،  در موردش فکر کنم بعد به زهره گ
اشاره کرد و   حهیده ؟ زهره کالفه شد و با سر و صورت به سمت را   یم یجمع چه معن

کرد و حرف را عوض کرد   یانیپادر م  حانهیتو رو خدا ! ر ینیب یم یعنیبه زمانه بود   شیرو
کنه ؟ با عشق فرشته را نگاه کردم و   یم هیشبها گر  ا ی  هیساکت ی بچه  نمی : خب ، خاله بگو بب

به بعد هم    نیگفت: خب ، ان شاا... از ا حانهیگفتم : نه تا االن که شب ها رو آروم بوده . ر
  یاون موقع ذاتش رو م تازهِگر ِگرو   ای آرومه  یفهم  یآرومه . زمانه: بچه تا چهلش نشه نم

جون اگه  نی رومه وقت رفتن زمانه گفت : پروآ ینجوریشه . زهره گفت: ان شاا... که هم
کردو  هیبه خودش و بق  ی بمون بعد با دست اشاره ا ششیتا دهم پ  ست ی ن یبرات زحمت

 یخودتو دار یدونم تو هم زندگ  یالبته م می جور گرفتار هیکه هر کدوممون  ینیب یگفت: م
  ه؟یرف ها چح نی لبخند بر لب نشاند و گفت: ا ن ی. پرو یکن یلطف م یاگه بمون یول

بود . رو به آن ها گفتم:   نیهم قصدم هم  یگفت  یمونم اصال اگه شما نم  یمعلومه که م
هر سه اخم کردند و با هم   نی. زهره و زمانه و مه ستین یمن حالم خوبه مشکل یول
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  دنت ییرو به زمانه گفتند : تو بگو!  زمانه: همون زا نیهو مکه زهره  ندی بگو  یزیخواستند چ
و   نی! مهی دی تنها باشه فهم د ی! زائو تا ده روز نبا  یکس و کار یبسه ، مگه ب ی تنها بود

شدم و   م ی . در دل گفتم: ِهه زائو ! چه حرف ها!  تسلمی بگ نویهم میزهره : ما هم خواست 
شام و  ناهار شوهرت راحت باشه،  هر   بتاز با التیگفت: خ نی به پرو نیآن ها رفتند مه

  ی: ممنون ول نیمه ی آرام زد به شانه  ن یشما.  پرو  ی برم خونه  یبشقابم م  ی پختم  یچ
  یم یبهش گفتم احتماال چند روز نجایا  ومدمی یم  یوقت ستین ییدست و پا یاون آدم ب

تنها   نی . آن ها رفتند و با پرو یکن یبازم ازت ممنونم لطف م ینداشت ول یمونم اونم حرف
رفتن اجازه داشتم بلند شوم .   ییدستشو ی گذاشت از جا بلند شوم فقط برا  ینم می شد

 یبه بچه . م یدگ یداد : شام و ناهار،  رفت و روب ، رس یکارها را خودش انجام م ی همه 
  ی تو یتشم تو که رف  یبد عادت م یرس یبهم م نقدر یا ستین می گفتم : به خدا خوبم طور

  یو حالت خوبه ول ستین تی گفت: آره ماشاا... طور   یکرد و م یمونم قبول نم یمکارهام 
ها !   ادی ی نم رتی گ گهیچند روز استفاده کن د نیدم تو هم از ا  یام رو انجام م فهیمن وظ
حسرت در وجودش نبود بر عکس من که هر جا    ی ذره ا یجالب بود حت می برا شیرفتارها 

انداخت .   یرفت و حسرت نداشتنش بر دلم چنگ م یدلم ضعف م دمید یم ی نوزاد
. البته   شی کرد نه با حسرت ها یم یزندگ  شیبود که با داشته ها یبارز زن ی نمونه  نی پرو

  شی چشم هااز حسرت در  ی چند سال نشانه ا  نیدر ا یولکه من از ته دلش با خبر نبودم 
 توانستم مثل او باشم ؟   ی پس چرا نم دم یند

خوردن بود   ریو فرشته هم در حال ش می دور هم بود ییو پژمان سه تا   نیبا پرو  کباری
کرد و   ی پژمان منو ِمن د؟یبچه اسم بذار نیواسه ا دی خوا یشماها نم  نمیگفت: بب نی پرو

  یبده . پژمان: من م شنهادیپ  هیگفت: تو بگو غزل ! گفتم : من که قبال گفتم خب تو هم 
هنگام تلفن   ن یدر هم شد در هم نی پرو ی پدرام . چهره  می بذار  مشوگم اس یگم ...... من م

ماهت خانوم  ی ؟ ........ _ َبه سالم به رو  دی را برداشت : بفرمائ یزنگ خورد و پژمان گوش
_......... _    ششهیپ نی جون _........ آره خدا رو شکر خوبه _......... بله آرومه _.......... آره پرو

قدمتون سر چشم _...........  _ قربونت    دیا یرو شکر روبه راهه باشه ب داآره غزل هم خوبه خ 
 خداحافظ .
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ل خوبه واسه دهم بچه  گفت اگه حال غز یرا گذاشتم و گفت: خانوم جون بود م یگوش
من: آره من خوبم    ان؟یب گهی د ی: خوب دی . بعد رو به من پرس ان ی، منم گفتم ب نجا یا انیب

:   ن یپرو ؟ی آبج یانداختم : چرا ناراحت نیبه پرو  یندارم قدمشون سر چشم . نگاه  یمشکل
کار رو نکن   نی ا یول یاسم بچه رو بذار یخواست  یپدرام م ادی دونم به  یپژمان جان م

 یشه . پژمان ِمن ِمن کرد : ول یدل خانوم جون خون م میهر وقت صداش کن ینجوریا
دونم که خانوم جون   یم نمیا یفهمم ول  یدونم ، منظورت رو م ی: م نیمن.......... پرو یول

  یبچه رو صداش کن ن یا ی بخوا عه هم دلش خونه حاال فکرش رو بکن هر دف ینجوریهم
 یدر حال ن ی ! پرو یگ  ینکرد: حق با توئه درست م ی مخالفت  گری پژمان د شه ! یم یچه حال

دانستم که   ی و من م ارمیب  ی که چشمش پر شده بود گفت: من برم چند تا فنجون چا
  وت  ،یبرگشت گفتم:آبج یرا پاک کند . وقت شیبهانه است او رفت تا اشک ها ی آوردن چا

پرهام   انیقشنگ بود پو   ی ودت گفتکردو گفت: همون سه تا که خ ی اسم بگو  فکر هی
فکر کردو گفت: مهراد قشنگه !    یشو بگو  کم  یکیسه تا    نیا نیمهراد . من: خب از ب 

.   میکن یمهراد صدات م  گهی، اسمت شد مهراد ، د  ی دیفرشته را بغل کردم و گفتم: شن
.   میبا تعجب نگاهش کرد نی دوست داشتن . من و پرو نامیآقاجون ا  هیپژمان: اسم قشنگ

  دی خوا یم  یاسم بچه رو چ د ی زدم پرس یبا آقاجون حرف م یکه تلفن  روزیدامه داد: آخه د
 مهراد  آقا جون  گفت: مهراد قشنگ تره   آیپرهام  انیگه پو یمنم گفتم غزل م دیبذار

خنده .    ریز  می و زد م ینداختبه هم ا ینگاه نیهر جور غزل دوست داره . من و پرو بازم
دهم مهراد آقا جون و خانوم جون هم آمدند البته که پروانه و شوهرش هم آمدند . زهره  

 کارها را هم خودش به انجام رسانده بود . ی داده بود و همه   یجشن کوچک  بیترت

ما بودند . خانوم جون و   ی همه خانه  شانیکه شد خواهرها و برادر ها و بچه ها شب
رفتند.  نوبت به پروانه که    یگذاشتند و قربان صدقه اش م ینم نی ون مهراد را زمآقاج
زشته   یل یخ میغزل جون خودمون یباشه ول ریبچه را بغل کرد و گفت : قدمش خ دیرس

کرد   یو بعد مهراد را موشکافانه بررس  ستیاون که ن هیبماشاا... آقا داداش من عروسکه ش
را داد باال و   شیابرو  ی تا کی غزل ! لبش را جمع کرد و  دهیدماغ بزرگش که به تو کش

  ینگاهشم نم یدختر  چیمونه ه یخودته رو دستت م هیکرد : شب یدوباره مهراد را بررس 
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 یم یپروانه شوخ ی، آبج ایکه کنارم نشسته بود گفت: غزل جون ناراحت نش  نیکنه! پرو
 کردم            یجمع و جور کرد و گفت: آره بابا شوخ کنه . پروانه خودش را 

دارد پروانه   یو هر نکته مکان  ییخورد گفت: هر سخن جا  یکه خون خونش را م زمانه
کرده درست نباشه ؟ آدم  مانی که تازه زا  یحرف ها به مادر نیزدن ا یکن یخانوم ، فکر نم

خواد داشته باشه بچه ست   ی م یهر شکل نکهیکنه ! اول ا ینم یکه بچه رو خودش نقاش
؟   هیک  هی داد که شب صیشه تشخ  یاومده رو اصال م ایدن بهتازه  ی ! بعدم مگه بچه گهید

کردم . زمانه: واال   ینازک کرد :گفتم که شوخ ی! پروانه پشت چشمگهیشکلن د هیهمشون 
اومده قدم   ایتازه دن ی بچه  دن ی ره د یم ی. آدم وقتشی زشته چه برسه به جد شم یشوخ

  دیکه نبا شیاهیو س ی دیو سف  لیگه در موردشکل و شما  یم یگه قدم مبارک  یم یریخ
دختر ، حق   ن یبش ری . آقاجون تشر زد: بگ دی آتش از جا پر  ی نظر بده . پروانه مثل اسپند رو

! زهره آمد و   یبه دهنت اومد نگ  یهر چ یگوشش گفت: تا تو باش ری با خانومه!  و ز
  نهپروا ن؟ی ستیراه که ن ی کرد و حرف را عوض کرد : خب ، پروانه خانوم خسته  یانداریم

که  میرو داشت  یفسقل نیا  دن یذوق د  نقدرینداد . خانوم جون گفت: نه دخترم ا یجواب
آورد و دور گرداند . آخ که چقدر  وه ی و م ی چا نیهست ! مه  یچ یخستگ می دیاصال نفهم

کرد که  یکارها را م نیانه را جا آورده بود. همدلم خنک شده بود زمانه خوب حال پرو
خواهد مدام زخم زبان   یدلش م  ینبودند چه کس شعروسش و پسرش االن همراه

 بشنود ؟!  

بار   کی بار در گوش مهراد اذان گفته بود ؛ آقاجون   کی پژمان  نکهیرغم ا یاز شام عل بعد
  ی براش گذاشت  یسم قشنگهم اذان گفت و اسمش را زمزمه کرد . خانوم جون گفت ا گرید

نزد و ساکت ماند برادرها و شوهر   یتا آخر مراسم حرف گریمادر ، خوشنام باشه ! پروانه د
 . زهایچ نجوریو ا  استی زدند : از کارو س یخودشان را م ی خواهر ها هم که حرف ها

تو   یعنیعزتش کنند ! خب  یآمد ب   یبود که انگار خوشش م ییاز آن دست آدم ها پروانه
 از تو نظر خواست؟   ی؟ اصال مگر کس  یدر تمام موارد نظر بده د یبا
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به خانوم جون و آقاجون و پروانه و   نی کردند و رفتند پرو یشب همه خداحافظ آخر
آن ها بروند پروانه از خدا خواسته قبول کرد اما خانوم  ی شوهرش اصرار کرد که به خانه 

 خواست کنار مهراد باشند . یان مجون و آقا جون دلش 

:  گفتی گذاشت همه اش بغلش بود . م ینم نی لحظه هم مهراد را زم ک یجون   خانوم
گفت :   یرا بدهد م رشیش شهی خواست ش یهر وقت که م یماشاا... چقدر آرومه غزل ! ول

  ی داد یخودت رو م ریکاش ش ی ا

 : پژمان

  بهیبه حال غر ی آزار دهنده بود وا می اش بود ما که خانواده ی پروانه برا  ی و گفتارها  رفتارها
خواست درست شود ؟ با خودم گفتم : نوه دار هم شد   یم یک  گریزن د نی دانم ا یها ! نم

شد کرد به هر حال خواهرمان بود و   یدارد . اما چه م یبر نم شیکارها  نیو دست از ا 
  دی چرا با گرانی اما د می گفت ینم یزی و چ می آمد   یما کوتاه م دیا احترامش واجب .ش

 کردند !  ی تحملش م

وقت خواب ،من و آقا جون در اتاق من و غزل و مهراد و خانوم جون  در اتاق مهراد   شب،
  ی کیکردم که آقا جون در آن تار یبودم وبه پروانه فکر م ده یدراز کش می .  سر جا  مید یخواب

بهش فکر نکن ! گفتم: نه  گهینکن پروانه ست د تی فکرم را خواند : بابا جان خودت رو اذ 
گذاشته بود و به سقف   یشانیپ ی کردم . آقاجون ساعدش را رو یآقاجون، به اون فکر نم

سمم پدر  ا گهی من اگه بچه هام رو نشناسم که د یکن م یخواد از من قا  یبود: نم رهیخ
شده بود انگشتان دو  رهیآورد و همانطور که به سقف خ  نییبعد دستش را پا ستین

کس رو نداره چقدر   چیر از من هیفائزه ست غ ِش ی دستش را در هم قالب کرد : دلم پ
از  بهیکه اگه حب نهیبود . هنوزم کابوس روز و شبم ا  یجمع خال نی ا ی امشب جاش تو

دستم   کیبهش بگم ؟   د یبا یده اصال چ  ینشون م یوجودش با خبر بشه چه عکس العمل
سرم گذاشتم و به سمتش برگشتم : خب آقاجون بهش بگو   ریگاه ز  هیرا به عنوان تک

و   دیکش ی.آقاجون آه  ستی تنها ن نقدریفائزه ا   گهیهم د  یش یهم راحت م ینجوریا
  یریکنه سر پ یم ی دونم مادرت چه برخورد ینم شه ،  ی تونم آقا جون ، نم یگفت: نم
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خدا فائزه ، الاقل بچه هاشم دورش  ی . گفتم: بنده  میش یخاص و عام م ی مضحکه 
   ستنین

پسرش رو کجا برده   ستیگم  که معلوم ن ی، شوهرش رو م  خبریجون : آره اون از خدا ب آقا
که از پس   دهی اونقدر شد تشیدونه کجاست دخترش هم که معلول ینم یکه حت
آقا جون ؟ آقا جون با لبخند وآرام    ی: چ دمی! پرس یزیچ  هی یول ادی  یبر نم  شینگهدار

از خودش بزرگ تره تا حاال ازدواج نکرده مغازه   یسال ۱۵،  ۱۰  هیگفت: براش خواستگار اومده 
باخودشه البته براش پرستار گرفته   تشی ه که مسئولهم دار  ریمادر پ هیداره  یلوازم خونگ ی 

با هم   یمدت همه اش تلفن نی نگفته بود ا یزی؟ خوبه که ! پس چطور فائزه چ ی . من: جد
  یروش نشده به خودمم به خودمم با کل دی دونم بابا شا یآقا جون : نم می در ارتباط بود

  میراض یل یدونم ، من که خ یکنه؟  آقاجون : نم  کاریخواد چ یِمن و ِمن گفت! من: خب م
 ینه ! ول  ایدونم قبول کنه  ینم  دهی خودش چشمش ترس یول هیپرس و جو کردم آدم خوب

  ی شه . من: کجا با هم آشنا شدن؟  آقا جون : تو ی راحت م المیخ ییجورا هیاگه قبول کنه 
  نیکنه و به معلول یپول کمک م یمبلغ هی انهیداره ماه  یآقا اونجا نذر ن ی.  اشگاهی آسا
و من هم مثل آقا جون به   دمیدراز کش میکنه اونجا با فائزه آشنا شدن . سر جا  یم یدگ یرس

  دمش یگم که د یباشه ؟ آقاجون: آره م یآدم خوب دی با  نیگ یکه م نجوریسقف زل زدم : ا 
 زنم    یو باهاش حرف م  رمیگ  یفردا با فائزه تماس م ن یو موجه بود.  من : هم خوب

  دیی آن روز از مغازه با فائزه تماس گرفتم احساس کردم نظرش مثبت است و فقط تا ی  افرد
و قرار شد تا    دیرا بوس میشانیدارد به آقاجون که گفتم خوشحال شد و پ ازیآقا جون را ن

 روشن شود     فشیبعد تکل ی هفته 

  کیمدت پروانه  نی ماندند در ا گریجون و خانوم جون و پروانه و شوهرش چهار روز د آقا
آمد ؛   یبا او کنار م  هیاز بق شتری ب نی ماند . پرو نیپرو ی خانه  شتریما آمد و ب ی بار به خانه 
 کرد . یمالحظه اش را م یلیخ نی پرو  یرفت ول یجوب نم ک یآبشان در  

مهراد هم کنارمان بود . با   نباری تفاوت که ا  نیالبته با ا می ها رفتند و من و غزل تنها شد آن
 خوشحال بود .   یلیو غزل خ می شناسنامه گرفت شی به اسم خودمان برا  اریدنگ و فنگ بس
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مهراد از گوشت و خون   میکرد  یکدام حس نم چ یبود که نه من و نه غزل ه نجایا جالب
که با پدر و مادر   ییآرام تر از بچه ها ی؛ او هم در کنارمان آرام بود حت ستیخودمان ن

  چیبه ه گریبود غزل د دهی بخش ییکردند . او به خانه مان روشنا  یم  یخود زندگ  یخون
خواست در مدرسه   یرفته بود که دلش م ادشی یکرد حت یفکر نم  زیچ  چیکس و ه

  یشعر م  شیدادن به مهراد برا  ری وقت ش که غزل   دمی د یدرس دهد . اکثر اوقات م اتیادب
را  شهیو ش دی کش یحافظ ، آرام اورا درآغوش م ای  یوحش ات یهم غزل ، غزل شتریخواند. ب

 کرد:  یگذاشت و شروع م یدر دهانش م

 رود ز دستم صاحبدالن خدا را   یم دل

 که راز پنهان خواهد شد آشکارا   دردا

 ز یباد شرطه برخ ی ا  مینشستگان یکشت

 آشنا را   داری د ینیکه باز ب باشد

 کو.......  هر

 تو گلوت ؟ خب آروم تر بخور شکمو !   دی جان ، پر جان

 یبردم تازه م یم یپ یبچه دار  ی غزل برا اقی به اشت  شتریگذشت ب ی م شتریچه ب هر
در کار نخواهد بود چگونه بر او گذشته   ی بود بچه ا  دهیسالها که فهم نی تمام ا دمیفهم

آورد و چقدر خوشحال بودم از   یخودش نم ی سوخت و به رو یاست ؛ چگونه از درون م
کرد و   یدرد را تحمل م  کیاش حداقل فقط  یینازا هیبا نگفتن قض نکهیاز ا  یپنهانکار نیا

بود اما انگار   دهیی نزا بود او را خودش افتهی امیالت شی حاال با وجود مهراد انگار تمام دردها
کند . هر   یخلق م نگونهیزن ها را ا ی خدا همه   دیخدا غزل را از ابتدا مادر خلق کرده شا 

  یها م ی بعض نکهیشد ا  ینامفهوم تر م می برا ی ا  هیقض می رفت یجلو م شتریچه با مهراد ب
خود آدم    ی خود آدم باشد از گوشت و پوست و خون خود آدم بچه  ی برا دی بچه با ندیگو
خود را   ی سوت و کور و دونفره  یکه حاضرند تا ابد زندگ  ییها یبعض  ای ست ی گرید زیچ
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کردم فرقش را   یم اهخود را بزرگ نکنند هر چه نگ ی از بچه  ریغ ی ادامه دهند اما بچه ا 
 ود کوچک و به قول غزل فرشته گون را .  موج  نی . من مهراد را دوست داشتم ا دمیفهم ینم

 ی پا ی چپم را رو ی آقا پژمان ! پا ی مهراد را خواباند و آمد کنارم نشست : تو فکر غزل 
از  یکه ناش ی ؟ با لبخند  دی راستم انداختم  دو دستم را پشت گردنم قالب کردم : خواب

براش    ه،یآروم ی فداش بشم من، بچه   دیمهراد بود جواب داد : آره باالخره خواب یادآوری
  یفکر م ی به چ یانگار!  نگفت  ادی  یزنه تو چشمام ، خوشش م یخونم زل م یشعر که م

بودن   ده ی همه فهم لیکه اوا نیاز فکرم گفتم و ادامه دادم مثال پرو ش یو من برا  ؟ی کرد
و بزرگ کنن اما اونا   ارنیبچه از پرورشگاه ب هیار کردن بهشون اصر یلی شه خ یبچه دار نم

 یشه اصال نباشه بهتره . ول  ی باشه اگر نم مخود آد ی برا  دیگفتن بچه با   یقبول نکردن م
 یبه نظر من بهتر بود خودشونو محروم نم یکنار اومدن ول هیقض نیخب خدا رو شکر با ا 

  یاگه خدا مهراد رو سر راهمون نم یول  اش در هم رفت: آره حق با توئه افهی کردن . غزل ق
فرق داشت هر چند   لتی. من: خب تو دل میکرد  یکار رو نم نیخودمونم ا  دی گذاشت شا

مال خود آدم   دی گن بچه با یو شوهرش م  نی پرو  یبرام محترمه ول یمن قبولش ندارم ول
 ی ا قهیدق  خچالینداره . غزل از جا بلند شد و رفت سمت   دهیفا  گهی کس د  ی باشه بچه 

کرد گفت:    یکه خرمالوها را نصف م نطوریبعد باظرف خرمالو برگشت و کنارم نشست و هم
راستش اصال برام مهم    اوردمین ایکنم که مهراد رو من دن یفکر نم نی به ا  اصال پژمان من 

اش چه  هیبق گهیپدر و مادرش د ننداز اون بچه مونه ما هم ادمی  گهیتو هم د ستین
:  دیخبر خوب ! مشتاقانه پرس هی غزل   یخرمالو برداشتم و گفتم : راست ی داره ؟تکه ا  یتیاهم

رو به خانوم جون گفت؟   هیشده آقا جون قض  یمن: در مورد فائزه ست . غزل : چ   ؟یچ
  ی!  من: آقا جون مگهی بگو د ؟ی . غزل : خب چ ستین نایفائزه اومد خونشون؟  من:  نه ا

 یمردده!  غزل: چرا ؟  من: نم یقراره   فائزه دوباره ازدواج کنه ؛ اما کم نکهیگفت مثل ا 
ن  آقاجو  دهی خدا چشمش ترس ی  ندهکرده ب تشی اذ  یلیخ شی شوهر قبل نکهیدونم ، نه ا

 یلیکه خ نی ذاره.  غزل : خب ا  یم  انیرو گرفت ما رو هم در جر  مشیگفت : اگه تصم  یم
تنهاست مادرشم که فوت شده   یلی. خ رهیخدا کنه فائزه زودتر سرو سامون بگ یخوبه ، ول

والست   وهول   ی خدا همه اش تو ی رو نداره تازه اونم که بنده  یاز آقاجون کس ریغ گهید
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باشه هم    ینفهمه . اگه ازدواج کنه و اگه شوهرش آدم خوب یزی چ وقت خانوم جون هیکه 
 بشه.  یگ یکه م نطوریواسه خودش خوبه هم آقاجون . من: خدا کنه هم

 غزل:  

 

ماهه بود که آقاجون با پژمان تماس گرفت و گفت فائزه باالخره  کی حدودا  مهراد
  م یبر  می قرار محضر دارن گفت اگه ما هم دوست دار  گهیگرفت و چهار پنج روز د  مشویتصم

 بهتره   میرو نداره ؛ همراهش باش  یاز ما کس ریگفت فائزه که غ یاونجا ؛ م

  یان و مهراد گرم ِگرم بود احساس مدلم با وجود پژم  ی بودو هوا سرد اما خانه  زیی پا اواخر
ضد ضربه    وارید  کیکردم انگار  ی؛ بهشت را با تمام وجود حس م ستمین نیزم ی کردم رو

  یتوانست حال خوشم را خراب کند حت ینم زیچ چ یشده بود ه  دهیدور من و بهشتم کش
 ود .ام را دو چندان کرده ب  ی پروانه . وجود مهراد خوشبخت دب ی فکر کردن به رفتارها 

ظهر   ی . طرفها می و عازم بابل شد  میرا جمع کرد لی روز مانده بود به عقد فائزه، بارو بند  دو
 اط یوارد ح نیباز کرد و با ماش عی. پژمان در بزرگ را سردیبار یم ی د ی باران شد می دیرس
  نیکه پژمان ماش نیبودند هم ستادهی ا وانیا ی رو اقیخانوم جون و آقا جون با اشت می شد

آمد و بادست   ن یچتر به طرف ماش کی را خاموش کرد خانوم جون ِهن و ِهن کنان و با  
  دیرس یمن هم منتظر ماندم تا برسد وقت  یش یم  سی نشو خ ادهیداد که پ یهم اشاره م

سرمان گرفت و گفت : فداتون بشم   ی چتر را باال  عیشدم سر  ادهیرا باز کرد پ نیو در ماش
شه و بعد رفت سمت پژمان و با او حال و احوال    یم سیتو خونه االن بچه خ  بدو ،بدو

و  بعد مهراد را از من گرفت و   دی ام را بوس یشانیبود پ  ستاده ی ا وان یا ی کرد آقا جون که رو
بعد   ی ا  قهیقربان صدقه اش رفت و با هم به سمت خانه رفتند و من هم دنبالشان دق

کم  ی فاصله   نیهم ربود که د  دیپژمان و خانوم جون هم داخل شدند آنقدر باران شد 
! یشده بودند پژمان گفت: اوه اوه هوا چه سرده ! چه بارون سیپژمان و خانوم جون خ

اش   یراحت یصندل ی مهراد را بغل کرده و رو نهیچشمش که به آقا جون افتاد که کنار شوم
و ادامه داد:  دندی آقاجون ، بعد آمد به سمتش و هم را بوس نشسته گفت: سالم عرض شد
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  هیپدر سوخته   نی: چه کنم ا دی آقاجون !  آقا جون خند ا یبرد ادیمنو از  ی د ی رو د یقلفس نیا
نکن بچه امو!   تی بچسبم به تو آخه!؟  خانوم جون : اذ  امیول کنم ب نوی گوله قند و نباته  ، ا

تنتونو    ی سرما ارمی یداغ م ی چا  هی: االن   اوردیداغ ب ی بعد رفت به سمت آشپزخانه تا چا
. خانوم جون : نه دخترم  ارمی ی خودم م نیبش ایهم ببره . من: خانوم جون ب ارو ب یخستگ

که   دیگرد و سف یبود با صورت ی . خانوم جون زن تپل ادهیحاال وقت ز  نیبش ی تو خسته ا
  یو موقع راه رفتن تاب م د ینال یهم از پا درد م شهی برآن جا مانده بود هم امیا ی رد پا

آقا جون بود قد بلند   هیاما پروانه شب دی او بود : قد متوسط ، تپل و سف هیشب نیخورد پرو 
هر دوشان بود   هیکس نبود پژمان هم شب چیه ه یو الغر اما آن اخالقش شب  دهی سبزه کش

و   دیآقاجون و خانوم جون ، نه سف نی ب یزیچ  کیستش هم  قد بلند داشت اما تپل بود پو
  نیو تاب خورده که ا چیپ  ی با مژه ها ی بود و چشمان درشت قهوه ا ی نه سبزه  گند م

  نیفائزه هم به هم  ی آقاجون بود و البته چشم ها ه یخانواده شب ی بچه ها ی هر سه  یژگ یو
 شکل بود  

به خودم آمدم لبخند بر لبم نشست :   ؟ی کرد یفکر م یآمد و کنارم نشست : به چ  پژمان
براش درست کن   یری ش هی رشی . پژمان : آقا مهراد نق نقش در اومد از آقا جون بگ یچیه

  ؟یدار کار ی آقا جون نگذاشت : چ  رمیگرسنه ست . بلند شدم تا مهراد را بگ د یبهش بده شا 
  شی دم بهش . رفتم آشپزخانه برا یخودم م اریدرست کن ب رو  رشی بذار بمونه تو برو ش

  شهیکه آبجوش را داخل ش نطوریهم دی را پرس نی درست کنم ؛ خانوم جون حال پرو  ریش
  یتکان م شهیخشک و آبجوش را داخل ش ریگفتم: اونم خوبه خدا رو شکر ش ختمیر یم

س کردم تا چند  را برعک  شهی دلم براش تنگ شده ش ومدی  یکاش اونم م ی دادم گفت: ا
نه : اتفاقا گفتم بهش ؛ گفت االن اکبر آقا کارش   ایخنک شده   نمیبب زدی دستم بر  ی قطره رو

و من با   ی چا   ینیخانوم جون با س رونیب م ی. از آشپزخانه آمد  گهیچند وقت د شاالیا  ادهیز
 یرو غزل جون، حساب   شهی. آقاجون دستش را دراز کرد : بده من اون ش ریش شهیش

بعد از    ۲خورد دوروز بعد ساعت  ی م ریگفت: مهراد با ولع ش ی.آقاجون راست م گشنشه
  یبار هم با کل ن یا می رفت یفائزه م   دنیکه به د  ش یظهر وقت محضر بود مثل دفعات پ

فائزه   ی محله باالتر خانه   کی د ی بعد ما . شا اول آقاجون رفت و رونیب  می ترفند از خانه آمد
قربان صدقه اش رفت   یکل د ی باز کرد  او هم تا مهراد را د مانیبرا رادر  م ید یرس یبود. وقت
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آقا فرامرز  می و به سمت محضر راه افتاد می شد   نیو از آمدنمان تشکر کرد سوار ماش
پرستار   می دی که بعد ها فهم گر یخانم د  کی خواستگار فائزه همراه مادرش آمده بود و 

شد   ینشست آنقدر ناتوان بود که نم یلچر میو ی بودو رو  ری مادرش است مادر آقا فرامرز پ
ساله بود اما به   ۵۳ ۵۲آقا جون    ی اش نظر داد آقا فرامرز طبق گفته  ی و بد  یدر مورد خوب

  ی هم از حسن ها نی. در دل خنده ام گرفت گفتم ا  کمتر   یلیخورد ، خ  یاش کمتر م افهیق
سرش مانده    ی همه مو رو  نی اگر زن داشت تا به حال ا یکن یمجرد ماندن است فکر م

  نقدریزنها ا یعنیزدم : خجالت بکش   بیماند؟ به خودم نه یچهار شانه م نگونهیا  ایبود؟  
 رسانند؟           یآزار م

آقا فرامرز و قرار شد آقاجون   ی سرو صدا عقد کردند . فائزه رفت خانه  یآن ها هم آرام و ب   
 بدهد .  لی فائزه را به صاحبخانه تحو  ی خانه  دیکل

  ی حرف ها ادیما جمع بودند ؛   ی افتادم که زن ها خانه  یآن روز ادی  می محضر که بود در
که زهره را آنقدر مشتاق   ستیافتادم دوست داشتم بدانم خواستگارش ک  حانهیزهره و ر

 فرصت با او حرف خواهم زد . ن یکرده بود با خودم گفتم در اول

پر   اط یمهراد خواب بود او  را نزد خانوم جون گذاشتم و عزم ح می محضر که برگشت از
سال   ۳ود و پژمان  ب  بمیکه در ج یکوچک یگوش  ؟یر ی درختشان را کردم . پژمان : کجا م

را لمس   می خبر نباش یروم از هم ب یبه دانشگاه م یبود تا وقت دهیخر  میآن را برا  شیپ
هم با   یتماس هیبخورم  ییهوا  هی اط یرم ح یم یچی: ه دمکردم و بعد محکم فشارش دا

گرفت گفت:   ی پوست م بیحواست به مهراد باشه . خانوم جون که داشت س رمیبگ حهیرا
حرفش سرم را تکان   د ییهوا سرده خوب خودتو بپوشون . لبخند زدم و در تا یبرو دخترم ول

داشت اما   دنی به بار لیم  وو گرفته بود  یشد  هوا ابر یم ک یدادم .کم کم غروب نزد
  ادیکردم ز ن یی ژاکتم در آوردم و مخاطب ها را باال و پا بیرا از ج یسکوت کرده بود . گوش

به  حهی را ی کردم و شماره اش را گرفتم بعد از دوسه بوق صدا دایرا زود پ حهیو را  نبودند
خاله،    م ؟ _ سال   یماهت خانوم دکتر ، چطور ی : جانم خاله؟ _ سالم به رو  دیگوش رس

رفتم و در  یپرتقال و نارنج راه م ی درخت ها  ی گذره ؟ البه ال یممنون شمال خوش م
خوبه _ نا   یلیخ ی: جات خال دمینفس کش ق یعمکه عطرشان مستم کرده بود  یحال
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؟ _ آره   ستیهم ن یمزخرف زی چ  نیهمچ ی دیحاال د ؟ ی زنگ زد لتیبا موبا ی کرد یزیپره
فهمن و    ی، همه م یخودت تنها باش ی لحظه برا هی ی بخواکه اگه  نهیا ش یبد یخوبه ول

_   رمیم  یم یافتاد که دارم از فضول ادمیدفعه  هی ،  حهیراستش را  میکنن بگذر یم داتیپ
_   ؟ی بد ینیر ی؟ قراره بهمون ش هی خبر نمیبد جنس ، بگو بب ی ! _ ا ی جان ؟ پس بگو تا نمرد

گم   یاونو نم  ریخونم _ نه خ یدم ، سخت دارم واسه آزمون تخصص م یکه م ینیریش
خوام ، جوابشون   یگفتم که نم یچی_ ه ه؟یچ ه یاونروز خونمون حرف خواستگار بود قض

  گهیداره ؟ _ بگو د یتیمشتاق بود ؟ _ چه اهم نقدر یزهره ا یبود که آبج یکردم _ حاال ک 
امونم رو   ی؟ _ نه بابا ،گفتم که فضول یلوس نشو  _ مامانم خواسته  باهام صحبت کن

  هیو قضمادربزرگش از طرف خانوم دکتر اومد  شیهومن . چند وقت پ   ،یچیبود _ ه  دهی بر
و گفت : هنوزم دلت با   د ی رو مطرح کرد بعد از اونم دخترش ، مادر هومن اومد منو د

  ایحاال هومن کجاست ؟ اون سر دن دمی هومنه؟ منم فقط نگاهش کردم و در دل بهش خند
  نیزد؛ انگار نه انگار که هم یو آب و تاب از شون حرف م  اق ی. اونا که رفتن مامانم با اشت

  گهیزده بود که منو منصرف کنه . منم گفتم د  شی دشو به آب و آتخو شیچند سال پ
؟ حاال    ستنیاونا همسنگ ما ن یخوام بشنوم ؛ گفتم : مگه خودت نگفت یاز اونا نم یچیه
 هم اون . ی دکتر توکنه ، حاال هم  یشد؟ مامانم گفت: حاال فرق م یچ

االن نه _   یخواستمش ول یمکرد اما نه از لحاظ مامان زهره! اون موقع  یفرق م ی برا یول
نبودن خودتون هم   یگه اون موقع پدر و مادراتون راض یمامانت راست م یآخه چرا؟  چ

خاله ، چقدر خوب شد که اون موقع    ؟ی اما االن .......... _ اما االن چ نی رو نداشت طشیشرا
که من   ستین یهومن اون آدم  دمیبود که من فهم نی؛ حداقل ا  نخواستنخانواده هامون 

همه   نی پا گذاشت ا ریرو که اسمش رو گذاشته بود عشق ز یزیبار چ ه یکردم اون  یفکر م
گذاشتن ؛    شیو خانواده اش پا پ ستین ادش یمطمئنم االنم  فتادیمن هم ن ادی  یسال حت

ل بشم . عشق مث یعاشق کس یفکر نکنم بتونم اونجور گهی دونم . من د یحاال چرا شو نم
  یبرگشت گهی ،  د  نیشه هم یکنه و بعد سرد م  یزنه خاکستر م یم شی مونه آت  یم شیآت

اسم   یوقت  گهیاالن سرِد سردم د یگرفتم خاکستر شدم ول شی . من آت ستیتو کارش ن
  یحس نیتمام ا دمیندارم تازه فهم یبهش حس گهی اصال د  شهیبدنم گرم نم ادی ی هومن م

بار به   هی   یعشق نبود ؛ اون حت یبود ،ول ی ا گهید  زی که من داشتم اصال عشق نبود هر چ
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  هیتونم رو  یاون وقت من چطور م نهیبار برگرده و من رو بب هیخودش زحمت نداد  
اگر   ریگفتن عدو شود سبب خ  می عمر !  از قد هیحساب باز کنم؟ اونم واسه  یآدم  نیهمچ

  ریکردم تقص یدست خانواده هامون ناراحت بودم فکر م از  شیخدا خواهد چند سال پ
  یفهمم که چقدر خوب شد اصال اگه بدبخت  یکردم بدبخت شدم اما االن م یاونا بود فکر م

 یکن یادعا م ی وقت یخواد ول ینم لیکاش همه مثل من بدبخت بودن.  عشق دل ی ا نه،یا
  دی کنه چون حاال دکتر شدم همسنگ اونا شدم ؛ شا یمادرم فکر م یپاش بمون دی با یعاشق

شعر فروغ بر    نیخوادش. ناخودآگاه ا  یدلم نم گهی که د نجاستیمشکل ا یباشه ول نطوریا
 شد:    یزبانم جار

 بودو گسست  ی بودو فسرد رشته ا یآتش

 اندوه شکست  ییچو از بند تو رست جام جادو دل

. من  نهیهم قایدق یدونم ول یها رو نم یاتیگفت: آره خاله ، من که زبون شما ادب حهیرا
 تونم عاشق هومن باشم.   یوقت نم   چیه گهید

 یاگه نم دی شا  ستی ن ونیدر م ی عالقه ا گهیباهاش ازدواج کنم فقط ازدواج کردم و د اگه
  گهینه، د گهیاالن د  یگرفت ول  یبعدها عشق هم شکل م م یکرد یشناختمش و ازدواج م

رو با تمام   یزی چ هی: که  نینجور یآدما هم ا ی  هی بق ای  می نجوریدونم من ا یشه . نم ینم
رقمه   چی ه نمیب یم یوقت  یشه ول یم  دنیپر از شوق رس مخوام تمام وجود یوجود م

 ی کائنات دست به دست هم دادن که نشه برا  ی همه  نمیب یم  یوقت ستین یشدن
بهش ندارم   یاقیاگه طال هم بشه اشت گهی شم د ی م  زهی انگ یب زینسبت به اون چ شهیهم
خواد تا اون روز به   یمدلم  یکردم ول دایروز منم باالخره آدم خودم رو پ هی  دیدونم شا  ینم
را گفت و ساکت شد. من   نهایفکر نکنم . ا یعمر زندگ  هی  کی به عنوان شر یآدم اشتباه هی

_   دی؟ _ آره آره ببخش یارگفت: الو خاله ، صدامو د  دی هم سکوت کرده بودم سکوتم را که د
رفت   ادمیِعه ِعه  ؟ یشیفرما  ؟یارضا کردم . امر  یبه خوب  توی فکر کنم حس فضول گهیخب د

مهراد بزرگ شد و   دمی شا  ی دیطال! خدا رو چه د  گری حال مهراد و بپرسم چطوره ؟ خوبه؟ ج
در  حهی را  دمیغش غش خند  ه؟یشم واستا نظرت چ یم ی من زنش شدم ؛ عروس خوب
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بحث   کی ، پشت تلفن بعد از   نجایا  یداشت حت یبرنم یدست از شوخ یطیاشر چیه
  یزهره و بابات سالم برسون حاال برگشتم م هباشه پس ب حهی_ خدا نکشتت را  یاحساس

و گفت باشه برو از طرف من ببوسش .  د یخند حهی بشه را  داریبرم، االنه که مهراد ب نمت؛یب
به درد  زی گرفتم و نگاهش کردم: تو هم چ  میکوچک را روبه رو یگوش می کرد ی خداحافظ

گرفتم باران نم نم شروع    انسراندم . سرم را رو به آسم بمی! و بعد آن را در جایهست یبخور
 شده بود .  

. آقا   می م جون و آقا جون ماندخانو ی خانه  یفائزه دو سه روز ی از مراسم عقد ساده  بعد
که بود هم   کم ی گفت:فائزه نزد  یخواند . م یکبکش خروس م یجون خوشحال بودو حساب

بود که  نیهم ا  بشیبود که خودم حواسم بهش بود ع نی حسنش ا بیحسن داشت هم ع
  المیدور شده اما خ یاما حاال درسته که ازمن کم هخانوم جون بو ببر  دمیترس یهر آن م

   ؟یو آقا فرامرز هست . پژمان : آقا جون، از آقا فرامرز مطمئن  ستیتنها ن گهیراحته که د
تا حاال هم به خاطر مادر   هیکردم مرد خوب  قیدر موردش تحق یآقاجون : آره پسرم حساب

ازدواج شده . خب، مطمئن باش  ازدواج نکرده حاال هم به اصرار مادرش حاضر به  رشیپ
 رسونه . یبه زنش نم یمادرش رو داره آزار ی هوا  نقدریکه ا یکس

 من همچنان اعتقاد داشتم که خانوم جون حقش است در مورد طلعت و فائزه بداند .   اما

خواب   ه یسال    ۶، ۵  نیا ی از بابت آقاجون راحت شد تو المیپژمان گفت: خ می که شد تنها
  نطوریبه نظر من ا یخاطر جم شد . مهراد را بغل کردم و گفتم : ول گهید راحت نداشت االن

رو بفهمه و آقاجون رو   قتی شه که خانوم جون حق یراحت م یآقاجون وقت  الیخ ستین
 ببخشه 

 !  هیحرف نمیکردو گفت: آره ، ا  یفکر  پژمان

مانند   می بردم ؛ برا  یبودن با او لذت م ی پنج  ماهه بود و من از لحظه لحظه  مهراد
اش   هیداشتم . گر اقیکردم و اشت یم یکه با عروسک باز یعروسک بود؛  مثل دوران کودک 

بعد از   شی کردن ها یقرار یو ب  شی تب کردن ها یخوردنش دستو پا زدنش وحت ریش
  ودلذت بخش ب می واکسن همه و همه برا



 در کنار تو

 
340 

 

که پژمان   ی د یع نیداشت مثل اول یگرید ی رنگ و بو می برا دی ع نیبود و ا دیع ی ها کینزد
از آن هم خوش آب و رنگ تر بود چرا که هم پژمان را در  د یع نیمال من شده بود . نه ا

 کنار داشتم و هم مهراد را در بغل . 

شب مهراد را در گهواره اش گذاشته بودم و منتظر آمدن پژمان بودم پژمان مثل   کی
 با سرو صدا وارد شد : قند و عسل شعرو غزل     شهیهم

تنگ   کی از جا بلند شدم و به استقبالش رفتم .  ؟ ی داری ب گریگل گل پسر مهراد ج  ؟ییکجا
؟ من: آره تو گهواره اشه .   دارهی ب دم؛یخر  گرمیواسه ج نویقرمز در دستش بود : ا  یماه

را  یآورد  پژمان ماه  یزد و از خودش صدا در م  یپژمان دست و پا م دنی مهراد با د
 ی شام را کنار گهواره  ی زد . من هم سفره  یو حرف م کرد یداد و ذوق م ینشانش م

را عوض کرد  شیو رفت لباس ها  د یمهراد پهن کردم . باالخره پژمان از مهراد دست کش
  نطوریو هم می را شست و آمد. شام آبگوشت پخته بودم . سر سفره نشست ش یدست و رو 

خبر برات دارم  هی، گفت:  دکر یَچه َچه م که طبق معمول پژمان از دستپخت من َبه َبه و
که با گوشتکوب   نطوریهم  ؟ی : خب بگو، چ دمی پرس اقیبده  با اشت ایدونم خوبه   ینم

تماس   الیبا تلفن دان اوردیگفت: امروز دلم طاقت ن  دیکوب یدرون کاسه را م اتیمحتو 
و  ضربات   دی خند گرفتم . قاشق از دستم افتاد و با چشمان  گرد شده نگاهش کردم پژمان 
رو   یگوش  ییآقا  هیگوشتکوب را تند تر کردو گفت: نترس بابا بذار حرفمو بزنم و ادامه داد : 

  گهیخوابگاهشونو گرفتم مسولش گفت: د ی برداشت گفت خطش واگذار شده شماره 
.   ستنین نجا یا گهید یندارم ول یدونم اطالع یکجا رفتن؟ گفت: نم دمی پرس ستنین نجایا
:  دی مهراد و زدن . خشکم زده بود  پرس دیاونا واقعا ق نکهیا یعنی؟   یچ  یعنی  نیا یدون یم

 یکار م یسراغشون . پژمان: خب چ  یکردم بر یزمزمه کردم : فکر نم   ؟ی خوشحال نشد
نق نق مهراد بلند شد بغلش کردم   ی راحت شد . صدا المیاالن خ یکردم ؟ دلشوره داشتم ول

کوچولو رو  . مهراد را به او دادم و رفتم تا   اآق نیپژمان: بده من ا خواباندمش. می پا ی و رو
با  ینیبش نجایا  یشه تو بزرگ بش یم ی: کِ  دمیشن  یپژمان را م ی صدا  اورمیب ری ش شی برا

 !   م یهم غذا بخور
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  افتهین ترایو م الیاز دان ی اثر نکهیکار پژمان هم خوشحال بودم هم ناراحت خوشحال از ا از
 ماست .  ی بچه   گریکارش نشان داد هنوز باور نکرده مهراد د نیبا ا  نکهیبود ناراحت از ا 

 بعد :  میسال و ن  کی

سته  کرد . من و پژمان کنار هم نش  یم یزبان ن یری ش یمهراد دو ساله بود و حساب حاال
  یرفته چرا رفت ادتی غزل  نمیکرد . پژمان: بب  یم یبا ز  شیو مهراد با توپ ها می بود

پوست گرفتم و به سمتش تعارف کردم تکه   یموز ؟ی خوند اتیدانشگاه ؟ و اصال چرا ادب
دوست دارم تموم وقتم با تو و مهراد بگذره من   ینرفته ول ادمیبرداشت : گفتم : نه  ی ا

بهشت خدا   ی االنشم دارم تو نیخوام ؟ هم یم ی چ ایمگه من از دن م ی راض میاالن از زندگ 
هم فکر   ی البته به معلم هیپر از لذت و شوق زندگ  م ی از زندگ  هیزنم هر روز و هر ثان یقدم م

بذار از آب و گل   کهیال مهراد کوچفع یول ارهلذت د یلیخ ات،یکنم اونم درس دادن ادب یم
به  یکن یو معن یسی شعر بنو  اهی تخته س ی رم دنبالش فکرش رو کن رو یحتما م ادیدر ب

با   تی اولو یهنوز!  من: آره ، ول یادشی . پژمان: نه خوبه پس به  ی بچه ها موضوع انشا بد
 مهراده !  

غزل   ی _ سالم دخترم خوب  د؟یی را برداشتم : بفرما یخانه زنگ خورد  رفتم و گوش تلفن
  نم یخانوم جون خوبه ؟ _ ممنون دخترم ، بب د؟ یجان؟ _ سالم آقا جون ، ممنون ،شما خوب

باال انداختم و   ی دم بهش . متعجب ، شانه ا یرو م  یپژمان اونجاست؟ _ بله االن گوش
حال و   یزد کل  یآقا جونه با تو کار داره ! آقا جون هر وقت زنگ م را به پژمان دادم : یگوش

کند اما   یزبان نی ری ش شیگرفت تا برا  یرا م یمهراد گوش  د یکرد و بعد تازه با  یاحوال م
 پژمان را خواسته بود   عیسر  نباریا

: باشه باشه آقا   دمیپژمان را شن ی افکار بودم که صدا نیبا او چکار داشت ؟ در هم یعنی
 .  امی یجون خودت رو ناراحت نکن م

دستش به کمرش بود و   کیگذاشتم   شیرا سر جا  ینگران نباش گوش امی  یفردا م نیهم
کردم  یم ی که با مهراد توپ باز نطوریداد . هم یپشت گردنش را ماساژ م گرشیبا دست د 

بگم ، باالخره خانوم   یو گفت: چ د یکش ی؟  پوف ی کالفه ا  نقدریشده ؟ چرا ا ی: چ دمی پرس
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: چه  ستادمی ا شی با مهراد برداشتم و رفتم رو به رو یدست از باز دی رو فهم هیجون قض
که االن رفته   نهی؛ مهم ا دیکه از کجا فهم ستیپژمان: حاال مهم ن  د؟ی از کجا فهم ؟یجور

  هیگفت :   یکنه . آقا جون م  یم هیخودش بسته فقط داره گر ی اتاق در رو هم به رو ی تو
گم بابا ماه   ی . حاال هر چقدر بهش م تمرو پات گذاش م یاز من که جوون ف یگه ح یم زمیر

طلعت از من جدا شده بود که با تو ازدواج کردم از وجود فائزه هم که خبر نداشتم. باز هم  
ترسم سکته کنه . پژمان در چشمانم زل زد و   یگه : م یزنه . آقاجون م یحرف خودشو م

 یخانوم جون ................ حرفش را قطع کردم و با دلخور ی زل اگه تو جاغ  نمی: ببدی پرس
خانوم جون   ی حرف رو نزن اصال دوست ندارم جا  نیوقت ا  چی وقت ، ه چی ه گهیگفتم : د

گفتم : لطفا   ی جد ی  افهیکردم با ق یم یبابا داشتم باهات شوخ ی : اد ی باشم ! پژمان خند
 خانومرو به  قتیاز اول حق د ی ها نکن . به نظرم آقاجون اشتباه کرد با یشوخ نی از ا گهید

تونه با   ی که م رهیبگ میداد که خودش تصم یگفت و حق انتخاب رو به اون م یجون م
که   ستی کار گهیخب، االن د   یول تهی در اولو شهی نه ؛ صداقت هم ای   ادیکنار ب هیقض نیا

عکس   دی فهم یم  دیرو که نبا یزی چ دی ون فهمهمه سال باالخره خانوم ج نی شده بعد از ا
 نبود .  ینیب شی پ رقابلیالعملشم غ

 :  پژمان

کنم . فقط از   یانیاو و خانوم جون پا در م انیجون از من خواسته بود به آنجا بروم و م آقا
. دمیکش یبه آسودگ  یگفت نه ، نفس ینه ؟ وقت  ای: پروانه با خبر شده  دمیآقا جون پرس

  یلیکه هست خ ینیکرد که وضع از ا یم  یشد چنان جو ساز یمسلما اگر پروانه با خبر م
  یحاال راه م نیشد هم یمن: اگه م   ؟ی بر  دیبا ی: حاال کِ دیشد . غزل پرس یخراب تر م

آشپزخانه   ز ی. غزل که حاال پشت مفتمی یه فردا  اول صبح راه م رید گهی االن د یافتادم ول
  زیگوجه ها را ر ی طور که با خونسرد نیحال درست کردن ساالد بود همنشسته بود و در 

  ی. مهراد که بغلم بود و دست و پا م امی یمن نم  یبر هاتن دی با  ندفعهیکرد گفت: ا  یم زیر
بهتره ، من نباشم بهتره چون   ی نجوریغزل: ا   ؟ی ای  یگذاشتم : تنها چرا ؟ چرا نم نییزد را پا

امکان داره خانوم جون دلش نخواد من اونجا باشم و شاهد بحث و جدلش با آقا جون .   
  نهایا ی اصال از همه  امیخواد ب  ی دلم م دمپژمان خو نی! غزل : بب ستین ی نجوریمن: نه ا
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االن زنم  هیکه من نباشم ؛ من خودم  نهیصالح در ا  یندارم ول تویگذشته طاقت دور 
!   یکار چی، ه ادی  یاز دستش بر نم یکنم ؛ اون االن کار یاحساس مادرت رو  خوب درک م

از آقا جون جدا   رهیگ  یم میتصم جهیسن و سال با داشتن نوه و نت نی ا ی تو یکن یفکر م
نفر هم قطعا آقا جونه ؛ نه  هیکنه اون  ییازش دلجو یکیخواد   یبشه ؟! اون االن فقط م

اون رو   یاز طرف  یکوشند به اونجا ول یتو رو هم م دی من و تو ! به نظرم آقاجون  اصال نبا
اونجا احتماال خانوم جون   یخدا مستأصل شده . تو که بر  ی تونم درک کنم بنده  یهم م

  شتیبعد همه اش از آقا جون پ  یول ینگفت یزی کنه که چرا تو بهش چ یمتهمت م اول
گه که  یبه تو م ییجورا هی ارهی   یبه زبون م یزندگ  ی کنه و تموم کمبود هاشو تو یم هیگال 

  ینم گهی . د ادیمجبوره که کنار ب یعنی ادی یدوره اش که بگذره کنار م  یآقاجون بشنوه ول
رفتم اما    یتنها م دی .  حق با غزل بود بایتنها بر دی تو با ندفعه یلم ، ایرغم م یعل یدونم ول

 را نداشتم .   شانیتوانستم بکنم که طاقت درو یچه م

روز هم از هم دور   کی   میازدواج کرده بود  یاز وقت م ی ساکم را بست هر دو بغض داشت غزل 
. غزل با  دمی و چند بار بوس دمی سخت بود . مهراد را تنگ در آغوش کش  میو حاال برا   مینبود

سه چهار روز  یدونم ول ی؟ جواب دادم: نم ی ردگ  ی: چند روزه بر م دی چشمان پر آب پرس
 . هکش  یطول نم شتریب

 

 یخال ی جا  ر یآسمان صاف بود اما هوا سرد در تمام طول مس دمیظهر بود که رس ی ها طرف
کرد آقا جون   یم تمی بودم باز نبودشان اذ   دهیشد ؛ حاال هم که رس یغزل و مهراد حس م 

باز کرد و دوباره تند و تند ماجرا   م یبود به سرعت آمد و در را برا   دهیرا شن نی ماش ی که صدا
پاک   ری دونم بابا جان کدوم ش ی؟ آقا جون : نم  دی: از کجا فهم دمی پرسداد .  حیرا توض

  یرو بگم . اولش آروم بود ول زی سر نخ رو داد دستش منم مجبور شدم همه چ ی خورده ا
کف دستم شروع کرد . پژمان جان   یگذاشت جمله که : خوب حقم رو نی بعد با گفتن ا

 کن آروم شه .  یکار  هیدستم به دامنت  
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با بغض گفت: قربون قدت،   دی که شدم خانوم جون آمد استقبالم ، بغلم کردو مرا بوس داخل
که  دمیفهم  شون؟یاوردیپس بچه ها کجان ن  ی خبر اومد یذره شده بود چه ب هیدلم برات  

خون شده .   ی چشمانش دو کاسه   دمیکند د یم  یال پوشان دانم و دارد یکند نم یفکر م
! مثل   یدونست یدانم : چشمم روشن تو هم م یکه من م  دی ماش بدهم فه یآمدم دلدار

راز   دی من با   نی مزدمو  داد ی بودم دستت درد نکنه ، خوب پدر پسر به یفقط من غر  نکهیا
 ی دست  نمک نداره بعد لحظه ا نی اون بشنوم . زد پشت دستش ا نویخونمو از زبون ا 

دونه  یاونم م ؟ی اوردیرو ن غزل زبان در کام گرفت و ساکت شد سپس گفت: بگو ،بگو چرا  
  د یاش کوب نهی. بعد با مشت به س یرازیخواجه حافظ ش نیهم دهیکه نفهم ی،نه؟ تنها کس

دونه . بعد   ینم ی، کس ستین ینجوریاصبر کن  ، اصال   قهیدق هی. گفتم خانوم جون،  
 ی پا د ی ااو فکر کرده ش  نکهیا می چرا مجبور شدم به غزل بگو نکهیگفتم ا  شیماجرا را برا 

 باشد و به خاطر من سر کار رفته بود . انیدر م یپول یو ب  یضیمر

گوشه نشست و   کی  دی را شن می غزل درست بود اول من متهم شدم بعد که حرف ها حدس
سرم رو تو در و  یداد . حاال چجور ی: آقات گولم زد ، اون منو باز ختیدوباره اشک ر

بگم   یبگم زِن دوم آقا بودم؟ چه جور یدارم چجور جهی بلند کنم ؟ من نوه و نت هیهمسا 
گفت و ادامه داد: آخه   یلب ذکر ری شدم ؟ آقا جون ز ش آقات زن و بچه داشته  و من زن

  غمبریبه پ ری ؟ کدوم زن دوم؟ من طلعت طالق داده بودم به پ یکن یلوغش م زن ، چرا ش 
رو همون   نای؟ چرا هم یدونستم اون حامله ست ! خانوم جون : خب چرا نگفت یاصال نم

 ! یقبول نکن دمی آقا جون گفت: دوِست داشتم ترس ؟ی نگفت یخواستگار ی وقت که اومد

  شهیهم  ینیب ی، م ینیب یبه من گفت: ماشکش را پاک کرد و رو  ی جون لحظه ا  خانوم
: آخه من، با نوه و  دینال صالیرا شروع کرد و با است هی . بعد دوباره گر شهی خود خواه بود هم

راحتم کن من طاقت ندارم تحمل ندارم   ر یاالن جونمو بگ نی منو بکش  هم ای!  خدا جهینت
  نیصبح تا حاال هم  روزیپژمان جان، از د ینیب ی آقا جون کالفه شد و رو به من گفت: م

زد .  یزد و با خودش حرف م یلب غر م  ری کرد و ز ی م هی. خانوم جون گر  م یرو دار تیوضع
 اصال 
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  دیدانم شا  یبود نم همه سال هم گذشته نیبود که افتاده بود ا یش اتفاق  دمیفهم ینم
اش .گفتم :   یو بفهم یزن را درک کن ک یتا حال بد    یواقعا زن باش  دی وقت ها با  یبعض

نکن . خانوم جون هن و هن کنان از جا  یزار هیگر  ی نجوریخانوم جون ، قربونت برم حاال ا
  رمیخوام طالقمو بگ  یم  م یاالن بر  نی گفت: پاشو ، پاشو هم ونبلند شد و رو به آقا ج

منو نشناسه . هق هق کنان چادرش را سر   یشم کس یجا گم و گور م هیرم   یدشم مبع
  یم یزی چرا آبرو ر  یری ؟ سر پ یر یم یکرد.  آقاجون گفت ال اله اال اهلل  آخه زن ، کجا دار

دو روز که بگذره   هی  یهست یاالن عصبان نخانوم جو ن ی را گرفتم : بش شی رفتم و جلو ؟یکن
خانوم جون به حرف   دینبود . آقا جون که د ایشه . خانوم جون اما کوتاه ب یحالت خوب م

اش نشست و مشغول تاب خوردن شد   یراحت یصندل  ی دهد  ؛ رفت و آرام رو ی گوش نم
شه نگهش داشت ؛ از   ی، بزار بره ، به زور که نم گهی خواد بره د یپژمان جان ، م نوریا ای: ب
کنار ! خانوم جون که   ای! ب گهینداره ، نداره د دهی غلط کردم فا دی گم ببخش  یم یهر چ روزید
  نیزم ی پرت کرد و خودش رو  ی ؛ چادرش را گوشه ا ردی گ یرا نم شی جلو  یکس گری د دید

ن چه  یآبرو ندارم آخه مرد ، ا گه ید  هی: آبروم رفت. تو درو همسا ستی ولو شد و زار زار گر 
: من دروغ گفتم؟ من؟ اصال من  دی؟ آقا جون از تاب خوردن دست کش  یبود که گفت یدروغ

بار گفتم  من فقط راستش رو نگفتم . رفتم   ۱۰۰۰راست ؟   ا یگفتم که دروغ باشه  یزیچ
گو  حرص نخور ؛ اصال ب نقدریخانوم جون نشستم : خانوم جون ، تو رو خدا ا ی روبه رو

نفر رو   هی  روزی، پر   یچیزانو گذاشت و گفت: ه ی ؟ دو دستش را رو  ی دیاز کجا فهم نمیبب
تا ظهر کار کرد وقت ناهار ، آقات که اومد   میکن زیرو تم اط یآورده بودم کمک کنه خونه و ح

با   یخونه ؛اون خانوم آقات رو شناخت: ِعه سالم حاج آقا حالتون خوبه ؟ خانوم جون نگاه
با اون زن کرد و داشت از   یا جون انداخت و ادامه داد : آقات هم حال و احوالحرص به آق
مثل حاج خانوم   دهیشد که اون زن گفت: ماشاا... فائزه خانومم به مادرش کش یدر خارج م

: مگه شما   دمینگاه به زن کارگر انداختم و پرس هینگاه به آقات و  هیو مرتب . من  زی ترو تم
 ایدن  گنیحاج خانوم راسته که م آره و گفت:  د ی؟ زن دست از کار کش دی شناس  یهمو م

شما    ارتیمنتها تا حاال سعادت ز   دمیتو خونه فائزه خانوم  حاج آقا رو د  کهیکوچ یلیخ
! واال آدم تو خونه   یقسمتم نشده بود فائزه خانومم مثل خودت خانومه و دوست داشتن

همه اش با    یزینه چ ییشه : نه امرو نه ینمکنه خسته  یشما کار م ی مثل خونه ها  ییها
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هاج و واج مونده بودم   یگ یخدا حفظتون کنه  ! من و م دیکن یاحترام و متانت برخورد م
  یتا حاال پروانه کمک یتا حاال پروانه اسمشو عوض کرده ؟ اصال از کِ  ی؟ از ک  هیک  گهی فائزه د

 خونه؟  ارهیم

  چشیرفت . بعد  رفتم سراغ آقات اونقدر پا پ رو  خوردم تا زن کارش تموم شد و  خودم
همه سال ! تازه اگه بازم  نیاز چه قراره . فکر کن بعد از ا هیشدم تا باالخره ُمُقر اومد که قض

موند .   ی؛ فکر کنم تا آخر عمرم ازم پنهون م دمیفهم  یرو نم هیو قض دمی د یزن رو نم نیا
 در حقت کرده بودم هان؟   ی را به سمت آقا جون کرد : آخه من چه بد  شیخانوم جون رو 

طلعت   د یکه فهم یهمان روز یدانست چکار کند از طرف یجون کالفه شده بود و نم آقا
کرد . اما حاال   یم ینیب  شی را پ ییروزها نی به نام فائزه دارد همچ  یبرگشته و دختر

آقا   یکی؛ برو مکان رونی سر برو ب  هیگم آقا جون شما  ی...................  رو به آقا جون گفتم: م
گفت و از جا بلند شد . خانوم    ی باشه ا  ی. آقا جون از سر کالفگ نیبش شش ی پکم  هی میرح

بده . گفتم آخه خانوم جون   حی بمونه توض دیاون با  ش؟ی فرست ی: کجا م دینال هیجون با گر 
قانع    یخواست یده ؛ خب اگه م  یم حیه توضخدا دو روزه که دار ی بنده  نی ، قربونت برم ، ا

نگفت .    یزی چ گری د یخانوم جون دوباره شدت گرفت ول ی  هی! گر  گهید ی شد یم  یبش
 گفت و از در خارج شد .  یآقا جون هم  ا...اکبر 

.  ادی  ی بخور حالت جا م  نویقربونت برم ، ا ای، ب  ایآب آوردم: ب یوانیخانوم جون ل ی برا
. اصرار کردم: نه ، بخور ، به زور   ستمیخوام ، تشنه ن یخانوم جون هق هق کنان گفت: نم
 .  دیآب را گرفت و الجرعه سر کش  دیهم که شده بخور . اصرارم را که د

که   شیخدا آقا جون همون چند سال پ ی بنده   یدونم سخته  ول  ی: خانوم جون ، م گفتم 
کم بهش حق بده   هیعمل شما رو داشت . تو رو خدا برگشتن  استرس عکس ال نایا  دیفهم

    ۴۲،  ۴۱وجود داره که فائزه    ی فائزه ا دی فهم یاون اصال از وجود فائزه خبر نداشت ؛ وقت

و به   ادی تونست باور کنه رو ب یرو که خودش نم  یزی؟ چ  یداشت یبود . چه توقع سالش
که بهتون گفته چند سال بعد از طالق  امرزمی شما بقبولونه ! در مورد ماه طلعت خدا ب

االن   یکه چرا با شما صادق نبوده ول یناراحت نیدونم از ا یدادنش با شما ازدواج کرده . م
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  .............. حرفم را قطع کرد : نه پسر یعقب برگردوند ! شما بزرگوار بهشه زمان رو   یکه نم
! من: به خدا خانوم جون ،   یفهم  یدونم  تو حال منو نم ینگو م ی دون یجون ، تو نم
بچشو االن چند ساله   هیشوهر اولش نامرد از آب در اومد   دهیکش یسخت   یلیفائزه هم خ

. درسته خدا رو شکر   شگاههیآسا  ی و االن تو رهدا یهم مشکل ذهن  یکیاون  دهیکه ند
نداره ؛ مادرش بود اونم  که مرده . خانوم   ی ن خانواده ااال یازدواج دومش خوب بوده ول

بر   یمنطق هیبا قض  دی. گفتم خانوم جون  تو رو خدا بسه شما با  هیگر ری جون دوباره زد ز
اش اوج    هیگر دیآن دو را که شن  سم. ا انیکنار ب هی هم با قض نیتا پروانه و پرو  یخورد کن

  ی سکه   یچجور ی دی کرد ؟ د فمیدامادام خارو خف ش یپ یچجور ی د ی، د ی دی گرفت : د
  یرا از او مخف هیکردم که چرا آقا جون قض یپولم کرد ؟ کالفه شده بودم تازه درک م کی

 بندند    یکند را دستمال نم یکه درد نم یگفت : سر  ینگه داشته بود واقعا راست م

 یکه دار  یتی ا دراب شهیمطمئنم مثل هم  یگم ول  ینم یزی چ گهی: خانوم جون من د گفتم 
،   امی یو  گفت: آره کنار م د ی کوب  ش ی. با دستش آرام بر پا ی ای یهم کنار م هیقض  نیبا ا

کنار   دی! آره با  نیعار ندار یچ یشما مردا از ه  میا یکنار ب دی ما زنها با شهیهم ه؟یچاره ام چ
سن و سال برم دنبال طالق و طالق  نی هم دارم ؛ پاشم تو ا ی ا گهی د ی  ارهمگه چ امیب

اش   یهمه سال ؟ دلدار نیخودمو مضحکه  کنم بعد از ا جهیاونم با داشتن نوه و نت یکش
همه سال با شما مثل ملکه ها رفتار کرد ، نکرد؟ از گل باال تر به   نیا  ی دادم: آقا جون تو

رف ها رو نزن و  ح ن یشما گفت؟ سرش را به عالمت نه باال انداخت . گفتم : خب ، پس ا
 ببخش . یرو به اون همه خوب یبار پنهان کار   هی نیا

  نکهیا ی کرد  برا  یبهتر شده بود و خودش را آماده م یروز گذشت حال خانوم جون کم سه
 نداشت .  یحضور من آنجا لزوم گریبگذارد د انیموضوع را با دخترانش در م

دانم  یو خانوم جون را قسم دادم که غصه نخورد . نم دمی را بوس شانیبرگشت رو موقع
 داد .  ی به خاطر من خودش را آرام نشان م ای واقعا آرام شده بود 

در  نی پمپ بنز نیرو به اتمام بود ؛ اول نیماش  نیرا استارت زدم و راه افتادم بنز  نیماش
  افهیورد چقدر قخ  ییشدم که چشمم به آقا ادهیپ  نی آمل تهران نگه داشتم از ماش ی جاده 
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در  رستانم ی بود دوست دوران دب دی اش آشنا بود خوب که دقت کردم شناختمش مج
کرد   یشدن راهش را از من جدا م  لیم اما به محض تعطی بود یمیمدرسه و سر کالس صم

  ی و سر از کارش در آورم اما چند مدت رمی بگ ادیخواست خانه اش را  یوقت دلش نم  چیه
خانه اش را هم بلد نبودم بعد از   امدیمدرسه ن ی دو هفته ا  یکیگذشت   مان یکه از دوست

  یم هیداده و به شدت گر  دستشد و گفت که مادرش را از  دایباالخره سرو کله اش پ یمدت
  یسر درد دلش باز شد و گفت که تک فرزند خانواده اش است م گریکرد آنجا بود که د

نکن خدا   نطوریآمدم گفتم: خب با خودت ا ی م ایکاش من هم مرده به دن ی گفت  ا
و گفت: پدرم؟ مادرم از دست پدرم دق    ستی خدا پدرت رو نگه داره . دو باره گر امرزتشیب

 ی رو یکرد که پدرش معتاد است و تمام بار زندگ  فیتعر  یکردو مرد و بعد با سر افکندگ 
از آن ها   یسراغ  یهم داشتند ول دی نداشتند و شاهم    یلیاش بود  فام چارهیدوش مادر ب

  دمید یآن هم دبه به دست م نی همه سال او را در پمپ بنز نی گرفتند و حاال بعد از ا ینم
به خودم   یپشت نی شدم که به سمتش بروم اما با بوق ممتد ماش ادهیپ  نی از ماش جانیبا ه

را به مسول سپردم و   نیماشزدن  نی رفتم  بنز گاهی آمدم و دوباره سوار شدم و سمت جا
برگشت و نگاهم کرد  ؟یخودت  دیرساندم از پشت به شانه اش زدم : مج د یخودم را به مج

را در آغوش  گری و بعد همد  ؟یخودت: پژمان دیو زمزمه کرد : پژمان؟ بعد بلند تر پرس
جا بردار مردم  نی تو از ا نیآقا ، ماش  ایکرد: ب می زد صدا یم نیبنز  می که برا یی. آقا  می دیکش

را حساب کردم و  ن ی. پول بنز امی  یاالن م ستای وا  قهیدو دق هیگفتم    دیمعطلن! به مج
برگشتم دبه اش را  د یپارک کردم و دوباره به سمت مج ی را برداشتم و گوشه ا نیماش عیسر

بهش    نویا  میبر  ابونهیخ  ی تموم کرده گوشه   ن یبنز نمیپر کرده بود گفت: ماش نیاز بنز
از پمپ   می شد نیباشه . تعارفش کردم و سوار ماش نیبرسونم البته اگه فقط مشکلش ا 

: آره  دی! مج یزی چ هینه  یخبر ه یمکه ، نه  یحاج یحاج یگفتم : رفت  میخارج شد  نیبنز
و ادامه داد : مادرم که مرد ؛ وضع   دیکش ینبود بعد آه ی چاره ا یکردم ول یمعرفت یب  ،واال 

که افتاده بود سمت   مم ی گرفته بودم سر باز پلم یپسر جوون که تازه د هی پدرم بدتر شد منم 
عمو داشتم اونم خونه   هی می نداشت یدرست و حساب لیفک و فام یدون یتهران تو که م

اسش به پدرم بود  عموم حو المیاونجا به خ می پدرم رو گرفتم و رفت تاش تِه تهران بود دس
شد زن عموم هم دوست نداشت با ما رفت و آمد داشته    یاما وضع پدرم روز به روز بدتر م
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دامن شوهر خودش رو   ادیاعت ی بال  دی ترس یدم باالخره م یباشن البته االن بهش حق م
  ؟ی کرد کار ی : خب ، پس چدمی نشد . پرس ماکردم پدرم رو ترک بدم ا  یسع یلی. خ رهیبگ

  هیخدمتم   ی هم داشت چون آخرها یافسردگ  ادیاز اعت ریکردم پدرم غ ی : احساس م دیمج
برده ؛ بهتره از اون روزا برات نگم چون   نیخودش رو از ب دمیروز که برگشتم خونه د

.   ودمناراحت شده ب یهم حساب شیجا  نیگفت تا هم یشه . راست م  یروزمون خراب م
شد اما اجازه ندادم   دای عموم پ ی سرو کله  یاکسپارخ ی اما خودش دو باره ادامه داد : برا

  یبود و دستمون رو م دی که با ییکارها رو انجام دادم اون روزا  ی و خودم تنها همه  ادیب
ثابت کنه ! به نظرم    شویکرده بود حاال بعد از مرگ پدرم اومده بود برادر یگرفت کوتاه

از من گرفت نه من از   یاون سراغنه  دمشیاز اون روز به بعد اصال ند ومدی  یممسخره 
.   میبود  دهیرس گری اما د م یبرس نشیتر به محل ماش ر یکردم تا د یم یاون . آرام آرام رانندگ 

: قربون دستت   دیدرب و داغان پارک شده بود . مج کانیپ کی جاده  یدر قسمت خاک
: زن و   دم ی. پرس می شد ادهیپارک کردم و پ  نشیماش  شتپ بایجاست نگه دار . تقر نیهم

پول زن    یکار  ب کسویب القوزی پسر  هیبه   ی! ک ایزد و گفت: ما رو گرفت ی ؟ پوزخند یبچه چ
تا با   دمینخوردم و گرد خواب نقدریا  ینیب یم نویکرد : هم نشیبه ماش ی ده؟ بعد اشاره ا  یم

کنم .با   یکنم تا باهاش مسافر کش پادست و  نو یتونستم ا  یو دست فروش ییپول پادو 
را  نی ؟ بنز هی، چاره ام چ گه ی گفت: آره د ؟یکن  یم یمسافر کش نی: با ا  دمیتعجب پرس

و گفت:   خت یکردو رفت استارت زد؛ روشن نشد . اعصابش به هم ر یدرون باک خال
است .   رانی و  بستی. من: خانه از پا ست ین نی شانس انگار مشکلش فقط بنز  یبخشک

گاه هست ؛ من طناب دارم  ر ی تعم هی  ایکی نزد نیا  گمی!  میگ یکه م نه یآره آره هم  د:یمج
  می گاه رساند  ریرا به تعم نیگفتم : آره چرا که نه ! ماش مش؟ی و ببر نتیبه ماش مشی ببند
دو سه ساعت   نیبگذارم : بب شیتنها  امدیکار دارد . دلم ن یگفت دو سه ساعت  کیمکان

دو سه ساعت   نی تا ا  ییجا  یرستوران می بر اینصف روزه ب هی  نایاتازه دو سه ساعت  ادهیز
تازه   هیبگذره . تعارف کرد و گفت: نه ، تو برو به کا رو بارت برس . گفتم : نه بابا کارو بار چ

 یم قیبه انگشتانم انداخت تو هنوز هم انگشتر عق یکردم ! دستم را گرفت و نگاه داتیپ
 و گفتم : آره  دمی خند ؟ینداز
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  یفرو م ییآب و غذا هی، به زور بق  دمیکش ینفس م  زنده نبودم   گریماه بود که من د  دو
کنارم نبود . آنقدر   یهمنفس  گری رفته بود چون د نیزنده نبودم بهشتم از ب گریدادم اما د

مهراد هم مرا به وجد   ی سرو صدا  یحت گرینمانده بود د میبرا   یاشک گریبودم که د  ستهی گر
سوخته خواب را از من گرفته    ی کرد شبها کابوس جسد یکال فه ام م عکس آورد و بر  ینم

کس   چیه ی کاش مالحظه  ی ا  دی کش یسوخته دلم را به آتش م مهین  قیبود و انگشتر عق
کنارش  یاالن من هم در خاک گور  دی شدم شا یکردم و در آن سفر همراه پژمان م  یرا نم

اش را  یمهراد را با خود برده بود ؛ توان نگهدار  نیبود که پرو  یبودم چند روز  دهیآرم
شوم . خواهر ها و برادر ها دوره ام کرده بودند اما    یخواست مزاحم کس ینداشتم دلم نم

 یکدامشان را نداشتم دوست داشتم تنها باشم اما دست از سرم بر نم چی ه ی حوصله 
 ییغذا  دندز یآمدند و به من سر م یدوسه نفر م یداشتند نوبت گذاشته بودند و روز

زدم  ینامعلوم زل م ی خوردم به نقطه ا یگذاشتند و من به زور دو سه لقمه م  یم می جلو
زود گذر است ؟ درست   نقدری ا  ایدن نیا ی ها یکردم چرا خوش یهمه اش با خودم فکر م

  رانیخراب شد بهشت کوچکم و  زی بر وفق مراد بود درست آن لحظه همه چ زیهمه چ یوقت
داد و حاال که مهراد را داشتم   یمهراد عذاب م یخال ی با پژمان بودم جا یشده بود تا وقت

آورد ؛   یدر م  ی داشت مرا از پا یی توانستم تحمل کنم احساس تنها ینبودن پژمان . نه ،نم 
را در برم داشته باشم حاال که او  ایبود تا تمام دن یپژمان بود فقط وجودش کاف یوقت

دچار شده .   ییبودم که به طوفان تنها ی ا ستهشک ی به کشت ستیکس ن چی ه گری د ستین
کردم نکند چون خدا مهراد را به من داده پژمان را گرفته   یشده بودم با خودم فکر م وانهید

گفتم زهره دل نازک است مثل    شی براحرف را  نیآمده بود ا نم یبار که زهره به بال  کیاست  
شد حرفم را که  یم  ریسراز  شآمد اشک  یام م یپرستار  ی هر گاه برا  ست یزمانه محکم ن

خدا  ی وقت کارا چی من ه ی را نوازش کرد : آه خواهر کوچولو می کنارم نشست و موها  دیشن
  زیچ ی رو در ازا  یزینکن خدا بزرگتر از اونه که چ سهیما آدما مقا  ی  رانهی رو با اعمال حق

سرم را   ری ز الشب زم؟یگفتم : زهره ؟  با بغض جوابم را داد : جانم؟ عز ره ی بگ ایبده   گهید
پرده زل زدم : زهره ؟ چرا خانوم جون نذاشت پژمان و   ی جابه جا کردم و به گل ها یکم

 یآروم م  یاونجور دیتم سراغش شا رف  یبود حتما هر روز م نجایاگه ا میدفنش کن نجایا
رو با من کرد ؟   نکاریمثل پژمان داره چرا ا  گهیگرفتم چرا ، چرا نذاشت؟  اون دو تا بچه د
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من بود چرا ازم گرفتش؟ زهره دستم   یتنها دلخوش ن ینکرده بودم ا ی من که در حقش بد 
  ییبو هی   یگلکرد گفت: غزل جان اون مادره هر   یطور که آرام نوازش م  نیرا گرفت و هم

  نجایبده پژمان رو ا تی چون دوتا بچه داره رضا یبگ یتون یخودش نم  ی جا یداره هر کس
شه که هر روز بره و به پژمان سر بزنه به اون   یآروم م  ی نجوریدفن کنن حاال اون دلش ا

 نداره .  یریاون تقص زمی عز ریخورده نگ

پژمان خبر مرگش را آوردند گفتند چند   دنید ی بود بعد از چند روز انتظار برا  ی روز بد چه
که آنجا بودند  یکسان ی و رستوران منفجر شده و همه    دهی کپسول گاز در رستوران ترک 

منتقل کردند که البته آن ها هم جان سالم به در   مارستان ی دو نفر را هم به ب یکی سوختند 
خانوم جون هنوز در گوشم   ی آمد . ضجه ها یدلم به درد م هیقض نی ا  یرآو  ادینبردند از 

رو  ینیعزلت نش نیا ی خوا یکنه نم یم یتابی کند . زهره گفت: مهراد برات ب یصدا م
 را کرد . شیلحظه دلم هوا   کی؟   یتمومش کن

 ی توانست در خانه  یم یکردم . مهراد تا ک  یبدون پژمان عادت م  یبه زندگ  دی با انگار
کردند ؟! اما چه   یخانه را پر م خچالی  دی خواهر ها و برادر ها با یبماند اصال تا ک  نی پرو

گذاشتم هر   یچشم بر هم م  لیبا عزرائ داری د دیکنم حالم دست خودم نبود هر شب به ام 
  ستین گریرفت که او د  یم ادمی یکردم گاه یحسرت شروع م  اروز صبح روزم را ب

  ادیتمام بند بند وجودم به فر   امدهیشد و هنوز ن  ری د دمید  یم یماندم وقت یممنتظرش 
 آمد .  یم

بود که توانستم مهراد را نزد  ن یرفتم ا  شیماه حال من هنوز همان بود و تنها پ ۳از   بعد
 شنهادیپ  نیخواست حالم را خوب کند . مه یگفت و م ی م یزی. هر کس چ اورمیخودم ب
کردند    یم  فیخاطرات خنده دار تعر حانهیو ر حهی را یدور هم شنهادی داد زهره پ یسفر م
 شدند   یآن ها هم مغموم م هیگر   ریزدم ز یمن م  یو وقت

  ست یسخن ن لیکسم م چی و با ه دلتنگم

   ستیمن ن یدر همه آفاق به دلتنگ کس

 چمن با دل آسوده توان کرد   گلگشت
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 .  ستی دالن را سر گلگشت چمن ن  آزرده

گذشت از   ان یماه از آن جر  ۹. هی دوش بق ی شده ام  رو  یبار دمی کم  به خودم آمدم و د  کم
را از  ش یو جواد خواستم تا کمکم کنند خانه را عوض کنم . آن ها هم پول پ رج یا

و با آن ها   اصرار کردند که بر گردم نیصاحبخانه گرفتند و خانه را  پس دادند  جواد  و مه
باعث زحمتشان شده   یبه قدر کاف  زیبعد از مرگ عز ی سال ها توانستم ی کنم اما نم یزندگ 

 کنم .  یتوانستم از استقاللم چشم پوش  ینم یکرد ؛ از طرف یطبعم قبول نم گری بودم حاال د

آوردم    ی چا شی مبل نشست برا ی آمد  مهراد را بغل کرد و رو دارمی به د رج ی ا روزک ی
خودم با هم   شیپ ایب یکن یتنها زندگ  یتون یم یو گفت: خواهر من لج نکن تا ک   دینوش
  یبرات سخت باشه ول دی ، زن و بچه داره شا یگ یمنم که تنهام . جواد و م میکن یم یزندگ 

را طبق   می نشستم . چا شیهم من . روبه رو ی ایدر م ییتنها زهم تو ا  ینجوریا ؟ یمن چ
مستقل خودمونو داشته   یتونم ، بهتره زندگ  یشه ، نم ی: نه داداش نم دمیعادت داغ نوش

دختر خوب   هیبه فکر   دی کم کم  با یتنها بمون دی تو هم قربونت برم تا آخر که نبا  میباش
  گهی خونه برام خاطره ست  د نی ا ی جا مهراحت ترم راستش ه  ینجوری. منم ا می برات باش

  هیاگه جا  به جا بشم و  نم یب  یدونم پژمان رو مگر  یتونم تحمل کنم هر جا سر م ینم
  رج ی. ا شترهیب  تمیشم هم امن  یواحد آپارتمان اجاره کنم هم از هجوم خاطره ها راحت م

اگه قبول    یول یدون یمن هر جور خودت صالح م  زیو گفت : باشه عز   دیکش یقینفس عم
به فکر   نکهیا  یکی لیو دلکنم به د یشد . گفتم : نه قبول نم  یمنم خوب م ی برا ی کرد یم

گفت : باشه    رج یراحت ترم . ا  ینجوریدومم هم خودمم که ا لی. دل  یخودت باش یزندگ 
کنه ؛ که  ی قبول م یگه به شرط  یجواد م  یندارم ول ی منم حرف یحاال که اصرار دار

نداره هر چند اگه به   یمن فرق ی باشه . گفتم: باشه برا کشونینزد یر ی گ یکه م یآپارتمان
 شهر برم .  نیخواست از ا  یمن بود دلم م

  زیرا هم هر چند ناچ ششیکرده بودند پول پ یاول خال ی پژمان را همان ماه ها ی  مغازه
ماه باالخره نقل مکان   کی بهتر بود . بعد از  چیاز ه  یبود ول  زیناچ دیآقاجون به مهراد بخش

دانم چطور   یکردم که مهراد کنارم بود اگر او نبود نم یهزار بار خدا را شکر م یکردم . روز
گرفت به طفلک   یپژمان را م ی بهانه  لیکردم هر چند او هم اوا  یرا تحمل م ان نبود پژم
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کرد اما کم   یبود و قبول نم اد یاش ز  یدلتنگ لیخدا اوا شی بابا پژمان رفته پ م یگفته بود
 خاک او را هم گرفتار کرد .  ی کم سرد

خورد گفتم :   یرا نم شی غذا می نهار نشسته بود  ی بار سر سفره   کی حاال سه ساله بود  مهراد
  ی: اگه بزرگ بشم م د ی! با زبان کودکانه پرس ایش ی؟ بزرگ نم یخور ی پسرم ، چرا غذا نم

 خدا !   ش یتونم برم پ

 یهنوز هم در باورم نم دن یبار  ی  بود و آماده  یآسمان چشمم ابر  شهیاز پژمان هم بعد
    دی تا قند عسل بگو دیکند تا شعر و غزل بگو  می صدا  یتا زندگ  ستین یپژمان  گری که د دیگنج
با   نطوری. مهراد هم دی اشکم جوش ی را فشرد و چشمه  می حرف مهراد بغض گلو نی. با ا

مژه رفته    هی؟ نه پسرم ، نه انگار  یکن یم هی: مامان گر  دی کرد پرس یم  ی قاشق و چنگال باز
آب را محکم فشار   ریبزنم . ش می به دست و رو  یچشمم از جا بلند شدم و رفتم آب ی تو

 ی خانه   یکردم ؟ حت یدرد چه م نیبا ا  دی نگاه کردم آخر من با نهییدادم و خودم را در آ
چرا هر از چند   شد یکند. چرا  داغش سرد نم مرنگپژمان را ک  ادیهم نتوانسته بود  دی جد
آب به    یمهراد بلند شد : مامان  مامان ؟ مشت ی ؟ صدا دیکش یآتش به جانم م یگاه

مهراد با دستان کوچکش انگشتم     زم؟ی . جانم  عز رون یآمدم ب  سیو از سرو  دمی صورتم پاش
؟ صورتش را   یز: مامان غذام رو خوردم برم با دیکش یرا گرفت و به سمت سفره م

پژمان در گوشم   ی آب پر کردم صدا یوانی. نشستم سر سفره از پارچ ل زمی: برو عز  دمی بوس
شد هر چقدر   ری و اشکم سراز د ی آب در دستم خشک  وانی: قند و عسل  شعر و غزل ل دیچیپ

که   ییدهد آن هم در هوا یتنفس در من رخ م  ند یچگونه فرآ  دمیفهم  یکردم نم یفکر م
هم نبودم . سفره را جمع کردم و خودم را  تشنه نبودم گرسنه  گریپژمان ندارد . د گرید

گذرونه بعد دوباره اشکم   ی بهشت خوش م ی دادم : پژمان االن جاش خوبه تو  یدلدار
 شد .  رانی شد : او رفت و بهشت من اما و ری سراز

آمد : باز کن غزل   نیمه ی صدا   ه؟یرا برداشتم : ک  فونیآ  یدر مرا به خود آورد : گوش زنگ
  نیدر قاب در ظاهر شدند . پرو  ن یو پرو  نیبعد مه قهیدادم و چند دقدکمه را فشار   مییما

گفت: خوبه  توام     نیآسانسور داشت . مه  نجایکاش ا ی غزل پام شکست ا ی وا ی گفت: وا
و تعارفشان    میکرد  یخوبه . سالم و احوال پرس  یواسه سالمت تیفعال اریدرن یباز رزن یپ
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  ری زد ز نی را که گفت پرو نی! ا ی کرد  هینشست: بازم که گر می روبه رو نی کردم و نشستند مه
حال غزل رو خوب   میاومده بود  ن،یبابا پرو ی : ا  نیو دوباره بغض من شکست . مه  هیگر
اش پاک کرد   یاشکش را با پر روسر نیخواد حال تو رو خوب کنه ! پرو   یم یکی حاال   میکن

 دست خودم نبود  دیش: ببخ

  هی؟ فقط  یکن ییرا یاز مهمونات پذ ی خوا یجو را عوض کند گفت نم نکهیا ی برا نیمه
که به سمت   نطوری: مهراد کجاست؟ هم دی پرس نی ! از جا بلند شدم پرو  هیکاف یاریب ییچا

و خودش    رون ی کنم مهراد از اتاق آمد ب یرفتم گفتم: تو اتاقشه االن صداش م یآشپزخانه م
 . تانداخ نی را در بغل پرو

متوجه نشود آرام بسته   نیکه پرو ی هم پشت سرم آمد و طور نیآشپزخانه که رفتم مه به
آهسته    یی؟! با صدا یکن یم  کاری: چ دمیها گذاشت . پرس نتیاز کاب یکیرا در  یپول ی 

دوست ندارم برام   نیگفتم: برش دار مه یشد !  با دلخور ری د دیببخش واشی  سی گفت ه
  گریکرد به او اعتراض کردم که د یرو پر م خچالیقبل جواد    هدو ما یک ی. تا   یاری  یپول م

آرامتر گفت: پول   نیآورد . مه  یپول م میبرا  نی بود که مه یکار را نکند حاال بار دوم نیا
مغازه رو گذاشتم بانک سودش   شی گفتم : پول پ  یالزم دار یچ یدون  یبهتره خودت م

تموم   یشه دستت رو سمتش ببر  ینم یزی........... حرفم را قطع کرد اون شندر غاز که چ
هم از   نیکه بچه بودم ا  یشده . آه از نهادم بلند شد ؛ جواد بالکش من شده بود آن از وقت

 حاال . 

جا   چیکار سر زدم اما ه ی جاها واسه  یلیمدت خ ن ی ا ی خودم به فکر بودم تو نی: مه گفتم 
کنم ؛  یبه عنوان قرض قبول م  نباریپول رو هم باشه ، ا  نی خوان ا ینم  اتیادب سانسیل

که آب جوش را  نطوریوا رفت : دوباره ؟ هم نیتاالر کار کنم . مه ی گرفتم برم تو  میتصم
 ی پا ی رو  مستقل بشم و  دی ؛ من با  ستین ی : آره فعال چاره افتمگ ختم یر یم ی چا ی رو

داره و اگه بخوام   اجیاحت روی. با افسانه خانومم حرف زدم گفته آقا تورج به ن ستمی خودم با
: فکر نکنم  نی: افسانه خانوم هنوز اونجاست ؟ من: آره  مه نیتونم برگردم اونجا مه یم

مگه   یهش بگداره که تو ب ی: خب ، چه لزوم  دمیچ  ینیجواد قبول کنه ! فنجان ها را در س
  یآخه............. من: ول ی: ول نینه؟ مه ایکنه  یتاالر کار م  ی خواد ازت بپرسه غزل تو یم
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رو خودم بکشم .تو هم اگه  می جور زندگ  دیجون با   نیمه ستمیراحت ن ینجوریآخه نداره ا 
 گم.   یالزم داشته باشم خودم بهت م یزی کارا نکن اگه چ نیاز ا گهید یدوستم دار

 یگفتم : نه آبج ام؟ یمنم ب نی خوا یشما دوتا ؟ م نی بلند شد: کجا موند نی پرو ی صدا
 .  میاز آشپزخانه خارج شد  ی چا  ینی. با س میاومد 

او را  ن ی: حوصلمون سر رفت بابا  ، مگه نه مهراد؟ مهراد سرش را تکان داد و مهنی پرو
 ی مراسم گرفته هفته   که سالگرد پژمانه آقا جون براش یدون ی: غزل جان منی. پرو دی بوس

آنجا را دوست    گری بدنم لمس شد د  یاونجا . گفتم بهت بگم آماده باش م یبر  دی بعد با 
کرد که بگذارم  مهراد  یم لهیرفتم خانوم جون پ  یبه آنجا م کهنداشتم مخصوصا هر بار 

د  به موندن مهرا  گهیتو رو خدا به خانوم جون بگو د نیآنجا بماند . ناخودآگاه گفتم : پرو 
تونم .   یمنم بدون اون نم  رهیگ  یبدون من دلش م کهیکوچ یلیاصرار نکنه اون هنوز خ

  ؟ی مون ینم ششونی مدت پ هی: چرا تو هم  تقند برداشت و گف  ی را با حبه ا شیچا  نی پرو
،   نی تونم پرو یراستم انداختم و انگشتانم را در هم قالب کردم: نم ی پا ی چپم را رو ی پا

،   نیبه خانه کردم و ادامه دادم : بب ی تحمل هر جا که قبال با پژمان بودم برام سخته اشاره ا
غزل چقدر   یدون ی: نمتحرف را عوض کرد و گف  نیخونه رو هم عوض کردم . پرو یحت

چقدر   یدون ینم نهینازن یل یبمونه خ نجایو ا ادیب یخواد به فائزه بگم چند روز یدلم م
  ی رو برا هیکه خانوم جون و آقا جون قض  یاون خواهرمه درسته اون روز نکهیحالم خوبه از ا 

 هیچ هیقض ی، نگفت نی پرو ی: راست نی......... مهیکردن  شوکه شدم ول   فیمن و پروانه تعر 
اش پاک کرد و گفت   یدوباره بغض کرد و اشکش را با پر روسر نی پرو ؟ ی دی فهم ی و چجور

کنه   یم یتاب ی ب  یشناسمش بدجور یکه من نم یزن  هی دمی بود د امرزی : چهلم پژمان خدا ب
  یکرد آروم باشه اما موفق نم  یم  یگفت و اون سع یم یزی چ هیخانوم جون در گوشش 

: پروانه  دی پرس نیکردن . مه فیتعر  گهید دمیشد بعد که از خانوم جون و آقا جون پرس 
بگم واال پروانه    یبه من انداخت و گفت: چ ینگاه  نیاونم خوشحال شد؟  پرو یخانوم چ

اگه اون   گه یم شم یپ شهیهم ی هنوز فائزه رو به عنوان خواهر قبول نداره از طرف گهی ست د
.   ستیداره گوشش بدهکار ن ی گم آخه چه ربط یبهش م  ینبود پژمان االن زنده بود هر چ

. راستش خودم   گریفرصت د  کی شام بمانند  قبول نکردند و گفتند  ی تعارفشان کردم برا
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دوره ام کنند تا حالم بهتر شود اما   دیکردند با  ینداشتم آن ها فکر م یچندان ی هم حوصله 
  یشان لبخند میبه حرف ها  یرفتم و گاه یو راه م دمیکش یدرست بود که من نفس م

خوردم تا سر پا بمانم   یم یپختم و خودم هم کم  یزدم درست بود به خاطر مهراد غذا م
نبودم . حال  شیب ی کردم اما از درون جسد یم یدرست بود که به ظاهر زنده بودم و زندگ 

سال را   ۱۹آن   دمی شیاند یمتحرک ! گاه با خودم م ی شود ؟ مرده ا یجسد مگر خوب هم م
  ی سوخته   مهیه بودم؟ خانوم جون لطف کرده بودند و انگشتر نسر کرد  پژمانچطور بدون 

آن را هم نداشتم از انگشتم درش  دنیاما تحمل د گر یبودند د  دهیپژمان را به من بخش 
  دهی خودش که نبود انگشترش چه فا نمشیکمد پنهانش کردم  تا نب  ی آوردم و در قفسه 

  یو خواباندمش .خودم اما خوابم نمرا دادم  رادداشت جز تازه کردن داغ دلم ! شام مه ی ا
افتادم  ییروزها  ادی دمیداشتنش حسرت کش ی برد نشستم و به صورتش زل زدم چقدر برا

در گوشم    شهیهم شی صدا ی تالش کرده بود.  آوا  مانیورود مهراد به زندگ  ی که پژمان برا
گفتم مراسم سال   منبود با خود  ش یب یالیاما خ شی گفتن ها  یزندگ  شی بود نفس گفتن ها 

سرش   یشوخ ینبود و زندگ  ی که تمام شد حتما در تاالر کار خواهم کرد عمر من تمام شدن
هر چه زودتر بارم را از  دی داد و با یرا نم یاصال کفاف زندگ  یشد شندر غاز سود بانک ینم

 افکار به خواب رفتم .  نیداشتم . با هم  یبر م هیدوش جواد و بق

راه خودم را  ی از همان ابتدا می شمال شد یو شوهرش راه  نیپروسه روز بعد همراه  دو
 بر ماندن مهراد آماده کرده بودم . یخانوم جون مبن ی اصرار ها ی برا

 یمهراد کالفه م دیکش یکرد و مهراد را در آغوش م  یم هیگر   زیکر ی خانوم جون  شهیهم مثل
نبود دو پسرش را از دست   ی آورد درک خانوم جون کار سخت یشد و به آغوش من پناه م

  یدستش شده بود دلم م ی که تازه عصا یرا وقت ی گری د یرا در دوران کودک  یکی داده بود 
چند روز قصد گذشتن داشت   ن یو به خانه برگردم اما مگر ا شودخواست مراسم زودتر تمام  

 ی برداشتم و  به ال به ال یانداز  ریه بود ز بودو  عطر نارنج همه جا را پر کرد  زیی! باز هم پا
زانو گذاشتم چشمانم را   ی را بغل کردم و سرم را رو می درختان پناه بردم نشستم و زانو

  ییروزها ادیشکسته بود و من پرستارش بودم  شی پا  نافتادم که پژما یی روزها  ادیبستم و  
ش مامن احساس بود . که چشمان ییتمام روزها ادی  می زد یدرختها قدم م ی که البه ال



 در کنار تو

 
357 

 

؟ سرده!   ینشست  نجایآمد : چرا ا  نیپرو  ی شانه ام نشست و به دنبالش صدا ی رو یدست
از وجودم شده   یاشک جزئ گرید !   ی کرد هی: بازم که گرنیزانو بلند کردم . پرو  ی سرم را از رو

کاش منم همراه   ی ، ا نی شد : پرو یام مختل م ی مثل چشم که اگر نبود زندگ   یزیبود چ
بدون پژمان برام خود جون   نجای؛ تحمل ا  ومدمی  یخانواده ام همون روز مراسم م هیبق

  یگفت: درکت م دی مال یکه دستانش را به هم م نطور یکنارم نشست و هم نیکندنه!   پرو 
اونم   یشه که نباش یخانوم جون ازت انتظار داره نم ی خونه ا نی تو هنوز عروس ا یکنم ول

تو و   ستین نطوری: نه ا نیمهراد  پرو شتری: البته بدمیوجود تو و مهراد خوشه نالدلش به 
لباس   نینکن  ا  ینجوریتو رو خدا غزل با خودت ا دی پژمان ی ادگارهایمهراد هر دو تون  

را پاک کرد  می سال گذشته با دستش اشک ها  هی  گهی د اریاز تنت در ب کمرو هم کم  اهیس
تکاندم که پروانه از در  یسرده از جا بلند شدم داشتم خودم را م نجایداخل ا می بر ای:االنم ب

 یوارد شد چشمش به من افتاد .سالم کردم . جلوتر آمد : َبه َبه سالم غزل خانوم کِ  اط یح
  یهکرد نگا یحال و احوال کرد و روبوس نیشه  بعد با پرو  یم یدو روز هیمن:   ؟ی اومدد

: آره ، غزل دلش  نی سرما؟ پرو  نی ا ی ؟ تو ن ینشسته بود نجایانداز انداخت و گفت ا ریبه ز
و اشاره   مایبا ا نیپرو  ؟ی کرد هیگرفته بود. موشکافانه نگاهم کرد: چشمات ورم کرده گر

: مهرادم کجاست ؟ با سر به خانه اشاره  دیسسوال و جواب نکند .پروانه پر  نقدریخواست ا 
هنوز از دست   ایمن بود که دلش به رحم آمد   ی   افهیق دنیدانم از د ی. نم هد یکردم: خواب

  ری ز زیفائزه همه چ  یبزن گریجز ج یبود چشمانش نمناک شد : اله یآقا جون و فائزه حرص
بود بعد شروع کرد به غر غر   دهی قبرستون نخواب ی   نهیسر اونه اگه اون نبود داداشم االن س

  یرو م دشی خب ق ی بود  دهی دختر گمشده رو ند نی کردن : آخه آقا جون تو که چهل سال ا
کنم  داداشم رو   یکنه من دارم دق م یبود خانوم جونم داره دق م یچه کار  نیآخه ا ی زد

  یبزنحرفا   نی از ا یتون یآقا جون که نم  شیقبرستون . در دل گفتم : پ ی  نهیس ی فرستاد
خواهرش را  ی دستش را دراز کرد و شانه  ن ی؟ پرو  هیپشت سر غر غر کردنت واسه چ گهید

داره ؟ پژمان   یفائزه چه گناه  یدار کاریبه اون بدبخت چ  یآبج گهی نوازش کرد : بسه د
بوده قسمتش   نی قسمتش ا  دیحرف هارو بگ نی : آره هم دیبوده پروانه غر  نیقسمتش ا 

داد که خانوم جون در چهار چوب در ظاهر شد چشمش به   یبوده  داشت ادامه م نیا
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  نی. پرو  دی خور  یباال هوا سرده سرما م دی ای یمادر ؟ خب چرا نم ی پروانه  افتاد  : ِعه اومد
 تمامش کن .  یعنی ملتمسانه پروانه را نگاه کرد که 

که  ییها  نیاما تمام ا  یزار و هیباز هم اشک و گر   دیروز مراسم سالگرد از راه رس خالصه
بود   زیمن همه چ ی کردند؟ پژمان برا یحال مرا درک م ی لحظه ا یحت  ختندیر  یاشک م

  یمرگ عشق چه زجر  دندیفهم یکدام نم چیشوهر ، مادر، پدر و عشق عشق عشق  نه ،ه
زنده ها سوگ به   ی و مرگ برا رد ی م یرود اما م ینم نی بدارد درست است عشق با مرگ از 

خوش نشان   ی کدام رو چیهمراه دارد . فائزه هم آمده بود اما نه پروانه و نه خانوم جون ه
رفت  من   بهیغر همانیم  کیآمد و مثل   بهی غر  همانیم کی خدا مثل   ی دادند بنده  ینم

  دهم. مراسم که تمام شد خواهر ها و برادر یهم دمغ تر از آن بودم که بخواهم او را دلدار
ها عزم رفتن کردند آقاجون اصرار کرد بمانند اما زهره و زمانه قبول نکردند و شوهرانشان و  

کدام هم بچه   چی دانستم معذبند ه یدو قلو ها را . م نیکار را بهانه کردند و مه رج ی جواد وا
ام   یکه آن جا بودم تمام دلخوش یوزهم که تنها بود در آن چند ر  رج یبودند ا  اوردهیها را ن

رو به من   رج ی و حاال و قت رفتن بود  ا ستمی گر  یبر سر مزار پژمان م یبود که ساعت نیا
  ی! آقا جون و خانوم جون نگاه ایرو جمع کن ب لت ی برو وسا ی ای یگفت: غزل جان اگه م

گردونم .   یم بمون خودم برت  شتریچند روز ب  هیبه هم انداختند و آقا جون: بابا جان 
خواست   یکالفه بودم دلم م  می گرد یمونم با هم بر م ی: آقا جون ، اگه بمونه منم م نی پرو

خانوم جون   دی بگو یزی زودتر برگردم . گفتم : نه آقا جون برگردم بهتره . آقا جون خواست چ
نگذاشت و گفت: پس دخترم بذار مهراد بمونه . به ِمن ِمن افتادم: آخه آخه .... بدون  

بدون   کهی کوچ یلیشه که مهراد هنوز خ یزمانه به کمکم آمد آخه نممهراد سخته واسم. 
کرد خودمون   یزار هیآمد : تو بذار بمونه اگه گر یتونه . خانوم جون کوتاه نم  یمادرش نم

  ی: پسرم ، م دمی. مانده بودم چه کنم مهراد خودش را چسباند به من پرس مشی اری یم
تونم بمونم !  ی! نمین:  من کار دارم مامان!   م  یتو بمون اگه؟ مهراد:   یبمون ی خوا

داد   دیمونم . خانوم جون هر چه وعده وع یبه من چسباند : پس منم نم شتریخودش را ب
بعد که   یتو رو خدا سر یشد: باشه غزل ول دی مهراد اثر نکرد و خانوم جون نا ام ی رو

 بمون .   شتریب ی اومد
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 ر ها و برادرها شدم . از قفس همراه خواه ی من مثل مرغ رها شده ا و

چند ساعت زحمت   هی شهیم  دی جون ، ببخش نی بردم : مه نیروز بعد مهراد را نزد مه دو
رحمتن مگه   شونیزحمت کدومه ؟ ا دیمهراد را بغل کردو بوس نیمهراد گردن تو باشه ؟ مه

 ی کن رو یبرو داخل باز  ییگذاشت و گفت: زندا نیکرد . مهراد را زم ینه ؟ و مهراد ذوق م 
تاالر   یر یم  ی: دار دی پرس نیو رفت مه  د ی.  مهراد  مرا بوسامیب تاهست بخور  ینیر یش زیم

  ی: به نظرم اگه درست و حساب نیکنم . مه دایپ یکار درست و حساب  ه یتا   گهی؟ من: آره د 
ورج گنده  کار برام جور بشه اون ت  نی. من: دعا کن ا ی درست رو ادامه بد دی با ی خوا یم

  نیدارم . مه ازیکار ن نیفعال به پول ا یدم ول یم  هچشم درسمم ادام ارهیدماغ َدبه در ن
  گهی ، د نی. با تحکم گفتم : نه مه یری گ ی! تو خودت سخت م یازیتکان داد : چه ن یسر

لبخند زدم : تو   یمون یتو مثل دخترمون م ی: ول  ن یجواد باشم مه نی دِ  ر یدوست ندارم ز
 مستقل باشم .    دی با یول یلطف دار

مثل قبل بود انگار   زی نشسته بود همه چ زشی. تورج اخمو و عبوس پشت م دمی تاالر رس به
  کی شد و    یکه دفتر کار محسوب م یمتر ۹ بایتقر یمکان نگذشته بود . اتاق  نیزمان در ا

دانستم کارکنان تاالر   یفقط نم  ز، یعبوس پشت م  ی در وسط اتاق و تورج اخمو ریتحر  زیم
شده اند وارد شدم و سالم دادم . تورج بر خالف دفعات قبل از   ضعو  ای همان ها هستند 

  یجواد جان گفته بود که امروز م دی بلند شد و جواب سالمم را داد: سالم ، بفرمائ شیجا
  یکه با دست اشاره به صندل ی. با خودم زمزمه کردم : جواد؟ مگه خبر داره ؟ در حال دی ای
  دینشستم و گفتم : نه نه ببخش یصندل ی رو ن؟ی فرمود  یزیگفت: چ  نمیکرد تا بنش یم

  زشیمشغول بشم . تورج که پشت م نجایا  ستین  یراستش اومده بودم اگه براتون  مشکل
چند سال   یول  ستیکه ن یالب کرده بود  گفت: مشکلنشسته بود و دستانش را در هم ق

کم   هین یداشته باش  سانسیل د ی . االن با نیخون یدرس م  نی گفت دار ی جواد جان م شیپ
را به داخل  می جابه جا شدم پاها می ؟ در جا دیتاالر کار کن ی تو دی که بخوا ست ین یمنطق ریغ

دنبال کار  ی لیخ یبه نظر برسه ول یمنطق ریغ دی نگاه اول شا ی و گفتم : توهل دادم  یصندل
هم بود  ی ا گهید ی شه . کارها ینم دایکار پ یسادگ   نیبه ا اتیادب سانس ی ل ی گشتم برا

اش رو نداشتم حاال اگه شما با   هیمن روح یعنیخورد  یکه به درد من نم یگر ینشمثل م
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بدم و تا   لیه تحصکه ادام نه یقصدم ا  ن ینداشته باش ی مشکل  نجایدوباره کار کردن من ، ا
خورم  . تورج با   یکار به در بسته نم ی مطمئنم برا   گهی برم  اون وقت د شی مقطع دکترا پ

   ات؟یزد و گفت: دکترا؟ اونم ادب  ی پوزخند وردهدر هم گره خ  ی آن ابروها

فشردم و گفتم :    میپا ی را رو  فمیک  اوردمیخودم ن ی لحنش ناراحت شدم اما به رو از
افتاده   ادشی  یزیتاالر حساب کردم . تورج انگار چ نیا ی حقوق کار تو ی راستش من رو

  یم تی باشد دستش را در هوا  چرخاند و سرش را تکان داد و گفت : متاسفم ، بهتون تسل
انداختم و به گفتن   نییسرم را پا ن یرو از دست داد ونگم ؛ جواد جان گفتن که همسرت

  نجایتونم ا ی: مدمی شدم و پرس مانیحرفم پش ی اکتفا کردم و از گفتن ادامه ممنون   کی
کار  نجایکرد : بله بله حتما قبال هم که ا یم یباز یمشغول بشم ؟ تورج حاال با خودکار

و کارتون رو   دی بمون دیتون ی م  میامشب هم مراسم دار نی هم نییآشنا   طیبا شرا  نیکرد
. تشکر کردم و از اتاق   ستین ی گفتم : در مورد حقوق و قرار داد؟ تورج : مشکل د یشروع کن

افسانه خانم را  دمیکه رس یبه سالن اصل نمیخواست زودتر بچه ها را بب  ی خارج شدم دلم م
عوض شده بودند . افسانه خانوم تا   هیشناختم  بق یدونفر را م یکیبچه ها  هیاز بق دمید

  ای، ب  ایحال و احوال گفت: ب ی ا  قهیبعد از دق دیدر آغوشم کشتنگ  به سمتم آمد و دی مرا د
. امروز همه عهد   ی برات تنها شد رمیگفت: بم  مینشست ی زی. پشت م نمت یبب ن یبش نجایا

رفت   کهگفتم: بدجور، پژمان  یل یمیزدم  و با ب ی . تلخند ندازندیپژمان ب ادیکرده بودند مرا  
از   ستین  یکاریب ی اما از رو نباریگفتم که دوباره آمده ام کار کنم:  ا  شی رفت برا زیهمه چ

از  یفشرد کم  یخرج داره افسانه خانوم دستم را گرفت و به گرم ی زندگ  اجهیاحت ی رو
را باال   شی کجاست ؟ دو ِابرو یمی خانوم ابراه ی: راستدمی اش گفت  . پرس یخودش و زندگ 

   گهی ن جاش رو گرفتم . من: واقعا ؟  افسانه : آره دانداخت و با لبخند گفت: رفت ، حاال م
رو گذاشت کنار و تو   یری باالخره سخت گ یمیمن: خب مبارک باشه  افسانه : خانوم ابراه

گرفتم  من : مگه اون مجرد بود؟     عیمن ترف نکهیبله رو گفت و خالصه ا یسالگ ۳۸سن 
!  خب  ی بد   ینیری ش دی سانه : پس بامن : نه واال! اف  ؟ی ونستد یمگه نم گهی افسانه : آره د
من: آره ، گفت     ؟ی ، با آقا تورج حرف زد نمیبب ستای وا ؟یکن یشروع م ی، کارت رو از ک 

زد  ی تونم کارم رو شروع کنم افسانه خانوم لبخند یامشب م  نیگفت از هم  ستین یمشکل
دانم چرا به   یشه . نم یم عوضت  هیروح هیو گفت:خب ، خوب شد امشب مراسم عروس
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کرد   یکنار هم داغ دلم را تا زه م ی عروس و داماد  دنی ! دیفکر نکرده بودم عروس شی نجایا
  کی  نیکردم در  ا یتحمل م د ی شد کرد با یپژمان دو چندان اما چه م  ی ام را برا یو دلتنگ

 بودم . اوردهیرا از تن در ن اهمیلباس سراسر س یفته بودم حتنر  یجشن چی سال به ه

. گفت: جواد   م یآ  یم ر یتماس گرفتم و خبر دادم که کارم را شروع کرده ام و شب د نیمه با
  ادمی یز یکردم که چ یم ی. داشتم خداحافظ  امی  یم س یرو بفرستم دنبالت ؟  نه با سرو

 یکه م یمن: تو به جواد گفت   زمی: بپرس عز  نیسوال؟ مه هیقطع نکن  نی، مه نیآمد : مه
کرد اما   یبدونه بهتره اولش قبول نم  دمی : آره من گفتم چون دنی؟  مه  مکار کن نجایخوام ا

نگفت   یزیچ  گهیده د  یو احساس استقالل بهت آرامش م  یراحت تر ی نجوریگفتم ا یوقت
مونه؟  حق را   یم نجا یشبا ا یعض گفت چرا مهراد ب  یخودش نم  شیگفتم پ  یتازه اگه نم

گفت: خوبه با بچه ها سرگرمه  من:    دمی رسدادم و تشکر کردم حال مهراد را پ نیبه مه
 راحت   التی: نه خ نیمه   ره؟یگ یبهونه نم

                            **** 

گر  گذشت درس را هم دوباره شروع کردم  با خودم گفتم ا یسه ماه که از کار کردنم  م دو
مدرسه کار کنم و معلم شوم و به بچه ها درس   کی توانم در  یراحت م  رمیبگ  سانسیفوق ل

از هفته ها هفت روزش   ینبود هر چند بعض یشگی بود که هم  نیکار در تاالر ا یدهم . خوب
  زیچ ک یفقط    ن یب نیکه بود درس خواندن  را هم شروع کردم در ا یهم پر بود به هر سخت

  ختیر ی ازدواج بود که روانم را به هم م ی برا گاهیگاه و ب شنهاداتیداد آن هم پ یآزارم م
بودند و حاال سر   ختهیو الکشان را  آو  ختهیکه آردشان را ب ییمرد ها  ریپ ی مخصوصا برا

بنده    کیکنم  هیگر ایدانستم بخندم   ی مواقع نم نی اپرستار داشتند در  ک یبه   اجیاحت یریپ
قد که زنش تازه مرده بود من که  می قد و ن  ی هم آمده بود با چهار بچه  ییخدا ی 
بچه  ی شم اون هم برا  یپسرش پدر م ی گفت: من برا یاز قول او م رج ی اما ا دمشیند
شده   یعصبان  وادج  میبگو  ی زیمن چ نکهیقبل از ا    میکن یم یمن مادر با هم زندگ  ی ها

مطرح هم نکن . مگه غزل سرش درد  یموارد رو حت نیگفته بود خواهشا ا   رج یبود و به ا 
 کنه ؟   یم
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سخت شده بود اما با    یلیخ  طمیباالخره دانشگاه قبول شدم شرا هایگرفتار  نی ا ی همه  با
 اش سه سال است  یگفتم  سخت یخودم  م

  یکمک مال یخواست از کس  یهم دلم نم کردم اصال  یخواندم و هم کار م یدرس م هم
  یهم دلم نم  یبود و از طرف افته ی لیقبول کنم خوابم در شبانه روز به سه چهار ساعت تقل

 مهراد کم بگذارم . ی خواست برا

 یداد با خودم م یگذشت هنوز هم کمبود حضورش آزارم م یسال از رفتن پژمان م سه
 الشیآمدم فکرو خ یموضوع کنار م نی راحت تر با ا دی کاش آنقدر خوب نبود شا ی گفتم ا

آمد   یام نم یاریعادت به  ی دانم چرا معجزه  یکرد نم ی نم میرها ی لحظه ا شیزنگ صدا 
کردم که  ی توهمات آنقدر خودم را در کار و درس غرق م نیا اوردنیبه خاطر هجوم ن یگاه

 . م ی آ یدر م ی کردم دارم از پا یاحساس م

  متی نبود و من فرصت را غن یبود و در تاالر مراسم یروز سرد زمستان کی از ظهر  بعد
را   فونیکنم . زنگ خانه به صدا درآمد آ یبرسم و با مهراد باز  میشمردم تا به درس ها

باز   شی را برا ی باز کنم . در ورود ش یخواست در را برا یجواد بود که م ی برداشتم صدا
  میکرد یبچه ها بودم . جواد که داخل شد سالم و احوال پرس  و نیال مهکردم با چشم دنب

جون!  جواد دو طرف   ییبغل جواد : سالم دا دی نگرد . مهراد پر نیگفت: تنهام ، دنبال مه
پس   نجا؟ی وقت روز ا  ن ی: ا دمی ماهت گل پسر !  پرس ی و گفت: سالم به رو  دی لپش را بوس

و   دیاش کش یجوگندم ی موها انیم  یدست ودرو ........... نگذاشت حرفم تمام ش یینونوا
!    انی  یاز پسش بر م نمی دو تا شاگرد بب نیرو سپردم به ا ییبعد از ظهر نونوا  هیگفت: 

 ی . جواد رو ارمی ب یزی،چ ییچا  هیمن: برم    ؟یر یرفتم سمت آشپزخانه . جواد : کجا م
دو کلمه باهات حرف دارم . در دل گفتم : پس بگو    نیبش ا یب خواد، یمبل جابه جا شد : نم

  شهیگفت هم یبه من نم میرا مستق شیوقت حرف ها  چیجواد که ه  یچرا تنها اومده ول
  هی  دیخر ی امروز رفته برا  نیبپرسم  خودش گفت: مه یزی چ نکهیواسطه بود . بدون ا  نیمه
  ومدی یاگر هم خونه بود با من نم یخدا  ول ی بنده  هی ی  هیزیخرت و پرت واسه جه یسر
:   دیکش رونیشلوارش ب بیاز ج ینشستم جواد اسکناس شیشدم  رفتم و روبه رو  جکاو. کن

قرمزش را به دست گرفت و به سمت جواد   ونی ؟  مهراد کام  نمیبب نجا یا ا یب ییمهراد، دا
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  یاتاقت باز ی ر االنم برو توبخ یبعدا با مامانت برو خوراک ریبگ نویا ییدا ا یرفت . جواد: ب
گفت و اسکناس را   یکن من با مادرت حرف دارم . مهراد لبش به خنده باز شد : آخ جون

  یزی: چ دمی طاقت نداشتم پرس  گریو به اتاقش رفت و در را بست د دیگرفت و جواد را بوس 
حرفش   نطوریاومده ؟ جواد دستش را باال آورد : نه نه نگران نشو ! و ا  ش ی پ یشده؟ مشکل

  نیینمونه بود  سرم را پا  امرزه،یرو ب ژمانمقدمه : خدا پ یپرده و ب یرا شروع کرد ب
شده ؟    یطور یشده ؟ کس  یاش شدم : داداش ، چ رهی انداختم و دو باره باال آوردم و خ

پرده   یم . سرم را به چپ و راست تکان دادم و جواد بجواد: نه خواهر من بذار حرفم رو بزن
اون   ی نه روز  کار تو یر؟ نه شب دا  ی واسه خودت درست کرد یچه زندگ  نیادامه داد : ا

کار  یشبانه روز دار ست؟یحواسم ن یکن یبه مهراد  فکر م یدگ ی تاالر،  درسو دانشگاه ، رس
  ییاگه پا  یول یستی خودت با  ی اپ ی و رو یخواد مستقل باش یدونم دلت م ی؟ م یکن یم

  ی ای یمروز به خودت  هی!  یستی ؛ تو که تراکتور ن یکن  هیبهش تک یبمونه که بتون  یبرات باق
بدهد ادامه داد: پول که   ی. دلخور شدم حتما دوباره آمده تا خرج ی از پا در اومد گهیکه د

دادم  پس   یرو  هم که برات انجام م ییداهایبه گوشم رسونده خر نی مه یکن یقبول نم
  ی هم فشار دادم و گفتم : داداش اگه اومد ی رو  ی!چشمانم را از زور ناراحت ی فرستاد یم

مونه دو   ینم  ینجوریکه ا شهی تونم ؛ بعدم هم یکه نم  یبدون دی کنم با قبولکه ازت کمک 
 یم یوم شه ؟ چوسط حرفم : درست تم  دیکه درسم تموم بشه ........... پر گهی سه سال د
  یدونم که تو تازگ  ی! بعدشم، من م یکار بش ی در به در و آواره  دی دوباره با  نکهیشه ؟ جز ا 

اش شدم : پس   رهی. خومدمیکمک ن ی واسه  ی بدون  دیبا  ؛پسی شد ی ها چقدر خودرا
وقت   چیپا نهاده بود جواد ه  ر یمهم بود که اصولش را ز  نقدریداشت  که ا یچه کار یعنی

  نباریمجبورت نکردم اما ا یوقت به کار چی غزل ، من ه نیزد : بب یبا من حرف نم می مستق
گرد شده بود . دو باره   مچشمان  گر یباال سرت  د  ستمی میبا چماق وا  یاگر مخالفت کن

  دیبا  یجوون ی رفته تو زنده ا گهی اون د یول امرزه یحرفش را تکرار کرد: خدا پژمان و ب
بود!  به شدت    نیا هی: پس قض دمیخواد ! مثل فنر از جا پر  یمهراد پدر م  یکن یزندگ 

وقت جرات نکرده بودم در مقابل جواد خواسته ام را به  زبان   چیشده بودم ه یعصبان
  یبود که دلم نم  زایچ نیداداش ، من به خاطر هم نیکرد : بب یفرق م  نباریاما ا اورمیب

خواست خرجم گردنتون باشه من.............  جواد دو دستش را دو طرف مبل گذاشته بود : 



 در کنار تو

 
364 

 

انداختم . جواد:  نیی! نشستم و سرم را پانیبش  میزن ی حرف م مینشو دار یغزل عصبان
نگذاشت: االن من   م یبگو  یز ی آمدم چ  ؟یکش یغزل خجالت نم  ینز  یم هیچه حرف نیا

پسر بچه !    هیزن تنها با   هیخرجه؟  تو  دنیمگه فقط به کش دم ؟ اصال   یدارم خرجت رو م
 تنهاست .  رجمی من: خب ا

فرق   رج ی من با ا طی . من: شرا  ده ی د ییاونم خوابا  ی نخور زمانه برا رجوی ا ی : تو غصه جواد
  نیفرق داره . اصال  اگه ا رج ی تو با ا ط یگم که شرا  یم  نویداره . جواد: بله ، منم دارم هم

خوبه   طشیفرق داره شرا نیا یکردم ول یبود من خودم ردش م هیخواستگارت هم مثل بق
گفتم که   نیجواد : اتفاقا اول به مه  ومد؟ین نی: جانم؟  من:چرا مهجواد . من: داداش؟  

زدو   ی من رو معاف کن . جواد پوزخند نباریو با هات حرف بزنه قبول نکرد و گفت ا ادیب
تمومه!  جواد : نه خواهر   گهیشناسدت  من: پس د  یخدا حق داشته م  ی ادامه داد : بنده 

دونم تو هنوز   یمن هنوز پژمانو...........  جواد: م یمن خوب فکر هات رو بکن . من: ول
نبود که  ینجوریاگه ا یخور یهنوز غصه اش رو م   ،یادشیهنوز به   یپژمان رو دوست دار

زنده ها   ی ایدن ی اون مرده ، تموم شد  تو تو یکردم؛ ول  یات شک م یبه عواطف انسان
  ادیبا  یتون   یم یاصال تا ک  ؟ینجوو یتا ک  یکن یآدما. فکر م   نی، با ا  یکن یم یزندگ  یدار

خودش   ی ره سر زندگ  یشه و م  ی؟  مهراد هم بزرگ م یکن یزندگ  گهینفر د  هی ی و خاطره 
توجه به من جا به جا  یو ................ با حرص گفتم داداش! جواد ب ی مون یاونوقت تو م

. به حرفش   انگارجواد انگار نه  را برگرداندم   می ؟ رو  هیک  یبدون ی خوا یشد : خب ، نم
در هم بود زنش و تنها دخترش رو   می ! هنوز اخم ها شی شناس ی م ستین بهیادامه داد : غر

.   امدیمشخصات به خاطرم ن نی با ا یفکر کردم کس تصادف از دست داده . هر چه ی تو
البته از سنش   هیکم تپله موهاشم مثل من جو گندم هیداره  یجواد ادامه داد: قد متوسط

 یلیجواب دادم : نه  .  جواد خ ضی ؟ با غ هیک   یحدس بزن یزنه . تونست یمجوون تر 
گم :  تورج !  دهانم خشک شد  تورج ، همان   ینداره، خودم م بیخونسرد گفت: باشه ، ع

قبل از    ؟ی جواد:  حاال شناخت   سم؟یمرد بد اخالق عبوس در تاالر ؟ همان به اصطالح رئ
سالت بود اما اون موقع که  ۱۵ ا ی ۱۴که تو  هیمال وقت هیادامه داد: قض می بگو  یزیچ نکهیا

هم بهت نگفتم چون سنت  وقت   چیکرد قبول نکردم  ه یتورج تو رو از من خواستگار
از تو زده   یحرف گه یهمون سال ها تورج ازدواج کرد و د یرفت یکم بودو مدرسه م یلیخ
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کردم تورج زن و بچه اش رو از دست داده باشه !   یگفتم : اصال فکر نم اریاخت ینشد . ب
و  سر دادم : نه داداش ، فکرش ر یعصب ی شه . خنده ا یم یسال   ۱۲، ۱۰جواد: آره ، حدود  

. جواد: اون بر خالف ظاهرش مرد خوب و اهل  می ای  یهم نکن من و اون با هم کنار نم
زهره   وداشته . فکر هات رو بکن فردا هم زمانه    یفقط روزگار باهاش سر ناسازگار هیزندگ 

کار در آن تاالر را بزنم .   دیق  دیباشم . با گریکار د کی به فکر  دی با دمی. در دل نال نجا یا انیم
  یشناسمش.  غزل ، من نم  ی، از دوران مدرسه م  هیجواد : تورج مرد خوب و سر به راه

  دهفقط برازن  ییاز اون گذشته ، تنها یش  یآب م ی بار زندگ  ر یز یتو ذره ذره دار نمیتونم بب
اشاره   . با دستش به من یرها بش  االتیفکرو خ  ن یتو هم از ا ینجوریا  دی خداست شا ی 

؟ اصال از خواسته    ی دید یستی ، تو تا حاال از تورج رفتار بد و ناشا نمیکرد و ادامه داد: بب
!  اشهیحجب و ح ی نشونه   نی زده ؟ زمزمه کردم : نه . جواد : خب ، هم ی اش با تو حرف

 !  ایکردم : حجب و ح تکرارزدم و  ی پوزخند

حرف زدند هرچه من   زی کری جواد ، زهره و زمانه آمدند و  ی آن روز هم طبق گفته  ی فردا
خوشت   دی باهات حرف بزنه شا ادیزدند : حاال بذار ب یگفتم  آن ها حرف خودشان را م یم

. زمانه  اد ی یخوشم نم ی مرد چی از ه گهی من بعد از پژمان د  ادی یاومد . من: خوشم نم
  طی ؟ شرا اد ی یکنن از هم خوششون م یمکه ازدواج  یینا یا ی همه  گهبابا م  ی کالفه شد : ا
 ی خوا یم ینگاه به خودت بنداز تا کِ  هی ادیبعدا عالقه هم به وجود م  ادیکه به هم ب

  طانیاز خر ش حهیباالخره را نکهیرا به من داد ا ی؟ بعد زهره خبر خوش یکن یزندگ  ینجوریا
: هومن ؟ زهره : نه ، هومن که همون موقع  دمیپرسبه ازدواج گرفت .   می شد و تصم ادهیپ

  حهیرا  یازش بزرگ تره ول یسال ۹،   ۸ هیاستادشه پسر خوب نی پرونده اش بسته شد ا
.   بایخانم دکتر موقر و البته ز ک ی تخصص چشم بود   ی حاال دانشجو حه یدوسش داره . را

؟    یتو چ یفم : ولحر وسط   دیزمانه پر من ........ یگفتم : ان شاا... که خوشبخت باشن ول 
خدا پژمان رو   زمی دونم عز یبار ازدواج کردم . زهره : م  هیبار با تحکم گفتم : من   نی ها؟ ا

  یبفهم لگد به بخت خودت نزن. تورج  م نویا ستیرفته   ن گهی.......... اون د یول امرزهیب
حرف   شناسد ت دوست داره  خودشه و خودش تازه بچه ات رو هم که قبول کرده . آن ها

 زدند و من حرف خودم را .  یخودشان را م
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حجم درس و  مواظبت   نیبودم  با ا یم دی به فکر کار جد دی رفتم با یبه تاالر هم نم  گرید
و پسغام   غام یپ نیکالفه شده بودم . ده روز بعد از ا  یحساب یفشار زندگ   یاز مهراد و از طرف

  ابانیآمدم آن سمت خ رون یکالسم از در دانشگاه که ب نی روز پس از تمام شدن آخر کی ها 
 بود   ستادهیداده و ا هیتک نشیکه به ماش دمی تورج را د

ردم : شانه ام جا به جا ک  ی را رو فمیدست تکان داد و به سمتم آمد: سالم  . ک  دیکه د مرا
گفته   یکنم  تورج : ول یتاالر ؟  من: وقت نم ی اینم  گهیتورج : چرا د  نجا؟یسالم . شما؟ ا

من سو   ازینگاهش کردم: و شما هم خوب از ن  ی !  به تند یدار اجی به پولش احت ی بود
  نیرا باال آورد و گفت : بب گرشیبود و دست د بشیدستش در ج کی !    نیاستفاده کرد 

  یزندگ  م یتون یگفتم : تو نه ،  شما   تورج : باشه ، شما . من و شما م من و تو  با تحکم
من تموم شده  تورج   ی برا یمحترم بعد از پژمان زندگ  ی آقا  نی. من: بب م یرو از نو شروع کن

  ی ومدی  یبه سر در دانشگاه کرد ( شما نم ی : ِد  تموم نشده  اگه تموم شده بود )اشاره ا
کنن پس  حاال که  ی. زنده ها مجبورن زندگ  یکار کن ی ومدی  ی، نم  یدوباره درس بخون

! به مهراد فکر کن اون پدر   میبذار الاقل به کام خودمون تلخش نکن  میکن یزندگ  می مجبور
هم جنس    یکیداره به  اجیاحت پدرشه به  ی شه جوون م  یبزرگ م گهیخواد  چند روز د یم

گرما    می که به زندگ  یموجود کوچک دوست داشتن نیردم به ا خودش.  به مهراد فکر ک 
  هی میتونیمهراد تنها بمونه ما م فهیادامه داد : ح دی بود تورج سکوتم را که د  دهیبخش

چرا نرم شده    ن یی. سرم را انداختم پا  می رو بگذرون یخوب ی و روزها می بد  ل یخانواده تشک
مورد داد سخن  سر داده بودند و در من   نیو جواد در ا  رج یهمه زهره و زمانه ا  نیبودم ؟ ا 

فکر کنم  . تورج: باشه باشه هر    دیانداختم : با  نیینداشت و حاال اما........ سرم را پا یاثر
من:    ا؟زودتر برم خونه مهراد تنهاست . تورج : تنه دی فکر کن. من: االنم با  ی خوا یچقدر م

تنها    گهیو تورج گفت : ان شاا... بعد از ازدواجمون د  دمیکش یعادت داره و آهآره بچه ام 
حاضر به   یط یشرا   چیرو گرفتم تحت ه می مونه . چپ چپ نگاهش کردم اما من تصم ینم

 یادامه م یخوام .............. حرفم را قطع کرد : بله بله تا دکتر یو م ستم ی ن لیترک تحص
اشاره کرد: اجازه بده من برسونمت .   نشی. دستپاچه به ماش : فعال خدا حافظ فتم. گ ی د
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عقب  ی. پشت فرمان نشست من هم صندل میحرکت کرد نینگفتم به طرف ماش یزیچ
. تورج در کل  م یاما منصرف شد تا خانه هر دو ساکت بود دی بگو یزینشستم . خواست چ 

نبود تازه ،   زیسوال برانگ می سکوتش برا  نی ابود ؛ عبوس و در خودش. بنابر   یآدم ساکت
در خانه  ی نمود . جلو یهم م بی عج می دانشگاه بر زبان آورده بود برا ی که جلو  ییحرف ها 

ممنون اکتفا کردم . تورج همانطور که به رو به رو   ک ی شدم و به گفتن   ادهیام نگه داشت پ
کردم با دستش فرمان   اهشنگ یروز بسه ؟ سوال  ۴:  دیم پرسکرد در جواب تشکر ینگاه م

؟ سرم را تکان دادم  .ادامه  هیفکر کردن کاف  ی روز برا ۴را گرفت : منظورم فکر کردنه  نیماش
روز   ۴من  یجلو در دانشگاه . زمزمه کردم : ول ام ی یم  نمتیب یم گهی روز د ۴داد: پس 

گذاشت و    ازگ  ی را رو شیو به جواد بگو . پاکردو گفت : جوابت ر  یکالس ندارم. فکر گهید
مهراد با سرو    دمیسه طبقه  رس یرا در قفل چرخاندم و داخل شدم و بعد از ط دی رفت . کل

 یشانیام را به پ یشانیپ دمشی صدا به استقبالم آمد و بوسه بارانم کرد بغلش کردم و بوس
)همانطور   یکوچکش چسباندم : حوصله ات سر رفت؟  خودش را لوس کرد و گفت: آره ول

  ی و برا  دمی کرد ( کارتون د ک ی و ک  ری و ش  ونی زیبه تلو  ی بود با دست اشاره ا مکه در بغل
. به خودم چسباندمش  :   ختمی رو رو فرش نر  ریمامان ، ش نیخوردم . بب کیو ک  ریخودم ش

 ی. خب ، مرِد کوچولو شام چ نیو بعد گذاشتمش زم ی رد شدم گهیپسر گلم ، د ن یآفر
  نی ری: چشم ، ش دمشی . بوس مهیق مهی و گفت: ق دی رپ  نیی؟ مهراد باال و پا   یدوست دار

 ی برا دی بود شا دهیانداختم بزرگ شده بود و قد کش شی به سر تا پا یمن . نگاه ی ادا
 یبه راحت  گری شده بود و د نی بغلش کردم کمرم رگ به رگ شد سنگ  یبود که وقت نیهم
  ترایاش شده بودم با خودم فکر  کردم چقدر خوب شد که م ره یتوانستم بلندش کنم خ ینم

 او را نخواست. 

 کنند؟   ی چه م ند؟ یاالن کجا یعنی  ترایم    ترایم

من بود . با رفتن پژمان   ی  بود که مهراد االن چراغ خانه نیمهم ا  رونی آمدم ب ترایفکر م از
  یم رابیما را س  ی رحم شد . پژمان که بود با محبتش هر دو یب مانی هر دو   ی برا یزندگ 

مهراد از حضور    یشد از طرف ی نسبت به مهرادم شترمی کرد و مهرش به من باعث محبت ب
 من بهره مند بود اما حاال چه.............  ی ساعته  ۲۴
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  مانیتوانست برا ینم دی شده بود  تورج شا کسانی مان گفت شب و روز  یدرست م جواد
به   یداشت مهراد هم از داشتن نعمت یدوشمان بر م ی از رو یمثل پژمان باشد اما الاقل بار

  دیبود نبا   دهیبخش ینیریام را ش یکه زندگ   ینیماند.  مهراد کودک نازن یاسم پدر محروم نم 
گفت تورج آدم   یکردم جواد راست م یاز داشتن خانواده محروم م  ااو ر یبا خود خواه

: چرا   دم یبه سرش کش یدست ؟ی پز ینم مهی: مامان ق دی نبود . مهراد به سمتم دو ی بد
لپه داخل  یلپه هاشو تو پاک کن . مقدار ایرم سراغش اصال ب یکن االن م یپسرم برو باز

مهراد .  ی شدم و محو تماشا  ازیپ ندگذاشتم و مشغول خورد کر شی و جلو ختمیر ینیس
درشت و قهوه   ی اش چشم ها یفر و پوست گند م  ییخرما  ی بود موها  ترای م هیچقدر شب

نه   دهینه به تو کش هیک  هیشب ستی بچه معلوم ن نی گفت ا یم شهیپروانه افتادم هم ادی  ی ا
 به پژمان 

با مهراد   یو کم  می شب شاممان حاضر بود طبق معمول شام دو نفره مان را خورد ۸  ساعت
شدم طفلک مهراد عادت کرده بود  و اعتراض   م یکردم و مشغول خواندن درس ها  یباز
که با تورج   ییدوباره به  برخوردها  دمیکنارش دراز کش د یمهراد خواب  یکرد شب وقت ینم

  دی کرده باشد . با خودم گفتم شا ری فکرم را درگ  نقدریا  شد  که یداشتم فکر کردم باورم نم
پژمان هم در   می اگر ما به آرامش برس دیحق با تورج باشد شا  دی حق با خانواده ام باشد شا

 آرامش باشد .  

  یم تیبرا یبارها از محسنات و مضرات مطلب گرانی د ای یدان یرا خودت  م یحرف یگاه
گذارد که    یرا م یدر تو همان اثر  گرید یان حرف از کسدر تو ندارد  اما هم ی و اثر ندیگو

کالم    ری تاث دیدانم شا  ی. نم ی کرد یبه آن نم یی اما تا به حال اعتنا یدانست یخودت م
 کالم آن فرد در تو و جود داشته باشد  ی اه  رندهیگ  دی باشد شا

 ی از رو نباریسوزان و التهاب آور  و ا  یقبل با عشق یسپردم سر ریرا به دست تقد  خود
با پژمان درد   یبا جواد صحبت کنم کل مم یخواستم از تصم یکه م ی. شب یشیمصلحت اند

 معذرت خواستم .  ختمیدل کردم اشک ر 
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روز   کی را واسطه قرار دادم  نیبگذارم و مه انیهم نتوانستم موضوع را با جواد در م  باز
با تعجب به دهانم چشم   نیو موافقتم را اعالم کردم  مه  صبح با مهراد به خانه شان رفتم 

،   نمی: بب دی . پرسیداشت نه اضطراب یجانیکه هنگام حرف زدن نه ه یدوخته بود دهان
گفته؟ مجبورت کرده ؟ من :   ی زیجواد چ  نم،ی: بب  نیمن: آره  مه ؟ ی خوب فکر ها تو کرد 

گفت سفت و   ی؟ جواد م  ی: پس چ نی: زهره ؟ زمانه؟    من: نه  نه   مه نینه.  مه
  نیگفتم و با ا شی دانشگاه برا ی . از مالقاتم با تورج  جلو ی ستادیحرفت وا  ی سخت پا

  نیدادم قرار شد اگر نظرم مثبت بود به جواد بگم  مه انیجمله شرح اتفاق آن روز را پا
هم  گفته    هیرو که تورج بهت گفته بق ییحرف ها ن ی ا ی و گفت: همه   د یرا شن می حرف ها 

  ی دادم و خم شدم  با خنده  هیدو زانو تک ی آرنج دو دستم را رو  هو؟ یشد   یبودن . چ
  ی  رندهیگ  وتورج در من فعال شده بود  ی حرف ها ی  رندهیگ  دیدونم شا  یگفتم نم یتلخ

شدم    یپژمان راض الیبه خاطر فرار از فکر و خ دمی شا نیدونم مه ی نه  . نم هیحرف بق
  یدونم ول ی؟ گفتم : خودمم نم  هیمنظورت چ دیمتوجه حرفم نشد و با تعجب پرس  نیمه

 یدم اما م یکنه جوابشو م یکنم صدام م یفکر م  یپژمان گاه الی شب و روزم شده خ
ه خونه رو  ر یم ادمیشم   یم  داری دم صبح که از خواب ب یم ابدارم به خودم جو نمیب

  ستی پژمان ن گهیکه د فتهیم ادمیخوام برم براش صبحانه درست کنم   یعوض کردم م
   دیخسته شدم شا  گهید نیکنه مه یم وونمیکارهاش محبتاش حرکاتش سکناتش  داره د

  ی اگه خانواده  یکن ینم فکر می: ببنیسراغم . مه  ادین گهید اال یفکر و خ ن یا ادیتورج که ب
نشون بدن ؟ شانه ام را باال انداختم   ی چه عکس العمل یازدواج کن ی خوا یپژمان بفهمن م

گفتم .  سال   یرفتن و اگرنه اول به اون م نجایاز ا  نایا نی که پرو فی: ح نیدونم . مه ی: نم
  ریبهانه گ جونبه بابل رفتند بعد از پژمان خانوم  شهیهم ی و شوهرش برا  نیپرو  شیپ

تالش کرد مهراد را هم   یلیخواست حداقل دخترانش کنارش باشند خ ی م شده بود و دلش
  دی بود با  نی شد به هر حال حق با مه یم اه یدلم س  ی نزد خودش ببرد اما بدون مهراد خانه 

قبول   یجان  از قول من به جواد بگو به شرط  نی گذاشتم فقط مه یم   انیآن ها را در جر 
  هی  مونی عروس نکهیباشه و البته کار گردنم و ا  با درس خوندنم مشکل نداشته هکنم  ک  یم

 .       شتریساده باشه نه ب  یعقد محضر

                                **** 
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البته به در خو  یبه خانه ام آمدند به عنوان خواستگار  نیروز بعد جواد و تورج و مه دو
و جواد به تورج گفتم و در  نیرا در حضور مه می. حرف ها  ینیر یاست من بدون گل و ش

. جواد با تحکم گفت: غزل!    نی زن عاشق رو نداشته باش هیآخر اضافه کردم : از من انتظار 
 با تعجب به هم نگاه کردند نیتورج : بله متوجه ام . جواد و مه

.  قرار و مدار  مرد انگار بلد بود چگونه دلم را نرم کند  نی نشاند ا شیپا ی مهراد را رو تورج 
 بعد گذاشته شد   ی هفته  ی محضر برا

  یصحبت کنم با خانه اش تماس گرفتم : سالم آبج نی گرفتم با پرو می آن روز تصم ی فردا
_ ممنون شما   ؟ یماهت غزل خانوم  _ مهراد چطوره ؟ خودت خوب ی _ سالم به رو  نی پرو
  امدین ییصدا   گریم . دکن یزنگ زدم بگم من دارم ازدواج م   ی، شکر _ آبج  ی _ ا د؟یخوب

ام گرفت   هی گر   میقرار محضر دار  گهید ی دادم : هفته  دامهانگار نفس اش حبس شده بود ا
  ستاده ی کرد و من در اتاق گوش ا یم یخواستگار نیمرا از مه نی افتادم که پرو یروز ادی

  شهیو بعد ادامه دادم : فکچرو ذهنم هم دمیگنج  یدر پوست خود نم  یبودم و از خوشحال
خط به گوشم   ی از آن سو ی خفه ا ی امجبورم . صد یمونه اما آبج یم  زیپژمان لبر  ادیاز 
که مبارکت   نهینگذاشت و ادامه داد : منظورم ، منظورم   ا می بگو یزی: چرا ؟ آمدم چ دیرس

زدم ازت اجازه   جواده راستش زنگ  ی ساله  ن یهست؟ _ دوست چند  یباشه حاال آدم خوب
  نا یجون ا م خانو ی شه برم خونه  یاونجا روم نم امی ب یدو سه روز ستی ن یاگه مشکل رمیبگ
  ایزد . _ آره آره حتما ب یم یلیاشک گونه ام را س  یبرم سر خاک پژمان . داغ  امیخوام ب یم

مورد با   ن یشه خودت در ا ی شه ، م یخودته ._ م ی خونه  ؟ی ریگ یم   یچ ی اجازه واسه 
  ی؟ _ آره حتما . هر دو با بغض در گلو از هم خدا حافظ  یخانوم جون و آقا جون حرف بزن

 .   میکرد

 سفر   ی بود و فرصت مناسب برا التیروز آخر هفته تعط سه

مدت سر خاک پژمان بروم و فقط   نی فرصت نکرده بودم در ا یسرم شلوغ بود که حت آنقدر
هم مهراد را با خود   یآمدند که البته  چند بار یمهراد م دنی د ی خانوم جون و آقا جون برا

 یکه مهراد را با خودشان به شمال م یبردند و بعد از دو سه هفته برش گرداندند زمان
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. مهراد هم با او   ردیباشد و بهانه نگ شی آوروند تا همباز  یهم م ار  اوشیبردند دختر س
و   کیبرد و خانوم جون انواع ک   یران مبرد رستو یشد آقا جون آن ها را پارک م  ی سرگرم م

را فراموش   یری دو کودک پ نی مرد و زن مسن با وجود ا نی پخت ا یم  شانیرا برا ینیریش
  ی شدم و حاال هم دلم م یسوخت اما خودم هم دلتنگ مهراد م یم شانیکردند دلم برا یم

ترس داشتم که  یام بروم و از طرف یفرد زندگ  نی تر  یخواست بر سر مزار دوست داشتن
 دوباره بخواهند مهراد را نزد خودشان نگه دارند . 

با   یکنم زندگ  یم کارینابهنگامم افتادم و با خودم گفتم : من دارم چ م ی تصم ادیبه   دوباره
به خودم انداختم    یبود؟ دوباره دلم آشوب شد اما نگاه یشدن ایاز پژمان آ  ر یغ یگریمرد د
وقت در آن تاالر کار کنم و سر   ری مجبور نبودم تا د  گری موافقت کرده بودم د که نی؛ هم

که روزگار در حقت روا داشته    یبه خاطر ظلم یعنی بعد به خودم گفتم :  بزنمکالس چرت 
آمد   یچه بود؟ قطعا تورج را دوست نداشتم از او بدم هم نم ی پس برا  ؟یکن یازدواج م

  ستی دانستم که مرد یکردم فقط م یبا خودم تعارف که نداشتم من اصال به او فکر هم نم
توانست پدر   یجواد که م دییاست و مورد تا  موجهعبوس که با خودش هم قهر است اما 

من خودخواه شده بودم ؟ نه   ایگرداند آ باز  مان یرا به زندگ  ش یمهراد باشد و آسا  ی برا یخوب
فقط    رفتمی کرده بودم او خودش خواست جلو آمد و من هم پذ  ی، مگر من از او خواستگار

بودم .  ریو با خودم درگ  دمخور یافکار غوطه م نی! تا صبح روز سه شنبه در هم نیهم
حت ترم و فقط  جواد اصرار داشت خودش مرا برساند اما قبول نکردم و گفتم با اتوبوس را

  نی سرزم ی بستم و همراه مهراد به سو  یام کند ساک کوچک یهمراه نالیقبول کردم تا ترم
  کی. نزد مرفت  یدر بابل م نی بار بود که به منزل پرو  نیاول ی . برا میسبز پژمان حرکت کرد

انداختم .   یدر آوردم و به آدرس نگاه بمیکاغذ را از ج می مقصد اتوبوس که شد نی آخر
  یدربست گرفتم با مهراد صندل یتاکس کی  می شد  ادهیکردم و پ دارشی خواب بود ب مهراد

  میساک کوچک را هم کنارم گذاشتم آدرس را به راننده دادم و حرکت کرد می عقب نشست
دانم  یشدم نم ی نم نیرفتم و اصال مزاحم پرو  یتوانستم فقط بر سر مزار پژمان م یاگر م

بزرگ   ی با در وازه  ی خانه ا مید یرس ن یپرو ی بعد به خانه  ی ساعت دمیکش  یچرا خجالت م
خونه رو عوض کردن؟   نای: مامان ، آقاجون ادی بود پرس بهیغر  شی رنگ مهراد که خانه برا یآب

دادم زمزمه وار گفتم : نه مامان   یم قیآدرس تطب  اخلهمانطور که پالک خانه را با پالک د
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  نی پرو ی رق کرده . مطمئن شدم که خانه : پس چرا محله شون ف دی جان دو باره پرس
را پرداخت کردم و رفت . رو   یتاکس  ه یگذاشتم کرا  بمیجاست کاغذ را تا زدم و در ج نیهم

  نیرا بر زم شیپا  کی لجوجانه!  مهراد  زمیعز نه یعمه پرو  ی خونه  نجا یبه مهراد گفتم: ا
عمه دلش  ا یخوام دستش را گرفتم : باشه چشم ، حاال ب یمن خانوم جونو م  ی: ول دیکوب

 برمت   یبرات تنگ شده سر فرصت اونجا هم م

انگار منتظرمان بود مثل ِجت   نیمهراد  در هم رفته بود پرو  ی در را فشردم . اخم ها زنگ
و بعد    میکرد یو سالم و احوالپرس دی خودش را به در رساندو آن را باز کرد مرا در آغوش کش

؟   یبد اخالق نقدری؟ چرا ا  ی د  یبوس به عمه نم هی د را بغل گرفت : سالم پسر اخمو ، مهرا
:  نیخانوم جون ! پرو ی خونه  میر یکردم م یو گفت: من فکر م  دی ن را بوسیمهراد پرو 

: باشه ، اگه قول   نیکرد : اوهوم . پرو  نیی دلت براش تنگ شده ؟ مهراد سرش را باال و پا
 ی پنبه ا ی بود و با ابرها یاونجا . آسمان آب میر ی عد از ناهار مب یخوش اخالق باش ی بد
به   یخانوم جون ول اط یح یبزرگ بود اما نه به بزرگ   نیوپر ی خانه  اط یشده بود ح نتیز

  ینسبتا بزرگ  وانیکرد . خانه ا ی بود و روح را آرام م اه یها پر از گل و گ ی شمال ی رسم خانه 
همانطور که   نی پرو  ؟ی هست یخوبه ؟ راض  نجایبود .گفتم: ا بایداشت که پر از گل و گلدان ز

که   نیهم یول   رهی گ یتابستونش جونمو م ی واکرد گفت: آب و ه یام م یبه داخل همراه
 ارزه .   یم زیکنار خانوم جونم به همه چ

به   یحالت شوخ منیمخمل قرمز ش بنش ی مبل ها ی کرد رو یکه تعارفم م نطوریهم بعد
هم خانو م جون خوشحاله هم فائزه   نجایاومدم ا  ی، از وقت  گهی خود گرفت و گفت: مهمم د

فائزه با خانوم جون و پروانه ارتباط گرفته؟ رو   دمی . به ِقر سرو گردنش خنده ام گرفت پرس
البته اون   شیرا به طرفم گرفت : با خانوم جون کم و ب کالتنشست و ظرف ش م یبه رو
 یبا پروانه اصال .ول یول ادینداره خانوم جون نتو نسته باهاش کنار ب ی خدا مشکل ی بنده 

اون  ایدو روز   یکی ی خوبه هفته ا یلیخب از تو چه پنهون من و اون رابطه مون خ
را باز کردم : اونم خوبه   یشکالت  وستچه خبر؟  پ  ن یاز مه یمن اونجا . راست ا ی نجاستیا

را بلند تر کرد تا بشنوم : دلم براش تنگ   شی سالم رسوند  . رفت به سمت آشپزخانه صدا
  ؟ی : به خانوم جون و آقا جون گفت دمی برگشت . نگران پرس ی چا ینیبعد با س  یشده . کم
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ون روز رفتم  هم ، ی : اون روز که تو زنگ زد ف یانداخت و شروع کرد به تعر نییسرش را پا 
برات پژمان بعد   رمی و گفت : بم  هیگر ری گفتم  . خانوم جون زد ز متیخونشون از تصم

نداره اما آقا جون نذاشت ادامه بده و گفت: زن   یحق ن یشد و گفت: نه ، غزل همچ یعصب
  یول  امرزهی تنها باشه ؟ خدا پسرمون رو ب  دیبا ی! غزل جوونه تا ک  ؟یزن  یم هیچه حرف ن ی، ا
ذارم مهراد  یخواد . خانوم جون گفت: اگه ازدواج کنه نم یهنوز زنده ست مهراد پدر م ل غز

باال   ی شانه ا  نیگفت؟ پرو  ی: آقاجون چ دمیبمونه . نگران پرس  شمیپ دی رو ببره اون با
.  ادی  یدهنت در م حرف از نی باشه که ا یبار  نیبهش تشر زد : آخر  یچیانداخت : ه

  می سر بر  هیو   می شه ناهار فسنجون گذاشتم بخور  یسرد م خورتعارف کرد : ب ی چا نی پرو
: به خدا   دمیبا اخم نگاهم کرد . نال نیپرو  م؟ی شه نر یانداختم : نم ن ییاونجا . سرم را پا 

  یگرفت میتصم  تی و واسه زندگ  ی:  خجالت نداره که عاقل و بالغ نی کشم  .پرو یخجالت م
 خودش را حفظ کرده بود .   شهیهمغوغاست اما مثل  نی دانستم در دل پرو ی! م

بود روشن کرد و با هم   دهیخر  یکوچک قرمز رنگش را که به تازگ  نیماش نیاز ناهار پرو  بعد
انگار آنجا  دی پر یم نییاال و پاب یو مهراد از خوشحال می خانوم جون شد ی خانه  یراه
! دنده را عوض   یکردم: مبارک باشه آبج نیگذشت . اشاره به ماش یبه او خوش م  یلیخ

در طول روز دو سه   ادی یم شی پ یدستمه گاه ی راحت شدم عصا یکرد و گفت: ممنون ول
بعد   هق یافتادم . ده دق یگردم  اگر نبود از پا م یخانوم جون و بر م  ی رم خونه  یبار م
  یو آخ جون م دی مال یرا به هم م شی. مهراد دست ها  می خانوم جون بود ی خانه  ی جلو

 گفت.  

 ی ها مهی گفت و در را باز کرد و بعد خودش را به ن ی ا هیزنگ در را فشرد آقا جون ک  نی پرو
 ی . گفتم: سالم آقا جون ! آقا جون : سالم به رو  م یرساند و آنجا هم را مالقات کرد  اط یح

. مهراد   دیام را بوس یشانیدستم را فشرد و پ شهی! مثل هم ی ماهت بابا جان خوش اومد
به علت   شهی د بغل آقا جون و خودش را لوس کرد . خانوم جون مثل همی با سرو صدا پر 

بم را داد و مهراد را از جوا ی آرام و آهسته آمد . سالم دادم و رفتم سمتش به سرد  یتپل
و به سمت خانه رفت دست من در هوا خشک شد . آقا جون    دیبغل آقا جون گرفت و بوس

 ی و خانوم جون قربان صدقه  می نشست  یکم م ی ام دادند به داخل رفت ی دلدار نیو پرو 
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  دهی هم فا  نیآقاجون و پرو  ی رفت از رفتار سرد خانوم جون دلم گرفت ماله کش یمهراد م
  یطاقت ندارم م گهیغزل جون؟  من: د یر ی: کجا م نیاشت از جا بلند شدم . پرو ند ی ا

صدا   پوزخندرم سر خاک پژمان . خانوم جون همانطور که مهراد را در آغوش گرفته بود 
شد   یپروانه م هیشب بیعج یو مهربان گاه  دیتپل سف  رزن ی پ نیزدو چشم غره رفت ا  یدار

  ی، دلم تنگ شده م یبا بغض گفتم : نه آبج ام یبلند شد : بذار منم همراهت ب نی . پرو
را رها کرد :  ری در بود که بازش کنم  که خانوم جون ت ی  رهی خوام تنها باشم . دستم به دستگ

آقا   ؟ی کرد یم کاریچ ی ؟ مثال اگه دلتنگ نبود یازدواج کن  ی خوا یم  یدلتنگ نطوریاحاال 
 بعد رو به من ادامه داد : ! به یجون تشر زد : حب

 نشده برگرد .  کی تا هوا تار یدخترم ول برو

بلند شد دنبالم آمد خانوم جون همانطور که سر   نی را فشردم و در را باز کردم . پرو  رهیدستگ
با حرص گفت:   نی!  پرو  ا یگفت ن ی دیگفت: کجا؟ مگه نشن دیکش  ی مهراد  را دست م

. تا  دمی را نشن شانیصدا  گر ی خارج شدم د اط یخانوم جون! در را بستم و با عجله از ح 
گرفتم   ش ی راه را پ زانی جاده را گرفتم و اشک ر  ی گوشه   ادهیپ ودنب ی آرامستان راه چندان

نمک چه   نی بودم  حاال ا جی و و  جیسر در گم و گ یکاف  ی دلم   شکسته بود خودم به اندازه 
 !  دیپاش یکه خانوم جون به زخمم مبود 

پژمان و گذشته دلم را   ادیگذشتم و   ی م چیدر پ چی پ ی از نهادم بلند شده بود از کوچه ها آه
 کرد   یخون م

 کرد   یگذشته جگرم خون م  امیا ادی

 آمد    انیشدم حالت نس ری شد پ خوب

از پژمان را فراموش کرده بودم .  ی خاطره ا  نیشده بودم و نه کوچکتر  ر ینه من پ اما
شده بود  یجار  ییصدا   چیبدون ه یتالش چ یجوشان بدون ه ی چشمانم به مانند چشمه ا

 کردم :  ی گذشتم و زمزمه م  یاز کوچه ها م

 باز از آن کوچه گذشتم  یتو مهتاب شب یب
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 به دنبال تو گشتم   رهیتن چشم شدم خ همه

 شد از جام وجودم    زیتو لبر  دارید  شوق

 که بودم  وانهیآن عاشق د  شدم

 شعر را در وصف حال من نگفته بود؟   نی ا یریمش دون ی جناب فر ایآ

شعر را در گوشم زمزمه کرد  ن یکوچه پس کوچه ها پژمان ا  نیافتادم که در هم یروز ادی
خوانده    می شعر بلند را حفظ کرده بود و با تمام عشقش برا  نیکه به خاطر من ا  یروز ادی

  چ یبه خاک سردش برسم ه نکهیا  ی زدم برا یکوچه ها قدم م نیبود . حاال من بدون او در ا
  نجایخاک بودند پس من ا  ریاس زانم یکنم تمام عز  یرا تحمل م  یجدانست چه رن یکس نم

 سوزاند .  یاشک و سوز سرما صورتم را م ی کردم؟ شور یچه م

سر   دمی برازنده بود پر درخت و سر سبز و آرام . رس ی. آرامستان واقعا نامدمیرس باالخره
  نجایا یکس یو سرد بود معلوم بود به تازگ  زی سنگ قبرش انداختم  تم ی مزارش خودم را رو

_ سالم آقا پژمان     نجاستیا انیروز در م ک ی  دیایدانستم خانوم جون اگر هر روز ن یبوده م
  ایدن نیچقدر دلتنگم چقدر دلم از ا یدون ینم یخداحافظ  یباونم  یرفت  فت معر  یسالم ب

 ی کرد یبه مهراد فکر م ی کرد ی ذره هم به من فکر م هیکاش دم رفتنت  ی و آدماش گرفته ا
  یمدت چجور نی دونم ا یهم مادرم هم دوستم هم عشقم  خودمم نم ی تو هم پدرم بود

بود پژمان چقدر خوب شد مهراد رو   یاله ذاببدون تو ع  یبدون تو تاب آوردم تحمل زندگ 
  ی فرشته بود هی  ی شد تو آدم نبود  یم یدونم چ ی اگه اون نبود نم مونیزندگ  ی تو ی آورد

  اروی  یکس ، ب یتنها   ، ب  ؟یوقت حس نکردم پدر و مادر ندارم اما حاال چ  چیدر کنار تو ه
   اوری

   ستین ری ق تو درمان پذتب فرا  سوز

   ستین زیگر   نمیزنده ام چو شمع از ا تا

   ی هست چاره ا ینگر  یدرد را که م هر
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   ستین ری محبت است که درمان پذ درد

مجبور شدم ازدواج کنم   یدوست داشتن زیعز قیبهت بگم رف   یاومدم با تمام شرمندگ  االن
 منو ببخش  

 مرا ببخش و مگو او وفا نداشت   رفتم 

 نمانده بود   می برا زیبه جز گر  یراه

پژمان   یدونم ول  ی........ خودمم نم دی نشم شا وونهید التیرم که از خ  یم  دیدونم شا  ینم
 شود    یکس تو نم چی من دگر ه ی دونم که : برا یخوب م  نویاز جانم ا  زتریعز

  یم زیچ هی کنم حق هم داره اما پژمان، فقط از  یدارم ازدواج م نکهیجون ناراحته از ا خانوم
روز خانوم جون بفهمه   هیپژمان اگه  یلج کنه و مهراد رو به من نده راست نکهیترسم اونم ا

 شه  هان؟   یم یچ اوردمین ایکه مهراد رو من به دن

چقدر   ادتهیخاک سرد نشسته بودم و دستانم را دور زانوانم حلقه کرده بودم : پژمان   کنار
زدم و  یتلخ  ی خنده  اتمیادب سانس یدرس بخونم ؟ االن سال دوم فوق ل یوست داشتد

  یاز رنج و غم فاصله م یلحظات ی کنم برا یم یخونم و معن  یشعر م یگفتم : فقط وقت
 تو هستم .  ونی ددرس خوندن رو هم م  نی ا رمیگ

 ندارم درکم کن  ی چاره ا ی کشم ول یبه خدا ازت خجالت م پژمان

 مرا ببخش و مگو او وفا نداشت   رفتم 

 نمانده بود   می برا زیبه جز گر  یراه

 ی رفت فاتحه ا یم یکیشدم . هوا رو به غروب و تار  نیآرام نشد، سبک نشد ، سنگ دلم
را داشتم که درون قفس   یخواندم . غروب آرامستان دلتنگ ترم کرده بود حال مرغ شی برا
 اما........  دارد  دنیبه پر  لیم
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خانه شدم دو باره همان کوچه ها دوباره بغض در گلو دو باره اشک   یپر درد راه یدل با
  ی شده بود برا ی تورج بهانه ا د ی آمدم شا یدر م ی گفت داشتم از پا  یچشم جواد راست م 

باز کرد . من: سالم    می آقا جون در را به رو دمیزار به خانه رس ی؟ با حال ال یاز فکر خ ییرها
در آغوشم    دی مهراد تا مرا د مینگرانت شد  ی کرد ریتو ، چقدر د  ایبابا جان ب مآقا جون : سال 

کم کم   گهی د ی گفت : چه خوب شد اومد ن یبود . پرو نی خانوم جون همچنان سر سنگ دی پر
ون  را بست : نه خانوم ج شی مانتو  ی دکمه ها نی رفتم . خانوم جون : کجا؟ پرو یم د یبا
التماس کردم که مرا هم با خودش ببرد چند   نی به پرو نگاهکار دارم . با  یبرگردم کل د یبا

از جا بلند شدم آقا جون گفت:    ؟یغزل چرا نشست  گهیام شد و گفت: پاشو د رهیخ ی ا هیثان
 غزل ، بابا تو بمون . به ِمن ِمن افتادم .

منم تنهام . خانوم جون با   ستینه نامشب اکبر خو ادی: نه آقا جون بذار همراهم ب نی پرو
: آره مامان   دی پر نییمونه ! مهراد باال و پا  یم نجایگفت: مهراد ا  دهیدر هم کش  ی اخم ها

نگاه کردم که  ن ی. با تعجب به پرو ادی یم اوشم ی . خانوم جون : االن دختر س من بمونم  
کنن  یبا مهراد باز  ارهیتماس گرفت و گفت دخترش رو ب اوشیبا س جونگفت: خانوم 

دانست چه کار کند تا مهراد را نزد خودش نگه دارد .  یلجم را در آورده بود خوب م یحساب
فردا   یو گفتم: باشه مامان جان بمون ول دمشینبود قبول کردم  مهراد بماند بوس ی چاره ا

 خونه !  می دنبالت که بر گرد امی یم

گفتم واقعا شوهرت امشب   نی راه به پرو  ن یب می قرمز شد نیسوار ماش  می کرد یحافظ خدا
  ی، دوست دار  نمیبود : نه امشب شب کاره . بب دهی فرمان را چسب یدو دست نی پرو اد؟ینم

  کی با  نی کردم . پرو  نییبا ما باشه ؟ از خدا خواسته سرم را باال و پا می ار یامشب فائزه رو ب
بعد کنار در  ی  قهیفائزه دور زد  و چند دق ی سرو ته کرد و به سمت خانه  ار نیفرمان  ماش

گردم زنگ در را فشرد آقا فرامرز  آمد و در را   یمن االن بر م نی خانه اش پارک کرد : تو بش
: آقا فرامرز ، فائزه خونه ست؟  آقا  نی پرو  دیرس  ی به گوش م یبه سخت شانیباز کرد صدا

نباشه امشب رو   یو مشکل نی : نه ، اومدم اگه اجازه بد  نیباال  پرو  میر ب  دی ایفرامرز : آره ، ب
برگردم مغازه ، خونه   دی منم االن با ستیکه ن یببرمش خونمون  . آقا فرامرز : نه مشکل 

در و   ی داخل نرفت  فائزه آمد جلو نی جا گذاشتم اومدم بردارم. هر چه اصرار کرد پرو یزیچ
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در خواستش را تکرار کرد . فائزه رو به شوهرش   نیو رو پ دندیرا در آغوش کش گری همد
چشم گذاشت و   ی بخور فرامرز دستش را رو یاز مغازه برگشت یگفت : شام کو کو پختم وقت

منتظرت هستم و آمد و   نیماش ی : من تو  نی خود را ابراز کرد . پرو یقلب  ت یکار رضا  نیبا ا
کردم .  یم  کی سالم و عل امرزبا آقا فر ومدمی یکاش م ی پشت فرمان نشست . من : ا

  ندتیبود . عوضش االن فائزه بب ک یتار  نیماش ی که،  جا  ی شد ینم دهی : نه بابا ، د نی پرو
 شه .  یم ری غافلگ

  یم کاری چ نجای،ا    غزل  ی ذوق زده شد : واااااا دی به بغل آمد و مرا که د یدست فیک  فائزه
و گفتم : خونه  دمشیو آن طرفش را نگاه کرد : پس مهراد کجاست ؟ بوس نطرفی؟ ا یکن
گفت:   نی و بعد رو به پرو ی اومد  ی خانوم جون مونده . دستم را فشرد : چه خوب کرد ی 
 طرفها؟   نیغزل همراهته !  و بعد رو به من : ا ی! نگفت طونیش نی پرو ی ا

  ستینگذاشت : خانوما، خانوما االن وقت حرف زدن ن نیکه پرو  می بگو یز یچ خواستم
 واسه حرف زدن  .   دی خونه تا خود صبح وقت دار میرس  یاالن م دینیبنش

  دفتیبه زحمت ب  ن یپرو می . نگذاشت می و دور هم خورد می پخت ی شام املت ساده ا ی برا
با هم خوش   ایامشب ب هی  یآشپزخونه بگذرون ی که تو ستیوقت ن ف یفائزه گفت : ح

  ی نه رو ایمطمئن هستم   نکهیو ا  دی پرس  ممیغذا ، فائزه از تصم ی به دور از دغدغه   میباش
که اگه ازدواج   هیطور طمیشرا ی ول ستمیمبل لم دادم و گفتم: راستش نه ، چندان مطمئن ن

دلم   هیو محکم ی تورج  مرد جد نمیب ی فقط من م  ستی ن نیهم در ب  ی کنم بهتره عالقه ا
انداختم : راستش خودم هم   ن ییکامل داشته باشه سرم را پا ی خانواده  هیخواد مهراد  یم

  نقدریخوب نبود ا نقدریا مانکاش پژ ی گم  ا یم  یخسته شدم گاه ال یاز دست فکر و خ
وقت   چیندارمشون و ه  گهیکه حاال د ییها یفرار از تمام  خوب  ی ور باشم براخوب که مجب 

فائزه ،   ی دون یبه آرامش برسم. م یکم دی هم نخواهم داشتشون تن به ازدواج بدم شا
سخته همه اش   یلیکرده خ  یمدت کنارت زندگ  هیوار   سی که قد یآدم هی  الیبا خ یزندگ 

. خب البته قبل از تورج  ارهی  یآدمو از پا در م دنی. روز و شب حسرت کش حسرته
زن طالق داده با دو سه   ی زن مرده ، مردها ی رمردهایهم بودن ؛ پ ی ا  گهید ی خواستگارها
 قهیهندوستان کرده بود عت  ادی لشونی که زن و بچه داشتن و ف ییمرد ها  یتا بچه  حت
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جواد  نکهیداشت هم ا یبهتر طی تورج شرا  نایا اخلد یکه برات نگم بهتره ول ییها
انداختم و ادامه دادم : البته خانوم جون   نیبه پرو   یهم زن و بچه نداره نگاه شناسدشیم

  زمیعز  ریزد و گفت: به اون خورده نگ یلبخند کمرنگ نی مخالفه . پرو دایشد   میتصم نیبا ا
، ازدواج   نی فائزه : بب . نهیپسرش بب ی رو جا ی تونه کس یدرست نم ایاون مادره غلط  

  گهیآرامش نباشه د  یباشه ول ی ز یازدواج هر چ ی اگه تو ستی به آرامش ن دنی جز رس یزیچ
با از   ای یشن بعض   یکنن با ازدواج پولدار م یفکر م ایخوره بعض ینداره و به درد  نم دهی فا

  چیه  وننعده رو بسوز هی خوان دماغ  یبا ازدواج م ایدن بعض یپز م  لیدواج به فام
رسه  یبه آرامش نباشه به سرانجام نم  دنی ازدواج اگه به منظور رس ستیکدومش درست ن
ازدواج   ی حت گهیروش د  چیکنم با ه  یکه با پژمان داشتم رو فکر نم ی . گفتم : من آرامش

  نیبتونم کابوس نبودن پژمام رو تحمل کنم ا دی اما خب ،  شا ارمیمجدد بتونم به دست ب
  ینیب شی تهران طبق پ  میرفتم دنبال مهراد تادبرگرد ی.روز بعد وقتامشنوع آر هیدش خو
تا او را نزد خود نگه دارد اما من خودم را آماده کرده   دی برنامه چ یام خانوم جون کل یقبل

  ایکوتاه ب د یبا خودم ببرمش . آقاجون که د نباریا  دی محکم گفتم : اجازه بد یلیبودم . خ
بمونه   شت یدو هفته پ یکی  ارمشیدم ماه بعد ب یم قولبه خانوم جون گفت :  ستم ین

را نداشتم . خانوم جون   شی نبود که بماند اما چه کنم که طاقت دور  لیمهراد هم کم م
نبود ؛   یبال خبرو همانطور که موقع آمدنم از استق  دیو تنگ در آغوش کش دی مهراد را بوس

 یرفتارش فرق داشت . راض اما نبود آقا جون  یخبر یوقت رفتن هم از بدرقه و خداحافظ
اش را حساب کرد و آدرس   هیدربست گرفت کرا  یتاکس   مانیو برا  مینشد با اتوبوس برگرد

 در خانه برساندمان.   ی منزلمان را داد و خواست تا جلو

                               **** 

نداشتم در چشمان تورج عشق و   یحس چیبودم اما حاال ه جانیعقدم با پژمان پر از ه روز
داشت . پدر و مادر   تیکفا  می برا نیزد و هم یموج م  یمحبت نبود اما اقتدار و مردانگ

مرحوم شده بود و برادرش   ش ی تورج هم مرحوم شده بودند خواهرش هم دو سه سال پ
خانواده داده بود و رابطه  لیجا ازدواج کرده و تشک  همانمهاجرت کرده بود و  شیسالها پ

 با تورج نداشتند .  ی ا
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هر چه تمامتر انجام شد . هر لحظه خاطراتم با   ی محضر به سادگ  کی عقد ما در  مراسم
به صورتم نواختم و   یلیرفت. س یچشمانم رژه م  ی قبل جلو ی پژمان پررنگ تر از لحظه 

عاشقش رو   طونیش ی رو ، چشم ها اشیها و مهربون یگفتم : بس کن غزل پژمان رو ، خوب
دور   نی! پس ا؟ یکه فراموش کن ی زن تورج نشد  مگهفراموش کن ! اصال   شهیهم ی برا

شده بودم ؟    مانیشد ؛ پش یلبم به خنده باز نم ی؟  اَاَاَاَه  لعنت  یکن یباطل رو چرا تموم نم
را   کباری   نیشام دعوت کند اما با تضرع از او خواستم ا ی خواست همه را برا ی؟ زهره م

 منصرف شود  

که خانه اش به او بروم بهانه آوردم  ی ) تورج از من خواسته بود بعد از عقد به خانه 
.   یریبگ ی تاکس یستیبه بعد مجبور ن نی از ا دمی خر ن یدانشگاه دور است گفت: برات ماش

 شدم؟ (  یخوشحال م د یبا

برم خونه .مهراد اخم کرد :   یزمانه گفت : مهراد رو من با خودم م  می محضر که خارج شد از
مهراد سرش را   ؟ی اینم یما چ ی : خونه  دی با لبخند مهراد را بوس نیرم . مه ینه من نم

  ی او را چالند و گفت: ا نیخوام ! مه یام م یبستن ییکرد با ذوق گفت : زندا  نییباال و پا 
مهراد  ؟ی ، خاله رو دوست ندار طونیش ی نثار مهرادکرد: ا ینیریاخم ش انهبه چشم ! زم

کنم .  یخوام با مژگان باز یم  ی، دوست دارم ولکرد و گفت: چرا  یزیآم  طنت یش ی خنده 
بغض در گلو را فرو   یعمو تورج ؟ به سخت ی خونه   یر یگفت: مامان، م یوقت خداحافظ

کنم  یباز   یرم با مژگان و مرتض ی: نه ، من مهراد؟  م ی ای  ی، تو هم م زمی دادم : آره عز
 .   زمیدنبالم . من: باشه عز  ایفردا ب

 باز کرد و من نشستم   می جلو را برا یدر صندل تورج 

من: نه     ؟ی و بعد تورج سکوت را شکست : ناراحت می اول هر دو ساکت بود ی  قهیدق چند
من: نه    تورج : پس چرا ؟       ؟ی مونیهست؟   من: نه   تورج : نکنه پش یتورج: مشکل

 .  م یخود خانه ساکت بودو به سوالش ادامه نداد تا   دینپرس یزیچ گر یپس چرا.......   د

که من  یواحد داشت از آپارتمان  ک یآپارتمان چند طبقه بود و هر طبقه    کیاش در  خانه
 هم لوکس تر بود .  لشی تر بود و البته وسا ک یبزرگ تر و ش یل یکرده بودم خ هیکرا
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سرم انداخته بود را برداشتم .  ی را که زهره رو ی دیبه اطراف انداختم و چادر سف ینگاه
من: آره خوبه  تورج     اد؟ی ی: از خونه خوشت م دی به من انداخت و مردد پرس یتورج نگاه
  یزیاگر هم چ  ی بد رشونی خودت تغ یتون یم  ومدهی خوشت ن لیوسا   دمانی: اگه از چ
ج :  . من: ممنون  . تور میبگو تا عوضشون کن  ومد یخوشت ن ی ا لهی از وس ای  یالزم داشت

به دست و روم بزنم . تورج : آها ، باشه .  یخوام آب  یبا خجالت گفتم : م ؟ی خوا یم یزیچ
را از سرم   دی راهرو . رفتم و در را پشت سرم بستم  شال سف ی سمت چپ انتها سیسرو 

که بنا به در خواست خودم  ی ا هرهشدم . چ رهیخ نهییخودم در آ ی برداشتم و به چهره  
بر لبانم نشسته   حانهیکه آن هم به اصرار زمانه و ر یرژ صورت کی نداشت جز  یشیآرا  چیه

  ل یتوانستم بغض سرکش را مهار کنم اشکم مثل س  ینم گری بود با حرص صورتم را شستم د
  دهی دم فایپاش یبه چشمانم هجوم آورده بود و دست بردار نبود هر چقدر آب به صورتم م

کردم از من   یرفت احساس م یچشمانم کنار نم ی از جلو ی نداشت صورت پژمان لحظه ا
 نهییدر آ  انیگر ری آب به تصو ی! مشتیمعرفت  یب یلیخ د یگو  یناراحت است و مدام م

فقط زن    دمیکش یچرا ؟ من از فکر تو از نبودن تو عذاب م ی : پژمان  ، چرا رفت دمیپاش
زدم :  بی ختم و نهبه صورتم نوا  یلیشدم . س وونهی اما االن د منش وونهیتورج شدم که د

که گذشت االن تو   ایرو  هیخواب خوش بود  هی! فکر کن یلعنت یفهم  ی پژمان تموم شد م
عاشق فکر نکن   اهیس ی اون چشما ی خودت تو ری به تصو گهیاحمق ! د  ی دیفهم  یزن تورج

  یکه هر شب تو بهش فکر م  ی،نه اون نهیا  تیواقع کریدر و  پ یرحم و ب ی ب نه،یا ی. زندگ 
 شد؟    یچرا دلم آرام نم ای! خدا یکن

: غزل خانوم ؟   د یرس یکه به گوش م ییو صدا  میای بود تا به خودم ب یضربه به در کاف  چند
شد و    کیرا خشک کردم تورج چند قدم نزد  می به شدت در را باز کردم و با حوله دست و رو

آمد   یدانم از کجا م  یکه نم یبا خشونت ؟ی کرد هیکرد : گر  کیدستش را به صورتم نزد
باال برد و از من دور   می نزن ! تورج دو دستش را به عالمت تسل تزدم : به من دس ادیفر 

دانم چه ام شده بود درست بود که جواد  یشد خودم از رفتار خودم شرمنده شدم اصال نم
بود   نی ا تی کار وادار خواهد کرد اما واقع نی کرده بود اگر با تورج ازدواج نکنم مرا به ا دی تهد

 بود . هسرم نگذاشت ی باال   یچماق چیکه ه
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  ی نبودن خانواده برا لی، تکم یخودم زن تورج شدم  فشار زندگ  ی با دو دو تا چهار تا من
داد تا به او و نبودنش   یپژمان به من م یخال ی که جا ی عذاب هر روزه ا یمهراد از طرف

  زیهمه چ  ی جا بود که من تورج را برا نی فکر نکنم پس حاال چه ام شده بود ؟ مشکل هم
  ی گل گل ی از مبل ها یکی ی هدف رو یغروب بود  و من ب کی نزدخواستم اال خودش   یم

کنم غرق در افکار خودم   یچه م  نجایدانستم ا  یتورج نشسته بودم و خودم هم نم ی خانه 
شدن در    دهیو خارج شدن تورج از آن و متعاقبش کوب ی باز شدن در ورود ی م که صدابود

مبل نشسته بودم و اخم   نیا ی رو  ای. آ  ودزده ب  رونی مرا به خودم آورد. بله ،تورج  از خانه ب
با   یمرد عبوس که حت  نی بودم و انتظار داشتم ا ده ی را مثل تار عنکبوت در هم تن میها

مبل   یخودش هم قهر است نازم را بکشد ؟ از سکوت خانه استفاده کردم  و سرم را به پشت
استرس داشته   نکهیبلند بلند بدون ا  ستمیگر  ی ها  ی سه سال، ها ی دادم و به اندازه  هیتک

رنگه   هیگفته آسمان همه جا  یبلند با خودم دعوا کردم : ک  ی فهمد با صدا  یباشم مهراد  م
کرد ؟ ِهه احمق، اون پژمان بود که طاقت   سهی شه با آسمان مقا یدم رو م اصال مگه ،آ

اون پژمان بود که تو رو تاج سرش    دیکش یاخمت رو نداشت اون پژمان بود که نازت رو م
شد نه،    یلبش محو نم ی لحظه لبخند از رو کی  یدونست اون پژمان بود که حت یم

آسمان با پژمان فرق داره  پژمان تموم   تا ن یتورج هم زم   ستیرنگ ن  ک یآسمان همه جا  
دور خودم زدم :  یشه از جا بلند شدم و چرخ ینم  دای کس مثل اون پ چ ی ه گهیشد غزل ، د

سقف   ن ی، ا  ای؛ ب یکن یتوش زندگ  شی که بدون دغدغه و تشو یخواست  یسقف نم هیمگه 
  هیپدر! مگه از فکر کردن هر روز و هر ثان ن یا ای؟ ب  یخواست یپدر واسه مهراد نم هی! مگه 
؟ هان؟ بلند شو و مثل   هی؟ پس المصب االن دردت چ  ی پژمان خسته نشد ی ها یبه خوب

 تو بساز چه مرگته؟  یآدم زندگ 

  ی مبل سه نفره خوابم برد با صدا ی با خودم حرف زدم و دعوا کردم که همانجا رو آنقدر
تورج   دمیشده بود فهم  دهیکش  می که رو ییاز پتو بود  کی شدم همه جا تار  داریاذان صبح ب

 مطمئن شدم که برگشته  دمید یجا کفش ی برگشته از جا بلند شدم کفشش را که رو 
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شوم   داریوقت بود که عادت کرده بودم صبح زود ب ی لیخوابم نبرد خ گری را که خواندم د نماز
. شام هم نخورده بودم و به شدت احساس   ستیتورج چ ی دانستم برنامه  ی. هنوز نم

 دن ی شده بود . مشغول نوش  داری . تورج هم ب دمی را چ زیدم کردم و م  ی ضعف داشتم .چا

  نقدریا یدونستم عادت دار ینم  ری آمد : سالم ، صبح به خ رونیبودم که از اتاقش ب ی چا
خودم  ی نه با تورج باعث شده بود آنجا را خا تی می. عدم احساس صم یبش داریزود ب

شده بود : سالم آقا تورج  رهی و شرم بر من چ یبگی احساس غر ل یدل نی ندانم به هم
.  نمیدار کردنتونو نداشتم با دست اشاره داد که بنشی قصد مزاحمت و از خواب ب دیببخش

صبحانه  زیآمد سر م ی ا قه ی. بعد از دق دی را بشو شی نشستم و او رفت تا دست و رو
در آن نبود : فقط   ی جز چا  یزی انداخت که چ زی به م ینگاه ختم یر ی چا شی نشست برا

  زی: خب همه چ ورج انداختم : نه  ت نییسرم را پا   ؟یخور یم ی ! صبحانه فقط چا نیهم
 یرو پر کردم نون هم که داخل جانون زریو هم فر   خچالیهم  روزی هست پر خچالیداخل 

نه؟  من: آره ، چطور؟  تورج آخه درسته که بار   یدوست داشته باش یلی خ ی چا دی هست با
گرسنه   دی و االن با ی نخورد یزیشام هم چ نکهی با ا  یول ی خونه هست نی ا ی اولته که تو

کردم .  ی! در صورتم احساس داغ ی کرد دایرو خوب پ  ی چا ی جا  زیچ همه نیب یباش
  می خواستم بلند شود و برا ی بود که م ی ا هودهی. چه انتظار ب   ختمیر  ی جا یفنجان شی برا
  یدوست دار یکمرنگ گفت : هر چ ی را لمس کرد و با لبخند شیفنجان چا ند یرا بچ زیم

و کره و مربا آوردم . تورج: من عادت دارم  مهرفتم و خا خچالیبردار . به سمت   خچالیاز 
 یا  مر ش یکه چا نطوریآوردم . هم  خچالیرا از  ریبا گردو بخورم . پن ری صبحانه نون پن

گردو را هم آوردم .  شی گازه . برا  کی سمت راست  نزد نتیگفت : گردو داخل کاب  دینوش
 هیبودم از قض ظرنشستم و مشغول خوردن شدم منت می لب تشکر کرد و من سر جا ریز
: امروز ظهر که کالس  دی نگفت در عوض پرس چیکند اما ه یابراز دلخور ایبزند   یحرف روزید

من : نه شما      ارمی یجواد و مهراد رو م ی رم خونه  یمن: نه   تورج : پس م  ؟یندار
  می با هم دوست بش دیخواد خودم برم با  یرم    تورج : نه دلم م یخودم م نی زحمت نکش

ناگهان     ؟ی تو ، تورج عبوس دوست شدن هم بلد یعنی گرم شد و در دل گفتم   لم. د
   یلیرا  فرو دادم : آره خ می کره مربا ی دوست داره ؟ لقمه  ی، مهراد ماه نم ی: بب دی پرس

 یعنی اش شدم    رهیخ ی ا  هیثان  ی درست کن . برا یناهار ماه ی تورج : باشه ، پس برا
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  یعنی!  یخام  الی؟ چه خ رمیگ  یم رونیخودت را خسته نکن ناهار از ب  د یانتظار داشتم بگو 
 کرد!؟   ینم  می گفت ؟ چرا دعوا  ینم چی ه روزمیگذشت؟  چرا از رفتار د   یدر سرش چه م

. بعد   زرهیدوم فر  ی طبقه  یاش را خورد و به سمت اتاقش رفت و گفت ماه صبحانه
  ی برا  نجایا  ادی یبار محترم خانوم م کی ی هفته ا یو به سمتم برگشت : راست ستادیا

خبر  بده .    ادیب شتریکه ب یداشت اجیاحتبود و  ادیبه کارها اگه درست ز   یدگ ی نظافت و رس
 ی ستیکه ن ییتنها نموندنشه . روزها ی منظورم برا ارمد ییفکرها  هیمهراد هم  ی برا
رم  یاش شده بودم که ادامه داد: من آفتاب که بزنه از خونه م  رهی مهد . خ  مشی بریم
  ی. در رفتارش لطافت یخونه بزن تا باهاش آشنا بش  ی تو یچرخ هیاگه دلت خواست   رونیب

آقا   دی: ببخش دمی تا برود پرس تچرا ،  برگش  تینبود اما توجه چرا ، عشق نبود اما مسئول 
شدم  .   مان یاز گفتن حرفم پش ی نگاهم کرد . لحظه ا خیتکه   ک یتورج؟ برگشت و مثل 

  ی تورج : برا  ؟ی ستین ناراحت ن.. از دست متورج: حرفت رو بگو!  من: شما ..... شما ..
بست :   نقشلبش  ی همان لبخند کمرنگ گوشه     روزمیرفتار د ی برا ..... ی من: برا   ؟یچ

ازدواج معلوم   ی من برا لی. دل  ی اضافه ا حیتوض چی تعارف و ه چینه ، بدون ه  نینه .  هم
 او چه بود ؟!   لیبود اما دل

چند    ن؟ی : چرا با من ازدواج کرد دمی و پرس زدم  ایگرفته بود که دل به در شیرا پ راهش
سواال رو  قبل از   نی شد : معموال ا  رهی قدم عقب گرد کردو به سمتم برگشت در چشمانم خ

 پرسن .    یعقد م

سال   یلیخ  ینه ول ایدونم جواد بهت گفته  ی، من نم یخواد ناراحت بش یحاال نم باشه،
خب، جواد   یکرده بودم ول ی سالت بود من تو رو از جواد خواستگار ۱۵ ای  ۱۴ یوقت شیپ

شدم . اما االن همه کار  الیخی ب گهیحرفش درسته د دمی، منم د  ی بچه ا یلیگفت هنوز خ
  اریاخت یخواسته ازت دارم ب هیدر عوض   یداشته باش  یومآر یکنم تا زندگ  یبرات م

لبش نقش بست و گفت عجله   ی  معروف کمرنگ گوشه  ی خنده   ؟ ی: خب چ دمی پرس
به  ی ا هیرا گفت و به سمت اتاقش رفت و من چند ثان نیگم  ا ینکن به وقتش بهت م

فکر خنده ام   نی او مرا دوست داشت ؟ از ا یعنی   دمیشیکه به سوالم داده بود اند  یجواب
 گرفت تورج و دوست داشتن ؟ امکان نداشت !   
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ال مانند که دودست مبل داشت   ییرا یپذ  کیخانه :  یخانه که رفت شروع کردم به وارس از
بزرگ مربع شکل و سه اتاق خواب که دوتاش   ی ، آشپزخانه  یی رایدو فرش گرد بزرگ در پذ

  سی سرو کی کوچک و نزد ی راهرو کی  ی دور تر در انتها یکم یگری کنار هم بودند و د
  ی که برا ی داشت و کتابخانه ا  در   کنار پنجره  ر یز تحر ی م کیساده که  یاتاق یبهداشت
از طبقه  یکی سه چهار طبقه که فقط در  ی بزرگ بود کتابخانه ا ی ادیکه داشت ز  ییکتابها

  نجایا یچ  ی رو برا یبزرگ  نی چهار کتاب وجود داشت با خودم گفتم کتابخونه به ا شیها
زرد  ی بود با گل ها ی تورج قهوه ا تاقا ی پرده  دمیسرک کش  گرید ی نگه داشته ؟ به اتاق ها

کشوها را باز   ی بود با کنجکاو شی که دو ادکلن رو ش یآرا  زیتخت خواب و م یواری کمد د
که  یسوم دو سه قاب عکس وجود داشت . قاب عکس  ی انداختم در کشو یکردم و نگاه

دو سه ساله نشسته بود   ی جوان نشسته بودند و در بغل زن دختر بچه ا یتورج و زن
گذاشتم   شی به عکس نگاه کردم و آن را سر جا  یزن و فرزندش باشند . کم دی زدم با  حدس

و   یو موکت آب ی واریکمد د کی و   یآب  ی ها نیداشت با ماش دیسف ی که پرده  ی . اتاق بعد
 بود  زانیچند عروسک که از سقف آو 

  ۲حدود ساعت   ندیایدرست کردم و منتظر شدم تا ب ینهار ماه ی تورج برا ی خواسته  طبق
و مهراد با    دیدر قفل چرخ دیمن در را باز کنم کل  نکهیبعد ا  ظهر زنگ در زده شد و قبل از ا

را در آغوشم انداخت پشت سرش  که در دستش بود وارد شد و خود  ی ونیسرو صدا و کام
مهراد شروع کرد به گفتن :   دمیاز او شن یرمقیکردم و جواب ب  مهم تورج وارد شد. سال 

: آره مامان   دمشی !بوس دهی برام خر یونیچه  کام نیمهربونه بب یلیمامان ، عمو تورج خ 
   یش ی خودتم توش جا م

را عوض کند.  مهراد آرام در گوشم گفت: مامان ، عمو تورج   شیرفته بود تا لباس ها  تورج 
بر سرش   یدست  ؟ی د یتونم بابا صداش کنم . تو اجازه م  یگفته اگه دوست داشته باشم م

 نداره .  یبیع ی: باشه اگه خودت دوست دار دمیکش

  فقط   گرید  زیکرد نه چ فی غذا تعر ی و از اتاق خارج شد نه از بو دی پوش یلباس راحت تورج 
 . نمیچ  یرو م زیم دی گرسنه ام  من: تا شما دوتا دست و روتون رو بشور  یلیگفت: خ
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را  یماه ی ها  غیکند . ت فی غذا تعر ی از مزه  نکهیرا خورد بدون ا شینزد غذا ینهار حرف سر
و   دیعقب کش یاش را کم یدادم   تورج صندل  یرا م  شیکردم و غذا  یمهراد جدا م ی برا

خوب بود فقط فردا اثاثامون ،    زی: از خونه خوشت اومد؟  گفتم : بله ، ممنون همه چدی پرس
 نیزم  ریز  ی تو ذارهیرو جواد م ست یهم که الزم ن ییزا یچ ارمی یکه الزمه رو م  ییاونا

من: آره .  تورج :    ؟ ی دی: اون اتاق ته راهرو رو د دی خونشون  سرش را تکان داد و پرس
  رهیو کتابخونه خوشت اومد؟ با دهان باز خ زیرس تو آماده کردم ؛ از مکار و د ی اونجا رو برا

  شیکی دوتا اتاق هم  نیکردم ............. حرفم را قطع کرد : ا یاش شدم : ممنون فکر نم
  یدست نی ح نیمهراد  در نظر گرفتم در  هم ی رو هم واسه  یکی من و توست و اون  ی برا

لبش نقش بست و ادامه داد : اگه مهراد تخت   ی و لبخند کمرنگ گوشه  د یبر سر مهراد کش
  ی: نه ، ممنون داره ؛ گفتم که فردا  ممنداره که براش بذار اگر هم نه  بخر        لهیو وس

گردم   یبر م  گهی ساعت د کی بزنم و  یچرت هیرم   یرسه  از جا بلند شد: باشه ، پس من م
. از جا   دنتید ادی روزا ب نیا  دی سالم رسوند و گفت شا تاالر در ضمن افسانه خانوم بهت 

ن وبه سمت گاز رفتم     یگفتم : ممنون آقا تورج ، شرمنده ام کرد  اریاخت یبلند شدم و ب
که به  نطوریدم کردم  هم  یی؟  جواب دادم: خب براتون چا  یر یم  ی: کجا داردی پرس

مکث   ی اونم صبحانه لحظه افنجون ،  هیخورم ؛  ینم  ییرفت گفت: من چا  یسمت اتاق م
و فعل جمع به کار  ر یبه من نگو آقا تورج  و ضم  نقدریکرد و به سمتم برگشت : درضمن ا 

 من چند نفرم ؟!   گهنبر  م

بود ؛ منکر    زی شد و حواسش به همه چ یمرد، عبوس و اخمو بود اما توجه اش کم نم نیا
 توانستم  بشوم . یتوجه اش نم

  یمخالفت دم ی د یرفتن شد : راست ی و آماده  دی را پوش شیاستراحت لباس ها  یاز کم بعد
که کالس   ییمهراد رو مهد ثبت نام کردم بهشون سپردم روزها  ومدمی ی سر راه که م یندار
 . یستینگرانش ن  گهیاون بهتره هم تو د ی هم برا ینجوریمونه ا یصبح تا غروب م یدار

 نون !  که تعجب کرده بودم گفتم: مم یحال در
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 ی اش عشق و عالقه ا یریپذ  تی همه توجه و مسول نیخودم گفتم چقدر خوب که در ا با
 را دوست بدارم . یگری از پژمان مرد د ریخواست به غ یچون اصال دلم نم  ستین

                         ***** 

  یقترفت و حاال و یپنج روز به مهد م ی ماه از ازدواجمان گذشته بود مهراد هفته ا  کی
  دمیرس یزد و راحت تر به درس ها م  یدلم بابت تنها بودنش شور نم گریکالس داشتم د

بهتر فراهم   نیاز ا  یطیخواستم آزمون دکترا شرکت کنم  . شرا یرا گرفته بودم م ممیتصم
 بود     ایخواندن مه درس ی برا ز ی شد و همه چ ینم

 آمدند .   دنم ی به د نیروز زمانه و زهره و مه کی

به دورو بر انداخت و گفت: چرا   ی؟ زمانه نگاه  یهست یراض تی: از زندگ دی پرس نیمه
از بابت مهراد راحته  الشمیکار خونه داره نه خرج و مخارج  خ ینباشه ؟ نه نگران یراض

زد :  یحی باشه ؟ زهره لبخند مل یراض دی خونه چرا نبا ی.آسوده و با فراغ بال داره درس م
:  دی پرس ن یکامال فراهمه.  مه  شیآسا   نطورهیهم قا یگفتم: آره دق  باشه نطوریکه ا دوارمیام

آرامش هم فراهمه.   یریو گفتم : اگه عشق و عالقه رو فاکتور بگ  دمیخند   ؟ی آرامش چ
اسمش عشق   شیکردو گفت: اگه فراهم کردن آسا   یبه خانه و زندگ  ی زمانه با دست اشاره ا

شود گفتم :    ده یاش با تورج کش سهی مقا وخواستم بحث به پژمان   ینم ه؟ یپس چ ستین
به   رهیرو شکوند . خ رج ی؟ زهره : آره ، باالخره زمانه طلسم ا   نیدار یگه خبر مهم یم نیمه

به خودش گرفت و گفت : بله ،   یزد نگاه کردم  با تفاخر ژست یزمانه که چشمانش برق م
گفتم : خب؟     جانی با ه  هبمون القوزیو  کهیمرش  خواست تا آخر ع  یبود که م  رج یاگه به ا

با   می باال بزن  نی سر راهش سبز نشده خودمون براش آست  دیمثل ناه یکی ادامه داد: گفتم تا  
؛   هیبه دختر همسا  م ید یتا رس م یو رد کرد  میداد شنهادی اونو پ نویو ا  میزهره اونقدر فکر کرد

 اط ینکرده خ جباشه تا حاالم ازدوا کتریدو سال ازش کوچ یکی  دی شا رجهی همسن و سال ا
 ی براش پارچه بردم و لباس ها یچند بار هیهم دختر خوب و خونگرم  یلی خ هیماهر
پارچه براش بردم تا برام سارافن بدوزه     هی ی: آره منم تازگ  نیبرام دوخته . مه یقشنگ
جواب داد چه  دیباال انداخت و الق ی : چطور تا االن ازدواج نکرده ؟ زمانه شانه ا دمی پرس
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روز   هیقبول کرده ؟ زمانه:  یچ رج ی: خب، خود ا  دمی ما بوده  پرس رج یدونم البد منتظر ا یم
من   گهی! من : نه د نش یبب می بر  ایکه از دور دختره رو نشونش دادم خوشش اومد  تو هم ب

  هیمرد خوب  رج ی. ا  دهی خودشم که پسند   گهیخوبه حتما خوبه د دیگ ی؟ شماها م  امیکجا ب
 ی خوا  یخونشون اونوقتم نم میبر  گهی : حاال قرار شده چند روز دمانهتنها بمونه . ز فهیح
 . امی ی شد واسه بله برون م  ی؟ نه بمونه کارا که تموم و قطع ی ایب

 

                           ***** 

بود   زاریب ینظم  ی کم حرف و فوق العاده عبوس از ب اریبود بس بیعج م ی تورج برا  ی رفتارها
 یآمد: اگه سرت شلوغه اگه نم یدر م شی نابسامان است صدا یگوشه و کنار دی د یاگر م

گفتم که هر وقت   ادیب کباری  ی که نازل نشده هفته ا هی، محترم خانوم که هست آ یرس
شد    یکرد و دور م ی م یغر غر یحرفش را چاشن  ن یالزمه خودت بهش خبر بده و ا ی دید

افتادم و اشک   یرفتار پژمان م ادیبه   یاریاخت چیلحظات بود که بدون ه  نی و درست در ا
خواست در مورد تورج با جواد حرف   یدلم م یلی شد . خ  یچشمانم م همانیاجازه م یب
مرد عبوس    نیبا ا ن همه سال ی شد دوست داشتم بپرسم تو چطور ا ینم  می زدم اما رو یم

کم حرف بود و در الک  ییجورها کی اما خب جواد خودش هم  ی و اخمو دوست بوده ا
 خودش .

 سخت بود . نی نچنیا یبودم زندگ  ده یکه طعم عشق را چش یمن ی برا

که  یبودم سقف  یمهربان اما من راض ی با انصاف بود تا شوهر یسی رئ شتریمن ب ی برا تورج 
خواندم و از همه مهمتر   یخرج و برج درس م ی سرمان بود بدون دغدغه   ی منت باال یب

  تشی کرد به ترب یهم  نم تشی اما اذ  دیکش ی مهراد خوشحال بود  تورج نازش را  نم
زد  یمودبانه حرف م ایکرد   یاتاقش را مرتب م مثال کرد  یم یحساس بود اگر کار خوب

 م دوستش داشت . داد  مهراد ه یم زهیبه او جا ییبا کادو  شی فردا

که  یو مهرو همان دختر قد بلند و الغر رج ی ماه از ازدواج من و تورج گذشته بود  ا  ۸ ای ۷
  یزبر دست اط یساده ازدواج کردند مهرو خ یمراسم یدر نظر گرفته بود ط  رج ی ا ی زمانه برا
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از   رج یا یخودش دوخته بود درست بود که از لحاظ ظاهر  ی برا ییبایبود و لباس عروس ز 
  ن یخوش اخالق و خوش قلب و مهربان بود و هم اریمهرو بس مابود ا باتریاو ز

 بخشد    امیرا الت رج یا ی   دهیبود تا دل زخم د یکاف اتشیخصوص

از اولش  انتخاب همسر رو   رج یکاش ا  ی گفت : ا  یم  شهیهم رج یا هم دور از چشم  زهره
 دمار از روزگار ش در آورده بود .  دیگذاشت اون ناه یما م ی به عهده 

  ادیبه  شه یمطمئن بودم که مثل هم بایتولدم بود تقر  رج یروز بعد از مراسم ازدواج ا  چند
تولدم همه را   ی مهم بود پژمان بود که به بهانه  شی که تولدم برا یماند تنها کس ینم یکس

لبانم   ی رو  ینیآن روزها لبخند غمگ ادیگرفت   یم  یکرد و جشن کوچک یدور هم جمع م
کردم و به مناسبت شب تولدم زرشک پلو با مرغ درست   لیآورد. درس خواندن را تعط

مهراد هم نبود تا سرو صدا کند تورج که بعد از ظهر   یکردم همه جا ساکت و آرام بود حت
به خانه آمد وقت برگشت مهراد را با خودش به تاالر برده بود . عطر زرشک و زعفران تمام  

  کیاست که  نیدارد روز تولد ، مگر جز ا یتیپر کرده بود با  خودم گفتم چه اهم خانه را
و   دیدر قفل چرخ  دیشد که از غروب گذشته بود کل ی م یساعت  کیشوم    یم رتریسال پ

 مهراد با سر و صدا وارد شد بعدش هم تورج .

  کیچه ک  ن ی بب یفروش  ینیریش  م یو گفت : مامان تولدت مبارک با بابا رفت دی مرا بوس مهراد
کانتر گذاشت و آرام گفت تولدت مبارک   ی را رو کیک  ی !  تورج جعبه  ده ی خر ی خوشگل

و گفت:   دی بو کش  قیعم میر یکه بعد از شام تولد بگ  یاش شدم  ادامه داد  به شرط رهیخ
  ادتیامروز تولدمه ؟ چطور  ی دیتو از کجا فهم یگرسنه ام  با تعجب گفتم: باشه ول  یلیخ

لبش نقش بست  مهراد  با شلوغ  ی موند ؟ نگاهم کرد و باز هم آن لبخند کمرنگ گوشه 
خوام مثل بچه ها ذوق زده شده بودم و   یم کیمن ک   میگفت : مامان زود شام بخور  یکار

  ایو  اوردیو تولد سر در ب کیک  از مرد اخمو  نیکردم ا یفکرش را هم نم  یخوشحال، حت
، حاال   کیرا جمع کردم مهراد گفت: حاال ک  زیو م م ی مهم باشد شام را که خورد شی اصال برا

نره   ادتی ییکرد . تورج گفت : چا  یو ذوق م دیکوب  یتولد دستانش را شادمانه به هم م
دوست   ییو گفت : درسته که چا  دینگاهش کردم فهم یچسبه سوال یم ییبا چا  کیک 

 چسبه.   ینم ییبدون چا کیک  یندارم ول
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 ی را رو  ۳و   ۰را کنارش تورج دو عد د شمع   ی چا  ی گذاشتم و فنجان ها  زیم ی را رو کیک 
روشنش کرد: اول آرزو کن بعد فوتش کن  مهراد : منم فوت کنم   تی گذاشت و با کبر کیک 

کردم   یج نگاه م گشاد شده به تور ی با چشم ها  دی؟ تورج : آره ،  بابا جون با هم فوت کن
زود باش دلمون آب افتاد . مهراد : بابا   ؟ی زل زد یتکان داد: به چ  مصورت ی دستش را  جلو

هر   ی و برا  دمیرا بر  کی ، دو ، سه ، شمع ها خاموش شد و ک  کی ، تو هم با ما فوت کن . 
شد که    ادیز  یخورد و تعجب من وقت یرا  با اشتها م کشیگذاشتم مهراد ک  ی کدام تکه ا

خوشت    نی آورد : قابلتو نداره از طرف من و مهراد بب  میطال را برا  سی سرو ی تورج جعبه 
بود جعبه   شی و چا  کیک  یِ . مهراد  تمام حواسش پ می دانستم چه بگو  ینم گری؟ د ادی یم

 را باز کردم 

 ی توجه به جعبه  یخورد و ب  را  کشی. مهراد ک  بایو ز  فیظر  ی دستبند و گردنبند گوشواره
کنم. مسخ  گفتم : برو پسرم .  یباز امیرم با اسباب باز ی در دست من گفت: مامان ، من م

؟  من: خب ، راستش ، راستش     یکن ینگاه م ی نجوری: چرا ا دی مهراد که رفت تورج پرس
..........    یعنی.........  ادی ی....... تو ....... اصال بهت نم یدون یتوقع نداشتم آخه تو ........ م

  رمیوقت ها واقعا غافلگ یباشم . من: راستش بعض کی رمانت ادی ی، بهم نم دمی تورج : فهم
کادو    نی بمونه چه برسه به ا ادتیکردم تولدم    یممنون اصال فکرش رو هم نم یکن یم

آنقدر    گری لبش بود د ی اما آن لبخند معروف گوشه   گفت ینم ی ز ینگاهش کردم چ
اش است     یدرون تی و رضا یخوشحال ی لبخند کمرنگ نشانه  نیکه بدانم ا ناختمششیم
 ؟ ی هست یراض ی با من ازدواج کرد نکهی، آقا تورج تو از ا نمی: بب دمیپرس اریاخت یب

تورج ؟ چرا ؟  من: خب،   اآق  یگ یبه من م یماه زندگ  ۸،  ۷زد : تو هنوز بعد از  ی پوزخند
  یمن دوست دارم بهم بگ ینداشتم به خاطر احترام   تورج : آها ، احترام ! ول یخب منظور

ادامه داد: من که معلومه    دم ی من منظورش را فهم ی........ حرفش را خورد ول ایتورج 
به  ی بودساله  ۱۵،  ۱۴ یمن تو رو از وقت ومدمی  یام اگه نبودم که اصال سراغت نم یراض

گه به دلم گفتم تو غلط   یدرست م دمی منم د ی گفت بچه ا دلم قول دادم اما خب جواد 
  یشد که حرف عقلم رو گوش کردم و وقت نطوری ا  یریگ  یم میکه سر خود تصم یکن یم

من اصال عادت ندارم حرف   ی کار مثل خواهرم بود ی تاالر برا ی بار اومد نی اول ی هم که برا
که  یهر کس نویگفتم بله ا  و  دمی در دل خند  تهی عقلم در اولو شهیدلم رو گوش کنم هم
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 یراض ی: خب ، خودت چ  دی فهمه  در ادامه پرس  یبار با تو برخورد داشته باشه م هیفقط  
   میدار  یراحت یزندگ  ی رو برامون فراهم کرد زی؟ من: خب ، خب آره تو همه چ    یهست

  گر یهم او پوزخند زد اما د نبار یدغدغه درسم رو ادامه بدم و ................ ا یب ی اجازه داد
به  ی تورج؟  گفت دیافتاد: آقا تورج؟  نه ببخش ادمی  یزیچ کبارهینگفت.  به   ی  یزیچ

لبش نقش   ی خب االن بگو . باز هم آن لبخند کمرنگ گوشه  یگ یوقتش خواسته ات رو م
؟    هیچ برنامه ات نم،یمن: آره بگو  تورج : بب  ؟یبست : االن بگم؟  من: آره  تورج : مطمئن

  ی شم راستش از اول هم گفته بودم آرزو  یمن: خب االن که دارم واسه آزمون دکترا آماده م
درس   ی قبول کردن واسه  یدولت ریغ ی مدرسه  ی دانشگاهه البته االنم تو  ی تو سیمن تدر 
  دمید هم ن  ییست  تورج : اوووم خوبه خدا گهید  زیچ هیدانشگاه   ی تو سی تدر یدادن ول

مهد و   ی و گفتم: آره به لطف تو که مهراد رو برد دمی .خند یکم بذار یزندگ  ی تا حاال برا
که تو   ستمین نی من مخالف ا نیخونه گردنشه  تورج : خب ، بب ی محترم خانوم که کار ها

  ی ره مهد با بچه ها یچند روز م ی هم خوبه؛ برا مهرادم خوبه هفته ا یل یخ یخون یدرس م
اگه تعداد بچه   یکن یفکر م ی ول یکن یم شرفتی کنه تو هم پ یم یهمسن خودش باز 

 ؟  یدانشگاه فکر کن ی تو سی به تدر ی تون ی؟ بازم م یبشه چ شتریهامون ب

 یلی....... به سرفه افتادم : بچه ؟ خ ستین دیبع  نم یب یکه من از تو م یبا پشتکار البته
!  من: اما مهراد که هست !  تورج : بله   نهیخونسرد گفت: آره بچه تنها انتظار من از تو هم

رک بهت    زویچ هیبعدم بذار    ی ، برادر یبچه تنهاست خواهر ی، هست خودم چاکرشم  ول
دارم دو سه تا بچه از پوست و گوشتو خون خودم داشته باشم    دوست یلیبگم من خ

  زیبرام همه چتموم شده اما نشده بود سارا  ایکه سارا رو از دست دادم فکر کردم دن یروز
خودش رو  ی نه؟البته مهراد جا میدوباره بچه داشته باش می تون یرفت خب ما م یبود ول
 داره.  

کردم  یبه بچه فکر نم گریرا نخوانده  بودم    با وجود مهراد اصال د شی نجایدانم چرا ا  ینم
که  یعشق رفته بود تمام دکتر رفتن ها تمام دوا و درمان ها تمام ادمیاز   زیانگار همه چ

آورده   ایبه دن ترایرفته بود مهراد را م ادمیاصال  شی دوران باردار ی برا یبچه داشتم حت  ی برا
  یچقدر خوب به قولش وفا کرده بود .  بچه بچه مگر م  ترای اصال آن ها کجا بودند ؟ م تاس
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  دهیچرا خودم تا به حال به فکرم نرس اورم؟یب ایاز پژمان را به دن ریغ یکس  ی شود من بچه 
چرخد تورج   یکردم خانه دور سرم م یبود که ممکن است تورج بچه بخواهد . احساس م

االن . بمونه واسه   نیمن که نگفتم هم ؟یی تکان داد : کجا رتمصو ی دستش را  روبه رو
 راحت شد .  س یاز دکترا و تدر التیکه خ یوقت

 و من تازه انگار چشمانم باز شده بود . می ماه حرف زد چند  نیتمام ا ی به اندازه  امشب

به دستم    یچی کادو پ یآمدند : مژگان روسر  دنمیبه د  یو مژگان و مرتض نیروز بعد مه دو
  نی رفت ا ادمونی تولدت  دی : ببخش نیاز طرف ما سه تا . مه نیداد و گفت: بفرما عمه ا

سراشون هم بزرگ تر شده   درد یذارن بزرگم شدن ول ی دوتا مگه واسه آدم حواس م
شه . من:   ی دونه ، ناراحت نم ی گفت: عمه خودش م  ودبم شده ب شیکه حاال صدا  یمرتض

  ریآرام ز نیرفتند سراغ مهراد . مه یعمه . مژگان و مرتض پیقربونت برم خوش ت یاله
:   نی!   مهی کن یم یشه برا مژگان خواستگار اومده ! من : نه، شوخ یگوشم گفت: باورت نم

شوهرشه!  هر چند خودش   وقت  نیکن تو رو خدا  آخه ا گاشین ی!  ول هیچ می واال، شوخ
دکتر   حهیمثل را د یبا  گنیسخت مشغول درس خوندنن م یو با مرتض ستین یهم راض

اون انتخاب رشته نکرد مژگان   به خاطر ی. پارسال که مژگان قبول نشد و مرتض  میبش
شه    یم یچ می نیعذاب وجدان گرفته حاال با هم سخت مشغول درس خوندنن تا بب

به مژگان انداختم که هم قد خودم بود .   یخدا بخواد  نگاه ی... هر چشاا زدم : ان  ی لبخند
 بزرگ شده بود؟   نقدریا یکِ 

اش   یبه پر روسر یدست نیمه  دهی و گفتم : خدا رو شکر مژگان به عمه اش نکش  دمیخند
  یپر سرو صدا و شلوغه ول یل ی خ نکهیمژگان با ا ی و گفت: البته  عمش که ماهه ول دیکش
شه ؟   یتموم م  ی؟ درست ک  یکن ی م کاریتو چ نمیدرساشه . خب بگو بب شهیهم تشی اولو

االن   یبودم ول زاریمن از درس ب ادتهیتعارف کردم :    نیمه هبود را ب ز ی م ی که رو ی ا وهیم
  یبیس  ؟یبه تورج گفت  نمی: ببن یدرس بدم  مه اتی دانشگاه ادب ی که تو  نهیتمام دغدغه ام ا

 نیمه   هیعال زی همه چ گهینداره محترم خانومم که هست د  یگاز زدم و گفتم  آره مشکل
اون وقتا   ادمه یزنه ؟ آخه   یاز بچه نم یحرف خان، تورج    نمی: ببدی پا وآن پا کرد و پرس نیا

دخترش رو دوست   یلیگفت خ  یزد از دخترش سارا هم م ی جواد هر وقت از تورج حرف م
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وار بود  با   وونهی دوست داشتن اون د یداشت البته همه بچه هاشون رو دوست دارن ول
؛ چطور ؟      دمی سپر ینجوری: نه واال هم ن یگفته؟ مه یزی تعجب نگاهش کردم : به شما چ

بود قرار شد مقطع دکترا که قبول شدم بهش   هیقض نیولدم حرف هممن: آخه درست روز ت
 .   میفکر کن

.      ی خودت هم که عاشق بچه ا   ادی یدر م ییخوبه مهراد هم از تنها یل یخ نی: خب ا نیمه
؟ نگو که هنوز   یچ ی: ول نی.........  مهیکردم و گفتم: آره ، منم بچه دوست دارم ول یفکر 
پژمان مثل   ادی  ستیدورغ چرا دست خودم ن ی؟  من : نه ، ول یکن یبه پژمان فکر م  یدار

با   یول یدونم چقدر دوستش داشت  ی: خب ، م نیکنه . مه یم نی ریرو ش مطعم عسل کام
دست خودم   یدونم ول یمن: م  ستیدرست ن یکن به پژمان فکر نکن یوجود تورج سع

 !    نیمه ستین

                         ****** 

را شروع   س یحاال  تدر  نیخواست از هم یشدم خودم دلم م رفتهیسال در آزمون پذ همان
هم درس    ی گفت اگه هم درس بد یاما تورج مخالف بود و م رستانیشده در دب  یکنم حت

  فعال تمرکزت رو بذار یرس ینم مونیبه زندگ  گهیشه د یشلوغ م یلیسرت خ  گهید یبخون
  ینرفته من دلم سه چهار تا بچه م ادتیکه  رموندرس خوندن در ضمن قول و قرا ی رو

بره   د یبا گهیکه مهراد  سال د ری در نظر بگ نمیشن تازه ا  یزودتر بزرگ م ی خواد اگه زود بجنب
پس فقط به فکر درس خوندن باش نه درس دادن.   یهم که ندار یمال ازیمدرسه . ن

نره که تو   ادتیکار، باشه !  هیشو فقط   سی دانشگاه مشغول تدر ی درست که تموم شد تو
 بود .  یحرفش کامال منطق ی زن متاهل هی

از   ینگهدار ی خانوم جون بود برا ادیز  ی اصرار ها زیآزار دهنده تر از همه چ  انیم نیا در
آقا جون آمد که   ی آقا جون آمد که مهراد را با خودش ببرد هر باچند بار  ی مهراد  چند بار 

طاقت   نی کردم : شما رو به خدا زودتر برش گردون ی مهراد را با خودش ببرد هر بار اصرار م
نبود بدون من آنجا بماند اما   لیندارم البته مهراد خودش هم چندان ما  رواش  یدور

کند . با وجود تورج   یم ادیانستم پروانه آتشش را زد یخانوم جون ول  کن نبود و من م
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شد سر خاک پژمان   ینم می رو گر ید  یتوانستم بروم و چند روز آنجا بمانم حت یهم نم
 بروم     

دانستم    یاما م میبه شمال برو  یچند روز یدو بار تورج تعارف زد که اگر دوست دار یکی
  نینبود که با تورج به آنجا بروم با پرو  یخودم هم دلم راض یاز طرف ستین یکه دلش راض

  دنمیروزه به د کی سفر  کی  ی ط نیبار هم فائزه و پرو  کی در ارتباط بودم  یو فائزه تلفن
تا   دیماه طول کش کی آمدند و طبق دستور خانوم جون مهراد را با خودشان بردند که البته 

 ماه آقا جون مهراد را آورد . ک ی االخره بعد از بدهد و مهراد برگردد . ب  ت یخانوم جون رضا 

  بهی!  آقاجون : آره شرمنده دخترم حب دیبرش گردون ی هفته ا کی اعتراض گفتم: قرار بود  به
کردم آقاجون هم ته   یده احساس م یپسرش  رو م ی البته حقم داره بو د یکش یدست نم

بود ، حق داشت . خانوم  دلش با خانوم جون موافق است . مهراد دو هوا شده بود؛ بچه
 .  ردی مرا  نگ ی کرد تا بهانه  یم سش توانست لو یجون هم تا م

دانستم چه    یتونم ازش دل بکنم . نم یاالنم نم ن ی شه دخترم هم یجون : باورت نم  آقا
؟  سرم را    یهست یراض تیدخترم ، تو از زندگ   نمی: ببدی پا و آن پا کرد و پرس نی. ا   میبگو 

گفت که تورج باهاش مهربونه .  ی: خدا رو شکر . آقا جون : آره ، مهراد منییانداختم پا
دانستم که  یخب خدا رو شکر.  هر چقدر اصرار کردم شام را بماند نماند و رفت و من م

راز مگو را    نیخواست  ا یآنقدر کالفه شده بودم که دلم م  ندیخواهد تورج را بب یدلش نم
بعدش را نداشتم . با خودم   ی ها  ثی ماجراها و حرف و حد ی نم اما راستش حوصله فاش ک 

 راز را تا آخر عمر سر به مهر نگه دارم ؟   نیتوانم ا   یم یعنی فکرکردم : 

 

                         **** 

دانستند که  یخانوم جون و آقا جون م گری کمتر شد د می که مدرسه رفت درد سرها  مهراد
گرفت اما    یشدند هر چند کالس اول بود و وقتم را م  ینم یپا پِ  ادیه دارد و زمهراد مدرس

را    کتهید  نیاول ی آمد وقت یبه چشم نم  شیبود که سخت نیر یش  میآنقدر برا   شیر یگ ادی
را  یاضی ر ی مسئله  نیاول یوقت  اینوشت احساس شعف را در بند بند وجودم حس کردم 



 در کنار تو

 
395 

 

کنارم  یکردم مهندس کوچک   یکه جمع دو عدد کوچک بود خودش حل کرد احساس م
 نشسته . 

 

                         ****** 

قدم فاصله بود کارم  کی فقط   می مانده بود تا درسم تمام شود ؛ تا آرزو  یسال کی  حدودا
 هم در شرف درست شدن بود . 

  نیچند تمر  شیروز برا  ک ی بود و مهراد کالس دوم و مشغول امتحانات .  بهشتیارد
زد : غزل ؟   من: بله؟  تورج :    مینوشتم و او در اتاق مشغول نوشتن شد تورج صدا  یاضیر
بابا   نیاتاقت بب ی : تو از پنجره بابا!  تورج  نمی! مهراد : منم بب ادی یم  یچه بارون نیبب ایب

جان ! و به من اشاره کرد که همراهش شوم . رفت به سمت اتاق من هم دنبالش رفتم .  
  ی ! تورج رو ادی یم ی، عجب بارون یگ  یو نگاه کردم : آره راست م ستادمیپشت پنجره ا 

   ی! کنارش نشستم : راستش غزل ، صدات نکردم بارون تماشا کن نی تخت نشست : بش
  ی دیبخواد به آرزوت هم رس  خدامقدمه گفت:   یب   ؟یمتعجب نگاهش کردم : پس چ

گاه   هی را عقب تر از خودم تک می تخت نشستم و دست ها ی لبه  ی درسته ؟  کنارش رو 
 یم  رهی گ یده ام مکنم خن یفکر م یبچگ ی به سال ها  یکردم: خب آره ، راستش وقت

گرفتم ؛ اونم با    پلمیو جواد د  نیبودم به ضرب و زور مه یمن از درس و مدرسه فرار یدون
  یوقت ییجا  هیخوندم که جواد دست از سرم برداره اما   ی! فقط اونقدر درس م؟ی معدل هچ

هم خوبه   یلیکه درس خوندن خ دمی رس جهینت نیفشار و اجبار از روم برداشته شد به ا 
  یاالن وقت اتهیعشق دومم ادب دمیفهم  ییجا هیته اگه با عالقه و استعداد همراه باشه  الب

  یچه حال  خوب یدون یکنم نم یدانشجوها مشق عشق م ی براکنم سر کالس و   یفکر م
شدم :    کی به تورج نزد یتخت برداشتم و کم   ی را از رو م یده دست ها  یبهم دست م

به خواسته ام برسم . به   ی اجازه داد یتوام تو با صبور ونی حس خوبو مد نی راستش تمام ا
تورج چرا   ی : راست دمی زنم . پرس یحرف م زیر  کیمتکلم وحده شده ام و   دمیخودم آمدم د 

قالب کرد و گفت : غزل ، ما با   شی زانو ک ی؟ تورج انگشتانش را دور   ی دی سوالو پرس نیا
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قد . تا االنم     میقد و ن ی تا بچه  ۴،    ۳شلوغ باشه خواد دورم   یمن دلم م می هم حرف زد
و با   یحس رو سر کوب کردم تا تو به خواسته ات برس  نی خودم رو کنترل کردم و ا یلیخ

 ؟  ست ی وقتش ن گهیبه نظرت حاال د یبچه دار بش یقلب  تیرضا

عذابم   شی که چند سال پ یکردم حس یاحساس خال نم گریچرا با وجود مهراد د دانمینم
 یمادر ش یخواستم و برا  یدر من وجود نداشت با تمام وجودم مهراد را م  گریداد د یم
با   یتون ی م می، اگه سه چهار تا بچه داشته باش نی ساکتم گفت: بب دیکردم . تورج که د یم
 د درکش کر دی به هر حال اونم مادره و با یخانوم بسپار بهیبراحت مهراد رو به ح الیخ

  گریشه . د یمعلوم م فشیمونه و تکل  ینم ریشمال و تهران اس نیمهراد هم ب  ینجوریا
چشمانم پر از آب شده بود . تورج   هیاز ثان یحر ف را نداشتم  در کسر نیا  دنی انتظار شن

  دی د یبخشش را راحت م نینچن یکرد که ا یصحبت م  یلباس ایاز کفش  ایگفت؟ آ یچه م
 ...........  یکرده بودم  آنوقت او به راحت ازدواج؟ من به خاطر مهراد با او 

 از جا برخاستم و از اتاق خارج شدم    اریاخت ی؟ ب دمی شن یچه م ایخدا آه

حرف   م ی؟ داشت هویشد  یاتاق مطالعه رفتم و در را بستم . تورج پشت درآمد : غزل چ به
من ! بله ،   یاز خوب نمی، ا ای وقت صبر کردم ؟ بهمه  نی چت شد ؟  بد کردم ا   میزد یم

خونه بشوره و بسابه و   ی تو  نهیبش دی شه ! زن با  یم نی هم ی رو بد نقدرینفر ا  هیبه   یوقت
 !   ایجنگولک باز  نیزن رو چه به ا   بزاددونه هم  هی یسال

توانستم درک کنم  که وجودش پر از   یراند م یحرف ها را بر زبان م ن یبار بود که ا نیاول
 ام کرده بود .   وانهی خودم اما نظرش در مورد مهراد د  ی عشق به بچه است مثل آن وقت ها

ست در وجود تو ؟   یچه منطق  نیا  ی و مجنون من چه کرده ا دهی تورج  تورج با دل غمد آه
 هم در درون تو دارد ؟   ییجا یمهر و  عاطفه و وابستگ ایآ

 من کن   ی ن نگر و چاره م  یکس یب بر

 ترم من   اری  یکس و ب یکز  همه کس ب  زان
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 و چون از تو کنم  داد   شهیپ یکن دادیب

 کز که ستمکار ترم من   یبکش زارم

 توانستم با او حرف بزنم   یدلم پر بود که اصال نم آنقدر

 یم و نازم را بکشد چون   دیا یکند منتظر نبودم ب یمانیو اظهار پش  دیا ینبودم ب منتظر
   ستی دانستم اصال بلد ن

  ی دانست دلم برا یکه او را مثل پدر م ی توانست از مهراد چشم بپوشد ؟ مهراد یم چگونه
راحت از او چشم   نقدریتوانست ا یچگونه م با یبا هوش ز ی بچه   نی بچه ام سوخت ا

 بپوشد ؟  *               

  یاست . حرف نی آرام تر شدم و با خودم کنار آمدم که مرام تورج هم  یروز گذشت کم دو
سر صحبت را باز کنم .  بعد   د ی دانستم که عاقبت خودم با  یگفت م ینم  یزیزد و چ ینم

نشسته بود کنترل را برداشتم    ونی تلوز ی بردم روبه رو وهی م شی مهراد برا دن یاز شام و خواب
آوردم     وهی برات م ایمن: ب  ؟یکن یم نی چرا همچ شد: ی. شاک کردمرا خاموش  ونی و تلوز 

  نی مقدمه گفتم: بب یب نی زدم بنابرا ی حرفم را م دی دارم  با یخودم بر م زی تورج : بذار رو م
سه چهار  نکهی! در مقابلم جبهه گرفت : جالبه ، ا  ی زد ی حرف بد یقبول کن دی تورج تو با

همه سال    نیکردم بعد از ا  یخودم چشم پوش  یع یسال به خاطرت صبر کردم و از حق طب
، تو   نمی! بب ی بود که راجع به مهراد زد  یمن: نه منظورم حرف  ه؟یمطرحش کردم حرف بد

به خانوم جون ! دستپاچه شد : آهان ،   یمهراد رو ببخش یراحت نیبه ا ّادی  یچطور دلت م
شه ،   یراه شمال و تهران خسته م نی همه اش ب ینطور یر خودش گفتم ا خب ، من به خاط 

دونم اون مادربزرگشم گناه داره به هر حال نوه شه خالصه منظور   یشه  چه م  یدو هوا م
. باز هم معذرت نخواست و ادامه داد:   یدون ینداشتم ؛ اصال هر جور خودت صالح م ی بد

بشه االن که  شتریتعداد بچه هامون ب یرحرف ها خودت دوست ندا نی حاال گذشته از ا
 !   یدرس ندار گهید

                           ** 
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مژگان و   ی چند ساله  ی که باالخره تالش ها میماه بعد در اواخر تابستان با خبر شد  چند
رشته قبول   کی در  نکهیا ی و آن ها طلسم کنکور را شکستند برا  دیرس  جهی به نت یمرتض

  دندیبا هم باشند چند سال صبر کردند و زحمت کش یکالس آن هم پزشک کی شوند و در 
قبول شدند البته در  یپزشک یو مرتض یشدند چون مژگان دندانپزشک می اما باالخره تسل

امشب جشن گرفته !       نیسر به خانه آمده بود گفتم : مه کی دانشگاه .ظهر که تورج  کی
دانشگاه قبول شدن       یمژگان و مرتض  یمن: ِعه مگه خبر ندار      ؟ی تورج : جشن چ

من: آره ، مژگان       ودخوشحال ب یلیگفت خ  یم ییزایچ ه یتورج : چرا ، جواد  
  یم یفداشون بشم مثل جولز و جول   یعموم یهم پزشک  یقبول شده مرتض  یدندونپزشک

 (    ی افسانه ا ی مونن ) کارتون دو قلو ها

  روزی دانشگاه قبول بشه  پر ی آدم تو ی داره بچه   یخوش به حال جواد چه لذت: آره  تورج 
  یلیدوتا بچه خ نیا ی رو حهیزد  را یحرف م یبا چه ذوق یدون ینم ییکه رفته بودم نونوا

اومد هم از   ایادامه داد : خدا بخواد  بچه مون که به دن یگذاشته .و بعد با ذوق خاص  ریتاث
شد    اتمیآخه ادب  ادی یتو خوشم نم ی ؛ راستش غزل ، من از رشته  رهیگ  یر میتاث الشیفام

خودم را زدم  یول  دمیفهم یدکتر بشه !  منظورش را م دیمن با  ی بچه  یلیتحص ی رشته 
  ره یگ یم  ادی رو فقط با بار اول  زیچ به آن راه و گفتم : مهراد درسش خوبه و زرنگه همه

من   یگفت : مهراد که آره ول  یرحم یبا ب  ی خوا  یشه که تو م یم  یخدا بخواد همون
او هم   ا یاو واقعا از زهر کالمش خبر نداشت ؟  ایخودمون بود من و تو !  آ ی منظورم بچه 

 خودش را به آن راه زده بود؟  

                                     *** 

   ش یو شوهرش و بچه ها حانهی زهره و شوهرش ر  م ی جواد جمع بود ی همه در خانه   شب
و مهرو و دختر کوچکشان نغمه  ما هم که   رج ی و شوهرش زمانه و خانواده اش  ا حهیرا

 م ی بود
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آرام و سر به    یرتضرفت . م  یو آنطرف م  نطرفیبود و خوشحال به ا دهی تدارک د  یکل نیمه
  طنتیش  یکرد و گاه یم ییرایپذ  یکرد و مژگان پر سرو صدا گاه یبه مادرش کمک م ریز

 گذاشت   ی م هیو سر به سر بق

؟ !   یدندون مردمو درست کن ی خوا یم یچه جور  یش یجا بند نم هی: آخه تو   آرمان
  ی تار مو  کی   طنتیبعد با ش  رمیو کجا آروم بگ یدونم کِ  یمژگان : تو غصه نخور خودم م

!    یمون یخدا به داد اون شوهرت برسه مثل فلفل  م ی وا ی .  آرمان : وادی آرمان را کش
من متوهم   ایبود؟   نیآرم ی سرخ شده   ی به لپ ها  اسشحو یدانم در آن جمع کس ینم

دختر عمه ،    نمیباشه    مژگان : بب نیو مت نی سنگ دی : مژگان جون دکتر با حهیشده بودم   را 
  یخنده : از دست تو دختر   حالش را م ر یزد ز حهیخوبه ؟  را  لویک  ۱۲۰چقدر؟  یعنی  نیسنگ
بود   ده یرس نجایدرس کرده بود تا به ا ریسمژگان پر شر و شور چند سال خودش را ا دمیفهم

هم پر از شرو شور بود     ی معنا نبود هر چند مژگان در حالت عاد ی ب شی حاال خوشحال
، با   یدکتراست   مژگان : راست هیاالن شب نی از هم ری بگ ادی،   نیرو بب  ی: مرتض حهیرا

منم واسه اون   ن رو بفرسته واسه م ضاش یاون مر  م یجا مطب بزن هی می دار می تصم یمرتض
شما دوتا روح و   شیپ ادیهر کس ب ی: ول حانهیر     می همو داشته باش ی هوا یحساب

 شه مخصوصا تو مژگان   یروانش شاد م

                           *** 

 

سه روز کالس داشتم دو روز صبح تا  ی در دانشگاه آزاد هم جور شده بود و هفته ا کارم
بچه گذشته بود اما   ّی سال هم از اقدام ما برا کی . می ساعت و ن ۳روز هم  کی غروب و 

  نیافتادم با ا شیچند سال پ  ادیشدم    یکم کم داشتم نگران م از بچه نبود  خودم یخبر
؟  من:    ستی ن یغزل هنوز خبر نمیمشتاق تر بود : بب یلیتورج از من خ نباریتفاوت که ا

بار بچه دار شدم هم تو پس   هیسال شده هم من قبال  هیاالن   نی خب، نه   تورج : بب
  می بر یگم ، غزل ، موافق یافتاده  م  ریبه تاخ نقدریدونم چرا ا یفقط نم م یندار  یمشکل

من هست اما من به   ی : مهراد بچه  دمینال لدر د  می گفتم: باشه بر یناچار ی دکتر؟     از رو
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ندارم. از آن روزها متنفر بودم     یهم مطمئن بودم که من مشکل یاز طرف اوردمین شی ایدن
که پژمان گفت :   ییکرد از روزها ماندی سوختم و دکتر نا ام یکه در تب بچه م ییاز روزها

که پژمان از من خواسته   ییشود از روزها یوجه بچه دار نم چیدکتر جوابش کرده و به ه
نداشت    ی اما تورج که مشکل رم ی بگ ی تازه ا میتصم می زندگ  ی توانم برا  یبود اگر بخواهم م

بماند   شی خدا نخواسته برا قبل از ازدواج با من سارا را داشته که  نکهیحق با او بود مگر نه ا
را نگه  شهایتوانستم انکار کنم   به سراغ کمد اسناد و مدارک رفتم تمام آزما  یرا که نم نیا

تاب و    گریگرفت و من د  یجوابشان را م می را که پژمان برا  ییها شیداشته بودم  تمام آزما
دادم  یها رانشان م نی شد هم  یم  شیبه آزما  ازینداشتم اگر دوباره ن  ش ی توان دکتر و آزما
 داده ام .   شی همه آزما  نیکه چرا ا دیپرس یآنوقت تورج نم

  اوردمی ن ایداشت که او بفهمد مهراد را من به دن یبیمگر چه ع اصال 

توانست بچه دار شود ؟   یاو هم نم یعنیآمده بود ؟   شی پ یتورج هم مشکل ی برا یعنی
 بود؟!   یچه سرنوشت گری د نیا

دانست که  یوقت گرفت فقط خود خدا م مانیروز صبح از پزشک زنان و زا کی  تورج 
  یگفتم کم  یخواست به تورج م ینفرت داشتم دلم م مانی چقدر از مطب دکتر زنان و زا

    یشیگشا  دیصبر کند شا   گرید

خودم   ادیبه  دمید یاش را که م ی تاب یو ب  اقیاست اشت دهی فا یدانستم که ب یاما م شد
 افتادم .   یم

 که او وقت گرفته بود .   می دیرس یساعت مقرر به مطب سر

دکتر   می و داخل شد میدر زد  میو داخل شد  میکرد در زد تیما را به اتاق دکتر هدا  یمنش
دکتر: سالم جانم  با دست      می نشسته بود سالم کرد زشیکه پشت م انسال یبود م یخانم

؟    تورج: راستش خانوم   هی: خب مشکلتون چ دکتر    می نشست یصندل ی اشاره کرد و رو
تورج :    ن؟یدکتر: چند ساله که ازدواج کرد      می ش یدار نم چهکه ما ب نهیا هیدکتر قض

واقعا متوجه سوال و   ا یخواست  یدانم دلم نم یرفت نم یم جیسال.  سرم گ  ۵حدود 
گفت: غزل ، غزل ؟ حواست کجاست؟ خانوم دکتر با   رج ی شدم که ا  ی نم شانیجواب ها 
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خوام چند تا   ی؟   دکتر: م  کترخانوم د د یبفرمائ   دیشماست     من: َب..... بله ببخش
من : نه    سرش را تکان داد و      ن؟یکرد یقرص مصرف م  نمیبب   سمی براتون بنو  شی آزما

با هم   نکهیخانومم قبل از اخانوم دکتر ، هم من هم  یخودکار را برداشت    تورج : ول
انداخت و   البا  ییدکتر ابرو    میو بچه هم داشت می بار ازدواج کرده بود ه ی میازدواج کن

مشکل کجاست   مینیتا بب نیها رو انجام بد  شیآزما نی دوباره مشغول نوشتن شد : حاال ا
  شی مو به مو آزما  شیخانوم دکتر من چند سال پ دی زدم و  گفتم : ببخش ای ؟ دلم را به در

ندارم البته    یدونم که مشکل یمن م  دینیشه همونا رو بب یدادم همه رو هم نگه داشتم  م
باشه   دکتر سرش را تکان داد و گفت: باشه ، پس من    ومدهیبه وجود ن ی تازه ا کلاگه مش

رو   شایاون آزما نیاومد  یم کاش امروز که ی فقط ا سمی نو یم  شیآقا آزما ی فعال فقط برا
 . ن یآورد  یهم م

  میبرو  رونی دانستم که از در اتاق که ب ی بود که فقط خدا از آن خبر داشت . م یدلم آشوب در
که مهراد را من به   می چطور بگو  می بگو   دیمورد آماج سواالت تورج قرار خواهم گرفت . چه با 

 شد :   یزبانم جاربر  یزی شعر صائب تبر نیناخودآگاه ا    اوردمین ایدن

 مگو   یخود هر چند بتوان اریخود با   راز

 کن   شهیاند  اری  ار یبود  از   یاریرا  اری

 ی  هی، قض نمی: بب دی تورج پرس میگذاشت رون یرا ب مانیدرست  بود از مطب که پا حدسم 
  شیبابا آزما ی خب .... خب .... راستش ...... ا ؟ ی داد یشیبود؟ تو چه آزما  یچ شی آزما

 ؟      میشه بعدا صحبت کن یم  گهیبود د

شد و   یپا پ گری ها را بداند تا شب دو سه بار د شی آزما   ی  هیخواست قض یدلش م یلیخ
.   دهی رس قتیحق ی دانستم که وقت افشا یمن هر بار از جواب دادن طفره رفتم اما م

 آن روز   ی فردا

رفت دوباره   یم ادمیدادم و   یم حیرا توض ی ا هیکالس اصال حواسم به درس نبود آرا  سر
؟       هیاز پسرها گفت : استاد خبر ی کیدانشجوها در آمده بود  ی دادم صدا یم  حشیتوض

از   یکی   دی؟ و کالس از خنده ترک  ینیب یدست استاد رو نم ی گفت : خنگ حلقه   یگرید
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گفتم : نه ممنون .   ارمیب یزیچ  ی آب قند هیبرم   ستیوب ندخترها گفت : استاد حالتون خ 
سازند به خودم مسلط شدم و درس را از    یهم سوژه م واری دانشجوها از ترک د نی ا دمید

  یگفت زه  یکی  لهیبابا فکر کردم کالس تعط ی گفت: ا ی کیزد :  یسر گرفتم  هر کس غر
ساعت طاقت   نی گذشت و ا سباطل و در آخر همه ساکت شدند و باالخره ساعت کال  الیخ

 فرسا تمام شد .  

و   دی که در مطب دکتر حرفش را زده بودم پرس ییها  شی هم از آزما گری دو بار د یکی  تورج 
بود که تورج  یتوانستم حرف را عوض کنم چند مدت یم یمن حرف را عوض کردم اما تا ک 

  بایداد و تقر یم  شیآزما  یگریپس از د یکیخودش بود و   شاتی سخت مشغول آزما
را   زیکه تورج همه چ ده یکه وقت آن رس انستم د یندارد م یشد که مشکل  یمطمئن م

بداند   یزیگفتم نکند پژمان  دوست نداشته باشد که تورج چ یبداند . بعد با خودم م
درست   می دانستم بگو ی.مستأصل و سر گردان بودم محصور حصار افکارم شده بودم نم

کرد تمام   ی ممتهمم  یحتما به پنهانکار د یفهم یگفتم و خودش م یاگر نم می نگو ایاست  
را گرفتم و صبر کردم   ممیگذاشته بودم و دم دست قرار دادم تصم ی را در پوشه ا شاتیآزما

داره که  یشود بعد با خودم فکر کردم: اصال چه لزوم  نیتا مهراد بخوابد و خوابش سنگ
هاست که من قبال داده بودم و    شیآزما  ن یمهم ا  اوردمین ایتورج بداند مهراد رو من به دن

داشت که حتما بفهمد   یندارم حاال چه لزوم یداد که من مشکل  یخودش نشان م  نیا
  شاتیآزما  نی خودم گفتم اگر اما نبوده  اما بعد با  ی داشته و مهراد بچه  یپژمان مشکل

؟    می چه بوده ؟ آنوقت چه بگو ی برا شیهمه آزما  نیپرسد ا  ینم ندی را بب لیو طو ضی عر
  ادیاز  یکردم حت یزدم و دوباره همه را تکرار م ینم  اه نی از وجود ا ی کاش اصال حرف ی ا

باره گفتم مرگ   کی مستأصل شده بودم اما به  دم ی لرز یهم به خود م یزیچ  نیچن یآور
که حتما   د یپرس یزی کنجکاو شد و چ شهای آزما ن یاگر نسبت به ا  کباری هم  ونیو ش کباری

 چ ی ه گریکه د دیهم نپرس گرکنم ا یو خودم را خالص م می گو یراستش را م دی خواهد پرس

شده   قیه خوابش عمک  دمیفهم  کشیتمیآرام و ر ی شب به اتاق مهراد رفتم از نفس ها  آخر
  شی: کار آزما دمی خواب بود . پرس ی آرام در اتاق را بستم و خارج شدم تورج هم آماده 

تخت نشست و گفت: آره به دکتر نشون دادم   ی تموم شده ؟ مشتاقانه رو   گهیدادن تو د
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تو هم   می بر ایخب ب یکن  یتو چرا امروز و فردا م ونمد ی فقط نم ست ین یگفته مشکل
سن و سالم داره    گهیبابا د میدرمان اقدام کن ی بود زودتر برا یرو بده اگه مشکل شاتتیآزما

و درشت بود  زی ر ی را که پر از برگه ها یسبز رنگ ی پوشه  شیآرا  زیم ی ره باال  از کشو یم
کردم اگه  یمراحل رو ط  نیا ی بار همه    هی من قبال   نی آوردم و به سمتش گرفتم : بب  رونیب

سبز   ی الزم باشه . پوشه  ی دی جد شیآزما   دیخودت ببر نشون بده شا   ست ی ن یات زحمتبر
سبز رنگ انداخت و گفت: چقدر   ی به پوشه  یبه من و نگاه یرنگ را از دستم گرفت نگاه

  ی حاضر نشد کهبود  نایپس به خاطر ا  ؟ ی داده بود شیهمه آزما  نیا  ی چ ی برا ادنیهم ز
 یبشه ول  یدوباره کار یچ  ی گفتم برا  گهی؟   من: آره د  ی ها رو بد  شی همراه من آزما

تورج : خب ، پس .............. حرفش را   ستیاز طرف من ن یمشکل  چی راحت ه التیخ
دکتر   تورج :   یرو ببر نایا  دیسرم شلوغه تو هم با ی لیمن فردا خ  میقطع کردم: بهتره بخواب

مطب دکتر   ی شه ؛ قبال هم تو  ینم یکم بشه که طور خوابمون م یساعت از تا  مین االنه ، ح
  نی االن بگو، چرا ا ینگفت یزیو چ  دمی چند بارم ازت پرس ی ها حرف زده بود شی آزما  نیاز ا

 ؟   ی داد شیهمه آزما 

 ؟    یداده باش شیهمه آزما نیا  دیتو چرا با  بهیبرام عج آخه

  دهی: باشه ، انگار وقتش رس دمیکش یقیمجبور بودم پرده از رازم بردارم نفس عم نکهیا مثل
 تورج : همراز؟      یکه تو همرازمون بش 

 کردم   فی خونسرد ماجرا را تعر یلیو من خ   ه؟یچ هیقض

مهراد  ی بگ ی خوا یم یعنی،   یعنیبه تته پته افتاده بود :   د یمانده بود که چه بگو  تورج 
 ایزده ؟  من فقط گفتم اونو من به دن یحرف  نی همچ ی؟    من: ک   ستی تو ن ی بچه 

  یکی ی بچه   یداره ؟ تو ..... تو چطور تونست یتورج: اَاَاَه خب همون ، چه فرق     اوردمین
  یزیچ یتورج ! مهراد عمر منه    تورج : اونوقت کس  یچ یعنی ؟   من:  یرو بزرگ کن گهید

  یول امرزهیکس     تورج : آخه چطور ممکنه ؟ خدا پژمان رو ب چیدونه؟    من : ه ینم
 ینطوری وقت راجع به پژمان ا چ یوقت، ه چیه گه یخودخواه بود     من: تورج ، د  یلیخ

نداشت    یبرام معن یدگ بدون اون زن ون حرف نزن من خودم خواستم که با اون بمونم چ
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  یچه استرس یدون یخواستم  خدا هم سببش رو جور کرد تو نم یچون بچه رو با اون م
  ی منصرف نشه و مهراد رو برا مشیآورده از تصم ایکه مهراد رو به دن ی، زن ترایتا م دمیکش
زدو گفت : واقعا که مسخره ست اونوقت مادر و پدر   ی به ما بده   تورج پوزخند شهیهم
کس   چیدونن ه یمن: نه ، نم   ست؟ی تو و پژمان ن ی دونن که مهراد بچه  یمان هم نمپژ
 یحت  ترای زاد ؟ م یکه بچه رو م هیداره ؟ مگه مادر فقط اون یتیدونه اصال چه اهم ینم

  ی من تو دم یمن ترو خشکش کردم من زحمتش رو کش نهیخواست مهراد رو بب یدلش نم
دونم   ی؟   تورج : نم  یزن یحرف م  یاز چ یبودم بعد تو دا ر نارشک   زی و همه چ  یضیمر

  دی؟ با  ه یگوشت و پوست و  خون چ یفهم یغزل ، االن من هر چقدر هم که بگم تو نم
 یزن ی حرف م یجور هیزدم و گفتم :  ی ! زهر خند یتا بفهم یاریب  ایدونه دن هیخودت 

شد و گفت : سارا نفس من   ده ی هم کشتورج در  ی  افهی !  ق ی دییانگار تا حاال ده تا بچه زا
  هیخود آدم  ی غزل بچه  یخودش  ول  ی ؟   تورج : اونم جا ی: مادرش چ دمی بود.  پرس

 یمن: فداکار     ی که با پژمان موند ی کرد یفدا کار   یلیست به نظرم تو خ  گهید زیچ
عوض   ج ؟ حالت تور  کاری خواستم چ یکدومه ؟ من عاشق پژمان بودم بدون اون بچه رو م

  دیانداختم و گفتم: ببخش نیی ! سرم را پا یکن یم یزندگ  یاالن دار یشد و گفت : ول
  دمید ی نم ی؟   من: چون لزوم  یرو زودتر نگفت  ناینداشتم      تورج : تو چرا ا  یمنظور

هم   یاگه مشکل دوارمی ؟ تورج زمزمه وار گفت: فقط ام  نهیاز ا ریمنه مگه غ ی مهراد بچه 
؟      نهیدکتر بب یپرونده رو ببر  نی ا ی خوا یم یهست زودتر رفع و رجوع بشه      من: حاال کِ 

  مانی؟     من: نه تورج ، من از مطب زنان و زا ی ا یتو نم یعنی،   نمیفردا . بب ن یتورج : هم
جاها بودم در ضمن گفتم که فردا سرم شلوغه خودت ببر        نطوریا ری سال اس  کی متنفرم 

، مطمئنم     تورج : پس چرا ؟   ستین ی..............  من: مشکل ودب  یتورج : اگه مشکل
 دونم  ی............  من: نم

را در قفل چرخاندم و وارد شدم   دی ته از دانشگاه برگشتم کلآن روز خسته و کوف  ی فردا
خواب باشد در  د یفکر کردم شا دمشی اما ند نم یمهراد را بب شهیانتظار داشتم مثل هم
هنوز از مدرسه بر نگشته   یعنی ترس برم داشت  امدین یزدم جواب شیاتاقش هم نبود صدا 

انه بودم خودم ناهارش را که خ ییآوردش روزها   ی م تسر ساع شهیهم  سشی بود ؟ سرو
  یم شیخورد و بعد به درس ها  یآمد و ناهارش را م یدادم اگر هم نبودم خودش م یم



 در کنار تو

 
405 

 

  یتل انیم  شانیکردم و تورج را آشفته و پر  یط ییرا یرا تا پذ کی کوتاه و بار ی . راهرو دیرس
 یکن یم کاریچ  نجایوقت روز ا  نی : سالم    جوابم را نداد   ا دمید شی از برگه و جواب آزما

،   نمیب یگردم مهراد رو نم  یم  ی؟    تورج ، هر چ نی دار یشب مراسم عروس  یمگه نگفت
؟   یزن یافتاده ؟ چرا  حرف نم  ینکنه براش اتفاق  ستین یگوشیباز ی کجاست؟ اون بچه  

مهراد   انآمد اما حرص داشت گفت: نگر  یاز ته چاه در م شی انگار صدا   یمردم از نگران
  یجواد حوصله اش رو نداشتم  م ی نباش  امروز خودم رفتم مدرسه دنبالش بردمش خونه 

شده مگه ؟ از   ی ؟ چ یکه حوصله اش رو نداشت ی چ یعنیخواستم تنها باشم     من: 
شده بود .  ی ا رهیزنج نی قاتل هیخون بود شب  ی بلند شد چشمانش دو کاسه  شیجا

؟ ناگهان مثل پلنگ    ی شد ینطوریشده تورج تو چرا ا یوجودم را گرفت: چ ی وحشت سراپا
  یندارم مشکل ی؟ مشکل ی تو منو احمق فرض کرد  نمیآورد : بب ورشیبه سمتم   یزخم

کرد و   نی زم ی پخش شده رو ی به برگه ها ی خودتو !  اشاره ا ای ی ندارم منو مسخره کرد
چند سال   ی گیبده م  شونببر به دکتر ن یگ  یپوشه م هیتو  ین گذاشترو واسه م نایگفت : ا 

ندارم      یگم مشکل یندارم    من: خب آره هنوزم م یمشکل چیدادم ه شیآزما  شیپ
تموم   یبچه دار بش یتونیوجه نم چی تورج : ِهه  خانومو باش ! خانوم محترم تو اصال به ه

 یعشق ه یون دوستت داشتم  چون برام  شد و رفت چهار سال آزگار به پات صبر کردم چ
شبم روز شد ؛  دی و ام م یسال آزگار با ب  کی باعث شد تا بهت برسم  عتیجبر طب هک  ی بود

ده ؟ من احمق چرا   یم ی کارت چه معن نینگو که خانوم منو سر کار گذاشته ! غزل ، ا
 ؟ اون جواد نامرد رو بگو حاال که ی د یم  یمنو باز ی که تو دار دمینفهم

     یشده تو با من ازدواج کن یداره راض  یخواهرش چه مشکل دهیفهم 

 دونست سن کمتو بهونه کرد ...........  یتو نم  قی،اولش منو ال  ِهه

مهراد خبر   ی  هیاز قض گهیکس د چی! نه جواد نه ه یر یتند م یلیخ  ی:  صبر کن دارمن
بهت   شبیکه بود رو همون د  یخودت من هر چ  ی واسه  یگ یم یدار ینداره بعدم تو چ

خانوم محترم اشتباه به عرضتون رسوندن    ری؟    تورج: نه خ یباف یم فی گفتم االن چرا اراج
     ی که منو مچل خودت کرد ییتو ستمیبافه  من ن یم فیکه اراج یاون
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 ...........    ا ی یگ  یم یچ نمیدرست حرف بزن بب ایتورج ،   نی من: بب    

واضح تر ! دارم به زبون   نی ؟ بعدم از ا یکن یم  کاریمثال چ ؟ی چ ای؟ ها؟   یچ  ای:  تورج 
دکتر ،    زیپرونده رو بردم گذاشتم رو م نیگم  : خانوم محترم ، صبح ا  یم یفارس  سیسل

خانوممه البته دکترا اون موقع بهش گفتن   شی چند سال پ  شیآزما نی گم ا یبهش م
 ؟   هی پس علت بچه دار نشدن ما چ ن ینگاه بنداز هی  مامو سالمه حاال شنداره  یمشکل

و   قیها که دق  شیکرد و گفت : بله ، آزما  نییچند بار پرونده تو  نگاه کرد باال و پا   دکتر
تونه بچه دار بشه  چرا بهم دروغ  یکه داره اصال نم یمشکالت نی خانوم شما با ا یکامله ول

که عکس سه در  یدر حال لی حواسم بهت نبود که اون اوا یکن یغزل ، چرا ؟ فکر م یگفت
دونستم هنوز دلت با پژمانه   ینم یکن یبره؟  فکر م  یمشتته خوابت م ی وچهار پژمان ت 

ن سال  ؟ پس چرا ؟ تو که همو  ی داد یم حیمرده رو به من ترج هی دمینفهم یکن یفکر م
 چرا المصب ؟   ؟ ی کرد یمن عاشق بچه ام چرا با روانم باز ی دی اول فهم

چسبانده بود گاه با عجز و گاه با    واریکه دو طرف شانه ام را گرفته بود و مرا به د یحال در
 مبل ولو شد . ی کرد و رو میراند . آخر خسته شد و رها  یجمالت را بر زبان م نیحرص ا 

نشستم . تورج   نیزم ی سر خوردم و رو واری نمانده بود در امتداد د میبرا یرمق گریکه د من
 پژمان چه بود؟   ی گفت؟  پس حرف ها یچه م

شد پژمان رو دوست   یادعات م نقدریداد و گفت : تو که ا هیآرنجش را به زانو تک تورج 
  یم ادی؟ هان؟      تورج فر  یدر موردش بگ  یدروغ نیهمچ هی ی چطور حاضر شد یداشت
گوشم گذاشتم : داد نزن تورج  تو رو خدا داد  ی را رو می من مبهوت بودم و دست هازد و 

 بود تیواقع   نیگفتم ع شبی که د یچنزن من بهت دروغ نگفتم هر 

  یتونم بچه دار بشم گفت: تو سالم یروز پژمان اومد و به من گفت : مشکل از منه و نم هی
 تورج؟   یکن یگفت مشکل از منه    چرا باور نم

هضم کنم  منم   یزن یرو که تو م ییحرف ها  نی تونم ا یبه تو دروغ نگفتم  خودمم نم من
بدتر از تو تمام وجودم در تب نداشتن بچه   یبودم مثل خودت حت ی کی  شیچند سال پ
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چپ چپ   ؟ی از نو  بشنو ادی   یرو برات گفتم. خوشت م زیکه همه چ  شبیسوخت د یم
را که چند سال   شی آزما ی وار بلند شدم و برگه ها  کی تندارد اتوما دهیفا   دمی نگاهم کرد . د
سبز   ی دانستم به چه علت نگاهشان داشته ام را جمع کردم و داخل پوشه  یخودم هم نم

دونم ، چهارشنبه     من: خب، بلند   یرنگ گذاشتم : امروز چند شنبه ست؟    تورج : چه م
  یبا پژمان م شیچند سال پ که یهمون دکتر  می بر  دی شو      تورج : کجا؟      من: با

برد نشون   یها رو م شیرفتم اکثرا پژمان جواب آزما ینم ادی؛ البته من ز ششیپ می رفت
تو هم که   ختیرو رودست پژمان ر یدکتر آب پاک نی بار هم  هم نی داد . آخر یدکتر م

 کنم  ی باور نم. و زمزمه کردم : و البته من هم حرف تو رو  یکن یحرف من رو باور نم 

حرف گوش کن به دنبالم راه افتاد از خانه تا مطب آن دکتر حدود   ی بچه   کی مثل  تورج 
 کردم هنوز همانجا باشد . یراه بود فقط خدا خدا م قهیدق ۴۰

  دهی فا  می نیاش اصرار کردم تا بگذارد دکتر را بب یدکتر شلوغ بود هر چقدر به منش  مطب
  دی بگو یزیشد آمد چ ی. تورج عصبان نیداشته باش یوقت قبل  دیگفت با  ینداشت و م

ساعت    کینگفت .   یزی چ گرید  ی. منش نیمارو  بفرست ضیمر   نینگذاشتم : باشه خانوم  ب
  ادشیتا باالخره دلش به رحم آمد . با خودم گفتم : فقط خدا کنه که منو   م یمنتظر ماند 

زد اما االن   ینم نکیآن وقت ها ع  شناختمش خودش بود   می.  وارد اتاق دکتر شد  ادیب
گذاشتم :   زشی م ی نشستم و پرونده را رو شیهم چاق تر روبه رو یشده بود کم ینکیع

اعماله؟  چقدر   ی نامه  هیچ نی ، ا  زمی را جا به جا کرد : سالم عز نکشیسالم خانوم دکتر ! ع 
  نیخب البته حق هم دار ن؟ یزدم و گفتم : خانوم دکتر ، منو نشناخت یقطور !  لبخند کمرنگ 

ام  کرد : بعد   ی گذاشت و خوب واکاو زیم ی دو دستش را رو  شهیسال پ   ۱۲،  ۱۰مال هیقض
 یگفتم ؟ در حال  ت؟ درس  ان یدرسته ؟ پژمان طاهر  ی من بود ضی پرونده را باز کرد : ِعه مر

دستانش را در هم   ادتونهیگفتم : بله ، چه خوب  دکتر به وجد آمده بودم ی که از حافظه 
که به آدم   ییرن مخصوصا اونا  یآدم نم ادی وقت از   چیه  ضایمر یقالب کرد : خب ، بعض

دارن؟  گفتم : همسرم   یبه تورج کرد: آقا با شما چه نسبت ی دن . اشاره ا ی م یدرس زندگ 
!      سرم را انداختم   ن ی؟ نگو که جدا شد  انیطاهر  ی دکتر جا خورد : پس آقا   تن هس

دانم   یبود . نم ینی: نه ، عمرشون رو دادن به شما   دکتر : واقعا متاسفم ، مرد نازن نییپا
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ادامه نداد  : خب ، دختر جون ، از دست من   گری تورج را کرده بود که د ی مالحظه  دی شا
پژمان گفت :   شیبه پرونده کردم و گفتم: خب چند سال پ ی اد؟ اشاره ای  یبر م یچه کار

گفت :   ی شه پژمان م یاون بچه دار نم نی و گفت  نیختیدستش ر ی رو رو  یشما آب پاک
به تورج   ی همه سال اشاره ا نیندارم و مشکل از خودشه اما امروز بعد از ا  یمن مشکل

ده و دکتر بهش گفته من به  نشون دا  دکترپرونده رو به  نیکردم و ادامه دادم : همسرم ا 
اگه   ستیبراش ن یتا االن هم درمان  هیتونم بچه دار بشم و مشکلم جد یوجه نم چیه
 بود ؟   یچ دی که شما به پژمان گفت ییپس اون حرف ها   هینطوریا

 یعقب زد و گفت : از خودت نم یو پرده را کم ستاد یاز جا بلند شد و پشت پنجره ا  دکتر
؟ متعجب نگاهش    دیذهن من موند  ی سال چطور تو و پژمان توهمه  نیبعد از ا  یپرس

به تورج انداخت   یشوهرت ...... نگاه یوقت شیکردم و او شروع به گفتن کرد : چند سال پ
  نی آخر یگفتم  وقت   ی، بله، م  انیطاهر  ی منظورم همسر سابقت بود آقا  دیو گفت: ببخش

به برگه انداختم و   یکرد برام آورد من نگاه یرو معلوم م زیرو که همه چ شی جواب آزما
و اون   شی آزما نی دکتر و اون دکتر و ا ن یا ریخودت رو اس  ی خود  یگفتم پسر جون ب

بچه دار بشه . پژمان   نهتو یکن نه خانومت رو اون نم  تینکن نه خودت رو اذ  شی آزما
کنه اون  یم  تونه بچه دار بشه مطمئنم دق یگفت: آخه غزل عاشق بچه ست اگه بفهمه نم

 اونو          نویا یتاب و تحمل دلسوز 

شد   دینا ام  ینشون داد وقت گهی. پژمان پرونده اتو برداشت برد به چند تا دکتر  د نداره
با بچه دار   یول ادیبتونه با بچه نداشتن کنار ب  دیمن و گفت : اون شا ش یدوباره برگشت پ

شما   نجایوقت اومد ا هیل از منه اگه گم مشک ی. من بهش م   ادیتونه کنار ب ینشدن نم
هر   ستیبراش ن یدرمان چی ه دی از پژمانه بگ رادی ا دی شما هم بگ دیبهش بگ   نویهم هم

که  نیراحت کن ی رو طور الشیگن.  خانوم دکتر ، خ  یبهش م نو یهم که بره هم گهید ی جا
که از غزل سراغ دارم  ی ا هیبره هر چند من با روح گهید ی نخواد که جا  گهید  نجایاگر اومد ا

  یدل خودم گفتم . دکتر کم  نانیاطم ی نا رو فقط برایکنه ا ی مطمئنم که حرفم رو قبول م
 مکث کرد و ادامه داد:
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دستم ، نه ، اصال تا حاال   ی کمتر از انگشت ها دیشا  دمی کم د یلیخ  یمدل نیمرد ا  من
  ییمردا  نیکاش همچ ی ا یعاشق بود خدا رحمتش کنه ول یواقع ی اون به معنا دم یند
که  نهی ا  تیواقع یول مینیب  یمذکر ها رو مرد م  ی ما همه  یدون یم   رن ی وقت نم چیه

؟    ی دیهمه سال تازه فهم نی دختر جون بعد از ا  نمیبها مردن !  ب نی از ا ی تعداد محدود
تونه بچه دار بشه  یواقعا نم ینعی : دی بود و تا االن ساکت بود پرس ستادهیتورج که کنارم ا

اون   یگفتم ول یم  یزیچ دی دادم االن نبا انیطاهر ی که به آقا  ی؟  دکتر: متاسفم .  طبق قول
  یواقعا تا امروز نم  دیو دوباره از من پرس دی که بدون دمی بهتر د ستین  ایدن نیا  ی تو  گهید

آمد گفتم : نه . از دکتر تشکر کردم و از مطب  یکه از ته چاه در م  ییبا صدا  ؟ یدونست
 .  می آمد  رونیب

کرد: غزل ، منو   یبود و عذر خواه مانیکه کرده بود پش یبار تورج از رفتار نیاول ی برا
مهم نبود من به فکر    میعذر خواستن او برا  نیکردم   . اما ا یببخش اصال فکرش رو هم نم

عاشقانه پژمان را دوست   نکهی؟ با ا ی ه کرده بودخودم بودم :آه پژمان تو با من چ یبدبخت
علت بچه دار نشدنمان   دمیکه فهم یام بود اما وقت یقلب ی پژمان خواسته   نکهیداشتم با ا

  ییکنم ؛ جا  یدر حقش م یکردم چه لطف بزرگ  یدر اعماق ذهنم فکر م  ییاوست جا ریتقص
  ی برا نینچن یا  نیهم ی از اوست برا بیداند ع یکردم خودش م  یدر اعماق ذهنم فکر م

با   نیهم ی دوستت دارم برا دیگو  یبار م ارهز ی روز نی هم ی برا دیآ   یکوتاه م زیهمه چ
اش هستم نفسش هستم قند و   یمن زندگ  نی هم ی خرد برا یبهانه کادو م یبهانه و ب

را به زور   شی خودم هم صدا  یکه حت  ییدر اعماق ذهنم، جا ییعسلش هستم .با خودم جا
کند که  یقبول م نیهم ی مرا از دست بدهد برا یترسد روز  یکردم او م یفکر م  دمیشن یم

کند   یم ی کار نیهم ی ورزد  برا یبه مهراد عشق م  نیهم ی را بزرگ کند برا یگرید ی بچه 
.......... از خودم بدم آمده بود   نیهم ی ........ بر ا نی هم ی که آب در دلم تکان نخورد برا

دانست   ی بوده ام ؟ او م ی ا شه یو پست بوده ام من با خودم در چه اند  ری من چقدر حق
دانست که از   یاو م نمیرا خودش گردن گرفت که من آزار نب بی؛ ع زارمیترحم ب زکه من ا

 این به دننفهمد مهراد را م  یام قبول کرد کس  ی عاص کاری افراد فضول و ب ی پرس و جو
دلم راه آمد تا آب در دلم تکان نخورد  چرا پژمان؟ چرا ؟  با خودت  ی ام  پا به پا اوردهین

حد   نی ا تی ممکنه ظرف یرا بفهمم ؟ با خودت نگفت  قتیروز ممکن است  من حق هی ینگفت
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؟ اصال    رمیم یاالن نم نیخدا چرا من هم ی کنم ؟ ا یاز عشق رو نداشته باشم و قالب ته
 یرا که روز ی ؟ چطور توانستم قلب  رمیپست و حق نقدریده ام؟ اصال ......... من چرا اچرا زن
مرد   نیتورج باشد ؟ تورج ، ا  ی خانه  اندتو ی تصور کنم که م یپژمان بود حت ی خانه 

گفته همه شان   ی؟ چه کس کجورندیمردها   ی گفته همه  یچه کس   ی عبوس از خود راض
کس   چی که ه ییو بروم جا رم یخواست دست مهراد را بگ ی کرباسند ؟ دلم م کی سر تا پا 

  تمامکردم  یکند. احساس م دای مهراد پدر پ ی کس هوس نکند برا   چیمرا نشناسد که ه
ساختمان پزشکان را پشت سر   ی پله  نیآخر  دمی فقط فهم  ختهیسرم ر ی رو ایدن ی دردها

که گفت : تو   دمیتورج را شن ی رنگ و بزرگ آن خارج شدم  صدا ی ه اگذاشتم و از در قهو
 شدم .   نی. او رفت و من نقش زم ارمیرو ب  ن یجا صبر کن تا من برم ماش نیهم

به دستم وصل بود تخت خودم نبود  یسرم دمی تخت د ی که باز کردم خودم را رو چشم
سرم بود :  ی باال یکردم ؟ پرستار یچه م مارستانیبه اطراف انداختم من در ب ینگاه

 ی ؟ االن ساعت چنده ؟  پرستار لبخند  نجامی: من چرا ا دمی!  پرس ی باالخره به هوش اومد
گذره بدنت مثل کوره بود داغ داغ . دستش   یآوردنت م ی قتزد و گفت: سه شبانه روز از و

  کاریپرستار گفت: چشدم . زیمخیخدا رو شکر . ن یام گذاشت : اما االن خوب  یشانیپ ی را رو
 ات کنه . نهیمعا ادیدراز بکش تا دکتر ب  ومده ی؟ هنوز حالت سر جاش ن یکن یم

رساندند و   نمیو جواد  خودشان را به بال نیبه خانه مه دنمیاز مرخص شدنم و رس بعد
دلتنگ شده بود و از   یآن ها بود آوردند . مهراد حساب ی مهراد را هم که تا آن روز در خانه 

مشکل    یام خوب شده بود اما از لحاظ روح یخورد هر چند حال جسم یتکان نم کنارم
 داشتم . 

کنار تختم نشست و بعد خودش را به تورج رساند و با او مشغول صحبت شد .   یکم جواد
حرف زدن هم نداشتم   ی حوصله  ی؟ حت  هویشد   ی: تو که حالت خوب بود چ  دی پرس نیمه
 نیشد . مه یخودش راه باز کرد و جار ی اجازه برا یدلتنگ پژمان بودم اشکم ب بیعج

اخم   نیسرما خوردم    مه  ستی ن ی  زی؟   من : چ شده  یچ یبگ ی خوا  ی: نم د یدوباره پرس
هوش   یکنه و ب  یسه روز تب م یسرما خوردگ  هی ؟  آدم واسه  ی فرض کرد  یکرد : منو چ

:   دمی بهتره . پرس م یایو ن  یهوشیآقا تورج گفت : ب  مارستانیب  میایب  میشه ؟ خواست یم
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، حوصله   نی کرد یمن: خوب کار     می : نه به اونا نگفت نیدونن؟   مه یزهره و زمانه م
گفتم :   ه یشه ؟     با کنا یم  ی دانشگاه و دانشجوهات چ فی: دختر ، تکل نیندارم     مه

   ستیو اطالع دادن حالم مساعد ن دنیتورج خان زحمت کش

رم    یجوابش را ندادم   از جا بلند شد : باشه ، من م   ؟ی حرف بزن ی خوا یگفت : نم نیمه
برم .  مهراد خودش را به من چسباند : نه   یگازه  مهراد رو هم م ی برات سوپ پختم رو 

 تنگ شده   مهراد رو نبر دلم براش  نی: آره مه  دمی به سرش کش یرم  دست  یمامان  نم

همه اش خودش را  یو جواد ، مهراد تمام مد ت کنارم ماند و از دلتنگ نیاز رفتن مه بعد
  یهم م ی ا  گهید زیآورد : اگه چ می سوپ پر کرد و برا ی کرد . تورج کاسه ا یدر آغوشم جا م

: تو   دمی پرس یخوبه  داشتم از مهراد م نیتشکر کردم: نه ، ممنون هم   رمیبرات بگ یخور
تورج اصال نگذاشت حرفم تمام شود     رهی برات بگ  یزیبگم بابا تورج چ ا ی یخور یمسوپ 

را در اتاق نگذاشت .با جان نداشته به آشپزخانه  شیرفت و تا آخر شب پا  رونیاز اتاق ب
دانستم سوپ دوست ندارد    یمهراد درست کردم م  ی و گردو برا رینان و پن ی رفتم و لقمه ا

  دن یکدام د  چیکرد و ه یم نییو شبکه ها را باال و پا  دنشسته بو ون یتلوز ی .تورج رو به رو
 . می اوردیخود ن ی را به رو یکی آن 

:   دمشیخواب آلود شده بود : مامان ، من برم بخوابم ؟ حالت خوبه ؟   بوس  گریمهراد د 
 آره قربونت برو بخواب  

را سمت   میرو    ؟ی مهراد به اتاقش رفت تورج وارد شد : بهتر نکهیا ساعت بعد از مین
؟     ی خوام باهات حرف بزنم حوصله اش رو دار یپنجره کردم: آره خوبم    تورج : م

شوکم اصال   ی تخت نشست : راستش غزل ، من هنوز تو ی نداشتم اما گفتم : دارم    لبه 
  ن یاالن تمام درد تورج ا یعنی :   دمیشیاند . با خود  ستی تو ن ی شه مهراد بچه  یباورم نم

گفته   ی؟ نگذاشتم حرفش را تمام کند با حرص گفتم: ک  اوردمین ایبود که مهراد را من به دن
چه   گه،ید  نی !   تورج: خب هم نیهم اوردمین اشی؟ من فقط دن  ستی من ن ی مهراد بچه 

تورج ، من اصال منطق تو رو    ن یببکنه چه  حسن کچل چه کچل حسن!    من :  یم  یفرق
قدم زد و  یبلند شد و کم ش ی ؟ از جا یکن یکه با من م هیچه بحث ن یفهمم  االن ا  ینم
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  ریتخت نگاهش کردم    ت ی غزل بذار حرف آخر  رو اول بهت بگم . نشسته رو نی گفت : بب
  یرو بزرگ کنم تا االن هم فکر م گهی د یکی ی نم بچه تو یغزل ، من نم نیرا رها کرد : بب

؟        ستی: مگه ن دمی فشرد پرس ی را  م می که گلو  یکردم اون واقعا پسرته     با تمام بغض
را مقابل  شیشد دست ها  مانیبال فاصله پش    ستیرفت باال : نه ، ن یکم شی صدا

تونم درکت کنم دست   یغزل ، من نم نی نداشتم ، بب یصورتش باال آورد و گفت : منظور
پا و آن   نی؟    ا  ی خوا یم ی: از من چ دمیتونم........      با خشم پرس  ی؛ نم ستیخودم ن

.......  .......  گه یدونم  فقط من د ینم ای.......  ایپژمان  ی پا کرد : مهراد رو بسپار به خانواده 
چرا پژمان به من نگفت   ی با خودت فکر کرد  چی سر دادم و گفتم : تو ه یعصب ی خنده ا

گم تو برو   یبو خودش گردن گرفت؟      تورج : خب من که نمیاز منه؟ چرا ع بیع
  هیفهمه  با کنا  یهم نم یمونه کس یم یمن و تو باق ن یب هیقض نی رو به اونا بگو ا قتیحق

 گفتم:  

 /  کزو سازند محفل ها   یآن رازماند  یک  نهان

 نکهیمن مهراد  رو از خودمون دور کنم فقط به خاطر ا   ی خوا یتو م یعنیتورج  نمیبب
  یکن یسکوت مطلق با من زندگ   ی عمر تو هی ی خوا  یبعد م اوردمین اشیمن به دن ی دیفهم

   کنمی؟! اصال درکت نم

بتونم تحمل کنم اما بچه دار نشدن ،   دیبود که من نداشتن بچه رو شا  دهیفهم  نویا  پژمان
حرف ها برام مهم   نیا گهی د  ستمین ش یسال پ۱۰غزل  گهی رو نه . اما االن د یترحم ، دلسوز

رو  یخواستم که خدا مهراد رو به من داد با وجود مهراد طعم مادر  یمن بچه م ستین
 نره   ادتیوقت از   چی ه نویا ؛ نیهم اوردمیاش نیمن فقط به دن دمیچش

؟   تورج : نه منظورم..............      ی: غزل ، من دوستت داشتم    من : دوستم داشت تورج 
؟       یکن کاریچ ی خو ا یشم  م  یمن بچه دار نم ی د یتورج ، االن که فهم نی کالفه شدم : بب

که از  ی من عاشق بچه ام  بچه ا یدون یدونم ، تو که م یتورج مستأصل شده بود: نم
منطقت رو از حفظم به خاطر   دونمیپوست و گوشت و خون خودم باشه     من : آره م

   یکن کاریچ ی خوا یکه م  دمیپرس نیهم
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با خودش  رو در  دیخواهد اما شا  یداند که چه م یکردم که تورج خوب م یم  احساس
هم به سبک خودش واقعا مرا   دی از رفاقت با جواد شرم داشت شا د یداشت شا  یستیبا

 دوست داشت 

  انیپا یر یگ  جهی. بحث ما بدون نت اوردیتوانست راحت خواسته اش را بر زبان ب ینم که
 .    افتی

که تورج از مهراد  دمید یبرگشتم . در خانه م میروز بعد حالم بهتر شد و سر کالس ها  دو
او را   نطوریچگونه ا یالینسبت خ کیرفتن   نیتوانستم بفهمم از ب یکند فقط نم  یفرار م

 برآشفته است . 

پوش کرده بود از  دیجاده را سف ینیزمستان بود و برف سنگ لیروز بعد اوا ۳۰ حدود
کرد  مرا    یتماشا م ونی زیبود وتلو  دهیدراز کش یدانشگاه به خانه برگشتم مهراد کنار بخار

را که در  می . مانتو دمشیان به استقبالم آمد و من هم بوسدوان دو شه یمثل هم دیکه د
را پر از آب کنم    یتورج اومد خونه ! رفتم سمت آشپزخانه تا کتر اباآوردم گفت: مامان ، ب

  شیر نی رو گذاشت توش  ماش لشیوسا  ی ادامه داد : چمدونش رو برداشت و همه 
  ری لباساشم برداشت.    ش ی دوتا ادکلنش و شونه و مسواکشم برداشت همه  یکیتراشش  

رو برداشت    لشیوسا  ی : همه ادشدم و او ادامه د رهیآب را بستم و متعجب به مهراد خ
؟ جوابم   ی ر ی: بابا کجا م دمی و گفت : منو ببخش پسرم  . پرس دیبعد اومد سرم رو بوس

باش ! مات مهراد شده بودم که ادامه داد:   یمامانت پسر خوب ی رو نداد و فقط گفت واسه 
  ییباال ی  بقهتو نوشت گذاشت اونجا  و با انگشت اشاره ط  ی نامه هم برا هیمامان ،   یراست

باال   ی ره ؟    مهراد شانه ا ی : نگفت کجا م دمیرا نشان داد . پرس  خچالیسمت   نتیکاب
برداشتم    یدو عدد نارنگ چالخ یاز  ؟ی د یم ینارنگ هیانداخت : نه جوابمو نداد   مامان،  

  ادی ینم گهی : مامان ، بابا تورج د  دیبه مهراد دادم . مهراد پرس یدست شی پ کی شستم و با 
بود؟    مهراد رفت و روبه   دهیبچه از رفتار تورج چه فهم  نیمتعجب نگاهش کردم   ا ؟

ه مهراد  ک   ییتورج را از جا ی و نامه   ستادمی نوک پا ا ی نشست من هم رو ونی زیتلو  ی رو
آشپزخانه  نشستم و نامه را   ز یو پشت م دمیرا عقب کش یآدرس داده بود برداشتم صندل

 باز کردم: 
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 به نام خدا                                    

گاه    چیدانم از کجا و چگونه آغاز کنم چرا که شرم تمام وجودم را در بر گرفته ه ینم
باز گو کنم     ردی گ ینتوانستم حرف دلم را واضح  و روشن و آنگونه که از وجودم سر چشمه م

خجول و شرمسار بوده ام اما حاال   شهی هم زیدانم چرا از گفتن سخنان نرم و محبت آم ینم
زبانم بردارم و   ی بتوانم بار حرف دل را از رو  دیمن و تو شده اند شا  نیب  بطکه قلم و کاغذ را

بکشم : غزل جان ،    رونیبتوانم از اعماق وجودم حرف دلم را ب دی شا ندازمیقلم ب ی بر شانه 
اما  یدلم تو را خواست از همان روز به دلم نشست  دی همان روز اول که چشمم تو را د

من به تو شد قبال هم گفته بودم  دنیمانع رس  رید دست تق دی و شا ادیز  یاختالف سن
شود گفتم خب   ی نم دمید یکه گوش به حرف دلم بسپارم وقت ستمین ی غلط آدم ا یدرست 

 بود .   ریدلم در گرو تو اس   می توانستم دروغ بگو  ی شود  ازدواج کردم اما به خودم نم ینم

کردم به او وفادار  یام را م یتو شده بود  تمام سع  ریبود  اما من دلم اس  یزن خوب منصوره
فرستادم و اغلب هم   یبا دلم م کاریافتاد عقلم را به پ یتو م ادیباشم هر وقت هم که دلم 

:  دمی شیاند  یکرد گاه با خود م یم یشد البته به ظاهر اما دل سرکش  یم روزیعقل پ
ن نرم و دلجو که نداشتم حاال  تاوان دل سرکشم را پس بدهم    زبا  منمنصوره رفت تا 

  ی ادیز انیجا گذاشته باشم  الحق هم پس دادم و سال  گرید ی فکرش را بکن دلم را هم جا
البته منصوره و سارا تا   رمیرا از سر بگ ی دی جد ینتوانستم به حرف عقل گوش کنم و زندگ 

 .شدند که بر دل نشستند  یعاقبت داغ یل کم نگذاشتم و شانی که بودند برا یزمان

گفتم غزل صاحب دارد و و  دمی دلم را به صالبه کش یدر تاالر کار کن ی بار که آمد نیاول ی برا
  ی هم بود اما بعد از چند سال که دوباره آمد نطوریخواهر توست و باور کن که هم گرید

کرد  یو سر کش دی کوب واریباز دلم خودش را به درو د ست ی ن گریهمسرت د دمیفهم  یوقت
گفتم   یاما م یدانستم بچه دار  یم نکهیدادم با ا یدخالت نم  ی خودم به عقلم اجازه  گرید

فکر کنم که   نی خواست به ا یاست که مهراد فرزند دلدارت است؟  اصال دلم نم  نیمگر جز ا 
که   یوقت  یشده بود حت وانهی همه سال دلم دوباره  د  نی نه بعد از ا ای  یتو هم دوستم دار
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  یانجام دهم تا تو آرام باش یخواست هر کار یو نداشته باشم  دلم متوقع عشق از ت یگفت
و  یدانم تا چه حد موفق بوده ام از همان سال اول دوست داشتم در خانه بمان  ینم

خواهد صبر کردم تا تو به  یم یگرید زیتو دلت چ دمیاما د یفرزندانمان را بزرگ کن
تلخ   یقتی اول به حق ی هاهم همان روز دی اول ، شا ی اما از همان ماه ها یخواسته ات برس

عالقه  ی تو نه به واسطه  نکهیا  یده یم حیپژمان را به من ترج ی تو مرده  نکهیبردم ا یپ
راحت شدن از فشار خانواده   ی برا یاز مشکالت مال یخالص ی داشتن سر پناه برا ی بلکه برا
در  یحتکه   یوقت  دمیشبانه ات فهم ی را از کابوس ها نی ا ی با من ازدواج کرد انی و اطراف

به خود   رم ی توانستم به تو خرده بگ ینم ی زد یخواب و هنگام وحشت نام پژمان را صدا م
به منصوره   ی مهر یتقاص ب دی دانم شا  ی!   نم ستیدادم : پژمان که مرده و ن یم یدلدار
تفاوت که پژمان مرده   نی غزل با ا تورج  ، من منصوره و پژمان  ی دادم .  تو شده بود یرا م

به منصوره داده   یآه که چه عذاب    یو وجود دار ی دانست که تو زنده ا   یم نصورهبود اما م
ها را گفتم که اگر   نیدار مکافات است.  غزل ، تمام ا  ایدن ندیگو  یبودم . راست است که م

  شهیبودم که هم یمن کس یو بدان یخود خواه نخوان ی مرا مرد ی برد ی پ یقتیبه حق یروز
 گرفتار بود  خت س یبا عقل و دلش در جدال

  ستمیرحم ن یخواهد درست است اما آنقدر ها هم ب یخواهد  خانواده م یدلم بچه م من
 یندار یاجیبه من احت گریدهم تو د انیکردم تا به کابوس هر شب تو پا  ی مهراد را بهانه ا

  نیاز ا ی گوشه ا دی کنم شا  یاز قلبم دفن م ی روم . غزل را در گوشه ا یم  شهر نی من از ا
دهم . تو   ل یبزرگ تشک ی خانواده ا دیبرسم شا  می به آرزو  د یشا  ابمیگر بید ی منصوره ا ایدن

  ریهم اگر چه با تاخ نباریغزل ، من  با جبر تو را در کنارم نگاه داشتم . ا ی قسمت من نبود
سرنوشتم رفته باشم   یگذارم تا هم خودم پ یدهم و راحتت م یاما به حرف عقلم گوش م

تو و مهرادت .  ی خانه هم بماند برا نیواگذار کرده ام ا راتاالر  یبرس یو هم تو به خوشبخت 
او را ندارم  دن ید ی کن رو  یاز طرف من از جواد هم عذر بخواه و خدا حافظ زمیغزل عز 

  ی چاره ا نکهیرفتم ا یم دی با  نکهیکه من مجبور بودم بروم ا نین ارا بدا  زیچ ک یفقط  
 سپارم .  یم  زرگبروم  تو را به خداوند ب دی روم چون با ینداشتم م
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است   حی که به نظرم صح ینه اما تنها کار ا یشود   یدرست م زیدانم با رفتنم همه چ ینم
از   شتریب یل یهد کرد من  خاو کمکت خوا یباشد .بهتر است  با فائزه حرف بزن ن یهم دی شا

توانم قلمم   ینم نی از ا شیب  گر ید اورمیکاغذ ب ی توانم خرج کردم تا بتوانم احساسم را رو 
هست که   یبزرگ تورج ی ایدن نی از ا ی را بدان که گوشه ا نیلغزد و ا ی ندارد  نم شی گنجا
  ییجدا ی لرزش شکل گرفت . کارها نیا  ی اش بر مبنا یو زندگ  دی لرز یغزل  ی دلش برا یروز

 ماند محضر و امضا    یرا هم انجام داده ام فقط م

 ات                                                یشگ یدار هم دوست

 .تورج 

 

  یدستخط ، کس نیسر تا سر وجودم را فرا گرفته بود صاحب ا رتیتمام شد بهت و ح نامه
که اگر   یمرد عبوس اخمو  کس  نیکاغذ آورده بود تورج بود ؟ ا  ی کلمات را  رو  نیکه ا
در  یاحساس چیکردم ه یکه فکر م یآورد ؟ کس ی کردم نامم را هم بر زبان نم یم شیرها

دانست که من هنوز   یوجودش وجود ندارد ؟دو باره و سه باره نامه اش را خواندم . او م
را خون به جگر کرده بود ؟ از چه  یمن زن ادیبه   یاو روز ایدل در گرو پژمان دارم . آ

لبش خالصه   ی اش در لبخند محو گوشه  یکه خوشحال یزد ؟ مرد عبوس یحرف م یقتیحق
بخواهم ؟ حدودا   ی؟ چه کمک  مبزن یاو هم احساس داشت ؟ با فائزه چه حرف ا یشد آ یم
با   ادی  یو گفت: خوشم نم  دیروز خودش چهره در هم کش کی  شی پ مینسال و   کی

اونم فقط   میکن ی صحبت م  یما فقط تلفن یگفتم: ول  یپژمان در تماس باش ی خانواده 
  نی پرو یحت ا یبا فائزه   گری که گفتم ! از آن روز به بعد د نی ! با تحکم گفت : هم یگاه

بزنم ؟ اصال تورج چرا رفت؟   یتماس هم نگرفتند حاال با فائزه چه حرف گری د دمحرف نز
  یلبم نقش بست و خودم جواب خودم را دادم : او دلش بچه م ی گوشه  ینیلبخند غمگ
 داشت!    یی نامه اش چه رنگ و بو ی؟ ول یبه او فرزند ببخش  یتوانست یتو م ای خواست آ

شعر فروغ    نی سبک تورج !  نا خودآگاه ااو واقعا دوستم داشت ؟ دوست داشتن به   یعنی
 شد : رفتم مرا ببخش و مگو او وفا نداشت /  یدر ذهنم تداع
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 نمانده بود   میبرا   زیبه جز گر  یراه 

   دیام یپر از درد ب نیعشق آتش نیا

 گناه و جنونم کشانده بود   ی واد در

 پر حسرت تو را   ی که داغ بوسه   رفتم 

 م  ز لب شستشو ده  دهی د ی اشک ها با

 سرود   نیکه ناتمام بمانم در ا رفتم 

 رفتم که با نگفته به خود آبرو دهم   

 مگو مگو که چرا رفت ننگ بود   رفتم 

 تو و سوز و ساز ما   ازیمن و ن عشق

 و ظلمت چو نور صبح  یخموش ی پرده  از

 راز ما   کبارهی فتاده بود به   رونیب

 قطره اشک گرم  یکیکه گم شوم چو  رفتم 

   یدامن شبرنگ زندگ  ی ال به ال در

   نشان یگور ب کی  یاهیکه در س رفتم 

   یشوم ز کشمکش و جنگ زندگ  فارغ 

   ختمیگر انیاز دو چشم روشن و گر من

   ختمیتوفان گر ی وحش ی خنده ها از

 بستر وصال به آغوش سرد هجر   از
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   ختمیاز مالمت وجدان گر  آزرده

 ود بسوز  در حرارت سوزان خ  نهیس ی ا

   ری آتش زمن مگ  ی سراغ شعله   گرید

 کنم   یخواستم که شعله شوم سرکش یم

   ری شدم به کنج قفس بسته و اس یمرغ

 ش یخبر ز خو  یب یمشوشم که شب یروح

   ستمیگر  یدامن سکوت به تلخ در

 ز گفته ها   مانیز کرده ها و پش ناالن

   ستمیتو و عشق تو ن  قیکه ال دمید

  ری؟ درست بود که من هنوز هم دلم اس  یسادگ  نی رفت؟ به هم یعنیخودم زمزمه کردم:  با
به وجودش عادت کرده   ییجورها ک یخوردم  یپژمان بود اما با وجود تورج کمتر غصه م 

شبانه  ی به کابوس ها  نکهیمهم بود ؟ منظورش چه بود از ا شیبرا  نقدریبچه ا  یعنیبودم . 
همان   ی دهد با رفتنش ؟  نامه اش را تا زدم و باال  انیپا  استخو یدهد چگونه م انیام پا

مثل مرگ   یکن یهم عادت م  یکی ن یگذاشتم که او گذاشته بود با خودم گفتم: به ا ینتیکاب
برف مثل نقل  ی و تار بود و دانه ها رهیرا نگاه کردم آسمان ت رونیو پژمان از پنجره ب  زیعز

 کرد .   یم وشپ دی و جاده را سف  ختیر یم  نیبر زم

  نکهینبودند تا ا ان یخانواده در جر ی کدام از اعضا  چی گذشت هنوز ه هی قض نی هفته از ا دو
:   دینپرسد ؛ اما پرس یزیکردم از تورج چ یآمد خدا خدا م دارمیبه د ن یغروب مه کروزی

نشد   یرهم منتظر شدم ازتون خب یهر چ ستین داتون یپ چ یخب چه خبر ؟ زن و شوهر ه
. چادرش را که از سر درآورد گرفتم و مشغول تا زدن  گذره  یخوش م یحساب نکهیمثل ا
 لبش نشسته .   ی لحظه احساس کردم لبخند تورج گوشه  کی شدم 
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گرده ؟          یبرم ی: ک  نیدونم      مه ی: کجا؟       من: نم نی، تورج رفت     مه نی: مه گفتم 
    میرفت  جدا شد  یعنیچه ؟          من:   یعن ی:   نیوقت       مه  چیمن : فکر کنم ه

؟ حالت خوبه ؟     من : آره حالم   یگ یم یدار یافتاد: چ  فشیشل شد و ک  ن یدستان مه
دعواتون      نی نداشت ی: آخه چرا ؟ شما که مشکل ن ی مه      می گم رفت جدا شد   یخوبه ، م

دعوا   می که بخوا می زد یبا هم حر ف نم ادیدر کار نبود اصال ز ییود؟      من: دعواب  یسر چ
دمار از   ی!  چرا به جواد نگفت یالک ینطوریشه هم ی؟ مگه م ی: پس چ نیمه     میکن

  نیکرده بود که بخوام به جواد بگم ؟     مه کاری؟        من: آخه مگه چ   ارهیروزگارش در ب
  نم ینشاند : درست حرف بزن بب ن یزم ی خودش رو ی گرفت و رو به روکالفه شد دستم را  

حرف ها نبود       نیاصال بحث ا  نی؟      من: نه مه  ی، دوست نداشت کار کن   یگ یم یچ
  یکس نم چی ه دیدون یشماها نم ههست ک  ییزایچ  هی؟     من :  ی: خب پس چ  نیمه

رفتن   لیگفتم دل یم د یگفتم ؟ چطور با یم دی گم .    چه با یدونه به وقتش بهتون م
دروغ پشت   کی  ندیگو  یراست است که م  می خواستم دروغ بگو  ی نم گریتورج را ؟  د

  همم مینداشته ها برا  گریآورد   انگار بزرگ شده بودم انگار د ی م گریسرش هزار تا دروغ د
نداشت انگار بزرگ شده بودم         یتی اهم می برا شانیها  یحرف مردم و دلسوز گرینبود انگار د

نزنم تا به   ینگم و حرف یز یخوام دروغ بگم پس بذار فعال چ ینم  گهی، د  نیگفتم : مه
گفتم که     ار ی، تو رو خدا آخه ماخه و اما و اگر ن نی: آخه........      من: مه نیوقتش     مه

 ؟   یکن کاریچ ی خوا  یم رو  هی، بق یگ یبه من نم  ی: باشه ول نیگم       مه یم

:   نیمژگان ؟       مه یکنن ؟ مرتض یم کاریدونم  . بچه ها چ یدونم ، واقعا نم ی:نممن
  یم ی، چ ی چیبگم ؟       من: ه  یغزل ، حرف رو عوض نکن لطفا ، آخه من به جواد چ

ول به   نی گم . مه  یرو م زیروزا همه چ نیخودم ؛ خودم هم ی ؟ بذار به عهده   یبگ ی خو ا
سوال   می برا زیاو بودم همه چ ی اگر من هم جا دی دادم شا یحق م وکن نبود البته که به ا 

همه سال با خودم حمل کرده   نیرا که ا یبرمال کردن راز یاصال آمادگ  یشد ول ی م زیبرانگ
 بودم را نداشتم .  

نکنم  امشب که جواد اومد ، فکر  یجا به جا شد : باشه ،نگو  ول شی سر جا  یکم نیمه
  نیهم ی اصال برا گهی: آره د نی! دستپاچه شدم : جواد؟    مهینگ  یز یبه اون چ یبتون
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هم واسه شام   دنت ی د امیگفت ب  ستین یوقته ازتون خبر یلی! جواد گفت خ نجایاومدم ا 
 م یینجایهم بهت خبر بدم که شام با جواد ا میکن رستساده با هم د  ز یچ هیکمکت کنم  

شن   یبابا ، بچه ها که بزرگ م  ی : ا نیمه       ؟یچ  ی: با جواد؟  پس مژگان و مرتضمن
دوستش   ی هم شب خونه  یمرتض  ادهی شن مژگان گفت درستش ز یپدر و مادر مستقل م 

برمال شود؟     زی بود که همه چ دهی واقعا وقتش رس یعن ی   میدانستم چه بگو  یمونه . نم یم
فعال خودش  نکهیخوام بگم مربوط به مهراده فقط ا یمکه  یزی، چ  نیزمزمه کردم : مه

بزرگه که  نقدریبراش مهم نباشه نه ا هیقض نیکه ا کهی کوچ نقدریبفهمه نه ا یزی چ دینبا
خواست   یعالمت سوال شده بود دلم نم  هیشب نیبتونه عمق ماجرا رو درک کنه . صورت مه

چگونه به   د یدانستم که با  یم کنم اما واقعا ن تیداشت اذ  یرا که به گردنم حق مادر یکس
باشه ،   یکن  یام م وونهید یکه  مبهوت من شده بود گفت: دار نیمه م ی را بگو زیاو همه چ

 پرسم   یازت نم  یچیه گهید

  امی یدانشگاه کالس ندارم مهراد که رفت مدرسه خودم م  ی ، من فردا تو  نی: بب گفتم 
وقت صدامون رو بشنوه  .    هیترسم   یگم  االن واقعا م  یرو برات م  زیخونتون و همه چ

رم ما  ی: خب ، من م  نیاز جا بلند شد و سمت چادرش رفت .    من: کجا؟     مه نیمه
پرسه   ینم  ادیتازه جواد که ب یمهمون ندار ی حوصله  مشب تو ا میکه با هم تعارف ندار

  یگفت : هر چ یم  روزیش د؛ خود یچونیبپ یتون ی نم گهی تورج کجاست ؟ مطمئنم اونو د
فردا صبح منتظرتم        یرم خونه ول یده . من م یجواب نم  رمیگ  یتورج تماس م یبا گوش

  نینداشته باش . مه یاونش کار ه: تو ب نی ؟     مه  یبگ ی خوا یم یمن: خب ، به جواد چ
 بگذارم . انیرفت و من ماندم که چگونه موضوع را با او در م

                      ****** 

 نیمه ی صبح از خانه خارج شدم و به سمت خانه   ۸مدرسه کردم و   یروز بعد مهراد را راه  
  ی و آسمان کبود بود به جلو دی بار  یبود و باران نم نم م ادیو جواد حرکت کردم سوز سرما ز 

  نیپرو یکه روز ی انداختم خانه ا یبغل ی به  خانه  ینگاه دمیکه رس نیمه ی در خانه 
باز کرد     من: سالم        می در را برا نی. زنگ در را فشردم مه همانشیساکنش بود و پژمان م
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حرف ها   نی: ا  نیمه     ستم؟ی: سالم غزل جون منتظرت بودم     من: مزاحم که ن نیمه
  می وقت داشته باش  ی؟      من: آره ، گفتم ، تا ظهر به قدر کاف ی کرد ی؟ مهراد رو راه  هیچ
کوچک را   اط یتو  خودتو لوس نکن  ح ای: بنیصبح مزاحمت شدم      مه ی که کله  نهیا

 .   می و وارد خانه شد  میکرد یط

بچه هام که   ییگفت : جواد که صبح زود رفت نونوا  نیبپرسم مه یزیچ  نکهیاز ا قبل
  روزی: د دمی کن . پرس فیرو تعر  زیهمه چ ی منو دق بد نکهیال راحت ، بدون ادانشگاهن حا

 ی : ا نیواسه شام  واقعا شرمندت شدم   مه  ی منو ببخش اومده بود  ؟ی گفت یبه جواد چ
با هم به جواد گفتم حالت مساعد نبود گفتم   می تعارفا روندار نی؟ ما که ا  هیحرفا چ ی بابا  ا

؟        دینپرس یزینگفتم واقعا حالت مساعد نبود     من: چغزل سرش شلوغ بود دروغ هم 
را   نیا نیخواست اومدنمون کنسل بشه  مه ی: نه خودشم خسته بود انگار از خدا م نیمه

کردم     یم قیزده ام تزر خی بودم و گرما را به جان    ستادهیا ی. کنار بخار  دی گفت و خند
او   م یبگو  یز یچ نکهیقبل از ا  ارمیتازه  دم برات ب ییچا  هیمن برم   یشی : تا تو گرم م نیمه

؟      ی برگشت : صبحانه خورد  ی بعد با دو فنجان چا ی ا قهیرفت به سمت آشپزخانه و دق
از مبل ها نشست : گرم   یکی ی گذاشت و رو  زیم ی را رو  ی چا ینی. س نی بش ای من: آره بابا ب

نشستم و شالم را   ش یکن  رو به رو ف یو تعر نیبش  ای: خب ب نی؟   من: آره     مه  ی شد
گرده به دو سال بعد از ازدواجم   یرا در آوردم و گفتم : راستش ماجرا برم می باز کردم و پالتو
گرد و   یبه قدر ن یمه نگفتم چشما  شیرا برا  زیو بدون وقفه همه چ ز یکریبا پژمان و بعد  

زده بود و سر انگشتان   خی در فنجان  ی . چا ندیایاز حدقه در ب دمی گشت و شده بود که ترس
به خودش   ی ا قهیزد پس از دق یپلک هم نم نی بسته بود ساکت که شدم مه لیمن قند 

: عجب روح   نیمه    گهیواقعا پژمان مشکل رو گردن گرفته بود ؟    من: آره د یعنیآمد :  
  گرفتم می تصم یدونن ول یدونن ؟    من: نه ، نم  ی ! اونوقت خانواده اش هنوز نم یبزرگ 

دست از سر مون   اوردمین ایکه اگر بفهمن مهراد رو من به دن نهیبه او نام بگم . حداقل ا
و تابستون تن و   دی هر ع گهیکنن د ینگه داشتن مهراد نم ی برا یاصرار گهیدارن و د یبرم

گفتم اصال بذار همه  یزودتر م دی االنشم اشتباه کردم با ن یتا هم  ونن لرز  یبدن منو نم
که حال من و مهراد کنار هم خوبه اصال از اولش هم   نهیداره ؟ مهم ا ی تی بدونن ، چه اهم

کردم و از خودم ضعف   یاصرار نم قتیهمه واسه پنهان موندن حق ن یاشتباه کردم؛ اگه ا
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رو   قتی اگه  همه حق ادیمن جلو ب ی پا به پا شد  یدادم پژمان هم مجبور نم ینشون نم
  ستین  یسال مدت کم  ۵کرد ؛ باالخره  یتورج هم خودش رو االف من نم دی دونست یم

  ی، تو زن تورج رو م نیمه نمی ، بب  ینگاه کردن به جواد رو هم نداره.  راست ی تورج گفت رو
 ؟ منظورم منصوره ست  یشناخت

جواد   یدوست دمشی ند شتریدو بار ب  یکیداد و گفت:   هیتک شیزانو ی آرنجش را رو  نیمه
!    ینجوریهم یچی. چطور؟    من: ه می نداشت یو تورج دورادور بود رفت و آمد خانوادگ 

  یزیخواد فعال مهراد چ یکه بهت گفتم خودت به جواد بگو فقط دلم نم یینایا ی همه 
خواستم   ی ، م نی رو به اونم گفتم راستش مه زیشد همه چ هروز بزرگ تر ک  هی د یبدونه شا 

 به گور ببرم اما خب ، نشد   راز رو با خودم نیا

زائو ها   هیپس بگو چرا اصال مثل بق  ی خبرمون نکرد مانیزا ی : پس بگو  چرا برا نیمه
: آخه غزل هنوز   نیننداز       مه ادمی، گذشته رو    نی... من: ولش کن مه..و ...... ی نبود

؟   من:   یبگ ی خوا ی م یچ دنی زمانه از تورج پرس ا ی شه اگه زهره   یشوکم و باورم نم ی تو
رو با خودم حمل کنم .     یراز و دروغ  چیه ینیخواد سنگ یدلم نم گهی د  قتویحق،  یچیه
: آخ ،   نینره مادر مهراد منم       مه ادتیشد ؟     من:  ی: مادر مهراد ، اون چ نیمه

  یلیشد ؟     من: خودمم خ  یچ ترای، م تراینداشتم ؛ خواستم بپرسم م یمنظور دیببخش
انداخت و زمزمه کرد :  نییسرش را پا نیندارم ازشون.  مه رخب یخواد بدونم ول یدلم م

جور ، بزرگ هم که   هیو نوزاد  کهیکوچ ینداره وقت یچیهست ، جز درد سر ه ی بچه وقت
  یکی نگو فقط  نوی، ا نیکه نباشه       گفتم :  نه مه یاما امان از وقت  گهیجور د  هی  شهیم

دو   یدرد سر گذرونده م یگ ی که تو م یی زایچ نی مثل من که چند سال رو در حسرت هم
خدا رو شکر که مهراد رو بهم داد البته فقط مهراد   هینه غم نداشتن فرزند چه غم و درد بزرگ 

مونن و دوستشون دارم   یدانشجوهام، تک تکشون برام مثل بچه م  ی االن همه  ستین
  یم ورتزنن و مش  یها و غم ها شون با من حرف م یشدناشون از خوش از عاشق یوقت

لبش نقش بست و آرام  ی گوشه   ی لبخند نی !  مه هیچه حس خوب یدون یخوان نم
مثل   یگ  یزمزمه کرد: مامان فائقه !  زمزمه اش از گوشم دور نماند و گفتم : آره درست م

 کرد عاشق مهرادم. یماها رو نگهدارتو  منم همون قدر که اون عاشقانه ش ی مامان فائقه 
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   دی را  پرس هیجواد با من تماس گرفت و اول صحت قض ن یمن و مه دار یروز بعد از د  چند
 ام آورده . ینثار تورج کرد و معذرت خواست که او را به زندگ  راهی بد  و ب یو بعد کل

باالخره خودم خواستم در ضمن اونم   ؛ی و نبسته بودهم گفتم : تو که دست و پام ر من
کمکم کرد به هر حال خوشحالم که رفت دنبال سرنوشتش . جواد  یل ینبود و خ ی مرد بد

کرد .    یم یکار نیهمچ هی با تو  دی کنم اون  نبا  یم داشیدم که پ ی گفت : بهت قول م
درکم کرد و هوام رو داشت   ی لیخ یزندگ  ی اون تو زن حرف رو ن نی گفتم : نه داداش ا

و باهامون رو در   میکن داشیخواد که پ یاصال دلش نم یکنم در ثان تشیدوست ندارم اذ 
هم براش مونده که بخواد باهامون رو در رو بشه .  یی رو بشه   جواد گفت: بله ، مگه رو

  تیمیوقت صم  چی اما ه می و چند ساله با هم داشت  نیرفاقت چند  ه یخب ، من و تورج  
بود   نیاز ا ریو با خنده گفتم : اگه غ  دمیحرفش را بر  اریاخت یدر کار نبود ....... ب ینچنانآ
شناسم کم   ی: چرا ؟  گفتم : خب ، من شما رو خوب م دی جواد پرس  می کرد یشک م د یبا

  یباهاش زندگ   یوقت  یحرف و آروم تورج رو هم خب ، دورادور باهاش برخورد داشتم ول
مثل خودت .  ستین زهایچ  نجوریاهل رفاقت و ا  ادیبردم ز  تشیبه شخص  یپِ  شتریکردم ب

من قابل   ی وجود داشت که البته برا یاما خب ، پشت اون ظاهر عبوس اخمو دل مهربون
  ی بگم   به هر  حال من خودم رو تو یدونم چ یدونم،  نم  یدرک نبود  جواد گفت : نم

 دونم . ی مقصر م هیقض نیا

  ی معنو ی از اشعار موالنا را از مثنو  یکی ماس گرفت  سر کالس بودم و ت  حانهیروز بعد ر دو
  بونیتر ی ام رو  یگفتم گوش یها را م  هیکردم  و آرا  یم یخواندم و معن  یدانشجوها م ی برا

و به   دمیو تخته کش کی کالمم پاره شد  دست از ماژ ی . رشته  دی لرز یبود و به شدت م
  نی شوخ و بذله گو  بود  گفت: استاد ، جواب بد اری از پسرها که بس یکی رفتم   یسمت گوش

  میبا دانشجوها دوست بودم و همه شان را مانند بچه ها  میبلکم  ما هم استراحت کن
به او که اسمش بهرام موالنا بود زدم و گفتم : حاال خوبه اسمت   ی دوست داشتم لبخند 

  صدای ب ی را رو یبلند شد . گوش وهاجدانش ی انفجار خنده   ی موالناست پسر جون صدا
 گذاشتم و به درس ادامه دادم 
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 بار تماس گرفته بود   ۱۵ حانهی رفتم ر یکه تمام شد سراغ گوش کالس

بار؟  شماره اش    ۱۵! آخه  گهیدم البد کار دارم د یجواب نم  یکردم : خب دختر وقت زمزمه
؟ چرا جواب    ییاله،  کجاآمد: سالم خ حانهیر ی بوق که خورد بعدش صدا  نیرا گرفتم اول

  ینطوریدانشجوها که هم  نی گفتم : سر کالس بودم خانوم ! جلو ا ی ؟ با خونسرد ی د ینم

برات   رمی بم یمقدمه گفت : اله یب حانهیدادم ؟ ر  یجواب م یدنبال سوژه ان چجور هم
  یزیتوانستم حدس بزنم موضوع از چه قرار است تا آمدم چ یم هیگر   ریخاله و بعد زد ز 

را از دستش گرفته بود و با هق هق گفت: خوب شد ، خوب شد مادرم   یزهره گوش میبگو 
  نیهمه سال ا نیبرات تو چطور ا  رمیبم یداره اله یشتچه سرنو شی ته تغار دی مرد و ند 

شده  ؟  زهره هق هق کنان گفت :    یزی : زهره چ   دمی؟ خونسرد پرس ی درد رو تحمل کرد
تورج نامرد چطور دلش اومد تنهات بذاره   ی رو گفته  ا زیچ جواد همه  یکن می خواد قا ینم

. گفتم :   ومدی  یخوشم نم کهی مرد  نیکه گفت : از اولش هم از ا  دمیرا شن حانهیر ی ؟ صدا
  می زن یخونمون اونجا حرف م ا یعصر ب یشه اگه خواست یشروع م ی زهره ، االن کالس بعد

قطع کند گفتم :   نکهین  و قبل از اخونتو امی یم  ی. زهره گفت : باشه ، باشه پس عصر
زمانه رو   یت باشه ! اگه تونس  نی کن تیبدونه لطفا رعا  یزیخوام مهراد چ  یفقط زهره فعال نم

 .  اریهم ب

 یبخار ی مرا رو  ی مهراد ناهارش را  خورده بود و غذا می دیبه خانه رس  ۳ساعت  ی ها طرف
دانشگاه ناهار   می آ یکه زودتر به خانه م ییدانست روز ها یگذاشته بود تا گرم بماند م

غرق بوسه ام کرد سراغ کار خودش   نکهیبه استقبالم آمد و بعد از ا شهی خورم مثل هم ینم
بود خوردم و ظرف ها را شستم. به مهراد   شبیاز شام د یکه ماکارون راناهارم  عیرفت . سر

اتاق خودت   ی خوام تو یازت م نجایا انی گفتم: پسرم ، امروز قراره خاله زمانه و خاله زهره ب
 باشه پسرم؟   یبمون

!   مهراد: مامان   نی بب ونیز ی: چشم مامان   من: آ قربونش  درس ها تو بخون و تلومهراد
ذره بزرگتر    هیکنم     مهراد:  ی!    من: باشه چشم عوضش م  کهیکوچ ی لیاتاقم خ ونی زیتلو 
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ذره ؟     مهراد : آره     من: قربونت برم ،   هی!    من: فقط  هیخودم باشه کاف ونی زیاز تلو 
 باشه،  چشم     مهراد: پس منم باشه چشم . 

زهره مهراد   دی بعد هم زمانه رس قهیدق ستیآمدند ب حانهیساعت بعد زهره و ر  کی  حدود
مهراد گفت: خاله ولم کن خفه   ختیر  یاشک م اریاخت یرا به خودش چسبانده بود و ب

مهراد را از   نکهی! زهره قبل از ا  یکن یخفش م یگه بچه دار  یزمانه گفت : راست م   شدم 
رم اتاقم .   من : باشه ،   یپاک کرد  مهراد: مامان ، من م را شیخودش جدا کند اشک ها 

  هیمطمئن شدم در اتاقش را بست  روبه زهره و بق نکهیمهراد رفت و بعد از ا     زمیبرو عز 
 یجور  هی دی ایب یدم ول یبهتون هم حق م  نجایا دی دونم چرا اومد   یممن   دینیگفتم بب

گفت: باشه خاله ، خاطر جمع باش .  حانهیر بچه نشنوه    نیکه صدامون رو ا  میحرف بزن
رفته که رفته به   هیگر   هیگر  یچه خبرته ؟ هِ  گهی زمانه اول روبه زهره گفت: تو هم بسه د 

انگار ارث بابا و ننه اش  کهیکرد مرد یاخمالوش آدم خوف م ی  افهیدرک که رفته با اون ق
صفات   نیا  ی همه  ستمی گرن یرو از آدم طلب داشت.  من با چشمان گشاد شده زمانه را م

 یم یناز نکن آخه ک  نقدریگفت ا یبرد ؟ پس چرا آن وقت ها م یرا در مورد تورج به کار م
با وقار . حاال   نیسرسنگ  یخوب  نیبچه هم داره مرد به ا  هیکه تازه  وه یزن ب هیسراغ   ادی

: مگه  دیپرس هکه تورج رفته  زمان یدون یم نویگفت: تو فقط ا زانی اشک ر انیاما ؟ زهره م
اشک و آه   انیهم هست ؟ زهره جواب داد : بله هست و شروع کرد م ی ا گهید زیچ

قبول کردن مهراد را با  ی پژمان را  وبه فرزند  ی کار یموضوع بچه دار نشدن مرا  مخف
شد .    یداد .  و چشمان زمانه هر لحظه گشادتر م حیممکن توض  ی صدا  نیآهسته تر 

و   ی: تو چون بچه دار یگفت   یمدلت خاله ! اون وقتا  اسهو رمیبم یگفت : اله حانهیر
    دمیمن احمق نفهم  گمیم  یمن چ یدرک کن  یتون ینم  دهیامونت رو بر  اشونیشلوغ

خوب شد    زیعز  ی گفت: وا هیگه غزل ؟   زهره با گر  ی: زهره راست م دی زمانه رو به من پرس
  ریدندون بگ زبون به قهیدق هی  اَاَهزمانه رو به زهره گفت: اَ    ی دیروزا رو ند نی و ا ی مرد

کالفه شده بودم  گفتم   حانهیزهره !   آهسته گفتم : آره ، همش درسته . از دست زهره و ر
بود که دوست نداشتم   زایچ  نیهم ی مراسم ختم   واسه  دی: شماها چتونه؟ انگار اومد 

 ! گهیبفهمه د  یزیچ یکس
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 ی کرد کاری آوردن بچه هات واسشون چ ایاز به دن ر ی ، تو به غ نم یگفتم : بب حانهیرو به ر بعد
مبل جابه   ی رو یتو زمانه؟  کم  ایخود تو زهره ؟  نی هم ایکه من واسه مهراد نکردم هان؟   

فرق کرده راستش    شیتا آسمون با چند سال پ نی جا شدم: خدا رو شکر که االن افکارم زم
نبود    ی ورج مرد بدکنم در ضمن ت یها و آه و ناله هاتون رو درک نم ختنیر  کاش  نیاصال ا

اگه اون   یوقت برام مثل پژمان نشد ول چیقلبم باز نکرد ه ی تو ییوقت جا   چیدرسته ه
  نیا ی نبود .......... زمانه حرفم را کامل کرد : آره اگه اون نبود تو االن استاد دانشگاه نبود

کالفه  ؟ ی زنش شد زایچ نی تو واقعا به خاطر ا  یعنیغزل ،   نمیبب.  ی خونه رو هم نداشت
داره نه   یزن تنها که نه پدر  هی ی برا یزندگ  یدون یگفتم : آره ، آره خواهر من تو چه م

  هیمن کم آورده بودم زمانه ! از   بتهیچقدر مص یبچه بدون خونه و زندگ  هیاونم با   یمادر
فکر   یو از همه بدتر فشار زندگ   یی، تنها   ال یخ کروپژمان ، خال نبودش، ف  الیطرف فکر و خ

   ه؟ییزایکم چ یکن یم

شماها   ی ، االن عالقه  نمی: بب دمینگفت.  پرس یز یچ گریانداخت و د  ن ییسرش را پا زمانه
من فقط ...... من فقط   ؟ی زن یکه م  هیچه حرف نیکرد ؟  زهره : نه نه ا  ری به مهراد تغ

 ی تو فقط غصه  یبگ ی خوا  یم یدونم چ یگفتم......  حرفش را خودم ادامه دادم : م
  هی؟ درسته خدا  هیچه حرف نی زهره : نه به خدا غزل جان ، ا     یخور  ی ناقص بودنم رو م

همه   ی هست که جا ی ا دهیعاقل و فهم ی رو  بسته اما عوضش مهراد اونقدر بچه  یدر
از   بیبود که نکنه ع نیاون سالها تمام استرسم ا  ی برات پر کرده.  گفتم : راستش تو رو  زیچ

رو نداشتم اما االن   شونیمردم و دلسوز  فتحمل حر  دی دون یمن باشه و بچه دار نشم م
راحت    التونیکردم االن اما خ  یکه چقدر اون موقع احمق بودم و بچه گانه فکر م نمیب یم

پژمان   ی رو با خانواده   هیقض دی کم ندارم اما با زی چ چی ه می زندگ  ی از پژمان تو ریمن به غ
دست از سر مهراد   گهید منرو بفه هیکنم اگر اونا قض یبذارم راستش فکر م ونیهم در م

شعارشون که مهراد   نی دست از ا گهی د می بفهمن ما فقط مهراد رو بزرگ کرد یبردارن وقت
 دارن .  ی ده برم یپژمان رو م ی بو

مهراد  یکن یم انیدفعه طغ هی  ینجوریا یکن یفکر نم  یکردو گفت: خوبه ، ول یفکر زمانه
 هیمتوجه بشه ؟ به هر حال اون االن پسر بزرگ 
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تا مهراد رو ببره   ادیبعد م ی پدر پژمان تماس گرفت و گفت : هفته   ش ی: چند روز پگفتم
هر چقدر گفتم االن هوا سرده وسط مدرسه ست حرف خودش رو زد و گفت : خانوم جون  

حرف ها     ن یو از ا التهیبعد دوشنبه تا پنج شنبه تعط ی کنه و در ضمن هفته  یم یتاب یب
گفتم   یرو م  زی . اگه به من بود همون پشت تلفن همه چ ره یرو هم نم کشنبهی شنبه و 

  یندارم  . طاقت دور ی خانواده نسبت نیبا ا  گهیکردم نشد نتونستم . من که د یاما هر کار
گم  اگه واقعا خود مهراد رو دوست داشته باشن و به عنوان نوه   یمهراد رو ندارم بهشون م
با پژمان   شی نسبت خون ی به واسطه   فقطاگر هم نه و اونو  چیقبول داشته باشن که ه

گرفتم صبح دوشنبه خودم برم شمال    میشه تصم یمعلوم م فیتکل گهیدبخوان خب ، 
گم و ازشون   یرو بهشون م  زیبمونه همه چ نیمه شیذارم  پ یبرم م یمهراد رو هم نم

:  زمانه: البته اگه قبول کنن !   حانهینفهمه تا به وقتش .  ر یزیکنم مهراد چ یخواهش م
حرف ها رو از خودش در آورده    نیفکر کنن غزل ا  دی : خب شا  حانهیقبول کنن؟   ر دی چرا نبا
  یهم نم  راه ی کرد و رو به من گفت: ب یونا دست از  مهراد بکشن   زمانه فکرا  نکهیواسه ا

 دارن   یدست از سرت بر م یراحت  نی گه غزل ! مخصوصا با وجود اون پروانه فکر نکن به ا

خوان ببرنش اونجا ؟ من با نظر   یبار م هیداره مگه چند وقت   ی: آره ، اصال چه اشکال زهره
اصال   دیکن یرو م  تونی زندگ  نیبدونه ؛ شماهم که االن دار یزی چ دیتو موافقم مهراد فعال نبا

شه مگه ؟ فراموش نکن اون   یم  یزن به وجود مهراد خوش باشه  چ ر یبذار دل اون پ
مثل دو تا   یبه اون ندارم  تو خواهر من یاررو از دست داده  حاال من ک  شدو تا بچ  رزن یپ

  ی کردن که مهراد  بچه  یفکر م ینطوریسال همه ا ۱۲، ۱۰دخترام دوستت دارم به هر حال  
حرف هات رو قبول کنن و ازت   یسادگ  نیهست که اونا به هم ینیتو و پژمانه  چه تضم

ه پس من  . مستأصل شدم : آخ یش  یم تیذ وسط خودت ا نی نخوان ا شیمدرک و آزما 
  نیاگه ا  التیتعط نی هفته مهراد رو ببره   لعنت به ا نی خواد ا یکنم ؟ آقا جون م کاریچ

زد مهراد رو با خودش ببره . زهره : بعدم  تو   ینبود آقا جون االن به سرش نم لیهمه تعط
: مهراد     حانه یر ی بود  ونعروسش یروز هیتو    رهینم نی نسبتت با اونا از ب ی نخوا ای ی بخوا
که قبول نکنه همراه آقا جون بره شمال؟    من:  یتا حاال ازش خواست هیعاقل ی بچه 

  چیاگه خودش نخواد که بره اونام کمتر پا پ دی : خب امتحان کن شاحانهیراستش نه     ر 
  شیکه بود وابستگ کتر یبشن    من: به هر حال اونم بچه ست اونجام که فضاش بازه کوچ
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و اکثرا اونا   هیگر ری زد ز یکردن م یمن ؛ آقا جون و خانوم جون که اصرار مبود به   شتریب
رو با اونا بگذرونه به هر   یچند روز ادی  یاالن خب اونم بدش نم یشدن ول یم مشیتسل

دنبال مهراد اگه قبو ل   ادیخوام که ن ی و ازش م رمی گ یحال من دو باره با آقا جون تماس م
و   دیکش یبار . زمانه پوف هی  ونیبار ش هیکنم مرگ  یم کسرهینه کار رو  گرا چیکرد که ه

برگشتم زهره و زمانه   وهیبه آشپزخانه رفتم و با ظرف م یدون یگفت: باشه هر جور صالح م
  شیگذاشتم و پ  زیم ی را رو وهی من ساکت شدند ظرف م دنی بودند که با د در حال پچ پچ 

برات   هیمهر  ی خونه رو در ازا  نیحانه : خاله ، آقا تورج ا یر    دمیچ شانیها را جلو یدست
  نیو ا هیاز مهر  یدونم حرف  ینشستم و گفتم : راستش نم می مبل سر جا ی گذاشت ؟ رو

چقدر دوستم    دمیرفت فهم  ینه از طرف اون نه از طرف من تازه وقت  ومدین ونی به م زایچ
باشه   نی تام شتیکه آسا  تمخونه رو برات گذاش  ن یداشت البته به سبک خودش . گفت ا

.   ی جبر روزگار زنم شد ی و از رو یوقت عاشقانه دوستم نداشت چیدونم تو ه یگفت : م
برداشتم و   یبود  پرتقال دی طرز رفتار از اون بع نی باال انداخت و گفت: ا ییزمانه ابرو 

آخر که نامه اش رو   ی بود راستش خودمم تا روزها د یمشغول پوست گرفتن شدم : آره بع
ممکن وجود  ری غ یبزرگ  نیبه ا ی ایدن نی ا ی خب تو ینشناخته بودمش ول ینجوریخوندم ا

از  ی رد هی  نکهیگرفتم به محض ا  می نداره مخصوصا در مورد خصلت آدم ها . البته من تصم
:   دیزد پرس ی را گاز م بشیکه س یخونه رو پسش بدم زمانه در حال  نیکردم ا دایتورج پ

  ستمیزنش ن گهی من که د ستی حق من ن نجایکنم ا یم حساسچرا مثال ؟    من: خب ا
  ی نداره      زمانه : وا  چه حرفا  ! باالخره تو چند سال زنش بود ی ا فهی اون در قبال من وظ

جبر   ی گفت من از رو یتورج درست م یمن: آره درسته ول     یدار  ی حق و حقوق گهید
  شیبا چند سال پ تم ی : آخه االنم وضع ن!      م ی زنش شدم       زمانه: حاال هر چ یزندگ 

ده      زهره : به نظر منم   یرو م مونی کفاف زندگ  رم یگ  یکه از دانشگاه م یفرق کرده حقوق
جو دور   نیا از  نکهیا  ی مورد را نداشتم  برا ن یبحث در ا  ی حوصله  گریحق با زمانه ست    د

و شب    یدور هم هیدخترم   ی با چند تا از دانشجوها گهی، چند روز د  یگفتم : راست  می شو
کدام استقبال نکردند  ادامه دادم: باشه  چی !  ه نیای شما هم ب  نیاگه دوست دار می شعر دار

هم استقبال   نیدونم مه یرو هم نم  حهیرا ادی  یمژگان که م  دیدون یهر جور صالح م
 حانهیخنده  رو به ر ر یزدند ز  دیذوق یب یلیخ ومدی نکرد به مهرو هم گفتم اونم خوشش ن
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مادر   شیاالنشم بچه ها پ نی: نه خاله هم حانهی؟     ر  حانهیر ی ای یتو نم یعنی:  دمی پرس
هم داره      یتو راه هیانداخت و گفت: تازه خانوم  نیی شوهرم  موندن زهره سرش را پا

غزل جون   منظورش را  دیبا تشر گفت: مامان !      زهره رو  به من گفت: ببخش  انهحیر
من   یکرد از بچه دار نشدن خودم ناراحت شوم    گفتم : وا ،  آبج ید فکر م ی شا  دمیفهم

!   ی رو زد  رونیکار ب دی ق گهیو د ی وار شد الیع یجون ، حساب  حانهیببخشم !  ر یواسه چ
  یاز خبر بچه دار شدن کس گرید  یدانم چرا ول ینم       گهیو گفت: آره د دی خند حانهیر

  انیرا باالخره اطراف نینداشت با خودم گفتم ا  یمعن میکردم اصال برا  ی حسرت را حس نم
 هم درک خواهند کرد .

آقا جون   ی ام زنگ خورد شماره  ی، سه روز بعد در حال برگشت به خانه بودم که گوش دو
 . د یا یاگر جوابش را ندهم  ب دمی نه ترس ا یم که جواب دهم بود مردد بود

مهراد خوبه ؟    _ ممنون به لطف شما   شما   ؟ی _ سالم آقاجون      _ سالم دخترم خوب
فائزه همه خوبن؟      _ آره آقا جون  مزاحم شدم    ن ی؟ خانوم جون خوبه ؟ پرو  نیخوب

  یگفت: م  د ی( سکوتم را که  د  دمیکش یحتدنبال مهراد   ) نفس را امیتونم ب  یبگم فعال نم
  ی چرا ؟      _ تو یچرا ؟   دستپاچه گفتم: نه نه   ول  یپرس ینم یلو ی دونم خوشحال شد 

      د؟یخوا  یم یزی چ یخدا بد نده کمک ی وا ی خوردم بابا جان پام در رفته     _ ا زیحموم ل
  گهی د نیهست    هم نینه ممنون پرو  یخودم بود ول ری ده بابا جان تقص ی_ خدا که بد نم

را روبه  ی فعال خداحافظ     _ خداحافظ .    گوش  اشهگفتم خبر بدم همون حرف تو شد  ب 
شده بود آن ها از   یمهراد منتف  ی  هیگرفتم و با لبخند نگاهش کردم پس فعال قض  میرو

 که مهراد را به آنجا ببرم  است خوی من و تورج خبر نداشتند و اگر نه مطمئنم از من م ییجدا

زودتر آمده   حهیناهار آمدند مژگان و را  ی که با بچه ها داشتم برا یشنبه طبق قرار پنج
    دمی کشم آخه تا حاال اونا رو ند  یشه خجالت م یگفت : عمه ، من روم نم  یبودند مژگان م

تارا   نیخوب  ی چه هاب ی لی، خ دی ش یتو و خجالت !    گفتم : آشنا م یاله رمیگفت: بم حهیرا
از شهرستان   هیدانشگاه آشنا شدن  تارا و آس نیهم ی تو سی دختر خاله ان و با مهد هیو آس

تهران، اونم دانشگاه آزاد   ی به درس خوندنش نبودن اونم تو یتارا راض ی اومدن خانواده 
اومده راهش   نی ورام نیاز هم لوفرمین  شنیم یو خانواده اش را ض   هیبه اصرار آس گهید
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تهرانه . براشون از شماها    ی هم که بچه  سیمهد  هیتارا و آس ی نه به اندازه  یدوره ول
دانشگاه آزاد   ی بچه ها ان؟یچهار تا م نیکردم  مژگان گفت: حاال خاله چرا فقط ا  فی تعر

که دوست   سیاز خانواده درون و مهد  هیو تارا و آس  لوفریاکثرا مال خود تهرانن و فعال ن
گفت: خاله زحمت نکش ،   حه ی. را م یآخر هفته دور هم جمع باش هیگفتم    شونهیمیصم
کشش !   شیمژگان اونا رو نبلعه ، خجالت پ  نی ا  ؛ی بد حیخواد در موردشون توض ینم

بارم من خواستم سر به راه بشم تو نذار دختر عمه . مهراد  ه ی!  نایشد: حاال بب یمژگان شاک
: آره   رفتمو گفت: خوبه مامان؟    قربان صدقه اش  دهیشسته را داخل ظرف چ ی ها وهیم

وسط   نیا یگ   یم یزنونه ست آخه تو چ یمژگان گفت: جمعمون حساب   یقربونت برم اله
: خدا رو چه  دی بچه رو  مژگان خند نکن ت یمهراد را به خودش چسباند : اذ  حهی! را یفسقل

کرد و هر دو   دای چهار تا پ نی ا نی امروز قسمتش رو از ب نیآقا مهراد هم  نیا د یشا  ی دید
   ندهخ ریزدند ز

 یکنن بعد با اخم یم یپسرم ، شوخ یچی؟   گفتم : ه  هی: مامان ، قسمت چدی مهرادپرس
  د ی، پاش دی دکتر نداره! پاش ریبه دکتر رو غ یربط هیذات  زیچ  هیبه خنده گفتم : شعور  ختهیآم

؟  جواب دادم: تارا   نجایقبال هم اومده بودن ا نای: عمه، ادی مژگان پرس  دینکن تی بچه رو اذ 
  بایتقر  دندی ساعت بعد بچه ها هم رس میبار اولشونه .  ن سیو مهد  لوفرین ی،ول  رهآ  هیو آس

دند  مهراد هم آمد و تک تک با همه  با مژگان هم سن و سال بودند و زود با هم اخت ش
و   دی و بوس دی او را به سمت خودش کش لوفر ی، ن د ی که رس لوفریسالم کرد و  دست داد به ن
زد و رو به من لب زد: عمه ،   حهیبه را یچشمک طنتیش با دوباره نگاهش کرد مژگان 

از ناهار هر   ناهار بعد ی قسمته ها!   به زور لبخندم را کنترل کردم و دعوتشان کردم برا
و مژگان ظرف ها را شستند و   س یچقدر اصرار کردم ظرف ها را نشورند  قبول نکردند و مهد 

  یو مژگان هم هاج و واج نگاهمان م حهیو را  م یو مشاعره را شروع کرد می بعد نشست
 هی: چ دمی که مهراد دنبالم راه افتاد   پرس اورمیرا ب وهیکردند . بعد از مشاعره رفتم ظرف م

  هیگوشم گفت: مامان، اون دختره چرا همه اش  ری ؟  مهراد  آرام ز  ی خوا یم  یزیپسرم ، چ
  رهنی: کدوم مامان جان ؟     گفت : اون که پدمیکنه ؟  با لبخند پرس ینگاهم م یجور

رو   لوفریو به رو انداختم : آها ، نبه ر یسرم را بلند کردم و از آشپزخانه نگاه  ده ی خالدار پوش
در   شیکنه ؟    مهراد اخم ها ی نگاه م ی: چجور دمی: آره   پرس دیمهراد نال   زمی عز یگ یم
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افتادم خنده ام گرفت  گفتم: نه  حهیحرف را ادیخنده !   یزنه م یهم رفت : همش زل م
 .  یکن یمامان اشتباه م

از   لوفری ن   دی گو یمهراد درست م دمیکردم درا به همه تعارف کردم دقت که  وهی م ظرف
،    دیشده ؟   گفت : استاد ببخش ی  ز یجون چ لوفری: ن دمی داشت   پرس  یمهراد چشم بر نم

کم حساسه  مژگان گفت : حاال   هیپسر من  نیفقط ا  زمینداشتم   گفتم : نه عز  یمنظور
  فی همه تعر ی را برا هیقض یقبول کرد ؟ بعد با لودگ  دی بپرس شا  دعمه جون ! از مهرا ی دید

شباهت    یول دیلبخند به لب گفت :  استاد ببخش لوفریخنده  ن ریکرد و بچه ها زدند ز 
    ستنین  هشیشب  نقدریخودش ا ی بچه ها یحت به یو عج ادیز یلیمهراد جان با خاله ام خ

  دی خوا یهست م می گوش  ی عکسش تو اقالبخند به لب گفتم : واقعا؟   گفت : آره ، اتف
افتضاحه   کنجکاو   بایتقر  می گوش ن یدورب تیفیهر چند ک   دی ش ی؟ خودتون متوجه م  دینیبب

گرفت :    می در آورد و رو به رو فش یرا از ک  یگوش  نمیگفت را بب  یم لوفریکه ن یشدم عکس
صورتش   گاران دی نیعکس خاله خانوم من بعد شروع کرد به حرف زدن : خودتون بب نمیا

 کوچولو شده ، شده مهراد 

خانه  ی ها  واری کردم تمام د ی دلم آشوب شد احساس م نندیهم آمدند تا عکس را بب هیبق
که مهراد را به  ی! کس ترایشناختم خودش بود م  یدهند  صاحب عکس را م یفشارم م

ام باز   یرا به زندگ  ترایم ی دوباره پا  ری شود   دست تقد یباورم نم ای بود  خدا آورده  ایدن
وقت نامش را هم نشنوم و   چیه  گری ته قلبم آرزو داشتم د ییجا  امادانم چرا  یکرده بود نم
 حاال..........  

 .   دمینفهم چیه  گری رفت و د یاهیس  چشمانم

 دم ی تختم د ی که باز کردم خودم را رو چشم

به دستم وصل بود  مهراد دستم را گرفته بود و به محض باز شدن چشمم دستم را   یسرم
  ی باال مهیمژگان  مامانم چشماشو باز کرد   مژگان سراس   یول کرد و به سمت در رفت : آج

 حهیشد : راشدم که مژگان مانع  ز یخ مین ی سرم آمد : خدا رو شکر  عمه به هوش اومد
کجاست ؟    مژگان :   حهی. دستم را به سرم گرفتم : را ینخور وناز جات تک ومدهی گفته تا ن
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بار رفت برات سرم گرفت   هی؛   می هول کرد ی هوش که شد  یسر کوچه  ب ی رفته دارو خانه 
به پنجره انداختم هوا   ی.  نگاه رهی بگ ی تیتقو ی و بهت وصل کرد  االنم رفت چند تا دارو 

  حهیمن:   بچه ها کجان؟       مژگان : را   روبغ ۶بود : ساعت چنده ؟     مژگان :  ک یتار
راحت شد و رفتن   .  مژگان لبه   الشونیکه سرم رو بهت وصل کردو گفت حالت خوبه  خ

 ی شد عمه ؟ تو که حالت خوب بود  دست مهراد را که لبه  یچ هوی تخت نشست :  ی 
: خانوم دکتر   مزد شیبه رو ی تخت نشسته بود و دستم را گرفته بود فشردم و لبخند  گرید

      گهی نگفت مگه؟    مژگان : چرا ، گفت فشارت افتاده     من: خب ، فشارم افتاده د
مژگان : شبم        ستمین ضی ن که مربابا م ی مژگان : عمه ، برات سوپ پختم     من : ا

 حهیرا ی مونم      من : مامانت نگران نشه!      مژگان : نه بهش خبر دادم ول یم شتیپ
داره       مژگان : بله ،   یکنه باالخره خونه زندگ   یم یفکر کنم نمونه       من: خوب کار

وروجک حرص   یش یدار م یمن: تو هم خونه و زندگ        ستین  القوزیو   کهی ما  نیع
 به وقتش     مژگان : خجالتم نده عمه       من: برو ، تو و خجالت؟    ینخور همه چ

 چه؟   ندیدلم بگذارم اگر هوس کند مهراد را بب  ی را کجا ترای م ایخدا

  نکهیکند و اصال چه در سر دارد  و هم ا یخواست بدانم االن کجاست و چه م یدلم م هم
 ! ی کاش مرا هم با خودت برده بود ی خواست نامش را بشنوم آه پژمان ا یدلم نم یحت

شدند و من   ایدوره ام کردند و از احوالم جو  لوفری و ن سی و مهد هی بعد تارا و آس دوروز
  نمی: بب دمی خواستم که آخر کالس بماند . او هم ماند  پرس لوفریرا راحت کردم از ن الشانیخ
شده ؟ اون روز هم به محض    یز ی: بله استاد ، چ  لوفری؟     ناون خانوم خالته ی، گفت لوین
شه ازش   یبدون توجه به سوالش گفتم : م  دش؟یشناس ی ، م نی از هوش رفت شعکس  دنید

  ی دوران نامزد ی کرد که تو یم  ف یگفت:مادرم تعر  لوفریکنه ؟ ن یم کاری ؟  االن چ  یبرام بگ
عالقه   شرفتیهم به درس و پ  یلیخوندن خ یتهران درس م ی تو نجای ا  الیبا شوهرش دان

بوده اما خب همون   ییاروپا ی از کشورها  یکی تو  ل یداشت تمام هم و غمش  ادامه تحص
خواست    ینداشت  و دلش م یبچه دار ی شه خاله اصال حوصله  یاول ازدواج بچه دار م

و   شهیسال بعد دوباره بار دار م  کی بدون مزاحم به درس و مشقش برسه  اما درست  
وقت ها   ناو  ترایکرد که خاله م یم ف یمادرم تعر  یو بعد سوم ارهیم ایرو به دن یدوم
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بچه دار  گهیکه د یکن یم یکار  هیو  یر یم ایگه  یگرفته بود و به شوهرش م یافسردگ 
رو دوست داشته حرفش رو   ترایم یلیهم که خ  الیهات آقا دان تو بمون و بچه  ای مینش

قد   ی مهد کودک بچه داشت با سه تا بچه  هیاالن  ترایکنه واگرنه فکر کنم خاله م یقبول م
زن خانه دار  هیدرس و دانشگاه رو زد و شد  دیق گهی که خاله گرفت د یافسردگ قد با  میو ن

کمک   یل یمادرم و مادر بزرگم به خاله خ نکهیما اون وقت ها کرمانشاه بود و با ا ی خونه 
 یشد مادرم م  یو روز به روز حالش بدتر م ومدی  یکردن اما خاله از پسشون بر نم یم

  ترایزنه و به هر ساز م یکنه و دم نم یرو تحمل م ضعو ن یمرده که ا یلیخ الیگفت دان
استاد خالم زن   یدون یکرد . م یوضع رو تحمل نم نی ابود  ی ا گهی رقصه هر مرد د یم

به بچه   ی مهر چیه دیکن یباور م دمی دورو برم ند   یزن نیراستش من تا حاال همچ هیبیعج
دو سال   یک ی  یکرد نه مهر مادر یم شونیبود که نگهدار فهیوظ ی هاش نداشت فقط از رو

بگه رفت و خودش رو   یبه کس  نکهیبشه بدون ا میشوهرش رو فرستاد  تا عق  نکهیبعد از ا 
مثل قبل   گهی د ترایبچه ها از آب و گل در اومدن و خاله م گهیهم نازا کرد   هر چند االن د

خانه دار  ن ز  هیهاش رو زد و شد   یتمام بلند پرواز  دیکال ق  یول  ستی کالفه و سر در گم ن
  ی شد ر یکه پ گهیچهار صباح د  ستین تیحال یالن جوون گفت ا  یبهش م شهیمادرم هم

  ی: آره خوبه ول لوفری: االن چطوره خوبه ؟    ندمیدستت . پرس  ی شن عصا یبچه ها م نیا
بچه ها   ن یا نکه یبا ا یباورتون نشه ول د ی. شا الهیزحمت سرو کله زدن با بچه ها با آقا دان

برن که نگو    یرو دارن و ازش حساب م ترایم ی اما چنان هوا کنیندارن و هنوز کوچ یسن
  یول می به مادرمون ندار یحس نی همچ هی می دی همه از مادرامون مهر  و محبت د نیما که ا

که   ستین ب یعج نیا  ستنین  ترایخاله م هیسه تا بچه قدر مهراد شب نی کدوم ا  چ یاستاد ه
      بهیباشه ؟ !  گفتم : خب چرا ، عج هتیبش نقدریا  شید ی دکه تا حاال هم ن بهیغر  ی بچه  هی
عکس از مهراد جان بندازم و به خاله نشون بدم که   هیخواست   یدلم م روزی گفت: د لوفرین

بر لبانم   ی!  لبخند محزون  گهیبار د  ی حالتون بد شد و به کل فراموش کردم   حاال ان شا... 
 نقش بست 

  نیشد ا   یبود و هر چقدر هم که بزرگتر م ترایم هی شب  بیگفت مهراد عج یدرست م لوفرین
: استاد ،  دی پرس لوفریگفتن نداشتم . ن  ی برا یزیشد  . ساکت شدم چ  یم شتریشباهت ب
  لوفریبشناسم ! ن دی؟  دستپاچه جواب دادم : نه نه چرا با  دی شناس یمن رو م ی شما خاله 
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، آخه سرگذشتش براتون   ینجوریچشمش را خاراند : هم ی با انگشت کوچکش گوشه 
 جالب بود  

 یلیحق با توست خ دمیمهراده ؛ عکسشم د هیشب  یگ  یکه م ستیگفتم : نه،  خب ، ن   
 کنم .   ی: نه استاد خواهش م لوفری! ببخش وقتت رو گرفتم  ن نی فقط هم هنیشب

                                  **** 

شد که تورج رفته بود   یم یو مراسمش  . چند ماه دی ع ی ماه بود و همه در تکاپو اسفند
دانم چرا   یکرد  نم ینم تمی اذ  شیخال ی دانم چرا جا یدانم چرا دلتنگش نبودم نم ینم

  دی کرد  شا  ینم می پژمان و خاطره اش رها ادیشد    یسرم خلوت م یکه کم ی هنوز هم وقت
نبود تورج   ی دادم  اما او مرد بد یم حیرا به او ترج مانپژ ی تورج حق داشت من مرده 

شناختم  مغرور بود  جذبه داشت  به قول خودش در دل  یبود که م ییمثل اکثر مرد ها
گرفت غر    یکرد سخت م یکرد قهر م یشد دعوا هم م یهم م یدوستم داشت اما عصبان

بود که با  همه  فرق   ژمانپ  ن ی؛ ا رج ی مردها بود مثل جواد مثل ا ی   هیزد او مثل بق یم
خواهر دلسوز   کی بود مثل  مادر از خود گذشته و مهربان  کیپژمان بود که مثل  نی داشت ا

 آه که چقدر دلتنگش بودم    یپدر حام  ک یشوهر عاشق مثل  ک یمثل 

  ست یسخن ن لیکسم م چی و با ه دلتنگم

   ستیمن ن یدر همه آفاق به دلتنگ کس

به   دیبودم  آقا جون  دوم ع زاریب  دی از ع گری هم آمد و آقا جون مهراد را با خودش برد د دیع
نگفتم    یز ی من هم چ دی هم از تورج نپرس یزیننشست چ شتریساعت ب  کی خانه مان آمد 

کدام خجسته   گریرا د  نیچه بود ا گرید  دیع ستمی گر  ر یدل س ک یمهراد که رفت نشستم و  
  ییکشدار  را تنها بودم چون هر کس جا دی !  آن ع یزندگ  نی بنا نهاده بود ؟ لعنت به ا یدل

  شانیو مهرو اصفهان زمانه و زهره و خانواده ها رج یا   رازیرفته بود جواد و خانواده اش ش
همراه بردنم اصرار کردند اما نه دل و دماغش را   ی برا  یهم مشهد هر چند هر کدامشان کل

  کی خواست سربار شان باشم خالصه که   غزل مانده بود و حوضش و   یداشتم و نه دلم م
  یدلتنگ ایدن
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                                 **** 

را  به شاگردش سپرده بود و خودش به   ییچند ماه بعد  اواسط تابستان جواد نانوا 
  رازیو بچه ها هم به زور به ش ن یبود ؛ جواد با مه دی کار از جواد بع نی مسافرت رفته بود ا

خواهد تنها به ب نکهیبه ا  دهی و مامان فائقه چه رس نیرفت آن هم فقط به خاطر مه یم
 تابستان .   ی گرما  نین وقت از سال و در ای مسافرت برود آن هم ا

روز   ک ی  د ی خواهد بگو یداند و نم یدانستم که م  یداند اما م ینم یز یگفت چ یم نیمه
اصرار کردم  که او هم کالفه شد .  مژگان از  ن یکه به خانه شان رفته بودم آنقدر به مه

تشر زد : مژگان!    مژگان   نیگم عمه ! مه یگفت: من بهت م  بلند  ی آشپزخانه و با  صدا 
تورج خان      یِ گناه داره ! بعد هم گفت : عمه جون ، بابام رفته پ  گهیدگفت: خب مامان بگو 

؟     یچ  ی : آخه برا دمی با اخم نگاهش کرد : مگه دستم بهت نرسه مژگان !   پرس نیمه
نگم   ی زیچشم از مژگان برداشت و رو به من گفت: جواد اصرار داشت به تو چ نیمه

  داشیپ  دی گفت با  یدل آشوب بود  م ه رفت یخداحافظ یتورج ب دیفهم   یراستش از وقت
ندارم        ی من که از اون گله ا ؟ی کنم و حقش رو بگذارم کف دستش  گفتم:  آخه چه حق

گفت باعث ازدواجشون من بودم  همش   یم  یشناس یبگم واال جواد رو که م ی: چ نیمه
  هی ی: نه ول نیدونه تورج کجاست ؟    مه یدونست    من: مگه م یخودش رو مقصر م 

بود اونم فعال   ی زدیباشه آخه پدر تورج اصالتا    زدیزد  ی زد  . حدس م یم ییحدس ها
د روزه که گفت احتماال تورج اونجا تاالر زده باشه خالصه که االن چن یرفته اونجا م

کنه آخه خب رفته   یاونجاست . با حرص گفتم : حاال من ول کردم  آقا داداشمون  ول نم
؟ خب چرا رو که من   یبگه ؟ چرا رفت یحاال جواد رفته چ ردممن که مجبورش نک گهید

بود که تورج حق  نیتمام حرص جواد از ا گه،ید  نیگفت : هم نیبهش گفته بودم . مه
بود که خودش غلط کرده که خواسته بره . کالفه   نینداشت ولت کنه و بره تمام حرفش ا 

جوادم  ستم ی ن گهیاالن د ودمزن تورج ب یزمان هی شدم : اصال ولش کن ؛ به من چه من  
؟       یست ی تو واقعا از رفتن تورج ناراحت ن یعنی :  نی مه    شی میرفته دنبال دوست قد

شه  ینم  جادیهم ا  ی نباشه دلبستگ ونیدر م یاحساس  یوقت یباورت نشه ول دی من: شا
  هیکنه چه برسه به  یهم عادت م لهی وس هیبه  ی شه انکار کرد که آدم گاه ی نم نویالبته ا
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  ی خانواده  هیخواست و  یخب اون بچه م  یهم در حقت نکرده ول ی آدم ، که از قضا بد
به بودنش عادت کردم حاالم به نبودنش عادت کردم.   یزمان هیشلوغ. من همون جور که 

 ندارم .  یحرف گهیمن د  ره یگ یآروم م  ینجوریدونم اگه دل جواد ا ینم

غروب بود و مشغول درست کردن شام بودم مهراد هو   نیمن و مه داری هفته بعد از د کی
که  طورنیس کتلت کرده بود و من در تدارک آن بودم که زنگ خانه به صدا در آمد  هم

؟ مهراد بدو بدو به   هیک  نیآشپزخانه نشسته بودم  گفتم : مهراد  جان  مامان، بب ز یپشت م
بود مامان جان؟       ی: ک  دمی را فشرد  پرس فونیآ ی دکمه  قرفت و با شو  فونیسمت آ

 رفت   ی جواد   و به سمت در ورود  ییمهراد : دا

  یزیبه من چ نیبرگشته که مه ید  کِ خودم زمزمه کردم : جواد؟    جواد که مسافرت بو با
در .  ی را شستم من هم مثل مهراد رفتم جلو میاز جا بلند شدم و دست ها  عینگفته؟ سر 

 . دشیبغلش و بوس دیجواد از در آسانسور خارج شد و مهراد پر 

  یمسافرت کِ  ی گفته بود رفت ن ی: سالم داداش      جواد : سالم غزل جان       من: مهمن
و بچه ها؟       نی: پس مه دمی انداختم و پرس یدورو بر را نگاه  ؟ ی به سالمت یبرگشت

ها جواد   یآمد تازگ  یدومش بود که تنها م ی دفعه  نیتنها اومدم     ا ستنیجواد: اونا ن
  یداخل ؟     راست م امیب ی د ی خانوم اجازه م یشده بود     جواد : خب ، آبج  بیهم عج

داداش بفرما  چهره اش خسته و گرفته بود   دیبودم : ِعه ببخشگفت چهار چوب در را گرفته 
از مبل ها نشست   یکی ی را شست آمد و رو  ش ی رفت و دست و رو سی به سمت سرو

  ییچا هی من:        یاریب یزی چ دخوا ینم نیبش  ا یگذاشتم    جواد : ب  ی چا شی برا عیسر
جواد: راستش خونه نرفتم  فقط       ومد؟ی ن نیپس چرا مه  ی خسته ا یمعلومه حساب  ارمیب

  یاول م دی کردم نتونستم برم خونه با یگردم هر کار یخبر دادم امروز برم نیبه مه یتلفن
من: آره        یچه کار ی کجا رفتم و برا یبهم گفت که خبر دار یتلفن  نی؛ مه نجایا ومدمی
 ؟  ی کرد داشینبود . حاال پ یازیآخه واقعا ن یدونم ، ول یم

کنم   آب   ف یتا برات تعر نیبش ایمن: خب؟     جواد: ب      دمشیجواد: آره د     ش؟ ی دید
 ی گذاشتم شعله را کم کردم و رفتم روبه رو یکتر  ی را رو یو قور ختمی ر  یجوش را در قور
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تفاوت نشان دهم   یخواستم خودم را ب یهر چقدر م یدانم چرا ول  یجواد نشستم  نم
چه حرف    نکهیجواد و تورج و ا داری د می بگو نیمه  ایبه جواد   توانستم یم دی شد شا ینم
توانستم گول بزنم   یندارد  اما خودم را که نم یت یاهم میرد و بدل شده برا  نشان یب ییها

  ییدا نمیبب  نجایا ای مبل لم داد و بعد نگاهش به مهراد  افتاد و گفت : ب ی رو یجواد کم
اگه بهت بگم من با   یی، دا نمی : ببدشیبوس وادجون! مهراد رفت و کنار جواد نشست     ج

وسط حرف جواد : آره    دی........... مهراد پردیحرف بزرگونه دارم و تو نبا یسر هیمامانت  
و بلند شد که     نمیب  یرم اتاقم اونجا کارتون م یبشنوم م  دی دونم من نبا یجون م ییدا

چشم   یدار شمیپ زهیجا هیخودم  رپسر با فهم و شعو نی: آفر  دی برود جواد گونه اش را بوس
 ی و رفت و در اتاقش را بست صدا دی زد و او هم گونه جواد را بوس  یمهراد برق ی ها
گم که کجاها رو دنبالش   یراحت شد : برات نم الشیاتاقش که بلند شد جواد خ ونی زیتلو 

  نیا شی کردم فقط خوب داشی اونم بعد از چند روز پرس و جو  پ یگشتم و با چه بدبخت 
کردم . حدسم درست بود و   داشی رفته باشه همون جا هم پ زدی  دی دونستم شا یبود که م
  هی  لمیرغم م یعل دمشی. اول که د نجایتاالر رو به عهده داشت ؛ مثل ا هی ت یر یاونجا مد 

  یرفت یخبر گذاشت ی، ب  کهیگفتم : مرد سالم . کیخواباندم تو صورتش . گفت : عل  دهیکش
چند روزه    یدون یکنم ؟ م یچند ماهه دارم بهت فکر م  یدون ی! م ی خوا  یتازه سالمم م

من   ی. ول یجواد حق دار ی: حق دار نیی ! سرش رو انداخت پا یدر به در دنبالتم نا لوط
خب مرد و مردونه      ؟ یخواست یچرا مثال ؟ بچه م  ؟ی مجبور بودم     گفتم : مجبور بود

؟    باز سرش رو  ی در آورد یباز  بهچرا موش و گر ؟یابیغ یواسه چ ی داد یطالق م
 یتاالر ؟  در حال ی خدمه  ی ؟  جلو  یباز خواستم کن ی خوا یجا م نی : هم نیی انداخت پا

راه    می من ، اونجا حرف بزن نی ماش ی تو می د گفتم : باشه برخور یکه خون  خونم رو م 
  نی که به ا گوب  یزیچ  هی.  گفتم : تورج ، فقط  می شد  ن ی. سوار ماشنیبه سمت ماش می افتاد

!   داد  ی کرد ی قبول کن که تو در حق خواهر من نامرد نمیهمه سال رفاقتمون  شک نکنم ا 
شد که دوستش   یاون همه ادعات م یعنی!  یلعنت ی کرد ی زدم : ِد نامرد ادیزد: نکردم    فر

خزعبالت همش کشک بود؟     تورج گفت: نه نبود    گفتم :   نی دو نم ا یو چه م یدار
شده بود گفت: آره   یتورج عصب    ؟ی خوشبخت یکن یم کاری االن چ ی؟ ها؟  راست  یپس چ

و  ی، بلند و عصب  دمیکه ولش کردم  خند، من دوسش داشتم ، اصال به خاطر خودش بود 
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دوست داشتن رو هم   یزدم  گفتم : آها معن یکه با کف دستم به فرمون ضربه م نطوریهم
نرو لطفا .  کف دستم رو   یطرفه به قاض هی: جواد گفتخوبه   تورج  یل ی. خوبه خ مید یفهم

بگو   یبرم خوبه؟  ول یضروبه روش گرفتم و گفتم : باشه باشه تو بگو ، تا من دو طرفه به قا
 !یلعنت

نداشت ؛   یاجیبه من احت گهی گفت : غزل د ی خفه ا ی و با صدا نییرو انداخت پا  سرش
  یدونست یتو نم  یعنی :  دمینثارش کردم و پرس ی اصال از اولش دوستم نداشت . نگاه تند 

:   دمی........ با حرص پرسهیبود  ی میعشق قد  هیمن  ی دونستم ، اون برا  ی؟   گفت: چرا ، م
شد و گفت:    ی!  تورج عصب می دی عشق رو هم فهم یمعن    یلعنت ن؟ ها؟ ِد جون بک یچ هی

دهنم: باشه ، بفرما ! ادامه داد: رفتن من   ی حرف بزنم ؟   با دست زدم رو یذار یاَه جواد م
نرفته شمال ؟  به صالح خودش بود . بعد ِمن و ِمن کرد  و گفت: غزل  از اون موقع به بعد 

کنم رفته باشه چطور؟   تورج گفت:   یفکر نم یعنی نرفت  ه؟   گفتم : ن  نهینرفته فائزه رو بب
با تورج را   دارشی د فیجواد، تعر     نهیاون نامه خواستم بودم بره فائزه رو بب ی من ازش تو

  یفکر    ؟ی نیفائزه رو بب ی: آره غزل ؟ ازت خواسته بود بردیمتوقف کرد و رو به من پرس
من هنوز به   یگفته بود ول ییزا یچ هی: آره   ادافت ادم ی  یگ یکردم و جواب دادم : االن که م

اصال اون   دمی دونن فائزه رو هم که ند یکدومشون نگفتم از تورج جدا شدم اونا نم چیه
پژمان در ارتباط  ی من با خانواده  ومدی  یخوشش نم م یکرد یم یموقع که با هم زندگ 

. فائزه هر از چند   متماس نداشته باش  ن یپرو ایبا فائزه   گهیباشم ؛ خودش ازم خواست د
 نشدم   ری گ یقطع شد منم پ گهیگرفت که اونم د   یتماس م یگاه

دونم قسم حضرت عباسش   ی زد : نم یفائزه افتاده ؟  جواد لبخند تلخ ادیشده   یچ حاال
 : چطور؟   دمی! پرسدم خروسش رو  ایرو باور کنم  

باورت   د یو ادامه داد: شا   دی کش ی. جواد آه زدی  ی : تورج ازدواج کرده؛ همون جا توگفت
.  برخاستم . جواد  دیکش یمرموز بر اعماق قلبم چنگ م ینشه خانومش االن بار داره !  غم

 .   دهیدم کش گه یتا االن د  ارمیب یی: کجا؟       جواب دادم: برم چا  دی پرس
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دانم   یتوانستم فشار دادم .  نم یگاز گذاشتم و تا م  ی آشپزخانه دو دستم را بر لبه  رفتم 
رفت    ییچه ام شده بود  از دست که ناراحت بودم ؟ از تورج که فقط چند ماه بعد از جدا 

وقت کرد بچه دار شود؟  چگونه   یوقت کرد ازدواج کند ؟ ک  یاش!  اصال ک  یزندگ  یپِ 
  یگرید دهیسال نکش کی کرد و بعد به  می اولش به خاطر بچه رها هکرد ک  یعشق م ی ادعا

از    اینشده !    فیکرد ؟ عشق تورج هم مانند خودش بود   ناشناخته ! تعر  نیگز یرا جا
آمده بود تا خبر سرو سامان گرفتن تورج را  دنمی به د  میاو از مسافرت مستق ایجواد ، آ 

 ؟   اوردیب می برا

ام ؟     ختهیشده غزل ؟ اصال من چرا  از ازدواج تورج به هم ر زدم چه ات  بیخودم نه به
شوند   یکنند و بچه دار م  یهزار نفر با هم ازدواج م  یاصال به درک  اصال به من چه ! روز

 از آن هزار تا   من چرا ناراحت شده ام ؟!  ی کیگزد  تورج هم   یکک من هم نم

قطره اشک سرتق را که خودش را به زور از    ؟ییکجا  ی جواد بلند شد : غزل جان ! آبج ی صدا
   امی یچشمم انداخته بود پاک کردم بغض ناشناخته ام را فرو دادم و گفتم االن م ی گوشه 
من دارم   یشه !  راست ینشستم : بفرما داداش سرد م شیرفتم و روبه رو  ی چا ینیو با س

جواد: نه ، خسته ام        نجای ا  انیو بچه هام ب نی زنگ بزن مه  پزم یواسه شام کتلت م
:   دمیخبر ازدواج تورج رو بهت بدم ؟  در دل نال نجایاومدم ا یکن یبرم . تو که فکر نم د یبا

کردم تا حاال غزل رفته و به   ی؟  که گفت: تورج به من گفت: من فکر م  ی چه آمد ی پس برا
با تشر        هیچ یدون یبعد با ِمن ِمن  ادامه داد: آخه م  دهباهاش حرف ز  ایفائزه سر زده 

همه آواره   نی؟ من ا  یزن ی: امروز چته تورج؟ چرا رکو راست حرفت رو نم  دمی ازش پرس
 گهیاز تو ِمنو ِمن بشنوم      تورج گفت: راستش من از فائزه خواستم که د امینشدم که ب

: چرا اونوقت: خب ، خب ،  کالفه شدم   دمی رسنشه     پ داشی من و غزل پ یدورو بر زندگ 
روز فائزه   هیتورج روش رو از من برگردوند و ادامه داد:      گهی ؟ جون بکن د ی: خب چ

و تار   رهیبرام ت  یگفت از اون روز به بعد زندگ  یم یی زای چ هیپاشد با شوهرش اومد تاالر   
  یم یمی کنه و چه تصم یم  کاری همه چدونستم اگه غزل بف یشد .راستش نم اهیشد ، س

  داری گرفتم از د میرو گرم کنه حاال اما........ تصم مونیو زندگ  ادیبچه ب هی ؟ تازه قرار بود  ره یگ
 نگم و نگفتم   یز یبا فائزه به غزل چ
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کنم درسته که غزل االن   یکه م یبا خودم کلنجار رفتم و خودم رو قانع کردم که کار یلیخ
  یبه تورج گفته بود داداش؟      جواد آه ی: مگه فائزه چ دمی واد پرسحق منه . رو به ج

تا   زدیبهت بگم از  دی بهت بگم، اصال چطور با  دیبا یدونم چ یو گفت : راستش نم دیکش
کاش اصال نرفته بودم   ی کلنجار رفتم  صد بار خودم رو لعنت کردم که ا یبا خودم کل نجایا
تورج، صد بار با خودم تکرار کردم که چطور بهت بگم ؟ چطور بهت بگم که ........     شیپ

.  جواد   نجا ی.  اصال اشتباه کردم اومدم ا ادی یتونم ، نه ، از من بر نم یاما االن ، االن نم
کردم : داداش آروم   ی به چا ی اشاره ا     دمیفهم یرا نم لتشزده شده بود و ع جانیه

  ن یخواد ، هم یبخور سرد شد  اصال بذار ببرم عوضش کنم     جواد : نه نمرو  تیباش چا 
  می.  نا آرام و در فکر ؛ حرکاتش برا  دیرا نوش  ش یحبه قند برداشت  و چا کی خوبه .  

 شده داداش ؟    ی : چ دمیرسگذاشت . پ ینیرا در س یبود . فنجان خال بیعج

رو   زیخودش همه چ ینیفائزه رو بب  برمت شمال    یمقدمه گفت: غزل، خودم فردا م یب
سرو ته تورج رو باور نکردم .      یب ی خودم هم هنوز حرف ها ی برات بگه . راستش رو بخوا

به من بگه     دی رو با ی؟ اصال فائزه چ یچ ی : شمال ؟ فردا؟   آخه برا دمی با تعجب پرس
.     امی یجا نم چیمن ه یشه  اصال تا بهم نگ ینه داداش نم   ؟ یگ یاصال چرا خودت نم 

دنبالت .  امی  یرو جمع کن فردا م لتیکه گفتم وسا  نیغزل ، هم نیجواد با تحکم گفت: بب
  هیسال ،    کیشده ؟ اصال من بعد از   یچ یبگ ی خوا  ی: داداش ، م دمی کالفه شدم و پرس

بهت بگم دختر ،   یخه من چکالفه شد : آ  وادها؟    ج ؟یفائزه بگم چ  شی کاره پاشم برم پ
  یخودمم هنوز باورم نشده .  مهربان شد و ادامه داد :آبج یوقت یبگم که باور کن یچه جور

  یفائزه م  ،ی بگ یزی که تو به اون چ ست ی ؛ قرار ن می بر ایجون ، تو حرف منو گوش کن فردا ب
اومده ؟      جواد:   شیپ یزیچ  ،  ی، اتفاق  یمشکل ی کس ی : برا دمی خواد حرف بزنه .    پرس

. اصال هوس   نجاینشده لعنت به من که اومدم ا    یچی،ه هیچ یدون ی نه ، نه ،نه  اصال م
آخه.........     جواد:  یشه ول یشه ؟    من: چرا،  م   یسر برم شمال، نم  هیکردم با خواهرم  

.     نی مه شیپ ارشبذ اریاصال مهراد رو ن  ی خو ا ی؟ اگه م هیو امات واسه چ یول گهید
همه   نیا  ننشیخانوم جون و آقا جون بب ارمی یکه مهراد رو هم م  امیمن: نه اگه بخوام ب

خواستم که باز هم به جواد   یشن هم مهراد . م  یهم اونا خوشحال م   امی یراه رو دارم م
  بدتر از ی حادثه ا گریحوصله اش را نداشتم . د  گری. اما د دیجا بگو   نی اصرار کنم که هم
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خواست باشد . حتما موضوع بر سر   یمرگ پژمان و نبود پدر و مادرم که نبود ؛ هر چه م
 نی از ا شی بود .  جواد به گردن من آنقدر حق داشت که نخواهم ب ایمال و منال دن

نگفتم و اجازه دادم راحت باشد .    ی زیچ گریو د دم ی کش یمعذبش  کنم . دست از لجباز
  اینشدم داداش ، دن تیرو نداشتم .   من: اذ  تتی اذ  قصدجواد : غزل جان ، منو ببخش  

برام   ای واسه زخم خوردن از دن ییجا  گهیزخم و زخم  و زخم . بعدم من د   گهید نهیهم
اما   دیبگو   یزی. هست ؟   جواد آمد چ ست ین یکه رنگ یاهیباالتر از س  گهینمونده ؛ د  یباق

 قیخواب عم هیخونه به  برم   دیخسته ام با  یل یگفت: من خ شیمنصرف شد و به جا 
من: باشه چشم .  و      میفتیکن کارهات تا ظهر تموم  شه که زودتر را ب  یدارم سع اجیاحت

 کرد و رفت .  یو خداحافظ  دشی بعد رفت سراغ مهراد و بوس

نداشت . جواد  یتی اهم می برا تی مشغول نی دانم چرا ا ی چند ذهنم مشغول بود اما نم هر
  ی آماده کردم تا برا ی شتریخانه آمدم و مشغول کارم شدم  مواد بکه رفت من هم به آشپز

  یآشپزخانه نشسته بودم و مواد کتلت را روز م ز یراه هم کتلت بماند . پشت م نیناهار ب
، مهراد جان ؟     مهراد بدو بدو آمد به آشپزخانه : بله مامان؟      ددادم .صدا زدم : مهرا

دانست    یبود م یشمال  مهراد  پسر عاقل  میر یجواد م  ییگفتم : مهراد جون فردا  با دا
که به او داده بودم خوشحال شد اما با   یاز خبر نکهیدوست ندارم تنها آنجا بماند با ا  ادیز

؟    میاری: دوچرخه ام رو هم بد ی اش داشت پرس یوشحال کردن خ یدر مخف یسع یآن بچگ
گاز را روشن کردم: نه مامان جان قرار   ری و ز ختمی ر  تابهیاز  جا بلند شدم روغن را در ماه

. مهراد   م یگرد ی و بر م می ر یدو روزه با هم م یکیمثال!  یر یکالس زبان م  یبمون ستین
انداختم و به   ی م تابهیدانه در ماه هگفت و دور شد . کتلت ها را دان یکش دار ی باشه 

د که ازدواج کرد   تورج خوشحال بودم خوب ش  ی کردم ته دلم برا  یجواد فکر م ی حرف ها
  یم یرا که با او زندگ  ییتوانم انکار کنم تمام لحظه ها ینم دی رس شیخوب شد که به آرزو 

هر   ایمن بوده  ییرفتنش نازا  لیاو نبوده است دل  شی کردم دل در گرو او نداشتم  حواسم پ
به جواد گفته بود که   یزی.  تورج چه چ دی رس شیشد و به آرزو  ریسبب خ ش یبرا گرید زیچ
باز   دی رفتم؟ شا یتا شمال م نجا یاز ا  دیبا  دنشیشن ی آشفته اش کرده بود و من برا نطوریا

مهم بود حتما مهم بود که   میجواد برا ی ها   دهیشن  دی زدم شا یهم داشتم خودم را گول م
 ذهنم را مشغول کرده بود . 
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  کی  دنیشن  ی ائزه که چه بشود؟ براهمه مدت بروم سراغ ف  نی آخر فردا بعد از ا  ایخدا ی وا
از دستت ! خب رک و   دهیچه کش  چارهیب نیجواد از دست تو ! مه ی ! وا فیاراج یسر

. آن وقت  دیراست حرفت را بزن الحق که رفاقت با تورج برازنده ات است هر دو مثل هم
شام    شده بود خب خودش هم که همان اداها را درآورد .  الفهاو از دست ِمن و ِمن تورج ک 

من هم ساک  دی و مهراد با ذوق خواب  میتماشا کرد ونی و تلوز   میدو نفره مان را خورد 
 .   میفردا آماده شد  ی بستم و برا  یکوچک

ساعت بعد    می ظهر کارم تمام شد با جواد تماس گرفتم: جواد هم ن ی آن روز طرف ها ی فردا
جواد گفت:   می شد نی و سوار ماش  میکرد  یخودش را به خانه ام رساند سالم و احوال پرس
خوبه به شب   نمینداره هم ب یع ی؛ ول ی انتظار داشتم کارات زودتر تموم بشه و خبر بد

که  نجایباره ا یم شیانداخت : از آسمون هم که آت  مانبه آس ی . نگاه می خور ینم
 ی و ...... برا ستین یحداقل اگر هم گرمه شرج نجایچه خبره ؟ ا  اونجا نیبب ه ینجوریا

  ی بودم .  وسط جاده  ریدلگ یخواستم ول ینم نکهی دانم چرا با ا یزد . نم یخودش حرف م
 ی ؟  لبخند یساکت نقدرید : تو چرا ای. مهراد خواب بود جواد پرس می دیهراز رس  چیدر پ چیپ

زل زده بود گفت:   شی که به رو به رو نطوریبگم ؟   جواد  هم یزدم و جواب دادم : خب چ
شمال؟   به    میر  یم میوقت سال دار  نینداره که چرا ا یتی برات اهم ی بگ ی خوا یم یعنی

که  روز ی همون د یبگ یخواست  یخب اگه م یکه داره ول تیشدم : اهم رهیرو به رو خ
نداد .       من:    ینداره ، داره ؟ جواد جواب ی ا دهیاالن من فا  اصرار  یگفت   یم ی اومده بود

من نذاشتم ؛   یول ادی!      جواد :  اتفاقا خواست که ب ومدی یهم م  نیکاش مه ی ا
قانعم کرد . هوا آنقدر   لشیهر چقدر تعدادمون کمتر باشه بهتره ! دل م یر یکه نم یمهمون

  چینگه داشت و ساندو  ی را گوشه ا ن یشد . جواد ماش ادهیپ نیشد از ماش یکه نم بودگرم 
بود   ۵ساعت  ی حدود ها میراه افتاد  م یکه شد  ریو س   میخورد نیکتلت را همانجا در ماش

قبول نکردم و از او   می فائزه برو ی راست به خانه   کی خواست که   یجواد م   می دیکه رس
شود هم آن ها او   یل مهم مهراد خوشحا می جون برو نومخا ی خواستم که اول به خانه 

پروانه   ی بعد صدا  ی ا هیزنگ در را فشردم ثان یهم قبول کرد هوا گرم بود و به شدت شرج
دانم چرا دهانم  قفل شده بود   ی؟      نم هیک       ه؟ی: ک  دیبه گوش رس فونیآ  ی از بلند گو

بابت   نیبودم و از ا  دهی را ند وشد که ا یم  یتوانستم جواب دهم  چند سال یو نم
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دادم  یخودم بود که االن سر زده آمده بودم به الطبع اگر خبر م ریتقص د یخوشحال بودم شا 
دل به دل راه دارد او   ندیگو  یرفت راست است که م  یم نجایپروانه خودش از ا می آ یکه م

را   فونی آ  یگفت و گوش یاَه کش دار دینشن یجواب یمرا نداشت .   وقت دنی هم چشم د
من:       نیبش  نیتو ماش ایشد؟ نبودن ؟ خب ب یگفت: چ  نیاز داخل ماشجواد    دیکوب

چرا ، هستن      جواد : پس چرا در رو باز نکردن؟      من : آخه    آخه  پروانه جواب داد      
شد و    ادهیپ نی!  بعد از ماش نمیواستا بب ی بابا ! حتما تو هم جوابش رو نداد ی جواد: ا

پروانه   ی به من انداخت و گفت : از دست تو   صدا  یشرد  نگاهخودش زنگ در را ف نباریا
 ؟  هیبا حرص گفت: ک  نباریدوباره آمد  ا 

 .  مییما  دیلطفا در رو باز کن شهیگفت: سالم پروانه خانوم م جواد

 ی؛ جوادم برادر غزل لطف م دی ؟    جواد : ِعه ببخش هیک  میی بابا ، ما ی کالفه گفت: ا  پروانه
گفت و متعاقب   یلی م یو ب یاز سر کالفگ یکش دار دی ؟ پروانه بفرمائ  دیدر رو باز کن دیکن

 آن در باز شد .  

   وانیکردم خانوم جون در چهار چوب در ا یم یرا ط  اط یآهسته سنگفرش ح ی قدم ها با
را در   می ر کردم و کفش هارا تند ت می بود قدم ها ستاده ی ظاهر شد پروانه هم کنار دستش ا

شدند . خانوم جون   ادهیآورد وبا  مهراد پ اط یرا داخل ح نیدر آوردم جواد هم ماش وانیا
قربون اون قد   ی از کف رفت و پرواز کنان به سمتش آمد : ا نشیدل و د ی دیمهراد را که د

انه هم  قربونت برم و غرق بوسه اش کرد و بعد پرو  ی اومد ی و باالت ؛ مادر چه خوب کرد
و    میدر آمد و حالو احوال کرد ی با او کرد . آقا جون هم جلو ی حال و احوال نه چندان گرم
   می مهراد رفت و خالصه به داخل خانه رفت ی  هقربان صدق یاو هم مانند خانوم جون کل

    داری طلبکار  براندازم کرد و گفت : مشتاق د شه یپروانه با آن نگاه هم می نشست یوقت
 بله اکتفا کردم    کی. حوصله اش را  نداشتم و به گفتن   می دی وقته همو ند یلیخ

لب   ر ی؟ خانوم جون با حرص و ز ومدی جون :  دخترم ، پس آقا تورج کجاست ؟  چرا ن آقا
 به آقا جون انداخت   یگفت و نگاه چپ یاستغفرالله
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گل از گلش شکفته شد   ی.   آقا جون با بهت نگاهم کرد  خانوم جون ول می : جدا شد گفتم 
زد و نگاه عاقل   ی : چرا ؟ پروانه پوزخنددیدر جمع کردنش داشت پرس یکه سع  ی و با لبخند

داره خانوم جون؟  منظورش را خوب   دنی به من انداخت و گفت : خب پرس یهیاندر سف
پروانه در مورد من بود آقا   یشگینظر هم نی . ا دیا ی تو کنار ب باتواند  یم  یگرفتم : چه کس

پروانه از    ادیگرما از تنشون در ب اریشربت خنک ب ی سر هیجون گفت: پروانه جان بابا ، برو  
پروانه شرمنده شده بود البته  ی جا بلند شد و رفت به سمت آشپزخانه آقا جون  به جا

. خانوم جون با   ستین ی: مشکل یعنیزدم :  ی دبود : ببخش دخترم . لبخن  نیهم شهیهم
  یکه مهراد را کنارش نشانده بود و به سرش دست م نطوریکرد و هم یشعف نگاهم م

  نهیمهم ا  ؛ی جدا شد یداره واسه چ یتیخودش را داد : چه اهم ی خودش جواب چرا دیکش
 !! بهیجون با تشر گفت : حب! آقا  ی خونه ا نی عروس ا شهیتو هم  ی که جدا شد

؟ من هم از جا   یآبج می جون ساکت شد . جواد از جا بلند شد و  رو به من گفت : بر  خانوم
. بعد   ارهیعجله پروانه رفته شربت ب ن یبلند شدم . خانوم جون : کجا ؟   آقاجون: کجا با ا

  ینیشربت آمد و س ینیبعد پروانه با س ی ا هیبلند صدا زد : پروانه بابا ، دست بجنبون . ثان
. خانوم  می و تشکر کرد می دی و سر کش می شربت را برداشت وانی را دور گرداند همان سرپا ل

که جواد  میبگو   یزی خواستم چ ن؟یر یکجا م ی جون دوباره سوالش را تکرار کرد : نگفت
من کار داشتم غزلم گفت حاال که تا    یعنی م یداشت یطرف ها کار نی کرد : ا  یدست شیپ

 نجای . حاال مهراد ا  ننیجون و خانوم جون مهراد رو بب اآق  می ای یما هم م یر یاونجا م
  نجایبه هم انداختند رو به مهراد گفتم: تو ا یآن سه نفر نگاه متعجب می بمونه تا ما برگرد
  یخانوم جون : واسه شام ماه، باشه پسرم ؟   مهراد : چشم مامان        میبمون تا ما برگرد 

کشه خودتونو   یجواد : نه ، دست شما درد نکنه ما کارمون طول م     د یایذارم زود ب یم
شبم کارتون تموم   ۱۲بابا پسرم زحمت کدومه ؟ تا   ی خانوم جون : ا    نیبه زحمت ننداز 

به   دیبر  اریبهونه ن  گهید نمیبب ی عروسمو آورد ی بعد از مدت گهیشه ؟ تعارف نکن د ینم
خانوم بچه   نجایا  دی برگرد حتماما . آقا جون : آره پسرم ،  شیپ  دیشام برگرد د یکارتون برس
!     جواد : آخه ............     آقا جون : آخه ماخه  یکن یخودتم تعارف م ی اوردیها رم که ن

پروانه : نه آقا جون     .   میشام دور هم باش انیکه او نام ب اوشیزنم س ینداره االن زنگ م
    گهیو به جواد گفتم: قبول کن د  شدبر پا   یتونم بمونم کار دارم .   در دلم عروس ی، من نم
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ساده   زیچ ه ی. فقط خانوم جون ،  میا ی یرو به آن ها گفتم : باشه م دمیسکوت جواد را که د
 . نیفتیکه تو زحمت ن نیبذار

                               ***** 

  می وقته سر خاک پژمان نرفتم اول بر یلیبه جواد گفتم : داداش ، خ م ی دی کوچه که رس سر
بعدم فائزه منتظره   ستیشه فعال وقت ن ینم یفائزه   جواد : نه آبج ش ی آرامستان بعدا پ
آخه ماخه   گهیآخه     جواد: د  یمن: چرا ، ول    ؟ی االن بهش خبر نداد نی مگه خودت هم

واسه شام ؟      من: چرا .       ی مگه به خانوم جون قول نداد م یم و برگردیزود بر  دینداره با 
همه عجله ؟      نیتهران .     من: حاال چرا ا  م یبرگرد دی ، تازه صبح زود با گهیجواد : خب د

  یهمونبه من انداخت و گفت : م یهیچرخاند نگاه عاقل اندر سف یکه فرمان را م نطوریهم
مردم کنگر بخورم و لنگر بندازم . سرم را  ی شه خونه  یبعدم من روم نم می ومدیکه ن

  دنیبود که به خاطر شن یآخر چه کار  یدانستم حق با جواد است ول  یم  نییانداختم پا
شد حرف زد؟ همچنان   ینم ی. اصال تلفن می کرده بود یچهار تا حرف هزاران متر راه را ط

بودم .  یکالفه و عصب می دی فائزه رس ی دلم پنهان کردم  .  به خانه   حرصم از جواد را در
  یگرم یشده بود . سالم و احوال پرس  ینکیمدت ع نیباز کرد در ا مانی خودش در را به رو

  ی ریکرد خانه اش تغ ییانداخت و ما را به داخل راهنما یکرد و بعد دور و برش را نگاه
کاناپه  ی جواد رو ونکرده بود خودش تنها بود و شوهرش مثل آن وقت ها مغازه بود  . من  

. آقا جواد چرا خانوم بچه ها رو  نی خوش اومد یل یخ یلیفائزه : خ   م ی سه نفره نشست ی 
صحبت کردن با شما .   ی برا قت یدر حق میاومد  یکار ی ؟    جواد: راستش برا  نیاوردین

همه سال؟     جواد :   نی : صحبت با من بعد از ا دی کرد و پرس یخما یفائزه به حالت سوال 
: غزل جان   دی را به من کرد و پرس شیکنم خدمتتون     فائزه دو باره رو  یعرض م حاال

 مهراد و آقا تورج کجان؟  

خانوم جون و آقا جون آخه داداشم عجله داره فردا    شی جا به جا شدم : مهراد مونده پ یکم
 پس آقا تورج ؟  دی که گفتم مهراد امشب اونجا بمونه . دو باره پرس نهیا می برگرد د یبا
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: چرا ؟   جواد: راستش   دی را جابه جا کرد و پرس نکشی. فائزه جا خورد ع می : جدا شد گفتم 
  نکشیکه جدا شدن . فائزه ع نهیهفتاد من اما مهم ا ی مفصله و مثنو  نایا  ییجدا ی  هیقض

کرد و دوباره آن را بر چشم گذاشت   زشیبرداشت تم ی دستمال کاغذ یرا در آورد برگ 
. فائزه از جا بلند شد .  جواد: لطفا  دمیفهم یکرده بود که نم دایپ یصورتش حالت خاص 

  نکهیجواد : قبل از ا   دیتازه از راه اومد  ارمیب یزیچ   ییرم چا یخانوم     فائزه : م دینیبنش
باهاتون حرف   دی نی.شما بنش دنیو خانوم جون زحمت کش می منزل آقاتون بود  نجایا م یایب

  ی.....واال نمنکهیگفت : راستش قرض از مزاحمت ا  درنگ یدارم . فائزه نشست و جواد  ب
شده بود! فائزه    ینطوریبگم .  کالفه شده بودم جواد چرا ا دی با یدونم از کجا بگم و چ

آن   ن ینگاهم هاج و واج ب نجایا  دی اومد  یچ ی گفت: اگر اشتباه نکنم فکر کنم بدونم شما برا
گفت از مالقاتش با   ییزایچ هیگشت . جواد: من......... راستش من ......... تورج  یدو م

که گفت  یم یی زایچ هینواخته شد : مالقات تورج و فائزه ؟ تورج  ی شما.  در مغزم زنگ
  حیغزل توض ی رو که خودم باور نکردم برا یزیتونستم چ یباورش برام سخت بود چطور م

کالفه   گرفترا برداشت و نم چشمش را با دستمال   نکشیع ختیر ی بدم . فائزه اشک م
کردند ؟ فائزه رو به جواد گفت چرا آقا جواد ؟   یم  نی ها چرا همچ نی بابا ا ی شده بودم  ا

  میسال و ن  کی ن وجود نداره  و بعد رو به من شروع کرد : حدود ممک ریغ ایدن  ن یا ی تو
رو برداشتم   یروز صبح که مشغول نظافت خونه بودم تلفن خونه زنگ خورد گوش هی شیپ

رو   یرو گذاشتم دوباره زنگ خورد دو باره گوش یگوش  ومدین ییالو کردم صدا  لوهر چقدر ا
  ی صدا ه یشدم که   یم دیداشتم ناام ومدین ییبازم صدا  دیبرداشتم دو سه بار گفتم بفرمائ

؟   تعجب کرده بودم   ی؟   صدا گفت: نشناخت  دییمردونه گفت : سالم   گفتم : سالم بفرما 
  دمی شد حس کرد . دو بار ه پرس یرو از پشت تلفن هم م دششما؟  زهر خن دی: نه ببخش

با لکنت گفتم :    ی؟ پژمانم آبج  ی صدام رو هم فراموش کرد  یعنیگفت:  شما؟   دی: ببخش
  تی خوب چیجوونمرگ شد ه  شی نکن برادر من چند سال پ تی پ    پژمان؟ آقا تو رو خدا اذ 

به خدا خودمم   یمکث گفت: آبج ن.  بدو یکن یم  ی با احساسات من باز ینداره االن دار
قطع   یبرندار یمسخره باز نیآقا اگه دست از ا  شدم و گفتم : یمن زنده ام نمردم   عصبان

با غزل و آقا    ادتهیدادن :  یو شروع کرد به نشون یکدومه آبج  یکنم گفت : نه نه شوخ یم
  ی تو  انومطلعت خ یوقت  ادتهیغزل کادو برات گرفته بود  ادتهیخونتون  می جون اومد
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.........  . ادتهی.......  ادتهی   مید یو تو رو اونجا د  می بود من و غزل و آقا جون اومد مارستانیب
شد گفت:    یهنوز باورم نم  یها رو داد کنجکاو شدم ول ینشون نیا نقدری....... و ا.. ادتهی

هم سکوت   ازشه ؟ ب یباورت م ینیجواب ندادم  دو باره گفت : اگه منو بب   یبازم شک دار
دستته؟ اگه قطع نشده   یتونستم حرف بزنم گفت : الو گوش ی،اصال نم  تی از سر اذ  کردم نه

تا   سیآدرس رو بنو   اریورق و خودکار ب  هی: نه ، قطع نشده .  گفت :  دم یجواب بده !  نال
کردم  .   ادداشتی رتیمنتظرتم . اون گفت و من در بهت و ح ایب گه یدو ساعت د  یکی

که گفته بود    ییصحبت نکنم . و تنها برم به اون آدرس . جا  یاز تماسش با کس دقسمم دا
دونم چرا اونجا قرار گذاشته بود منم نتونستم اعتراض کنم   یفاصله داشت نم  یلیاز شهر خ

اونقدر مسخ شده بودم که اصال توان اعتراض نداشتم کار خونه رو ول کردم و  یعنی. 
نگران نشه   ومدمیکردم و تا ظهر ن ریکار دارم و اگه د ییجا هک فرامرز  یدادم به گوش  امکیپ

کردم . محل  نیرو خاموش کردم و با تلفن خونه از آژانس درخواست ماش یبعدم گوش
  یفکر م  نکهیکنم با ا یم کاریدارم چ دمی فهم یاز شهر، اصال نم رونیکافه بود ب هیقرارمون 

باشه ، با اون حال خودم رو سر اون قرار   ماریآدم ب هیمسخره از طرف    یشوخ  هی نیکردم ا
 هیدوم کنار در  زیکردم . م داش یکه اون گفته بود گشتم و خالصه پ  یزی رسوندم دنبال م

  دی لرز یپشت به من نشسته بود . دست هام م ی کت قهوه ا  هیکه کاله سرش بود با   ییآقا
:   دمیلرزون پرس ی صدارسوندم با  زی رفت اما خالصه خودم رو سر اون م ی و پاهام راه نم

که  یزی؟ اون آقا به طرف من برگشت و من از چ  نی شما با من تماس گرفته بود دیببخش
شدم . خودش بود پژمان . درسته که چهره اش   خکوبیبودم و سر جام م  ریمتح دمید یم

  یو با هم بودن ما کوتاه بود ول یاهر برادرخودش بود درسته زمان خو  یکرده بود ول ریتغ
  ادیبا تمام توانم فر دیکه  رس نجا یشه اون چهره رو فراموش کرد .........   فائزه به ا یمگه م

 ؟!  یگ یم یدار هیچ  نایا  گهیزدم : بسه د

همه دروغ  نی از گفتن ا ؟ی کشوند  نجایمنو تا ا  زا یچ  نیا دن یکردم به جواد : واسه شن رو
  نی؟ جواد تشر زد: بش نیکن یبا روح و روان من باز  نیخوا  یشه ؟ چرا م یم دتون یعا یچ

و صبور   نی محضه بش قتیحق  ستیحرف ها دروغ ن نینشو ا  یغزل ، خواهشا احساسات
پژمان   دی ددبگی خوا یم یعنی ؟    یچ یعنی:  دمیبزنه ! نال روباش  بذار فائزه خانوم حرفش 

  یپس اون جنازه ؟ اون قبر؟   فائزه آرام گفت: صبر کن همه  رو برات م  نمرده ؟ زنده ست؟ 
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مبل  ی گم . بعد از جا بلند شد و به سمتم آمد دو طرف شانه ام را گرفت و آرام مرا رو
گردم.  به سمت آشپزخانه رفت و با   یم بر و آروم باش االن  نینشاند و زمزمه کرد : بش

زد آن را به سمتم گرفت و   یا قاشق آب قند را هم م که ب نطوریآب قند برگشت هم یوانیل
خورم   دو باره گفت: بخور برات خوبه   بعد   یگفتم : نه نم  یلیمی! با ب زمیگفت : بخور عز 

به   ی و اشاره ا  دیها بخور  وهیم   نیالاقل از ا   ارمیب ی زی چ ییچا نیرو به جواد گفت : نذاشت
لطفا و فائزه سر   دی قرار داشت کرد . جواد تشکر کرد و گفت ادامه بد  زیم  ی که رو وهی ظرف م

که اگر چه باور   یقتیتونستم انکار کنم حق یرو نم قتینشست و ادامه داد: حق شیجا
جلو   یخشک شده بودم پژمان چند قدم می بود مثل عسل . سر جا نی ری بود اما ش ریناپذ

  گهی. د دی اهم کرد و بعد در آغوشم کشدستاش قاب گرفت دوباره نگ ی اومد صورتم رو تو
  ی جا میختم شد نشست  هیکه به آغوش و گر قهیدق ۲۰مطمئن بودم خودشه بعد از حدود 

هم   یزیهمون دو سه تا م یبود مخصوصا اون وقت روز ،ول یخال زهای بود و اکثر م یخلوت
مربوط به مرگش از ذهنم  ی کردن اصال انگار تمام ماجراها ی م ننگاهمو رهیکه پر بود خ

تونه در مورد  یکابوس وحشتناک بود.  خب مگه آدم م هی  زیپاک شده بود انگار همه چ
کردم  ینگاهش م رهیرو بازخواست کنه ! دستش رو گرفته بودم و خ یکس  دهیکه د یخواب

کجا بودم ؟ اشکم رو پاک   سال همه   نی ا یپرس  ی که باالخره خودش به حرف اومد : نم
شدم . اشک   داری که از اون کابوس ب نهیمهم ا  یینجایکه االن ا نهیکردم و گفتم : مهم ا 

چقدر خوبه که االن   یکرد و گفت : چقدر خوشحالم که تو هم خواهرمرو پاک  شیها
برم سراغ آقا جون و   نکهیا ای برم تهران سراغ غزل   می خواستم مستق ی راستش م یینجایا

  نی بودن با پرو یاالن کل شهر با خبر م دی گفتم با یوم جون اما نتونستم به پروانه که مخان
تونه خودش رو کنترل کنه چقدر خوبه که تو   یتونستم حرف بزنم مطمئن بودم نم یهم نم
مدت ؟  گفتم :   نیکردن تو ا  یم  کاری حاال برام از خانوم جون و آقاجون بگو اصال چ یهست

واقعا شکستن مخصوصا خانوم جون،    ی که تو مرد دنی فهم  یجون وقت قاخانوم جون و آ
مدت   هی اما خانوم جون داغون شده بود تا   ختی ر  یخودش م ی تو  شتریحاال آقا جون ب

  ادتی دمیو ازش پرس   دمیدونست بعد خند یزد و اونو مقصر م یهم با آقا جون حرف نم
. ادامه دادم تا مدت   ادمهی: نه ،  تگف و   دی؟ خند  ی اومده بود یچ ی که نرفته اون روز برا 

طرف   هی. خالصه از   میبود هر چند االنشم ............ بگذر نی با من هم سر سنگ ی ادیز ی ها
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  ی تو افتاده بود آقا جون ،بنده  ی که برا یطرف اتفاق  هیداغ پدرام براش زنده شده بود از 
زش دور باشه و دورو برش  ا نکه یا  ایبده  شیباشه و دلدار ششیپ دیدونست با  یخدا، نم

برگرده به اصرار خودش هم تو رو   ی عاد یتا خانوم جون به زندگ  دیطول کش یلینباشه   خ
سر قبرت    رهیم  ونیروز در م ه ی ای خونشون دفن کردن هر روز  کیقبرستون نزد  نیهم ی تو
پژمان جان   د یگفتم .  آخ آخ  ببخش یافتاد که چ ادمیدفعه   هیشه .   ی آروم م ینجوریو ا

  ی: راست دمینداره . پرس یب یحلقه کرد : ع ییو دستش رو دور فنجون چا دی پژمان خند 
  فیگم برات  ، فعال تو تعر یگفت : م  ه؟یتو دفن شده ک  ی که جا ییخدا ی پژمان اون بنده 

باالخره با   یبرگردن ول ی عاد یکه به زندگ  دیطول کش یلیخ گهیکن . ادامه دادم : آره د
  ی خونه  کی االن نزد نکهیبه بابل براش گفتم و ا  نی . بعدم از اومدن پرو نموضوع کنار اومد 

کمتر غصه بخوره  پژمان   د ی تره شا یخانوم جون راض ینجوریآقا جون خونه داره گفتم ا 
بهشون بگم که   دی با  یدارن فقط موندم چطور ی عاد یزمزمه کرد : خدا رو شکر که زندگ 

مهراد   کنه؟ی م  کاری؟ اون چ ی،  غزل چ  ی:  آبجدیپا و اون پا کرد و پرس ن ی من نمردم . بعد ا
و مهراد بزرگ شده و االن   ی بزرگ شده ؟ براش گفتم که تو االن استاد دانشگاه شد یچ

. منم از خودم بهش گفتم و بعد گفتم : حاال تو از  دی ره  بعدم از خودم پرس یمدرسه م
نبودش رو گفت . بعد   سالچند  نی ا یدت بگو     اونم شروع کرد و داستان زندگ خو
فکر کردم و گفتم : راستش نه ، ازدواج اولم به   ی؟  کم  ی ، تا حاال عاشق شد ی : آبجدی پرس

  یوسط عشق  نیکرد ا  دیی اون بود و ازدواج دومم رو هم آقا جون تا دییخواست مادرم و تا 
  شدممن عاشق   یولو شد و گفت: ول یصندل ی رو ی؟ کم  یپرس یم نو یهم نبوده  . چرا ا 

بزرگ    سوزونهی سوزونه !  عشق آدمو نم ی گن عشق آدمو م ی دونم چرا م یبار . نم هیاونم 
 .    رن یگ یرو با عشق اشتباه م   گهی د ی زایچ دمی دونم شا یکنه  نم یم

تا برات قابل درک باشه .   یحسش کن د یکه فقط با  یی ماورا  ی واژه  هی فهیحس لط هی عشق
شه و   یرسه سرد م  یآدم به عشقش م یگن وقت  یدونم چرا م یمن عاشق غزل بودم نم

  یش یعاشق م ی، وقت یآبج دی وقت نخواب  چیخوابه ! تب سوزان من ه  یاون تب سوزان م
  یبهش م یوقت یول یش یم  یو توفان یوحش طم متال  ی ایدر هیمثل  یرس یو بهش نم

  گهید یش  یم یدنی د ایقشنگ در زی ر ی مثل موج ها یری گ یآرامش م یش  یآروم م یرس
تا  یکن یجز آرامش اون وقته که تمام تالشت رو م  ست ین  یچیعشق ه یستین یوحش
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که تو   یعشق ن یآرامش باشه وجودش آروم باشه و در کنارت لذت ببره از ا  ی عشقت تو
 یچه جور یر یگ ی از گل نرگس قرار م دشت پر ه یتو  یوقت ی دیلذت ببره . د یدار بهش

و با تمام وجود آرامش رو حس   ی بند ی چشم ها تو م یکنه چه جور  یعطرش مستت م
  یآرامش  نیهمچ هیکردم کنارم به  یم یمن اونقدر عاشق غزل بودم که فقط سع  یکن یم

با خودم گفتم نکنه اونم با نبودنم کنار  یول دنشید ی زنم برا یبرسه االنم دارم َله َله م
  ی و تو دیآرامشش رو مختل کنم . پژمان خودش رو جلو کش  میاومده و االن با برگشت
 ؟      نمشیتونم بب ی: به نظرت م دیچشمام زل زد و پرس 

آب قند هم جلو دارشان   وانیل  یدست خودم نبود . سمج و سرتق بودند و حت می ها  اشک
داشتم فائزه   یستی خجالت از جواد که آن همه با او رو در با یب ختندی ر یپروا م ینبود ب

 شناختم .   یگفت . لحن کالم پژمان را خوب م  یراست م

توانستم بد باشم !؟ سرم را تکان دادم و او دوباره    ی؟  مگر م  زمیعز  ی: خوبدی پرس فائزه
  انیگو مهراد و غزل ب، تو ب یگم آبج  یدلتنگته . پژمان گفت: م یلیخ  دمیادامه داد : فهم

بهش بگو که هول نکنه ؛ هم به غزل هم به خانوم جون ؛    یجور هیرو  هیخودت قض نجایا
چطور بگم که   یستی مال اون ن  گهیبودم چطور بهش بگم که تو د  مونده ه؟یها ؟ نظرت چ

از   یدر کسر   یبهش فکر کن  دینبا گهی صاحب داره تو د  گهیغزل رو به دلت وعده نده غزل د
 ی خواستم فعال سرش رو گرم کنم اما مگه م یفکر ها از سرم گذشت  م   نیتموم ا  هیثان

 کرد یکردم اون به تو ختمش م  یشد حرف رو از هر کجا شروع م 

  ی . چاره ا ی االن باهاش حرف بزن هر جور خودت بلد ن ی، هم  یشده بود گفت : آبج کالفه
شه پژمان فعال فکر غزل رو از    ی: نم نبود . چشمهام رو بستم و گفتم قتیجز گفتن حق

:  دی بگم  پژمان با لکنت پرس  نایکنم که چطور به آقا جون ا  یفکر هی د ی کن با رونی سرت ب
  فتادهیبراش ن  یبراش...........  گفتم : نه ، نه پژمان جان اتفاق یاتفاق هچ.... چ.... چرا ؟ نکن

غزل ازدواج کرده . پژمان وا رفت   نکهی؟ گفتم : فقط ا ی: فقط چ دیفقط .......... پرس
  نی: ازدواج کرد؟ به هم دینال زیغم انگ یلیصورتم خ ی دستاش شل شد مات شده بود رو

بعد از تو   یزندگ  طی . خب ، شرا یگ یم یکه تو دار  یراحت نی؟  گفتم : خب نه به ا یراحت
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 یلیخ ی ؛ بعد از تو روز ها گفت مجبورشد یم یزی چ یبراش سخت شده بود بعدم هر کس
  ی و تو یگرفت  ات یادب ی . براش گفتم که دکترا یرو گذروند مخصوصا از لحاظ روح یسخت

  یخوشبخت  ی آرزو ت لبش نقش بست و برا ی محزون رو ی لبخند یکن ی م  سیدانشگاه تدر
  گهید  ره یمرد. عشق مرد . عشق که بم زایچ یل یبعد از مردنم خ نکهیکرد و گفت : مثل ا

همه جسد تو رو   ی وجود نداره  . دستش رو گرفتم و گفتم : پژمان تو مرده بود  زیچ چیه
انتظار   گهید هیبق ره یم یکه م یبودن همه مرگ تو رو باور کرده بودن ؛ مسلما کس ده ید

  دیل زنده بود و با شه  . غز یم  ری همه باور پذ ی زود باالخره برا  ای  ریرو ندارن د  شبرگشت 
کنه   یمهراد مادر ی تونست خودش رو جمع و جور کنه تا بتونه برا یم  د یکرد با  یم یزندگ 

به آقا   یپدر داشت . غزل مجبور شد . فقط موندم چجور   ی  هیبه سا اجی. مهراد هم احت
!   با تعجب  یگ ینم یز ی چ ی: به کس دیکه سکته نکنن . با تحکم نال می بگ  نایجون ا

از اومدن من   یکس ستیقرار ن  یگ ی نم یزیچ ی؟ گفتم به کس  یگفت ی؟  چ  ی: چ دمی پرس
بفهمه اصال من اشتباه کردم که اومدم    یزیاز مالقات من و تو چ یدکس ی با خبر بشه  نبا 

  ایدن نیا  ی خطور نکرد که تو مغزم خامم چطور به   الیخودم و خ ریخودم بود .تقص ریتقص
 ی خانواده  ی اعضا  ستیممکن ن  رهیظه در حال تغو هر لح  هیهر ثان زشیکه همه چ

! همه  ستهی از حرکت با زیبمونه!  چطور انتظار داشتم همه چ یباق ریسال بدون تغ ۶، ۵من
هر   نفائزه،  همه مرگ من رو باور کردن خانوم جو یگ   یممکنه عوض بشه تو راست م زیچ

. آقا جون با نبود من کنار اومده   دهی ره که مطمئنه پسرش اونجا خواب یم  یروز سر قبر
حال پدر و مادرش خوشه  تو  هم   یدلش به خوب نیپروانه سرگرم بچه و نوه اشه پرو 

سرش   ی . غزل، غزل آه غزل ،خدا رو شکر که اونم به زندگ  یدار یخوب یخدارو شکر زندگ 
  ی اعوض نشد بر ی چیهمه مشغول کار خودشونن با رفتن من ه اهمهرو م ،ینیب  یگرمه  م

نگو بعد از   نوی. گفتم : نه پژمان ا ستادیاز حرکت نا  یآب از آب تکون نخورد زندگ  یکس
چشماشه . پژمان ، آدم زنده   ی تو شهیهم یغم  هیغزل هم رفت  ی رفتن تو برق چشما 

کرد اما با   یم یغزل زندگ  ایکنار ب  هیقض نیکنه تو رو خدا با ا  یمجبوره که با زنده ها زندگ 
دونم آخه اونم    یلبش نقش بست : آره م ی گوشه  ینیلبخند غمگ .  یشگیسوگ هم هی

گردم   یکنن ؛ منم بر م یم یدرد سر زندگ  یعاشقم بود به هر حال خدا رو شکر که همه ب
چه   نی سراغت . گفتم : ا ومدم ی  یم دی خوام  نبا یکه بودم ازت معذرت م ییهمون جا 
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  هیقض نیکه بودم ا ییگردم همون جا  ی. من بر م قتیحق  قتهیپژمان؟   گفت: حق هیحرف
کردم   یسع  یلیخ رمی کردم جلوش رو بگ یسع یلیمن و تو و خدا . خ  ن ی راز باشه  ب هیهم 

مرده   هیکردم مانع رفتنش بشم اما گفت : غزل که نباشه من با   یسع  ی لیقانعش کنم  خ
  یرو م یاون  زندگ  دی حتما ق  یو برگشت ی : اگه بفهمه که تو زنده ا مندارم . گفت یفرق چیه

خراب بشه اون االن   شیخوام زندگ  یحرفم رو بزنم و گفت : نم ی  هیزنه .......... نذاشت بق
صورتش کنار زد و  ی . کالهش رو از رو رمیازش بگ نویخوام ا ینم ده یرس یآرامش هیبه 

  دمیرو بکنه د شی بذار غزل زندگ  ستمیپژمان سابق ن  گهیمنم د ی، حت   ینیب یگفت: م
زد و   ی : کجا؟  زهر خند دمینگفتم بلند شد که بره . پرس یزی چ گهینداره د ی ا دهی اصرارم فا 

کنم ؟    داتی کجا پ نمتی: خب اگه خواستم ببدمیکه تا حاال بودم .  پرس  ییگفت : همون جا 
رو با   دارید  نیا  ینیری . تشر زدم : پژمان !! ش یکن امروز رو فراموش کن  یگفت : تو هم سع

اصرارم کوتاه   نیشماره تلفن بهم بده .در مقابل ا  ای آدرس  هیحرف هات زهر نکن!   یتلخ
شماره تلفن و آدرس برام نوشت و گفت : فقط من و تو فائزه ، فقط من و تو  از   هیاومد و 

پژمان کباب بود   ی راباشه ؟ بهش قول دادم و اون رفت . دلم ب   میمون ی با خبر م هیقض نیا
از غصه دق  نباریولش کنم تا ا  ی نطوریتونستم هم ی نم یهم ازم قول گرفته بود ول یاز طرف

ندارم   ی چاره ا دمیبود و فرامرز شوهرم کالفه شده بود د  خته یبه هم ر می روح تیکنه . وضع
دونستم    یزدم  . م یبا پژمان با اون حرف م دارمی سرم بود و د ی که تو ی در مورد فکر د یبا

  ازیتا پ  ریس  نیرو مطلع کنه بنابر ا نایکه بخواد آقا جون ا ستیفکر ن یو ب  هیآدم تو دار
با شوهر غزل صحبت   د یسفر به تهران برم با هی  دی رو براش گفتم و گفتم که من با هیقض

برگرده فرامرز اول   ش یاصل یه به زندگ قبول کنه غزل رو طالق بده تا غزل بتون د یکنم اون با 
کار رو   نیخواست که ا  یخودش ازت م دی د یگفت: پژمان اگه صالح م یکرد م ینم لقبو
از  یبا چه عشق یدون یخوبه نم  ی ادیکنه اون ز یم  کاری فهمه داره چ یگفتم اون نم   یبکن

شه ؟ تازه    یم یکرد  فقط آرامش اون براش مهمه اما آرامش خودش چ یغزل صحبت م
  یکنه من غزل رو م یلحظه هم معطل نم هیبشه  بربا خ  انیجر  نیمطمئنم اگه غزل از ا 
. چطور ممکمنه بفهمه پژمام زنده  ستیاز پژمان نباشه کمتر ن شتریشناسم عشقش اگه ب

  دی ادامه بده . مهراد با گهید یکی با   یندگ کشه بازم بخواد به ز یهوا نفس م نیا  ی ست،  تو
 سرش باشه .  ی پدر خودش باال
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محل   می رفت می تهران و مستق می روز با هم اومد  هیقبول کرد و   رمیگ یآروم نم د یکه د فرامرز
با خودم گفتم :  اگه   یسراغ تو ول امیخواستم اول ب  یبا خودم فکر کردم م یلیکار تورج . خ

  یخبر یحاال که از همه جا ب   یشه ول یبرات جهنم م یتورج حاضر نشه طالقت بده زندگ 
آقا تورج   دنیتفکرات به د  نیبا ا ینیب یقبول نکنه اونوقت تو هم ضربه نم رواگر هم حرفم 

اضر  که ح  دمی ازش پرس یکردم اولش آروم بود اما وقت فیرو براش تعر   هیقض ی . وقت می رفت
کرد که اگه   دمی شد و تهد  شی پارچه آت هی  تیسر زندگ  ی طالقت بده که با پژمان بر شهیم

نه  امی ب دنتی نه به د گهیکنه  و ازم خواست که د  یم بلکنه و  یبهت بزنم ال م یحرف
خانوم تماس گرفت   نی پرو  ایگفت اگه غزل هم با شما   یحت میداشته باش یتماس تلفن

شما نداره  . مشکل شما   ی با خانواده  یارتباط چیگفت غزل االن زن منه و ه   د یجواب ند 
  گهیفقط د ارمشی  یم خولستنمهراده که خب خودم هر وقت اونا   دنی و پدر و مادرتون د

ما با تو عمال   ی شد که رابطه   ینجوری. ا گهید ی زای چ یلینشه . و خ داتونی دورو بر غزل پ
 خواست شوهرت بود  نی طع شد . اق

شد که   یشد کرد . حاال چ یبکنم اما چه م یپژمان کار ی نتونستم برا نکهیخون بود از ا دلم
چطور با من بر خورد کرد !   ی د ی د ی. اگه اون روز م بهی برام عج ن یشد طالقت بده ا یراض

 شده االن؟    یحاال چ یبر شی ذاره تو از زندگ  یگفتم اگه سرش بره نم

  ی دوباره   داری اشک از شوق د ن یدانستم ا  یو خودم نم ختم یر یصورت اشک م ی پهنا به
هم از زنده بودن پژمان آنقدر    یکه  بدون او به هدر رفت . از طرف یاز عمر ایپژمان است  

در بهشت خدا   شهیهم ی شده و قرار است برا زیکردم رستاخ یخوشحال بودم که حس م
شدن   یمن جواب داد : بچه دار نم  ی حرف زدن ندارم به جا ییتوانا د ی بمانم . جواد که د

بود که  ن ی شه گفت خواست خدا ا یدونم خانوم ، م یتورج بچه دوست داشت.  چه م
انگشت   ک یرا  با   نکشیبشه ؛ بدون جنگ و جدل . فائزه ع ییبه جدا  یتورج خودش راض

گم از جا بلند   یبرات م دااش مفصله بع هی: قض دم ی. نال ستیباال داد و با تعجب مرا نگر 
پژمان   ی شه آدرس و شماره  ینداشتم رو به فائزه گفتم : م  یحس چیکه ه یشدم در صورت
 یامشب که نم ی.  فائزه گفت : باشه ولنمشیامشب بب ن یهم دی ؟ من با ی رو به من بد

کنه.   یست اونجا کار م ه یترک  ستی ن نجایشه !    من: چرا ؟    فائزه : خب آخه اون ا
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و   دهیکش ا یاون چ یدون ی؟ حاال چرا اونجا؟ فائزه گفت : تو هنوز نم هی شدم : ترک   مستأصل
 .   بیکشور غر هیدست سرنوشت چطور اونو برده  

. مهراد پشت خط بود :   خانوم جون بود جواب دادم ی تلفن زنگ خورد از خونه  یگوش
_          زمیاالن عز  امی ی؟     _ م  ی ای  ی_ مامان چرا نم       زمیسالم مامان     _ سالم عز

  هی_ باشه فدات شم       _ مامان ؟      _ جانم ؟         _ صدات گرفته گر       ایزود ب
رو به جواد و فائزه گفتم :   فعال خدا حافظ  امی یاالن م    هیچ هیگر  زمی !       _ نه عز؟ی کرد

که در کاغذ نوشته بود برگشت :  یگرفت. فائزه رفت  و با شماره تلفن ی مهراد  بود بهونه م
فقط غزل از    ر،یگم خودت تماس بگ یبهش نم یز ی آدرسش . من چ نمیشمارشه   ا  نیا ایب
.  کاغذ را با دست   ارهیترسم قلبشون  طاقت ن ینگو م یزیچ  نایجون ا  آقاحرفا فعال به  نیا

کنه برات ؛   یم فی گذاشتم . فائزه گفت : نگفته ها رم خودش تعر فمیلرزان گرفتم و در ک 
 ی . ا دی هم دار ی سال ها نا گفته برا  نیتمام ا ی دونم به اندازه  یبهتره هرچند م ینجوریا

  میبر  ایتو ب یممنون لطف دار . گفتم میخورد یشام دور هم م  ی اوردی  یکاش مهراد رو م
که !  یدون  ی. م ادی  یاز من خوشش نم ادیو گفت : راستش خانوم جون ز دی اونجا  . خند

 اونم تنها    دنمید ادی  یآقا جون م  شتریبا لبخند جوابش را دادم  و او ادامه داد : ب

بهتر شد .   ی نجوریجواد گفت: ا   میفائزه فاصله گرفت ی که از خانه  ی. کم می شد نیماش سوار
دونستم چطور   یباورم نشد ؛ اصال نم دمیحرف هارو از زبون تورج شن نیا  یراستش وقت

 یکه خودمم م ییحرف ها  دنیشن ی برا می همه راه اومد ن یبهت بگم ؛ درسته  ا د یبا
ن  حرف ها رو از زبو  ن یا دی که دلمون آروم شد . تو با نهیحداقلش ا یتونستم بهت بگم ول 

 شه   ی. باور کن هنوزم باورم نم ی دیشن  یفائزه م

  ی که به ستاره ا نطوری؟ هم یری با پژمان تماس بگ ی خوا یم ی: حاال کِ  د یو پرس دیکش یآه
شه و   یلحظه باورم م هی دونم . هنوزم   یشده بودم گفتم : نم رهی درشت در آسمان خ

خوام شماره اش رو   یو م یره سمت گوش یلحظه دستم م هیشه  یبعد باورم نم ی لحظه 
  هی  ی کنم رفتم تو یاحساس م هیباز هی نایا ی کنم همه ی بعد احساس م ی و لحظه  رمیبگ
 افتادم    ریناشناخته گ ی ایدن
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شب   یاه ینگاهم به گورستان افتاد که حاال در س م یشد   کیخانوم جون که نزد ی خانه  به
همه   نیکه ا  یاون قبر یدونست یم  نکهیطر اگم شده بود . به جواد گفتم : داداش ، به خا

بخونم ؟    ی امروز برم و فاتحه ا ینذاشت ست یساکنش پژمان ن میختی سال براش اشک ر
بود که واقعا   نیبه خاطر ا  شترشیب ی: هم آره  ، هم نه ولفتپارک کرد و گ ی جواد گوشه ا

  یکوتاهه چه ضرر ایدن نیکه دستش از ا یکس ی شده بود و اگر نه فاتحه دادن برا  رمونید
کسو نداشته با تعجب نگاهش کردم .جواد گفت : فائزه سر بسته   چیکه ه  یداره اونم کس

و   ادیکه دلش به رحم ب  دی کرد شا فیتعر   ج تور ی پژمان افتاده   برا ی که برا یاز اتفاقات
: پس آخه اون جسد ؟  دمی برگردونه اما خب ........... دوباره پرس حاضر بشه امانت پژمان رو

فرمان گذاشت و گفت : اون بخت   ی بود ؟ جواد سرش را رو یاون جسد سوخته مال ک 
نداره . جواد ادامه داد : با  صی تشخ ی قوه  گهیبرگشته کامل سوخته بود ؛ آدم داغدار که د

که حاال   دمی رس جهینت نی دم و در آخر به افکر کر یل یگفت: خ یزدم  م  یتورج که حرف   م
که دلش اونجاست   ییبرگرده جا دی از غزل دست بکشم اون با د یکه پژمان زنده ست با

    ی زد یو همه اش پژمان رو صدا م  ی دید یکابوس م یگفت  هر از چند گاه یتورج م
  ستین ادمی  یز یدونم من که چ  یشدم و گفتم : نم  رهی سرم خ ی آره ؟   به آسمان صاف باال

  ی به من نگفت. جواد ادامه داد : خالصه که تورج برات آرزو یزیتورج هم تا به حال  چ
پا رو دلش   یسخت بوده ول یلیاز تو براش خ دن یکرد و گفت دست کش یخوشبخت

 . یگذاشته تا تو به آرامش برس

تورج ازدواج کرده ؟   یفت: گ دم ی لبم نقش بست و نا خودآگاه از جواد پرس ی رو ی پوزخند
زنش بار داره؟      ی: گفت دمیبله ازدواج کرده . دوباره پرس  یعنیسرش را تکان داد  زیجواد ر

سال نشده که ما از هم جدا    کی هنوز  یوگفت : آره    گفتم : ول دیکش یقیجواد نفس عم
و گفتم : تورج   دمیکش  یغزل ؟   آه یگ یرو م  نایدونم ، چرا ا  ی: م ت. جواد گف می شد

از من دل من نبوده .    دنی دست کش ی برا لشیدل ی نبود ؛ اما قبول کن همه  ی مرد بد
 ی خانه   ی بعد جلو ی ا قهیروشن شد و دق نینگفت و استارت زد ماش یزیچ گر یجواد د

. خوشبختانه پروانه هم   میحرکت کن صبحو   می. قرار شد شب آنجا بمان می خانوم جون بود
 د .   نبود و رفته بو
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 کردم  یفائزه و جواد فکر م ی بودم و به حرف ها  دار ی طول شب ب تمام

کو   ی سکوت  وهم آلود شب با صدا  ی شب بود و همه غرق خواب بودند . غوغا  ۱۲ساعت   
به   یشد . نگاه یکرد شکسته م ی شکل ممکن ناله م نیتر   زیکه به  غم انگ ی پرنده ا ی کو

 اتاق شده بودم . اتاق پژمان .  نیاره وارد ادورو برم انداختم ؛ پس از چند سال دوب 

  یصورتش بود دوباره نگاهم به گوش  ری دستش ز کی   شهیبود مثل هم  دهیکنارم خواب مهراد
که   لیاوا دمیفهم  یم یعوض کردن گوش ی تورج را برا ی اصرار ها لیدر دستم افتاد حاال دل

  تی گفت: گوش یم شهیهم نکهی رغم ا  یعل ستم یام ن ی چرا حاضربه عوض کردن گوش  دیفهم
پژمانه    ادگاریگفتم   یقبول نکردم وقت ی،  وقت رم ی بگ رات رو ب دشیشده بذار جد  یمی قد
بود   ده یکه فهم ینگفت اما درست از  وقت یزیچ  گری بود د ینشد و هر چند ناراض چمیپاپ

  نیاز ا ش ی ب نکهیا ی را؛ من هم برا یپژمام زنده است هم خطم را عوض کرد و هم گوش
 نگفتم.   ی زیس نشود چحسا

شود اگر   یشد . هنوز هم باورم نم دهیبه سمت پژمان کش شیکارها لی از تورج و دال ذهنم
االن همه    نی خواست هم یشود  آخ که چقدر دلم م یخانوم جون و آقا جون بفهمند چه م

ام باشد . از شوق اشک   یهمراه خوشحال یخواست کس یگفتم ؛ دلم م  یرا به آن ها م زیچ
 در  چشمانم حلقه بست . 

در دستم .   یانداختم بعد به گوش یپژمان را نوشته بود نگاه ی که فائزه شماره  ی برگه ا به
کردم . پژمان حتما خواب بود . آخر   یتا صبح صبر م دیشدم . با  مانیرا گرفتم  پش  ۰ نیاول

همه سال را چطور بدون   نیم گفتم:  ا؟ به خود اورمیچطور تحمل کنم چطور تا صبح تاب ب
 یآن چند سال . باز به خودم گفتم آن چند سال که نم  ی ؟ چند ساعت هم رو ی داو تاب آور

 یکشد . خودم را دلدار ینفس م ایدن نیاز ا ی دانستم گوشه ا  یدانستم زنده است نم
 ی ندا حرف گوش کن به  یگذرد . مثل کودک  یزودتر م  ینطوریا یکن بخواب یدادم : سع

پهلو و   نیشدم ا  رهیکجا بود! به سقف خ خواب:  دمیدراز کش می درونم گوش دادم و سر جا
  دی نداشت قرار کجا و خواب کجا ؟ با  دهی کدام فا چیبستم ه   یشدم چشمم را م یآن پهلو م

چه؟        اورمیرا بشنوم اگر تا صبح دوام ن شی لحظه صدا نی االن هم ن یامشب هم نیهم
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هوا گرم   ستادمی پله ا نیاول ی رو  مرا باز کردم   آمد  وانی . آرامتر در ا رونیآرام از اتاق آمدم ب
 قیآالچ ر یکردم لرز دارم  به ز یهمه سردم بود احساس م نی اما چرا من ا یبود و شرج

شب  را     یکیپرنده تار  ی کو  کو  ی قرار داشت رفتم . صدا اط یکه سمت راست ح یکوچک
  نی تر ین نورا می روشن بود برا  وان یکه در ا یکوچک نور چراغ ی کرد . کور سو ی م زیانگغم 
 قیآالچ ری کوچک ز مکتی ن ی بود رو یچراغان  اط یرا رقم زده بود  انگار تمام ح یکیتار

  یآوردم باز دو دل شده بودم دستانم م رونی ب می مانتو  بیو شماره را از ج ینشستم . گوش
 کردم یم یحاال احساس داغ د یلرز

  شیامشب صدا  نی هم دی را گرفتم من با ممیهم فشار دادم و تصم ی را محکم رو  چشمانم
 .  دمیشن یرا م

  ده ی شدم نکند خواب مان یبوق ،دو بوق  ، سه بوق پش کی نکردم شماره را گرفتم   دی ترد گرید
الو            دی کند خواب باشد . من چه ام شده ؟  بوق پنجم : الو بفرمائ بود؟ بوق چهارم   خدا

کائنات   یق یموس  نیقشنگ تر   می که برا ییبم مردانه همان صدا ی خودش بود همان صدا
سردم بود ؟      الو   نقدریقرارم داده اند  چرا ا خی بشکه  کیکردم داخل  یبود احساس م

 فائزه ؟   یی؟  تو  یزن یچرا حرف نم

 شروع به خواندن کردم:   اریاخت یب

 باز از آن کوچه گذشتم  یتو مهتاب شب یب

 به دنبال تو گشتم   رهیتن چشم شدم خ همه

 شد از جام وجودم    زیتو لبر  دارید  شوق

 که بودم  وانهیآن عاشق د  شدم

   دیخشتو در ادیقلبم گل  ی نهانخانه  در

   دیچی عطر صد خاطره پ دی صد خاطره خند باغ
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با همان زنگ قشنگ و   دمیرا شن شی که صدا  امدیدر ن  می صدا گریکردم  خفه شدم د بغض
 بم مردانه 

   میبا هم از آن کوچه گذشت یآمد که شب ادمی

   میو در آن خلوت دل خواسته گشت می گشود پر

   اهتیدر چشم س ختهی همه راز جهان ر  تو

 نگاهت   ی همه محو تماشا  من

اگر خدا جانم   هیثان نی االن ، هم نیآخ که هم       ؟یزندگ  ی: خودت دی لرزان پرس ی صدا با
از خدا خواسته بودم نصف  میها و خلوت ها  یدادم . بارها در دلتنگ یگرفت جان م  یرا م

ود ؟ پس چرا  سردم ب   نقدریکند   چرا ا می صدا یپژمان زندگ   گری بار د کی اما   ردی عمرم را بگ
زدم   یدرختان نارنج قدم م ان یدر م یکیبودم ؟ بدون ترس از تار  عرق  سیخ نقدریا

دونم االن   ی : الو      الو    من رو ببخش دست خودم نبود مدی دوباره به گوش رس شی صدا
............. بغضش   ی ا گهیکس د یدونم تو      تو  االن زندگ  یم یست یمال من ن گهید

بعد گفت : چه کنم دوست   ی ا هیبودم ؟ ثان شده.   چرا الل   ستیگر   ی ها ی و ها د یترک 
   امیکه من از پسش بر ب ستی ن یزینداشتن تو چ

وحشتناک هوا     غزل خانوم ؟     یشرج ای صورتم به خاطر اشک است  ی سی دانستم خ ینم
  زی : جانم عز دمیغزل خانوم ؟       نال    ی: تو فقط بگو زندگ  دمیقطع شده ؟    در دل نال

؟  آخه آخه شما !   با بغض   ی گفت : با من بود  صالیو با است دیکش یدلم ؟    نفس راحت 
خه        منظورش را شما شدم ؟          با ِمن ِمن گفت : آخه آ  راتگفتم : ب هیو گر 
  یاون ازدواج لعنت نقدریپژمان، تو رو خدا ا  می لرزان گفتم : ما جدا شد ی و با صدا  دمیفهم

  یم یدونم زندگ  یتو رو         پژمان : م شهیرو به رخم نکش  من .......... من ......... هم
 دونم . 

:   دیگذاردن بود پرس گرانید ی بود . کارش درک کردن بود خودش را به جا نیهم پژمان
از ...........   ن یمن: آره          پژمان : به خاطر هم        ؟ی منو از فائزه گرفت ی شماره 
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         امی یمن م ای ا یخودت ب ایطاقت ندارم  گهی : پژمان ، د دمیحرفش را نصفه گذاشت .  نال
؟ مهراد کجاست ؟ بزرگ   یی . االن تو کجا  امی ی خودم م   یزندگ  امی یپژمان : خودم م

؟ اون قبر ؟ اون جسد سوخته   ی همه سال کجا بود  نیمن : پژمان ا       ادشه؟ یشده؟  منو  
االن   شتیپ امیم  یزندگ  ادهیسوخته و داغون ؟     پژمان : نگفته ز  نی ؟   اون ماش

  اط یح ی شما تو ی کنم : خونه  یلرز م  شتریبه لحظه ب ظهکردم لح  یاحساس م      ؟ییکجا
من :         امیگردم همون جا بمون م  یفردا بر م نی نارنج      پژمان : هم ی درختا ی ال به ال

 یکه م ی از ته دل و بعد گفت فدات بشم باالخره به اون دی ندارم     خند یشه مرخص ینم
باشم.   شتیزود پ یلیدم خ ی، قول م  دافر نیتهران  هم امی  یباشه برو م ی دی رس یخواست

 یاونجا  چه م ؟یی خانوم جون  غزل مادر تو ی آمد و پشت بندش صدا   وانی در ا ی صدا
خونه هنوزم جرات ندارم تو دل شب   نی ا ی تو یهمه سال زندگ  نی بعد ا ؟ینصفه شب یکن
  نیطن مپژمان در گوش ی ؟ صدا  یزن یدرختها قدم م ی البه ال یدار یتو  چجور  اط یح امیب

فداش بشم دلم تنگ شد براش   خانوم جون هن  هن کنان   یانداخت : خانوم جونه ؟  اله
. پژمان گفت   رمی گ یآمد     پژمان جان من بعد باهات تماس م یو غر غر کنان به طرفم م

 ی از راه دور رو ی چشمات حرفش را گوش کردم و بوسه ا ی رو بذار رو یگوش ی: زندگ 
 نشست . چشمانم

رو   یرو واسه چ یگوش یکی تار نیوقت شب تو ا   نی: وا مادر ا دیرس  کمیجون نزد  خانوم
  ادیخواست فر یگرما؟  دلم م  نی تو ا یلرز یم ی؟ چته امشب ؟ چرا دار ی چشمت گذاشت

  یم  لی: سرده خانوم جون سرده دارم قند دمیتوانستم  نال یچه شده اما نم می بکشم و بگو
کشاند گفت : خدا منو مرگ بده جن   یکه دنبال خودش م نطوریو هم  بندم دستم را گرفت

  ی دستش را رو یکن یوسط درختا چه م ی کیتار نی آخه دختر تو ا یکیتار  نیتو ا  ی زده شد
کرد   داری! پس چرا سردته؟   جواد را ب ی ؟ تب کرد یداغ نقدریام گذاشت : تو چرا ا یشانیپ

آمد . هر چقدر خانوم جون اصرار کرد  نیی و مرا به درمانگاه بردند باالخره تا صبح تبم پا
مکالمه ام با پژمان که   ادیگشتم دانشگاه   یبر م دی بمانم تا حالم بهتر شود قبول نکردم . با 

 کردم دو باره زنده شده ام  یکرد واقعا احساس م ی افتادم تمام دردم فروکش م یم

 بودم خنده شدم  هیم زنده شدم گر بود مرده
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 شدم  ندهیعشق آمد و من دولت پا  دولت

مهراد  ناراحت بود و هم آقا جون و خانوم جون  . آقا جون گفت : بذار مهراد بمونه   هم
جواد  گه ی بابا حاال چند روزه د ی گفتم : آخه آقا جون کالس زبانش ؟ خانوم جون گفت: ا

  انی یدوباره م  گهی در راهه ان شاا.... چند روز د  یخوش ی و گفت: خانوم، خبر ها  دیخند
  یبه هم انداختند و وقت ی. خانوم جون و آقا جون نگاه نیاونم با هم ،خودتون و آماده کن

 اصرار نکردند در دلم بزنو بکوب بود   گریشود د  ی نم دندید

با پژمان   شب یشه ؟    من : آره داداش ، د یشده لبخند از لبت محو نم ی: چ دی پرس جواد
شب    جواد: واقعا ؟       من: آره ،   ۱۲؟     من: ساعت  ی؟ کِ  شبیحرف زدم      جواد : د

.   جواد لبخند بر لب نشاند و گفت :  نجاستیحتما ا گهیتا چند روز د ادی  یگفت م
مامان ؟ احساس  شده  ی: چ دیعقب نشسته بود پرس یکه صندل دچشمت روشن . مهرا

:   د یمعجزه   مهراد پرس هیتو راهه مثل  یخوش ی خندد : خبرها  یکردم تمام صورتم م یم
  ریاتفاق خوب که از نظر همه غ ه یاتفاق خوب   هی یعن یمامان؟     جواد :    یچ یعنیمعجزه 

  یبدون که اتفاق خوب نوی. گفتم فقط ا  رهی گ یبه خودش م تی دفعه رنگ واقع هیممکنه اما  
انداختم    مهراد  ریافتاده مثل مثل برگشتن بابا پژمان.  جواد تشر زد : غزل !   سرم را به ز 

گرده     من: آره مامان جان   یبر نم  گهی خدا د شی بره پ یاگر کس یگفت: آخه خودت گفت
د و جواد مهراد ساکت ش    ردهگ  یکه رفته بر م میاگه نرفته باشه و ما فکر کن یگفتم ول

دم  یم حی شد : برات توض یلبم محو نم  ی که از گوشه  یلبخند لعنت ن یدوباره تشر زد و ا 
دونه       یم نیجواد: اما مه      دی نگو یزیچ یپسرم .  به جواد سفارش کردم فعالبه کس 

 ی بد حیخواد توض ی........ جواد گفت : نم یدون یداداش     م یدون ینداره . م  یبیمن: ع
 راحت   التیکنم  خ یدرکت م

گشاده به استقبالمان آمد چشمانش پر از   ی با رو  نی و مه می جواد رفت  ی به خانه  می مستق
دلم ناهار را کنار  زیگوشم گفت : چشمت روشن عز  ری و ز دیاشک بود  تنگ در آغوشم کش

دادم تا   حیمهراد حرف زدم و توض ی برا یکل میو عصر با مهراد به خانه برگشت می هم خورد
  حیتوض ش ی کرد چون تورج رفته پژمان برگشته برا یقانع شد که پدرش زنده ست . فکر م
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با هم حرف زدند و   یپژمان را گرفتم کم ی به هم ندارد   شماره  یدو ربط نیدادم که ا
 مهراد حاال باورش شده بود  

                         **** 

جواد اصرار   می و با مهراد    به فرودگاه رفت دمی خر یواز داشت دسته گلکه پژمان پر یروز
بود من و   تش ی دانستم حساس  یاصرارش را م لیاما قبول نکردم دل دیای داشت همراهمان ب

  ده ی فا یاصرارش  ب  دی د یکرد وقت یم تیجواد را اذ  نیو ا  می محرم نبود گری پژمان االن د
  یها ! دلم م یر یخونه نم نجا یا  دیا یراست ب کی  د یبرگشت یوقتاست گفت: باشه پس 

که نه ، حاال   نیهم نهی؟ !  جواد : هم  نیگفتم : فقط هم  طنتی. با ش نم یخواد پژمان رو بب
 کار دارم . نجایا  دیاینره که ب ادتی  یتو برو ول

  یغروب پروازش م ی ها کی تمام خانه را برق انداختم نزد دیا یکه قرار بود پژمان ب یروز
و حاضر شدم مهراد را هم    دمی خواستم خودم به استقبالش بروم لباس پوش ینشست م

را برداشتم   یکردم که تلفن  زنگ خورد . گوش  یبر انداز م نهیحاضر کردم  خودم را در آ
  امی یم گهی د قهیدق ۲۰جواد بود: سالم غزل جان       _ سالم داداش        _ منتظر باش تا 

 یدونم ؛ دارم م یرم فرودگاه          _ آره م یمن دارم م یولاونجا      _ قدمت سر چشم 
     ادیآژانس خبر کردم      _ زنگ بزن بگو ن دی _ نه شما زحمت نکش    می دنبالت با هم بر  امی

اصرار   لیدانستم دل یخوام تنها برم   _ آخه دختر خوب ......... م یشه م ی_ نه داداش نم
دوست داشتم تنها  یول م یجواد حساس بود  من و پژمان هم که محرم نبود ستیش چ
 یباشد نه، ول بهیجواد غر  نکهیمن و پژمان و مهراد  نه ا می بروم خودمان باش  دنشیبه د

  یشد که به استقبال پژمان م  یخواست هنوز هم باورم نم یم ادلم خلوت سه نفره مان ر
    _ آخه .....        نجایا  نیا یراست ب هی نی برگشت یروم  آخر سر جواد گفت: باشه پس وقت 

  دهی. فا  دمی غزل جون شام تدارک د  ای : ب دیبه گوش رس ن یمه ی که گفتم      صدا نی_ هم
 م یا ی یتنها باشم    _ باشه م ماننداشت محال بود جواد بگذارد با پژ  ی ا

 یتلفن ی شد  با آنکه دو  سه بار  یم شتریاسترسم ب می شد یم کتریچه به فرودگاه نزد هر
  ینم نمیب یکردم خواب م ی اما باز هم دلم آرام نداشت هنوز هم فکر م میحرف زده بود 
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عقب   یگذشت که او هم ساکت و آرام در صندل یمهراد چه م ی دانم در ذهن کودکانه 
 کنارم نشسته بود .   نیماش

اش را پرداخت کردم و با   ه یکرا  می دبو  دهیزرد رنگ ترمز کرد  سرم را باال آوردم رس کانیپ
  می دیانتظار کش یساعت میدست مهراد را .  ن گریدستم دسته گل را گرفتم و با دست د کی

 قرن گذشت . میمن به قدر ن ی اما برا

 :   پژمان

دانستم    یم دی کوب یم وارینشست و قلبم به شدت خودش را بر درو د نی بر زم مایهواپ
وجودم را پر   دارشی د ی که  برا یرغم شوق یدانم چرا عل یاما نم دی آ ی غزل به استقبالم م

 ی چمدان کوچکم را رو ی ا  هیداشت ثان یکرده بود ترس و اضطراب دست از سرم بر نم
 یاز حرکت م ی ا هیثان دیکش ی که غزل انتظارم را م ومبر  ییتا به جا دمیکش یم نیزم

کردم نا خودآگاه دستم به سمت راست صورتم رفت کاله را لمس   ی م  دیو ترد  ستادمیا
  ز یاز جام وجودم لبر دارش ی) شوق د دمیکش یکردم از وجودش مطمئن که شدم نفس راحت

خودش بود   دمشی د االخرهرا تند و استوار کردم  و ب میشده بود ( و طاقت نداشتم قدم ها 
له همراهش بود.  حتما مهراد بود  سا ۱۲  ۱۰ ی تپل تر شده بود و پسر بچه ا  یفقط کم

 رفت   یچشمم رژه م ی جلو لمیخاطرات گذشته مثل ف ی چقدر بزرگ شده بود همه 

و عاشقش شدم . من  چطور توانستم تحمل   دمیباران د ریرا ز  انیگر  یکه دختر  یآن روز از
من     دمی فهم یکنار او ؟؟؟؟؟ چرا خودم را نم گر ینفر د کی کنم   من باشم و او باشد و 

تا مرا   دیطول کش یدست تکان دادم کم شی را دوام آوردم ؟   برا میسال ون کی   نیچطور ا
توانستم   ی طور ماست جلو رفتم  چ یکاله لعنت نی ا  ریاش تقص همهدانستم  یشناخت  م

  ی ایتوانستم آن در یچطور م رم یتوانستم در آغوشش نگ یفاصله ام را حفظ کنم  چطور م
شد کرد که  ی مدت را دوام آورده بودم؟ اما چه م نی و نبوسم من چطور ا نم یعسل را بب

 ........ 

لحظه احساس کردم   کیرا از دست داد  شیزمان و مکان معنا گرید  دمی که رس کشینزد
کردم . به کاله کجم چشم   یکرد درکش م یم  یبیر بهشت گذارده ام .  مهراد غر قدم د
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غزل   دمشی و بوس دمیمحو سالم کرد جلو رفتم و در آغوشش کش ی دوخته بود و با لبخند
زد و خروشان بود   یعسلش موج م ی ایدر ستادمی ا  شیروبه رو  ختی ر یصدا اشک م یب

و   دیاما نشد نتوانستم صورتش را عقب کش می را بزدا شیدست دراز کردم تا اشک ها 
. سکوت را شکستم : چقدر دلتنگتون بودم    دمیو آه کش  دمی آه کش دمیدستم را پس  کش

که   ماونقدر حرف برات دار  ی پژمان خوش اومد ی غزل شدت گرفت  : خوش اومد  ی  هیگر
؟ به   یجا بگ نیهم ی خوا یو گفتم : همشو م  دمیشروع کنم  خند دونم از کجا  ینم

آمد دسته   ادشی منتظرن انگار تازه  نیجواد و مه  م یخودش آمد و دستپاچه گفت : نه ، بر 
 .   یرا به طرفم گرفت گفتم :  تو خودت گل ییبا یگل ز

خانه   گریکه د ن یپرو ی به خانه   یتمام خاطراتم زنده شد  نگاه می دیجواد که رس ی خانه  به
 کرد .  یقربان  ی با منقل اسپند به استقبالمان آمد و جواد گوسفند نیاو نبود انداختم . مه ی 

  یهم همراه پدر و مادرشان بودند چقدر بزرگ شده بودند با جواد و مرتض یو مرتض مژگان
آروم و سر به    ی کوچولو یمرد بزرگ ، همون مرتض گفتم : تو یکردم و به مرتض یرو بوس

. مژگان گفت:    می شد ریمعلومه که ما پ  ن یو شما مژگان خانوم ماشاا... چه بزرگ شد ؟ی ریز
     نینکرد ریبزنم به تخته اصال تغ کدومه ری نه آقا پژمان پ

ند زد : لبخ نی؟   مه  نیگفت : مهمون دار نیدر اشاره کرد و رو به مه  ی به کفش جلو غزل 
که دستش به پشت   یدر حال  نی: پس اون کفش ها ؟   مه دی با تعجب پرس      زمینه عز

 داخل !  می غزل بود گفت: حاال بر

 :   غزل 

  ک یهم سن و سال جواد مواجه شدم  سالم و عل  بایآقا تقر  ک یبا   میداخل خانه که رفت به
نگذشته بود که جواد گفت:   ی ا قهیهنوز چند دق م ی و جواد نشست نیو با تعارف مه   میکرد

لبخند زد : جواد  نیانداختم . مه نیبه مه یبا تعجب نگاه  می خب ، حاج آقا ما حاضر
تا سر   دی بخونن و شما دو تا به هم محرم ش ی ا غهیتا ص می گفت : مزاحم حاج آقا شد

ره تمام وجودم  و دوبا دمیکش  یمحضر و براتون عقد دائم بخونن نفس راحت می فرصت بر
 .  دیخند
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نه به  یول  میما خودمون تو فکرش بود   دیشوکه شده بود : ممنون آقا جواد لطف کرد  پژمان
گفت : البته اگه آقا پژمان موافق باشن و از    یشگیهم طنتیسرعت . مژگان با آن ش نیا

اکت  نثار مژگان کرد و مژگان س ی نشده باشن !   جواد چشم غره ا مونی هنوز پش یعقد قبل
خواست   ی من شد . دلم م ی پژمان و پژمان برا ی . دوباره من برامیشد  ما دوباره محرم شد 

  ی دوزد  ذوق کنم و رو یم شیدار برا نیکه مادرش دامن چ ی بلند شوم و مثل دختر بچه ا
مدت که   نی از ا ی زی. جواد چ می گذاشت . شام را دور هم خورد  یدو پا بپرم اما خجالت نم

  انی:  به همه گفتم امشب ب نیبدانم . مه  واستخ  یو من چقدر دلم م دی پژمان نبود نپرس
اما زمانه نذاشت   انیخواستن با خانواده هاشون ب یقبول کردن و م رج یزهره و ا  نجایا

و اونا    می ر یما جشن بگ ستیدرست ن ستنین انی آقا پژمان در جر  ی گفت : هنوز خانواده 
زهره هم قول گرفت   ان یهم ب  هیحرف ها خالصه که نذاشت بق نینن  و احقشونه که بدو

رو بده .  یمهمون  هی بیقرار گرفتن ترت  انیخانوم جون و آقا جون در جر نکهیبه محض ا 
درسته خوشحال   ننینب بیبذارمشون که آس  انیپژمان : واال خودمم موندم که چطور در جر

  یسن و سال نم  نیبا مرگ من کنار اومدن ؛ بعدم با ا  گهیاونا د نیقبول کن  یشن ول یم
 نه ؟ جواد با گفتن خدا بزرگه بحث را عوض کرد .   ایدونم تحملش رو دارن 

اصرار کرد بگذارم شب مهراد آنجا بماند اما هم خودم هم پژمان دلمان   نیرفتن مه وقت
 خواست مهراد کنارمان باشد .   یم

انداختم و در را باز کردم  هر چقدر به   د یتا خانه رساند . کل خودش ما را  ادیبا اصرار ز  جواد
 و برگشت به خانه اش .  امدیرا بهانه کرد و ن  ی وقت  رید د یایداخل ب  میجواد اصرار کرد 

 

 :   پژمان

ازدواجش افتادم  از  ادی؟  بعد انگار  ی : خونه رو عوض کرد دمی که رفت از غزل پرس جواد
مهراد گفت : بابا پژمان ،      دمی پرس ییسوال نابجا دی شدم و گفتم ببخش مانیحرفم پش

  نجای. ا م ی ما موند یاون رفت و ما رو تنها گذاشت ول میکرد  یم یبا عمو تورج زندگ  نجایا
! غزل تشر زد : مهراد !     ی: قربونت برم اله  دمیشدم و سرش را بوس   ماونه . خ ی خونه 
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نگم ؛ بابا پژمان   یزیاز رفتن عمو تورج چ نایفقط به آقا جون ا یمهراد گفت: مامان ، تو گفت
  کارشی . رو به غزل گفتم : چدیلبخند پاش م یرا گفت و باتمام وجود به رو نیفرق داره  ا 

رم بخوابم . غزل   یم ادی  یمهراد گفت : من خوابم م می شد کهبچه رو  . داخل خانه  یدار
خسته ام    یلیخ ادی یمهراد  غر زد : آخه خوابم م    یاول مسواک بزن د ی با  یگفت باشه  ول

اتاقتو   دی اتاقت با میر یکردم و رو به مهراد گفتم : مسواک بزن با هم  م یانی.  پادر م
  ی  افهیقچون و چرا و البته با   یداشت ب یستیبا در. مهراد انگار هنوز با من رو  ی نشونم بد

 رفت تا مسواک بزند        زانی آو

  ادمی؟  با خنده گفت : هنوز   یزندگ  یکن یم کاری : چ دمی به آشپزخانه رفتم بود  پرس غزل 
وقت است   یلیخ می تشکر کردم: ممنون   خواستم بگو     یدوست دار  ی نرفته که چقدر چا

 ایدن ی ها ی با تمام چا اوردیرا که غزل ب  ی . چا امدیعادت را ترک کرده ام اما دلم ن نیکه ا
آمد لبخند بر لب داشت   رون یاز آشپزخانه ب یدهد و طعم زندگ  یعشق م ی کند بو یفرق م

لبخندش را گرفته بود   ی ناگهان اما لبخندش خشک شد و چند قدم عقب رفت وحشت جا
غزل   ریتغ لیافتاد دل ادمیفشارش داد ناگهان  دستش به سمت دهانش رفت و محکم

  ی کرد و به سمتم آمد : گوشه  دایکاله را جا به جا کردم . غزل خودش را پ  عیسر   ست یچ
سرت اومده؟  مهراد که  ییزخمه ؟ تو  چه بال  نیکاله واسه ا  ن یشده ؟ پس ا یصورتت چ

: اوووووم    دمیبه سمتش رفتم و در آغوشش کش  د ینپرس یزیچ  گریآمد غزل د   سیاز سرو 
خوابت    یترسه بغلت کنم گف  یزورم نم ییبابا   ای ! مرد شد   ییَبه َبه چه آقا پسر خوش بو 

: اتاقت کجاست ؟ با   دمی و سرش را تکان داد     پرس د یها ؟  صورتم را بوس  ادی یم
تختش نشست گفتم : تا   ی او رو میانگشت اشاره نشانم داد  با هم  به سمت اتاقش رفت

  شتیپ  امی  یکنم  تو هم لباس هات رو عوض کن دوباره م یمن لباس هام رو عوض م
  ی خوام کنارت دراز بکشم سرت رو ناز کنم، قصه بگم تا خوابت ببره . چشم ها یامشب م

 زد و من از اتاق خارج شدم و به سمت چمدان کوچکم رفتم  یدرشت مهراد برق

  سی سرو  کی به اتاق انداختم  یو با چمدان داخل شدم . نگاه اتاق را نشانم داد غزل 
پنجره که   ک ی و کمد لباس وجود داشت و  ی قد ی   نهیآ  کی  شی آرا زیم  کی خواب دونفره ، 

  یاتاق مور مور شدم هر کار ن یدر ا پوشانده شده بود . از حضورم یرنگ یصورت  ی با پرده 
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 یغزِل من  همسر تورج بوده  که روز یفکر نکنم که روز نی ا هتوانستم ب یکردم نم یکه م
.    دهیخواب یتخت تورج م نی ا  ی رو یکرده که روز یاتاق تورج لباسش را عوض م نیدر ا

 گفتم .   یپس سرم نواختم و استغفرالله ی آمدم . ضربه ا ینم نجایکاش به ا ی اصال ا

دانستم در  دلش  ینه بود مرا عوض کردم و از اتاق خارج شدم . غزل در آشپزخا لباسم
تنگ شده بود   شیدادم کنار مهراد  باشم دلم برا  حینگفتم ترج یز ی آشوب است .  چ

 ی با آن چشم ها  دمیوارد اتاقش که شدم د  رمی دوست داشتم تنگ در آغوشش بگ
و سرش را نوازش   دمیو کنارش دراز کش دمتختش منتظر نشسته  بغلش کر ی خوابالود رو

؟ گفتم : نه     یاری ی: بابا ، کالهت رو در نم دیقه اش رفتم   مهراد پرسکردم و قربان صد
بعد خوابش برد .   ی  قهیگم برات .  ده دق یکاله هم داستان داره حاال م نی بابا جان ، ا

اش   یغزل مانتو و روسر االشد آرام از اتاق خارج شدم . ح  نیکنارش ماندم خوابش که سنگ
 عوض کرده بود   یرا با بلوز و شلوار قرمز

وقت در خاطرم کمرنگ نشده بود . غزل  :    چیه یعسل ی رنگ و چشم ها یری صورت ش آن
خسته بود.  بذار برات   یل ی.  غزل : خ دی؟   من: آره ، چه زود خواب  دی ؟ خواب  ی ِعه اومد

قندان   ک ی به همراه من: دستت درد نکنه  دو فنجان       دهیدم کش  یحساب ارمیب ییچا
را   شیفنجان چا عینشست و سر  میآمد و رو به رو  قهیسلبا  شهی. مثل هم ینیداخل س

، از   دی ؟  خند  یخور یم یی؟ داغ داغ چا  ی عادتو هنوز ترک نکرد نی: ا  دمیبرداشت  پرس
 یشد و نگاهم کرد م نیغمگ  شیبرد .  چشم ها  یم غمایکه دلم را به  ییآن خنده ها 

و گفتم : من و   دمی خواهد بپرسد ناخودآگاه دستم رفت سمت کالهم . خند یدانستم چه م
  ییشده پژمان چه بال  ی:  چ دی و پرس  اوردی. طاقت ن میشد  یشگیهمدم هم گهی کاله د نیا

زبونم الل تو   می شد که هممون فکر کرد یاصال چ  ؟ی همه سال کجا بود نیسرت اومده ؟ ا 
رو   اه ی اصل کار یو گفتم : ول  دمی.... حرفش را  بر .....یگفت ول ییزایچ هی؟ فائزه   ی مرد

 شروع کردم :  نطوریمنتظرش نگذاشتم و ا  گرینگفت . د

  ادتهیصلح بر قرار کنم رو که  نشونیآقا جون که به اصطالح ب ی روز که رفته بودم خونه  اون
اه  ر ی شد  ادامه دادم: تو دارمونی د نی آخر گهی؟  غزل سرش را تکان داد: آره همون  د

  نیخراب شده بود و سوار ماش نشیماش دمیدوران مدرسه رو د ی از دوستا یکیبرگشت 
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 یطول م ادیز  نشیماش ر ی گاه  تعم  ریتعم میرو ببر  نشیو ماش  میمن شد تا با  هم  بر 
جاده نگه داشتم   نیرستوران ب هیو کنار  می شد  نی سوار ماش  می ما هم که گرسنه بود دیکش

رو   یما هم چند تا فرع هیقشنگ ی گفت جا یجاده نبود دوستم م نیهم ب نی و البته همچ
  ی نشسته بود که درست جلو ن ی ماش ی گفت. اون تو  یکه اون م ییجا  مید یو رس میرد کرد
به دست و روم   یشدم تا برم آب  ادهیرستوران  پارک کرده بودم  من پ ی آشپزخونه    ی پنجره 

  دی کردم و اون روز اون انگشتر چشم مج یدستم م قیانگشتر عق ادمهی  یاز وقت بزنم  من
بدمش به   کهبود  نی رفتم انگشتر رو از دستم در آوردم قصدم ا یداشتم م یرو گرفت وقت

نشست و من   نی ماش ی تو د یبهش گفتم نگهش دار تا من برگردم . خالصه که مج دیمج
تپه بلند بود که پشتش رود   ه ی ی اون اطراف زدم ساختمون رستوران رو یشدم دور ادهیپ

  یبکر ی شد واقعا هم جا  یداشت  و از وسط انبوه درختا رد م  ان یجر یخروشان ی خونه 
خوابش   دمیلب رودخونه که د نییاون پا می صدا کنم که با هم بر  ور د ی بود  . برگشتم مج

اول رفتم داخل ساختمون و دو پرس غذا   هیورنجیا دمی خسته بود منم د یلی برده انگار خ
  هیشه برم پشت ساختمون از آب رودخونه  یسفارش دادم و با خودم گفتم تا غذا حاضر م

رو صدا    دی غذا که حاضر بشه مج مآب گوش بد ی به صدا یبشورم و   کم ییدست و رو 
 داخل .   میر  یزنم و با هم م یم

پشت ساختمون رستوران ؛ درست لب رودخونه نشستم  چند مشت آب به صورتم   رفتم 
 یداشت . داشتم با خودم فکر م یآرامش بخش ی بود و صدا ادیز ی لیآب خ  انیزدم جر

و بعد از   دی انفجار به گوشم رس  بیمه  ی که صدا دی شد انی و جر  ادهیکردم عمق آب چقدر ز
رستوران   ی آشپزخونه  ی ه چند تا کپسول گاز تو.   غزل گفت : آر دمینفهم یزیچ  گهیاون د

  نیماش  ی همه  بایمردن تقر   ایلیاون حادثه خ ی هوا تو  ی منفجر شد و رستوران رفت رو
تو   نیاما ماش دنید  بیرستوران پارک شده بودن  سوختن و آس ی محوطه  ی که تو ییها
.......... حرفش را  .  نیداخل ماش ی ازش نمونده بود  پس اون جسد سوخته  یچی ه بایتقر

 ی و االن همه به جا نیکه با من اشتباه گرفت ی ناتمام گذاشت . ادامه دادم : آره اون جسد
کنه  یو فکر م  رهیگ یهمون که خانوم جون سر مزارش آروم م نید ی من براش فاتحه م

  مید یدستش د ی سوخته بود و تو بای رو هم که تقرغزل گفت: انگشتر تو   دهیمنم ، مج
 د ینفهم ی چیه ی. گفتم : طفلک از زندگ   یخودت  می شد مئنمط گهید
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کس براش   چی کس دنبالش نگشت ؟ خانواده اش ، کس و کارش ، ه چیه یعنی :   غزل 
پدر   هیرو نداشت   یشده ؟ گفتم ،اون که کس دی چرا ناپد  هویآدم  نی سوال نشد که آخه ا

کرد با هم   ینم  یفرق د یمج ی عمو که بود و نبودش برا هیاشت که اونم مرده بود و معتاد د
هم نداشت .من و اون هم بعد از چند سال   یآنچنان قینداشتن دوست و رف ی رفت و آمد

.  دارمون ی د نی که البته همونم شد آخر  مید ی همو د نی پمپ بنز ی تو یبه طور اتفاق
 ینطوریخواست خدا بود که ا دی خالص شد شا  یزندگ  نی از دست ا ییجورا هیراستش  

 نثارش کنن  ی که حداقل چند نفر فاتحه ا دیر یمن اشتباه بگ ی و شما اونو به جا رهیبم

تنها بود   ی لی خ دمیچشماش ند  ی رو تو ی وقت شاد چی ه یدونم ! روحش شاد ، ول ینم
و   دنشی د  یم بارم بر حسب اتفاق هیهمون چند سال  نکهیحتما عمو و زن عموش از ا

قسمت اون بدبخت بود . غزل : خب   نمیدونم ا یخوشحالن. چه م ننشیب ینم گهیحاال د
اون صدا   دنی دونم بعد از شن ینم قیافتاد ؟        من : راستش دق یتو چه اتفاق ی برا
گذاشت و گفت :   ینیسال بعد  غزل فنجانش را   داخل س کی تا  دمی نفهم یزیچ گهید

 دوست دارم برات حرف بزنم .  نی سرد شد برم عوضش کنم ؟  گفتم : نه خوبه ، بش ت یچا

  یعنیدونم   یخوام بگم رو خودم نم یکه م ییزا یچ نیو ادامه دادم : ا دمی را نوش م یچا
کرد ؟     من :   داتیکرد . غزل  : پ دامی گم که پ  یم ی مرد ری از زبون پ ستی ن ادمی یزیچ

سرم به    ای دونم از ترس بود   یاون صدا افتادم داخل آب رودخونه نم دنی بعد از  شنآره ، 
  هی ی تو دمیشدم . چشم که باز کردن خودم رو دراز کش د هوشیب کهبرخورد کرد  یزیچ

بعد چند تا   ضمیسرم و دستگاه بهم وصل بود فقط درک کردم که مر یسر   هی کی اتاق کوچ
چشمم   ی رو تو  یشون چرا غ  یکیسرم   ی خودشون رو رسوندن باال مهی دکتر و پرستار سراس

  ادمیهر چقدر به مغزم فشار آوردم  دیپرس روام کرد و بعد اسمم  نهیو اونور کرد و معا نوریا
االن   نکهی نه اسم نه رسم نه ا  ومدین ادمی  یچی، ه  یچینه پدر نه مادر  ه هیاسمم چ ومدین

کردم دست و پام خشک   یاصال چند وقته که اونجام فقط احساس م نکه یچرا اونجام  نه ا 
و گفت که پدرمه و من پسرشم    دی اومد  سرم رو بوس نمیبه بال ی رمردیبعد پ ی شده ساعت

انداختم و گفتم : نه .  رمردیبه پ  ی؟ نگاه  ومدین ادتی  یزیچ   اکوستیدکتر گفت : اسمت د
،خدمتتون عرض کردم که  نشیکرد و گفت : همون روز اول که آورد رمردیدکتر رو به پ
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  مرد ری. پ ارهی ی از گذشته  به خاطر نم ی زیچ ادیبه احتمال ز ادیپسرتون اگر هم به هوش ب
  یقع معنزد که اون مو ی لبخند  رمردیدونم . پ یدکتر ؟ دکتر گفت : نم  ی آقا ی: تا ک  دی پرس

اون   ی رو تو  یکنه . چند روز یم تی که سالمه برام کفا ن یو گفت : هم دمیاش رو نفهم
بود من رو به خونه اش برد   یمرد که اسمش آقا احمد عل   ریموندم و بعد اون پ مارستانیب

 یبرا دو تا عصا آورد و با هم راه یتونستم درست راه برم آقا احمد عل یالبته هنوز نم
تخت اون   ی ساله که رو  کی  کی کرد: پسرم ، تو االن نزد  یراه برام صحبت م ی و تو می شد

اما خب   ستین یقطع  ادیگفتن برگشتت ز  یراستش دکترا م ی کما بود ی و تو  یمارستانیب
آقا    ومدی   ینم ادمی  یزیچ چی بابا جان ! ه یخواب کهساله  هیخدا تو رو دوباره به ما داد . 

رو از گذشته   یزی چ ی ایترا به ما گفته بودن که اگر هم به هوش بگفت : البته دک   یاحمد عل
چشم باز کنم رو    مارستانیب ی که تو یگفت قبل از روز ی. دکتر راست م یاری  یبه خاطر نم

خونه   ی گفت : من پدرتم ؛  مادرتم  تو  ی.    آقا احمد علاوردمی یوجه به خاطر نم چیبه ه
  ی که تو هیو چند سال  ستی ن نجای! که البته اوشی؛  دار یبرادر بزرگتر هم دار هیمنتظرته  

اونجا   می به ما اصرار کرد که ما هم بر یلیهتل بزرگ داره خ هیکنه و اونجا   یم یزندگ  هیترک 
 جا .   نیهم میو برگشت اوردیمادرت دووم ن یعنی   میاوردیدووم ن ی، ول  می. رفت

با صفا بود و   یلیخ یلیجنگل اما خ هیوسط   بایبود . تقر یرتپ ی جا یآقا احمد عل  ی  خونه
داشت.  وارد   یبزرگ  اط یداشتن و خونه ها  ح ی ادیز  ی ها با هم فاصله   هیالبته بزرگ همسا

 یبود و کل ییبه استقبالمون اومد . زن خوشرو   یهمسر آقا احمد عل می خونه که شد
زدم .  یمادر صداش م  یصدقه ام رفت به خواست آقا احمد عل گرفت و قربون لمونی تحو

گذاشت دهنم . زن   یبا قاشق غذا م یذاشت تکون بخورم حت یاول که اصال نم ی روز ها
 یبود و آقا احمد عل  ییجورا هینبود .  یو مثل آقا احمد عل  ومدی  یبه نظر م یبیعج
 یب ی با محبت ها   گذشتمنوال   نیبه هم یمراقب حرکاتش بود .  دو سه ماه شهیهم

 مطهره خانوم .  ی اندازه 

اون جنگل  امکانات کم بود   ی معلم بازنشسته ست . تو یآقا احمد عل  دمی بعد تر فهم یکم
خونه بهشون   ی روز ها تو یعذاب بودن بعض  ی مدرسه رفتن تو ی برا ک یکوچ ی و بچه ها 

برد مدرسه و اونجا   یخودش اونا رو م نیهم با ماش  یسرد و بارون ی داد و روزها یدرس م
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  ری. آدم خ یچشم داشت چیذاشت بدون ه یفوق العاده م ی بزرگتر کالس ها ی بچه ها ی برا
 بود .  یخواه و خوش قلب

پختن نون به   ی بود که تو ن یا دمیکردم و تنها کار مف یم یخال زندگ  ی هم که تو من
 مطهره خانوم کمک کنم .

که آقا احمد   یزدم و گاه یرو جارو م اط یح یگاه  ومد ی  ینم ادمی ی ا گه ید زی چ چی ه چون
اون مدت که من اونجا   ی نره که تو رونیخونه نبود مراقب بودم مطهره خانوم تنها ب یعل

  یم یبرگرده آقا احمد عل وشی سال قرار بود دار  هی. بعد از حدود  فتادیاتفاق ن نیبودم ا
  چیمطهره خانوم . اما من ه . خوشحال بودن ؛ هم اون هم  ادی یگفت : برادرت داره م 

غذا درست کرده بود و من    یاومد مطهره خانوم کل وشیکه دار ینداشتم اون روز یحس
 کمکش کردم .    یهم کل

  یحس که بعد از مدت طوالن نیتونستم به ا ی از گذشته به خاطر نداشتم و نم یزیچ
بتونم لبخند بزنم و مثل مطهره   دیکردم حداقل با  یپرو بال بدم فکر م نمیب یبرادرم رو م

رو به رو بشم   وشیکردم االن که با دار یشد فکر م  یخانوم آروم و قرار نداشته باشم اما نم
که مطهره خانوم رو   یشه مثل بار اول یو لبخند از لبش محو نم شهک  ی سفت در آغوشم م

ه با من کرد مطهره خانوم ناراحت ساد  یاحوالپرس هیفقط   وشینشد دار نطوری. اما ا  دمید
چقدر   ادتهی   می چقدر دنبالش گشت ادتهیشده   دایگفت برادرت اومده ، پ  وشیشد و به دار

اخم هاش رو باز   وش یکرد تا دار ادتهی  ادتهیو خالصه اونقدر   مینبودنش غصه خورد ی برا
 .یگفت : خوشحالم که برگشتو  دیکرد و در آغوشم کش 

گفت :   وشی . دار دمیشن یرو م  یو آقا احمد عل وشیپچ پچ دار  ی شب وقت خواب، صدا 
 یگفت:  به خاطر مادرت ، داشت از پا در م ی؟ احمد عل ی رو کرد نکاریآخه پدر من چرا ا 

ودمو  کنه  خ یشلوغ زندگ  ی جا  د یکردم دکترش گفته بود نبا  یم داشیجا پ  هیهر روز  ومدی
  داش یدونم کجا پ یبه خاطر اون االن حداقل اگه گمم بشه م قط جنگل کردم ف نیا  ی آواره 

کس و کار داره   نمیگفت: آخه ا وش ی دار     ا یشه تو کوتاه ب یکنم حاال که داره حالش بهتر م
بشن .      داری گفت : آروم پسرم ممکنه ب یکنم ؟ ! احمد عل داشونیبرم پ  یذار یچرا نم
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جور حرف   نی ا دنیبرد . اون روزها شن خوابمو  دمیپچ پچشون رو شن ی قط آوابعد من ف
 از  اطراف نداشتم  ینداشت چون اصال درک  یتی ها برام اهم

 عادت کرده بودم  زیکم کم به همه چ انگار

  ،یبه خاطرت هست ؟ مثال دوست ی زی، از گذشته چ اکوی: د د یازم پرس وشی روز دار هی
بهش چشم غره رفت و اون ساکت شد .    یآقا احمد عل   ؟ی که درس خوند یی ، جا یقیرف

  یفقط چ  ؟ی : فقط چ دی با استرس پرس یفقط ....... آقا احمد عل  ستین ادمی  یچیگفتم : ه
  نی. از گذشته فقط هم نی ذهنم  هم ی تو ادی   یمجفت چشم  هیپسرم ؟  گفتم: فقط  

  یدونم   نم ی؟ کالفه جواب دادم : نم ی: چشِم ک دی پرس مهی سراس ی. آقا احمد عل  ادمهی
و از   دی نشدم . بعد سرم را بوس شیکه متوجه معنا  دیکش ینفس راحت یدونم  و احمد عل
 ما فاصله گرفت .  

  یبه بچه ها درس م یما دوباره به روال قبل برگشت آقا احمد عل یرفت و زندگ  وشیدار
کرد و من هم کمک حالشان بودم . به  یم زیپخت و خانه تم یداد و مطهره خانوم نان م

 آموخت . یم  یموندم که تازه راه و رسم زندگ  ینو پا م یکودک 

به مدرسه عزم رفتن  یروز صبح که آقا احمد عل هیگذشت و  ینجوریهم گهیسال د  هی
زن   نی نشد . مطهره خانوم ا داری داشت هر چقدر مطهره خانوم رو صدا زد از خواب ب

  ی رو ی . صورتش رنگ گچ شده بود و لبخند محو دیکش ینفس نم گهی و مهربان د بیعج
 .  دم ی فهم  یلبش بود . انگار مرگ رو هم نم

موند . بعد   شتریب  وشیارد نباریاومد .  مطهره خانوم رو به خاک سپردند و ا وشی هم دار باز
  یتون ینم ی بهونه ا گهید   ستی گفت : پدر من حاال که مادر ن  یاز دو هفته به آقا احمد عل

  ی خوا یجنگل، بدون امکانات ، بدون مادر م نی تو ا نجایا  هیترک  میبا من بر  ی ایب دی با یاریب
  ی کالفه شد . بلند شد و رفت رو وشیبه من اشاره کرد و دار  ی؟  آقا احمد عل یکن کاریچ
. آقا احمد   دیکش یقیو دو دستش رو پشت گردنش قالب کرد و نفس عم  ستادی ا وونیا

رو   اکوی! من د  ای گ یم یزیچ  هیدنبالش رفت و آهسته گفت : آخه پسر جان تو هم   یعل
دستاش رو از هم باز کرد و   شو ی ؟ دار  بیمملکت غر ی بردارم دنبال خودم کجا بکشونم تو
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اصال شما    می رو با خودمون ببر  اکوی د دی گفته که با ی گفت : آخه پدر من ک   یرو به احمد عل
    اکو؟ید  یگ یچرا به اون م

سرش رو برگردوند و من رو   ی ؟ احمد عل یدار یچ  ی بهونه  گهیمادر رفته د گهیکه د االن
دو دستش    وشیشنوه  ! دار یم  گهیبسه د  سیگفت : ه وشیرو به دار دی د کشون یکه نزد

دروغ   نی ا یشم ول یرو به پدرش گرفت وگفت : باشه باشه الل م م ی رو  به عالمت تسل
با من   یداداش ، تو حاضر اکوی: د د یمقدمه پرس یو ب   ومدعاقبت نداره بعد به سمت من ا

کجا بود ؟ کالفه شد دستش رو   گهید هیاش شدم. ترک  رهی و مات خ جی؟ گ   هیترک  ی ایو پدر ب
  نیاز ا یکاریب نی از ا نجایاز ا ی داداش ، خسته نشد   نمیشونه ام گذاشت و گفت : بب ی رو

  ی ای یدارم وضعم خوبه تو م نیماش ارم، من اونجا کار دارم خونه د ن یهمه سکوت ؟  بب
؟   ی شخواد درآمد داشته با ی دلت نم نمی! بب یکن ی همون هتل کنار دستم کار م ی تو

نداشتم .   یدونم چرا از حرف هاش درک  ی؟ نم یخودت رو سوار بش نی ماش یدوست ندار
  اکویگفت: مگه مشکلت د  وشی!  دار وشیاومد کنارمون و تشر زد : دار یآقا احمد عل

 ؟   ستین

که سکوت من از   یگفتن سکوت عالمت رضاست.  در صورت  می ! از قد هیراض نیبب خب
زنه  با  یحرف م  یگه و از چ ی داره م یاون چ دمی فهم  ینم اصال  قتینبود در حق تیرضا

از گذشته خاطرم نبود اما آرامش و سکوت اون جنگل رو دوست داشتم و سر از   یزیچ نکهیا
  شیرو به پدرش گفت : من اونجا دلم پ  وشیآوردم  . دار یدر نم  وشی دار ی حرف ها

وضع    روزی باشم و شما رو بذارم برگردم تا د الیخیتونم ب یشماست  کارو بارم اونجاست نم
کنه و شهر براش   یساکت و آروم زندگ  ی جا هی   دیکه با ی کرد یمادر رو  بهونه م یروح

از اشک شده بود .   پر یآقا احمد عل  ی . چشم ها ست یاالن که اون طفلک ن  ستیخوب ن
گفت :   وشی شن ؟ دار یم یبچه ها چ  ن یگفت : پس ا یعل بغلش کرد و احمد وشیدار

اون روز افتاد   ی از فردا وشی نشد و دار وشیدار ف یحر یاحمد عل   مهی او نام کر ی خدا
 دنبال کارامون  

  هیاز همسا   ی کیخانه اش رو به   ی.  احمد علمیپرواز کرد هیماه بعد به مقصد ترک  کی  حدود
گفت : آره ، معلومه که    وشیکه برنگرده  دار  ستی گفت که قرار ن وشیها سپرد و به دار
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. مگه من که رفتم   میکن یعوض م  ییآب و هوا می گرد ی. اصال با هم  برم می گرد یبرم
 .  فته یشه آدم از اصالتش دور ب ی! ؟  اصال مگه م ومدمین گهید

تا آسمون با   نیکرد زم یم ی که اون زندگ  ییبود هم مجلل جا بایهم ز وشیدار ی  خونه
طبقه که با  نیآپارتمان چند  هی فرق داشت    میکرد  یم یاونجا زندگ  یکه با احمد عل یجنگل

 ی و فردا م ی و استراحت کرد می خونه موند  ی فرق داشت روز اول تو یلیجنگل خ ی خونه ها
کرده بود . بزرگ   فیکه ازش تعر  یهمون هتل می به محل کارش رفت وشیاون روز همراه دار

تونم اونجا کار کنم  یبه من گفته بود م وشیو از همه جا مهمون داشت دار  کی بود و ش
زدن و زبونشون برام   ی. مردم اونجا به زبون ما حرف نم یدونستم چه کار یهنوز نم یول

خودش رو از آب   میگل یبود و گاه  بلد یسیدست و پا شکسته انگل یناآشنا بود . احمد عل 
  وشینه .  دار ایزبان رو بلدم    نیکه من ا  ومدی ینم  ادمی  یعنیاما من نه  دیکش یم  نرویب

 ی بچه  هیمنم مثل   رمیبگ ادی رو   یبتونم اونجا کار کنم بهتره اول زبان ترک   نکهیا ی گفت برا
کردم .  یگفتن قبول م  یپدر و پسر م نیکه ا یزیحرف گوش کن قبول کردم در واقع هر چ 

مطلق   ییتنها  ی مونه که تو یکور م  هیکه گذشته نداشته باشه مثل  یراستش به نظرم آدم 
حرف    ی کردم همه  یم یحس رو داشتم و سع  نی هم قایزنه و من دق یدست و پا م

بعد از چند   رمی چون و چرا بپذ یهاشون ، محبت هاشون ، پدرانه ها و برادرانه هاشون رو ب 
  یدرآمد داشتم ول وشیگرفتم و اونجا مشغول شدم . حاال به قول دار ادی رو  یترک  انماه زب

از  یکم  یلیهر ماه مقدار خ وشی کنم دار کاریبا اون پول چ  د یدونستم که با یواقعا نم
گفت برات پس انداز   یداد و م یاش رو به من نم  هیگذاشت و بق یم بم یج ی حقوقم رو تو

پول به دردت بخوره  و من باز هم   نیو ا  یاریرو به خاطر ب گذشته یروز  هی  دی کنم شا یم
پدرم   یکردم احمد عل یتصورش رو هم نم یچون حت  دمی فهم ینم ی ز یاز حرف هاش چ

آدم   نیکه باشه با هم  یمن هر چ  ی کردم گذشته  یم الیبرادرم نباشه خ وشی نباشه و دار
رو هم که    یزیواقع اون مبلغ ناچ  درکنه  یم ی نه چه فرق ای ادیب ادمیها رقم خورده حاال به 

 یبه درد م ی پول هم وقت یحت ی نیب یشد م ینم اجمیگذاشت احت یم  ارمیدر اخت وشیدار
شدم به   ض ی که مر ی. البته اگه الف نزده باشم سه چهار بار یخوره که گذشته داشته باش

کنم که به اصرار خودم قبول    بمیداد دست در ج ی اجازه نم یدردم خورد که اونم احمد عل
  نویاون مدت ا ی بهت بگم که تو نمیخودم باشه.   البته ا ی درمانم پا ی  نهیکرد که هز
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در عوض    ارمینداره که من گذشته رو به خاطر ب ی اصال عالقه ا  یبودم که احمد عل دهیفهم
که  ییها  مشتاق بود و وقت وش ی بود دار زاریب هیقض  نیاز ا  یبه همون اندازه که احمد عل

  یخوب فکر کن پدر تو گذشته چ  اکو ی: خوب فکر کن د  دی پرس یم یسواالت  میشد  یتنها م
کالفه   وشی ! دار  اکوی د  گهیگفتم خب اسمم رو د یگرفت و م   یکرد ؟ خنده ام م یصدات م

بوده ؟ مادر بزرگ   ی:  زمان مدرسه مدرسه ات کجا بوده معلمت ک  دیپرس یشد و باز م یم
و من   دی پرس ینم یدست سوالها که در حضور احمد عل نی بودن ؟ و از ا یو عمه چه شکل

همه   نیا یبود و باز هم معن  یجفت چشم عسل  کی آوردم   یم ادیکه به  یزی هر بار تنها چ
کردم  یناخوداگاهم حس م  ر ی ضم ی وفقط ت   دمی فهم  یرا نم وشیو درشت دار زی سوال ر
شکرش   ی باز جا  مگفت  یم شهی دلم هم ی چشم ها مربوط به گذشته ست تو نیا  ریکه تصو

که  یمثل کور  قایشناسن . دق ی پدر و برادرم منو م  ستیبه خاطرم ن یز یکه اگر من چ هیباق
بودم و موهام رو شونه   ستادهی ا نهیآ  ی روز جلو هی  داشته باشه خوشحال بودم  یعصا کش

شدم اون روز   یزخمم م ی جا ی   رهی رفتم خ یم نهیآ   ی مدت که جلو نیزدم  مثل تمام ا  یم
  اکویمتوجه شد و گفت : د وشی اش شدم . دار رهیگذاشتم و خ  میشونی پ ی رو رو تمهم دس

  یکنه ؟  راستش نم یم تتی زخم اذ  ی !   سرم رو برگردوندم به سمتش ادامه داد: اون جا
 ستم یزخم مانوس ن ی دونستم با اون جا  ی نه فقط م ایکنه  یم  تمیستم که اذ دون

کنم کامل  یفکر نم یدکتر ول م یبر  م یتون یم ی شدم گفت: اگه بخوا رهی خ نهیبه آ وباره
رو   تی شونیپ ی سرت تا رو  ی کاله بهم داد و گفت : بذار رو هیببرنش  بعد   نیبتونن از ب

جور   نی و از ا زریکرد ل ییکار ها هیدکتر برد.  دکتر  هیبپوشونه . چند روز بعد هم منو به 
که ! غزل لبخند محزون بر لب    ینیب ینداشت م یبعدم پماد و دارو داد  اما اثر چندان  زایچ

گذشت . سه چهار سال بود که    یم یطور نینگفت . ادامه دادم: روزگار هم یزی نشاند و چ
  نیا  یو احمد عل  وشیدار ی از حرف ها م یکرد یم ی با هم زندگ  وشیو دار  یحمد علمن و ا
نداشته و از   یازدواج سر انجام نی بار ازدواج کرده اما ا  کی  وشیشده بود که دار  رمیدستگ

  کی بچه داشت  کی همان کشور بود و از او  ی برا وشی همسرش جدا شده همسر سابق دار
از هم جدا   نایبود ا   کیکوچ یل یخ یوقت  وشیدختر دار دنید  یهمو م  یدختر که گه گدار
هم که   وشی نسبت بهش نداشت . دار یوابستگ دی د یرو نم وشیدار ادی شدن و چون ز

که  یاون مدت ی نداشت  تو ی شد و حرف ینم یپاپ ادیاون با مادرش راحت تره ز  دید یم
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 ی کرد و همش بهونه  یم یب یغر یلیآورد اما اون خ  دخترش رو ی من اونجا بودم چند بار 
 گرفت .   یمادرش رو م

دوا و دکتر   یلی ساده نبود خ ی ضیمر  هی  یاحمد عل یضیشد.  مر  ضی مر یاحمد عل نکهیا تا
 مارستانیرو از ب یدکتر ها جوابش کردن و احمد عل نکهینداشت نا ا دهیکرد اما فا 
چند   نیآخر عمرمه بذار ا ی روزها گه ی گفت : من د وشیبه دار  یخونه . احمد عل می برگردوند

  یم رم؛یبم بی مملکت غر ی خوام تو یام دلم تنگ شده نم ونهصباح مونده رو برگردم خ
  میشهر خودمون دفن کن  ی مطهره . نشد اونو تو ش یخوام تو خاک خودم دفن بشم پ

.   ختیر یفقط اشک م   وشیباشه نه من و دار اون ، که نه مطهره تنها ش یحداقل منو ببر پ
قول بده بعد از من   یول ادی یبا من م  اکویمن نباش د ییادامه داد:  نگران  تنها یاحمد عل

 .   یتنهاش نذار

بود که با    یبه هر حال چند سال دمی فهم یرو م ی غم و شاد  گهیاز مرگ مطهره انگار د بعد
خواست احمد   یانداخت و دلم نم یچنگ م بانمی به گر یبیکردم . غم عج ی م یزندگ  نایا

پدر رو اجابت   ی خواسته  نی هتل رو به دوستش سپرد و آخر  وشینباشه . دار گهید یعل
 .   یاحمد عل ی به همون جنگل ، به خونه   می برگشت رانی کرد و ما دوباره به ا 

ناتوان شده بود و   ینگاه داشته بود . احمد عل زیخانه شان را تر و تم ه یالحق  که همسا  و
 را دوست نداشتم .   ن یمن ا

  ی هم برا یاحمد عل ریغروب تنگ و دلگ کیدر   نکهیمنوال گذشت تا ا  نیماه به هم  کی
 تنهامون گذاشت .  شهیهم

 .   می طور که خواسته بود اونو کنار مطهره دفن کرد همون

.   میاون هتل مشغول شد  ی و به کارمون تو  میبرگشت هیبه ترک  وشیه دارروز بعد همرا  چند
بود اما   یهم آدم خوب وشیتمام وجودم رو گرفت  . دار ییکه رفت احساس تنها یاحمد عل

داد .  یآزارم م   نیمحبت نداشت  هوام رو داشت اما محبت نداشت  و ا   یمثل احمد عل
موجود   طی به شرا می داشت وشیگذشت هم من و هم دار  یعلاز مرگ احمد  یدو سه ماه

به   یزیشده بود و من باز هم چ  شتریب یلیاز گذشته خ وشی . سواالت دار میکرد یعادت م
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داد که :  شنهادیپ وشیهتل تموم شده بود دار  ی روز که کارمون تو ه ی ومدی  یخاطرم نم
بار    ایلب در م یبا هم رفت و  م. همراهش شد میعوض کن ییو هوا  میبزن  یو دور  رونی ب می بر

نبود انگار قبال  بیحجم از آب برام غر  نیاومدم  ا  یم  ایکنار در وشیاولم نبود که همراه دار
 و کجا  یدونستم کِ  یبودمش اما نم  ده ید

  رهیخ میسنگ ها نشست  ی اشاره کرد  و رو وشیبود . دار ادیبزرگ، ز ی ساحل سنگ ها  لِب 
داد .    یگوشم را نوازش م  ییای و   مرغان  در  ا یامواج در ی و صدا ای شده بودم به آب در 

؟    هیما چ ی حکمت اسم ها  یدون یمقدمه گفت : م یسکوت رو شکست و ب وشیدار
  یرانیا ی هر جفتشون اسم پادشاه ها  اکوستیو د وشی نگاهش کردم  گفت منظورم دار

؟   و   یرفت  یاون وقت ها که به مدرسه م یاطر نداربه خ خی از تار یز یتو چ یبوده.  راست
 کردم. یسواد نگاهش م  یگنگ و ب  یمن مثل کودک 

 یلیدوست خ هی  امرزدشیشروع کرد : پدرم که خدا ب   نطوریا دیمن رو رو که د یسردرگم
خواد  یگفت دلم م  یم شهیهم  یو بچگ یگفت : تو عالم جوون یداشت . پدرم م یمی قد

  یو م دمیخند  یگفت منم م  ی. پدرم م اکویازدواج کنم پسر دار بشم و اسمش رو بذارم د
   ای: د   ی نجوریگفت : ا  ی؟  اونم م  یصداش  کن  ی اخو یم یگفتم بعد اونوقت چه جور

 ایکنن اما هر بار که بچشون به دن یپدر و مادرم ازدواج م نکهی.  تا ا ی راحت نی کو   به هم
و آخر سر هم بچه مرده    دهیکش یشده نه ماه عذاب م یمرده بوده . مادرم حامله م ادی یم

ده . مادرم اصرار داشت   یمنو بهشون م خداسال   ۱۵  ۱۰بعد از  نکهیتا ا  ومدی یم ایبه دن
اسمش رو بذارم خدا  دی بچه رو خدا  بهمون داده با نیگفت ا  یاسمم رو بذاره خداداد  م

بچه ها رو خدا داده ؛ من و تو رو هم خدا داده به پدرا    ی ب همه گه  خ  یداد پدرم هم م
آدما خدا داد بود و   ی  ه اسم هم دی االن با یحساب کن ی بخوا  ینجوریو مادرامون پس اگه ا

دوست    نی بعد از چند وقت،  هم وش یشه دار یشه و اسم من م  یمادرم قانع م ینجوریا
دوستش باالخره پدر   نکهیشه از ا  یشحال مخو نهیب  یو منو که م ادی یم   نشیدی پدرم به د

. پدرم   یگذاشت  یم اکویکاش اسمش رو د ی گه ا  یکنه و م یم یگلگ   هیبعد  یشده ول
رو   اکویکردم ؟ دوستش هم دوباره د یگه اونوقت چطور صداش م یخنده و م  یمدوباره 

  ریپ یدار گهید  یکرد : به دوستم گفتم : مرد حساب یم فیکنه . پدرم تعر  یم  یبراش هج
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قد بودم     میقد و ن ی تا بچه  ۵مونده بودن االن پدر  می قبل ی تا بچه  ۵من اگه   یش یم
  یخواد ؟ دوست پدرم ناراحت م ینم  نو یمگه دلت هم  اکویازدواج کن اسم پسرتو بذار د

زنه به   یازدواج کنه بعدم م تونه یکنه که مشکل داره و نم یم فیپدرم تعر  ی شه و  برا
  ی برا هییقسمت من تنها یکنه ! ول یم یمن چه فرق ی خنده که اصال پسر تو هم مثل بچه 

  هی ی که دوست پدرم تو نیجسم ناتوان خودم کنم . خالصه  ا ریدختر رو   اس  هی یچ
 یبه پدر و مادرم م ی ا گهیسال که خدا پسر د ۹ده.  بعد از  یتصادف جونش رو از دست م

 .  اکویذاره د یده  ؛ پدرم به حرمت دوستش اسم برادرم رو م

ده   ی، برام سوال شده بود که چرا من رو مورد خطاب قرار نم یدون یبه غزل گفتم : م  رو
رو   نی ! خواستم ا ی مداو ایتو به دن یگه وقت یاومد  چرا نم ایبرادرم به دن ی گه وقت یچرا م
!   اکویو د  وش یدار  میشد   ی نجوریادامه داد : ا ی نجوریبپرسم که حرفش رو ا وشیاز دار

گذشت و من کنکور قبول شدم و اومدم   هیقض نی داد : چند سال از ا   امهو اد دیکش یآه
  هی رو  گذاشتن منزل مادربزرگ که از قضا اکویروز پدر و مادرم د هیتهران . سال اول بودم و 

هم بودن .  و خودشون اومدن تهران   یکه همباز اکویهم سن و سال د  بایتقر  م یداشت ییدا
اومده . اونا عزم رفتن   یهولناک ی شهرمون زلزله   ی تو می دی اون روز شن ی من . فردا دنید

  کسانیاونجا با خاک    م؛ی دی رس یو همراهشون شدم  وقت اوردمیکردن من هم طاقت ن
نفر هم زنده نموند . عمه ،   ه یمرده بودن . همه ، فکرش رو بکن که  ل یشده بود تمام فام

  می رو از دست داده بود لیفام ی شب همه    هیبگم  تو  یچ گهی بچه هاشون . د ییخاله ، دا
بود که معلوم    اکوی بدتر د نایا ی نمونده بود . اما از همه  یباق گهید ی. مادربزرگ و پدر بزرگ 

نه   می دیوقت خودش رو د چی ه گهیسرش اومده . بعد از اون زلزله نه د  یبالئنشد چه 
مادرم از  یوضع روح اام  میخورد  ی بد ی ما ضربه  ی شد . همه    دای.........  نه  جنازه اش  پ

اونقدر خودش رو کتک   یشناخت . گاه یمن و پدرم رو هم نم یحت  یهمه بدتر بود گاه
 یرفت و تا مدت ها نم یاز خونه م  یرفت . گاه یم نی از ب می دیرس یزد که اگر نم یم

گرفت اون سال   یزد که گلوش م یرو صدا  م اکویاونقدر د ی. گاه می کن داشی پ می تونست
بود که  یمادرم اونقدر بحران تی گرفتم . وضع یترم مرخص هیبرم دانشگاه و  ممن نتونست 

  یم اکویدنبال د شتریچقدر هم که ب . هر میکن یعزادار  دی رفت با ادمونی من و پدر اصال 
 نتونست بره مدرسه    گهی. پدرم معلم بود اما د مید یرس یم جهیکمتر به نت می گشت
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کرد   دایاون جنگل رو پ  یدونم چه جور یپزشک ، مادر رو از شهر دور کرد . نم هیتوص به
بهتر شد اما   یامکانات نداشت اما تا دلت بخواد آرامش داشت . وضع مادرم خوب نه، ول

شد و با داد   یهم کالفه م یتونست تحمل کنه گاه  یچشم انتظار بود و پدرم نم شهیهم
  یشد و از هوش م یمرده  که حال مادرم بدتر م  اکوی گفت : بابا ، د  یم هیو گر  دادیو ب

گفت: اگه مرده پس جنازش   ی شد م یبهتر م یو بعد که حالش کمکرد  یرفت و تشنج م
 کجاست ؟ 

 زد .  یحرف نم گهیزد ؛ اصال د یحرف نم  اکو یکم کم از د گهید

مرده بود   اکویزد ؟ اگه د یحرف م  یداشت از چ وشیشده بودم دار جیغزل، گ یدونیم
دستش رو   وشی ام ؟ دار ی: پس من ک  دمی پرس  وشی از دار دی بودم ؟  با ترد یپس من ک 
مورد  نیتا در هم دمی چ یکبر یهمه صغر  نی نشونه ام و فشار داد و گفت : ا ی گذاشت رو

سرم رو تکون دادم و  یخوب فکر کن یمیاز هر تصم لقب  ی قول بد دیبهت کمک کنم اما با 
تموم شد   می. مرخص می اون جنگل شروع کرد ی رو تو مونیدوباره شروع کرد : زندگ  وشیدار

هم معاف شدم و   ی و من به اصرار پدر به دانشگاه برگشتم و درسم که تموم شد از سرباز
 ی. پدر دوستم وضع مال می کافه زد هیکنم با دوستم  یخودم نتونستم کار ی رشته  ی تو

.  نجا یا می کار  اومد  ی دوستم برا شنهادیداشت . به پ ی کار و بار هیترک   ی داشت و تو یخوب
خوب شد و پدر و مادرم رو   میوضع مال   می کرد ریهتل رو دا ن یبارمون گرفت و اکم کم کار و 

شد که اونا  ینجوریکرد  دوباره آشفته شد و ا یم  یتاب یب دای . اما مادرم شد نجایآوردم ا
ندارم .    یبرگشتن و من موندگار شدم . ازدواج کردم و خب ازدواجم نا موفق شد حاال کار

درس   کیکوچ  ی درست کرده بود و به بچه ها  یخودش سر گرم ی اون جنگل برا ی پدرم تو
ذاشت   ی بزرگتر کالس فوق العاده م ی بچه ها ی رفت مدرسه و برا یهم م یداد و گاه یم

افتاد   یخواست بره مدرسه صبح زود راه م ی. پدرم هر وقت م  ودنب  یهمه هم راض
که راه  نجوریرفت تا از کنار رودخونه رد بشه . اون روز صبح هم یم راههیهم از ب شهیهم
گفت:   یکرد و م یم ف ی. پدرم تعر نی و مال نیخون  نهیب ی آدم م هیرفته  یرو  م یشگیهم

که مرده خدا کنه  نی و گفتم ا  دی ذهنم رس هب زیچ  هیفقط  دمشید یخدا منو ببخشه، وقت 
  ی جنازه    نمیگم ا یباال سرش و م ارمی یکس و کار نداشته باشه اونوقت مطهره رو م
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گفت   یشده . پدرم م دایحاال جنازش پ  ینشد ول  دای همه سال خودش پ نیبعد از ا  اکوید
 عیسر  است ه زنه گفتم زند یم دمی نبضش رو گرفتم د ستین یهالاز ا  دمیرفتم جلو د 

دونم چرا گفتم پسرمه!   ی. نم  مارستانیو بردمش ب  نیعقب ماش یگذاشتمش صندل
دکترا    ادی ی به هوش م یکه ک  ستی کما و معلوم ن ی بودو دکترا گفتن رفته تو هوشیب

بتونه    ستیمعلوم ن ادیکه به سر خورده اگر هم به هوش ب ی احتمال داده بودن با ضربه ا
و   رهیگ ی م می لحظه تصم هی  ی شه که پدرم تو یم  نی. ا  ارهیب اطررو از گذشته به خ یزیچ

شده .   ی خودش مرد  ی برگشته و برا اکویگه د یکنه . پدرم به مادرم م  یم یاون رو عمل
بود هر روز حالش  یته اما هر چندونس  ایدونم مادرم دونسته حرفش رو قبول کرد  ینم

کرد ؛ هر چقدر اصرار کردم که بابا ،   فی تعر مرو برا زایچ نی پدرم ا یشد . وقت یبهتر و بهتر م
گفت  اگه کس و کار  یکرد و م یقبول نم امرزیآدم خانواده داره ، نگرانشن  خدا ب نیا

و سراغ  خانواده   ادی گرفتن . گفتم : اگه به هوش ب یسال سراغش رو م  هی  نیا ی داشت تو
 ی؟  پدر م شهیم یچ یدون یم ی که به مادر داد ی دی ام نیاون وقت با ا  رهی اش رو بگ
کنه   یکنه و قبول م یما رو درک م تی باشه حتما موقع یآدم جلب ادی ینم  افشی گفت: به ق

داد .  از  یم لمیتحو  گهید  زیچ  هیگفتم  یم یز یباشه . خالصه هر چ اکوید ی مدت ی برا
دستش رو   وشیسرگذشت من بود ؟!  دار ی کرد  فی که تعر یینای: االن ا دمی پرس وشیدار

:   دمی داد و گفت : آره .  رو به رو رو نگاه کردم و پرس هیسنگ ها تک ی از خودش رو رعقب ت
شدم   رهیو گفت : نه . به دوردست خ  دیکش ی؟ آه ستم ین اکویمن د ی بگ ی خوا یم یعنی

  یبخش یگفت : پدرم رو م وشی دار  دندیبه هم چسب  ایکردم آسمان و در یکه فکر م ییجا
  ی ........ برا ی : برا وشی؟  دار  یچ ی کردم گفتم : برا یم نگاهکه رو به رو رو  نطوری؟  هم

..  گفتم : گفتن و  ......... ی که بهت گفت  برا  یدروغ  ی موند برا یکه ازت مخف یقتیحق
عوض شد؟  گذشته   یچ دمیبه حال من داشت ؟ مثال االن که فهم ی نگفتن اون چه فرق

رو   دیچند سال تونستم نور ام هی نکهیا ازمونه . تازه  یم کی غار تار هی من مثل   ی هنوز برا
نشست و   وشیلب دار ی رو  ی زنده کنم خوشحالم . لبخند  دهیزن زجر کش ری پ هیدل  ی تو

  یاون حق داشت معلومه که ذات خوب یستین یگفت تو آدم جلب  یگفت : پدرم راست م 
که نه        راصدات کنم ؟ گفتم : چ  اکویروشن نشده همون د قتیحق یاجازه دارم تا وقت  یدار

  ی،  سع یاری کن به خاطر ب یاز امروز سع نی؟   نگاهش کردم        گفت : بب  اکوی گفت : د
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  نی ا     نی ا دمی نشست  کاله رو برداشتم و پرس میشونیپ ی .  دستم رفت و رو یکن فکر کن
  یلیخورد خ هیتا بخ  ۵۰ ی باال ی دونم ول ینم قیگفت راستش دق  وشی؟ دار  هیزخم چ ی جا

  دیگفت شا  یتا خوب بشه از چند جا به شدت زخم  بود  و باز شده بود پدرم م  دیکشطول 
 رحم کرد  یلیبرخورد کرده باشه به هر حال خدا بهت خ یزیچ یرودخونه به سنگ ی تو

 : پس اون شناسنامه ؟  دمی پرس

نگه  یصندوق فلز   هی ی به جلو خم شد و گفت : پدرم مدارک و اسناد رو تو یکم وشیدار
  دنیآوار کش ری که خونه خراب شد اون صندوق رو از ز ی اون زلزله وقت ی ؛ توداشت   یم
رو نگه   اکوی د ی بود  اونا شناسنامه   داخلش سالم  ات یمحتو یاز فرم در اومده بود ول رونیب

شه .  یشناسنامه الزمش م ن یگرده و ا یروز برم هی  اکویداشتن مادرم اعتقاد داشت د
به خاطر اصرار پدرم  بعد از   یمن رو ببخش  دی و گفت : باانداخت  نییسرش رو پا  وشیدار

نکردم و از   ی البته کار درست   اکوید ی شناسنامه  ی چند مدت ، من عکست رو چسبوندم رو
و جعل باالخره   یو دوست و پارت یبدبخت یکلخب با  یجرم باشه ول دی شا  نی ا  ینظر قانون

  زیچ هی فقط  ن یخوره .  بب یبه دردت م یاریب  ادیرو به  زیتو همه چ یشد  البته تا وقت
اگه   نکهیجا کنارم بمون و ا نیهم  ی اوردین ادی، قول بده تا گذشته و خانوادت رو  به  گهید
که  بوده  ی بهتر از گذشته ا یلی االنت خ یزندگ  ی دی و د  ی گذشته رو به خاطر آورد یروز هی

اون رودخونه  ی : من چرا تو دمیجا با من بمون  البته اگه دلت بخواد . پرس نیهم یداشت
 یفکر کردم جواب داد  : راستش نم  یکم وشی کردم؟  دار یم کاریبودم ؟ اصال اونجا چ 

.    ی ودآب ب  ی رو تو ی ادیمعجزه بوده و مدت ز هیگفتن زنده موندنت    یدکترا م یدونم ول
اونورتر از جنگل  لومتریک  ن یچند ده ی کرده فهم داتی پ نکهیگفت : چند روز بعد از ا یپدرم م

بد سوختن و   یلیکه اونجا بودن خ ییکسا ی همه   بایرستوران منفجر شده و تقر هی
و   دمیکش یق ی؟    نفس عم  ارهی ی نم ادتیرود به  یز یچ  نیجونشون رو از دست دادن . ا

گفت:   وشیجفت چشمه  . دار هیهمون   ادی یم  ادمی که یزی، تنها چ  یچیگفتم : نه ، ه
 .   یاریرو به خاطر ب زی همه چ یتون ی ، من مطمئنم تو م  اکویخوب فکر کن د

دکتر روانپزشک و مغز و   شیشد مرتب هم من رو پ شتر ی ب وشیاز اون روز سواالت دار بعد
 برد   یاعصاب م
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اومده بودم    نکهیبود ا نیماش ی تو  دی مج نکهیاومد ا  ادمیاز چند ماه باالخره اون روز رو   بعد
رو   نایاگه زودتر ا دی گفت : شا ی م  وشیآوردم دار ادیرو  به   زی لب رودخونه و کم کم همه چ

! اما من به خواست خدا اعتقاد   ی اوردی یم ادیرو به  زیقبل تر همه چ  یلیخ یدونست یم
 آرامش مطهره خانوم . ی شدم برا ی ا لهیوس  دی شا  نکهیاداشتم و 

 کردم.   ی خودم رو آروم م ی نجوریدونم ، ا  ینم

سراغ آقا جون و   ایسراغت   امیب  میآوردم خواستم مستق  ادیرو به  ز یکامل همه چ یوقت
سال ها تو ازدواج    نیا ی داد که تو یاجازه نداد . اون احتمال م وشیخانوم جون اما دار

  ی کنن تو مرد ینکن . حتما اونا فکر م یگفتم : امکان نداره .  گفت : سرسخت  یکرده باش
که غزل تا حاال ازدواج کرده باشه ؟   ی د ی. بعدم چرا احتمال نم رفتنکه اصال سراغت رو نگ

  یدفعه از آسمون بپر هیکه حدس من درست باشه و تو   می درصد احتمال بد هیاگه فقط  
باره   هیاگه  رن ی ؟ پدر و مادرت هم پ  ی خوا ینم نویتو که اشه ؛  ینابود م شیوسط،  زندگ 

و پروانه هم    نیحق با اونه . سراغ پرو  دمیکنن . خالصه که د یسراغشون سکته م یبر
روز  هیهم موافقت کرد . باالخره   وشیفائزه بود دار نهیگز  نی تونستم برم . بهتر ینم
زدم  سر مزار آقا احمد   یمقدمات سفرم رو آماده کرد و من برگشتم . به جنگل سر وشیدار
فائزه تماس گرفتم   ی  ونهنثارشون کردم  و بعد با خ ی و مطهره خانوم رفتم و فاتحه ا یعل

که خونه اش رو عوض نکرده باشه و شماره همون شماره باشه. فکر کنم از  دی ام نیبه ا
کرد  ینگاهم م رهیکه خ نطوریکرده !  غزل هم فی ئزه برات تعرفا گهیبه بعدش رو د نجایا

  زدواجکه ا دمیبا فائزه حرف زدم و فهم یکرده . ادامه دادم : وقت فی جواب داد : آره تعر 
شد که برگشتم   ینجوریسرم آوار شد گفتم همون بهتر که مرده باشم و ا ی رو ایدن ی کرد

 . وشیدار شیپ

به  یکنم  بعد نگاه  ف یرو برات تعر زای چ یسر  هیخواد  منم   یدلم م یلیگفت : خ غزل 
بره .  یوقته و مطمئنم فردا سر کالس خوابم م رید  یلیو گفت: خ دی ساعت انداخت و خند

.  وبه سمت اتاقش رفت .   می بخواب میبر  ی مبل بلند شد و گفت : تو هم خسته ا ی از رو
اون اتاق اگه  ی تو امیتونم ب ی، نم ی؟    گفتم : نه زندگ  ی ایبرگشت و نگاهم کرد : نم
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نگفت و   ی زیخوابم . چ یکاناپه م ی جا رو نیپتو و بالش بده من  هم هی  ستی زحمتت ن
 کند .  یدانستم که درکم م ینکرد و من م یاصرار

 غزل :   

کردم چند   ی ام احساس م ده یچند سال را خواب بوده ام و کابوس د نی کردم تمام ا  یم فکر 
  نی بار کنارمان بود با امروز به هم وصل شده اند و ا ن یآخر ی پژمان برا که یروز شیسال پ

شده   داریترسناک ب یکردم از خواب ینداشته است . احساس م یچند سال اصال وجود خارج
 کنم.    یرا در کنار پژمان تجربه م آرامشام و دوباره عشق و 

دانستم دلش   یکردم و م یدرکش م  دیکاناپه خواب ی پژمان پتو و بالش بردم و او رو ی برا
او   نکهیکاش قبل از ا ی بوده بخوابد . ا یگریمالکش مرد د یکه روز یتخت ی خواهد رو ینم

 کرده بودم .  یفکر  دیا یخانه ب نیبه ا

ب بود آرام و  داشتم پژمان هنوز خوا  شیدر پ یشدم . روز شلوغ  داری زود از خواب ب صبح
 و از خانه خارج شدم   دمی صدا لباس پوش یب

  شیبه خانه برگشتم  پژمان و مهراد در اتاق مهراد بودند و پژمان  برا   ۴ساعت  حدود
و نگاهشان کردم . پژمان متوجه شد و به سمتم برگشت :   ستادمی ا   دیکش یم ینقاش

و در آغوشم    دیسر و صدا !  و مهراد به سمتم دو   یچه ب ؟ی برگشت ی !  کِ  ری به خ دنیرس
گرمش   ی خوا ی، اگه م خچالی. ناهار تو رو هم گذاشتم  م ی.  پژمان : ما ناهار خورددیکش

      دی خوردم   پژمان خند یزیچ  هیدانشگاه   ی گرسنه بودم تو  یلیکنم ؟    من: نه ممنون خ
 ؟   ی خند  یم  یچ ی من : برا

گن   ی! ؟ راسته که م ومدی یچقدر از درس بدت م ادته یافتادم   نمویزندگ  لی اوا ادی:   پژمان
را    میمانتو   ی خنده . دکمه ها ری و دوباره زد ز ادی یسرش م   ادی یکه بدش م یآدم از هر چ

تنها را ه نجاتم   ی و گفتم : اون وقتا که نبود دمیکش یآه  ستادمی کولر ا ی باز کردم و جلو
شغل رو   ن یداد . بعدم ، من ا  ینجاتم م الیاز فکر و خ نکهیشد اول ا خوندن درس  نیهم
ام  یراض نی من به هم یراه هست ول یلی دوست دارم . البته تا استاد تمام شدن خ یلیخ
؟       نمیده برم بب یخوام فقط از کنار شماها بودن لذت ببرم . مهراد : بابا ، االن کارتون م یم
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کنم .    مهراد  یرو برات روشن م ون یز یرم تلو  یم ؟ االن   ی پژمان : آره بابا جان ، خسته شد
را روشن کرد  .   سماور در   ونیز یدارم و بعد بلند شد و تلو  ونی زی: نه باباجون ، خودم تلو 

  ی آب به دست و روت بزن تا برات چا  هیدم کرد و گفت :  ی بود  پژمان چا دنی حال جوش
آمد و رو به    ی پژمان با دو فنجان چاست .  فهیو گفتم شما چرا ؟ گفت : وظ دمی خند  ارمیب

خنک شود . به سرش اشاره   شی را خوردم و پژمان منتظر شد تا چا میچا م یهم نشست ی رو
خواد کنار   ی: برش داشتم دلم م دیاش کش یشانیبه پ یکردم : کالهت ؟    پژمان دست

دادم و اونم کنار  حیتوض  شبرا  یجا خورد  ول د ی شماها راحت باشم . مهراد اولش که د
بهت بگم    گفتم : راحت  ی زیچ  هیخواستم  یغزل م  نی مقدمه گفت : بب یاومد.  بعد ب

  ی کنم دارم تو خونه  یفکر م یوقت  یعنی  ستمیراحت ن نجای، من ا نیباش     ادامه داد : بب
دونم      یدونم پژمان ، م ی: م  دمیکنم  ................ حرفش را بر  یم ی قت زندگ شوهر ساب

ندارم .       پژمان :   یاجیبرام گذاشت اما من بهش احت هیمهر ی رو جا  نجایراستش تورج ا
من   ینگهش دار ول ی خوا یخونه حق توست اگه م نی .  البته ا یندار یاجی معلومه که احت

دفتر   هی  وشی،دار  رانی ا ومدمدمی  یداشتم م یکردن راستش وقت یزندگ  نجایبرام سخته ا 
 یسال ها حقوقت رو پس انداز کردم م نیا ی همه   ی برام آورد و گفت:  تو یکچه بان

 .  ادی یروز به کارت م هیدونستم 

تونست   ینکرد م  یکنه ول غیپول ها رو از من در نی تونست ا یراحت م یلیاون خ راستش
.   ی کرد ی و زندگ  ی سال ها از  ِقَبِل من خورد نیدارم چون تمام ا یرو بر م یمقدار هیبگه 

 کار رو نکرد .  نیا یول

.      یدست و پا کن یمعمول نیماش  هیخونه و  هی یتون یپول راحت م نی گفت : با ا وشیدار
  هیتا  رمی گ یدنبال خونه چند روز هم به خودم سخت م می امروز بر ن یخوام هم یازت م

اما در عوض دلم آروم   میر یخونه بگ ییجا  نیهمچ ه یپول نشه  نیبا ا  دی شا  میکن دایخونه پ
خانوادت   دنی به د ی خوا یم یک  یراست  ی؟     گفتم : هر جور تو راحت  هیشه  نظرت چ یم
به فائزه بگم تا اونا رو  آماده   دی اول با  میر  یبا هم م م یر  یو گفت : م دی کش یآه       ؟ یبر

 کنه .  
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  یآه  ؟ی کرد کاری مدت چ ن ی ا ی تو تو یکن فیتعر  ی خوا یو گفت : نم دی را نوش شیچا
 و گفتم :   دمیکش

 ام که مپرس    دهیکش یهجر  درد

  نیام که مب  دهی چش یهجر زهر

و   دمیازدواجم  با تورج رس ی  هیگفتم  تا به قض   شی را برا زیشروع کردم  از اول همه چ و
با   یداره و نه مادر یزن تنها که نه پدر هی ی برا یگفتم : واقعا مجبور شدم؛ قبول کن زندگ 

خواهر ا و برادرا حواسشون بود اما او   میسخته البته از حق نگذر یلیخ  کی کوچ ی بچه  هی
کنم    ساکت شدم     پژمان   یرو داشتن . پژمان آرام گفت : درک م  خودشون ینام زندگ 

  نییرا پا می کشاندم و صدا کش یخودم را نزد ی؟  کم   ی شد چرا ساکت شد ی: چ دی پرس
صورت تو رو     دی روز بخوان از عشق مجسمه بسازن با هیپژمان ،  اگه   یدون یآوردم : م

چشمانش شدم  : تو سنبل  ی  رهیخ !  یگ یم  یخنده : چ ریکنن . پژمان زد ز ری تصو
 یپژمان : چ     ی و  تو مظهر از خود گذشتن بود  از خود گذشتن  یعنی. عشق  یعشق

  یول  ستی ن یمن عاشقانه دوستت دارم حرف نکهی؟   البته در ا یغزل خوب یگ یم یدار
مشکل بچه   یبگ ی اخو یهنوزم م ؟یانکار کن ی خوا ینداره   پژمان ، بازم م ی..........    ول

......... اصال ..... خب .دار نشدن از طرف تو بوده !؟   پژمان هاج و واج نگاهم کرد : خب ..
  یرو م زی چشمانش کردم: پژمان ، من همه چ خی ؟     چشمانم را م  یگ یکه م هیچ نایا

  با یچقدر برام سخته که از دوران زندگ  یدون یاز کجا ؟   خودت م   یبپرس دی دونم . شا
ها رو تحمل   یسخت ی کاش همه  ی .  ا کشم   یتورج برات بگم ؛ واقعا از روت خجالت م 

 گذاشتم .  یعشقت پا نم ی کردم اما رو یم

کنه  یزندگ   دی؟ آدم زنده با  هیچه حرف  نیغزل ؟ پا گذاشتن کدومه؟ ا ی شد  وونهی : د پژمان
من مرده    نیهفتم و چهلم و سال گرفت نیبرام مراسم گرفت من نمردم  یدونست یتو که نم

نسبت به تو ندارم .حاالم راحت باش و حرفت رو بزن !    یریدلگ چی بودم؛ نبودم. من ه
که من   دیشد که تورج طالقم داد ؟  اون فهم یچ  یکن ی: فکر م نیی سرم رو انداختم پا

شد پژمان  ، واگرنه هنوز هم از   ریشم . در واقع بچه دار نشدن من سبب خ یبچه دار نم
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شم  رهام کرد  و   یمن بچه دار نم  دیفهم  یشدم . در واقع اون وقت ی وجودت  مطلع نم
اونجا بود که  دیکارش رو پرس لیدل وجواد رفت دنبال تورج  ی.  وقت ش یرفت دنبال زندگ 

زدم و   ی پوزخند رو در مورد  مالقاتش با فائزه ، در مورد زنده بودن تو  گفت   زی اون همه چ
تو   یعنیدلم  ی گفتم : جالبه، به جواد گفته بود چون دوستم داشت ولم کرد تا به خواسته 

کرد . همسرش االن   واجاز من ازد ییبه محض جدا  یبرسم ؛ البته که من ازش ممنونم ول
  یحداقل م یری رو خودت گردن بگ ب یع نیشد که ا یبارداره .  پژمان ، تو چطور دلت راض

جا به جا شد و   یپژمان کم ی و بعد اگه دلت خواست کنارم بمون یراستش رو بگ ی تونست
 یتحمل کن  یرفته ! اصال طاقت نداشت ادتیکنم حال و روز اون وقت ها رو  یگفت : فکر م

دوست   یلی. تو بچه خ یش  یباشه جدا م نطوریاگه ا یگفت یاز توست همش م کلمش
نه  یگفتم حداقل فقط رنج نداشتن بچه رو تحمل کن   یداشته باش یتونست یاما نم یداشت

 عذاب حرف مردم رو 

مورد  مردم برات   یب یکردم تحمل دلسوز ی؟    پژمان : درکت م  ی: پس خودت چ من
  یم  تیبرام کفا ی که تو کنارم بود نینداشت هم ت یبرام اهم زا یچ نیمن ا یسخت بود ول

غزل   نمیبود . بب یبرام کاف دی خند یتو به روم م ی هاکه چشم  نیکرد و خوشحال بودم هم
  گهینگام نکن پژمان ، من د ی؟   من: آره  ،  اونجور   دونن یمهراد رو م ی  هیخانوادت قض
! چه  ی مسخره ا زینداره حرف مردم !  چه چ یتیبرام اهم زایچ ن ی ا گهی بزرگ شدم د

اش چه   هیبق  گهی که من مادر مهرادم و تو پدرش د نهیگه ؟  مهم ا  یم یچ  یداره ک  یتیاهم
اعتقاد دارم مهراد رو خدا سر راهمون گذاشت اما   شهیپژمان ، هم یدون  یداره !  م یتیاهم

و از پرورشگاه   می رفت ینداشت که م ی تیبودم برام اهم دهی اگه اون موقع به درک حاال رس
داد مهم نبود  اگه تا آخر   یبچه نم برام مهم نبود اگه پرورشگاه بهمون   م یاوردی یبچه م

 قشنگه   زیپژمان ،  کنار تو همه چ یدون ی. م م یکرد یم یعمر بدون بچه زندگ 

و گفت : چقدر خوب شد که خدا عمر دوباره به من داد تا بتونم کنار تو   دی خند  پژمان
 بهشت رو تجربه کنم .

                              ***** 
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. پژمان هم   می خانه را بفروش م ی که توانست دیطول نکش شتریوز بچند ر  می عجله داشت چون
 شناسنامه اش بود . ی به دنبال کارها

.    می رفت نیجواد و مه ی شب به همراه پژمان و مهراد به خانه   کیخانه را گرفتم و  پول
  یو گفت : م  دیخند  نی. مه وستی مهراد را به اتاقش برد و  مژگان هم به آن ها پ یمرتض

ان  گفتن   دهیبزرگ بشن . گفتم : فداشون بشم از بس فهم خوانیبچه ها نم  نیا ینیب
 نگاه نکرده بودم . هیزاو ن ی : از ا دی خند نیبدونه   مه دی نبا دباشه که مهرا یحرف دی شا

گذاشتم و به جواد گفتم : داداش من خونه رو فروختم        زیم ی را که داخل پاکت بود رو پول
؟ داداش ............  پژمان به    هیچ یدون ید : چرا ؟     به تته پته افتادم   راستش مجوا

  ی حاال که من هستم تو ستی کمکم ِآمد : راستش آقا جواد ، من ازش خواستم . درست ن
 یخونه رو  به خود بنگاه  ن یچون ا   میمناسب ی خونه  هیاالنم دنبال  میشاون خونه با 

. البته من   می کن دایدلخواهمون رو پ ی تا خونه  می مدت اونجا بمون هیقبول کرده    میفروخت
.  نهیبه دل غزل هم بش دی به هر حال با یول میکن  دایخونه پ هیعجله دارم که زودتر  یلیخ
چند مدت رو   ن یا  ن یمعذب نقدریکنم حاال اگه اونجا ا ی: آره آقا پژمان کامال درکتون م نیمه

   نجایا  دیای ب دیکه دنبال خونه ا

؟     هیچه حرف  نیدوست ندارم مزاحم شما بشم    جواد: مزاحم کدومه ا  زم،ی : نه عز من
    می راحت تر ینجوریمن : نه داداش،  ا

پول فروش خونه ست مبلغ   نی ؟     من : ا هیچ نی ا زی م ی کرد به پاکت رو ی اشاره ا جواد
شهر ، خب   ی باال ی : خب ، بله متراژ آپارتمان باال بود اونم تو محله  ! جواد   هیقابل توجه

  یو گفتم اگه زحمت نییکنم ؟ سرم رو انداختم پا کارشیقابل توجه باشه ! حاال چ  دمیبا
به پژمان   ی ات.......... نگاه هیمهر نی آخه ا ی: ول نی تورج      مه ی برا ن ی ستبفر نویا  ستین

  ی. جواد دست ستین یانداخت و ادامه حرفش را نزد  . رو به جواد گفتم : البته اگه زحمت
و گفت : باشه هر جور   دیکرد کش یم  ییدر آن خودنما دیسف  ی که حاال موها ششیبه ته ر

   یدون یصالح م
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واال   عقد ؟     پژمان : ی محضر برا دیر یم ی: خب آقا پژمان ک  دیرو به پژمان پرس  بعد
  فیچند سال نبودش رو تعر  نی ا  ی داره بعد هم ماجرا ادیدنبال شناسنامه ام دنگ و فنگ ز

 کرد .

                                ***** 

  نی دانستم ا ینبودم اما چون م یراض ادیاگر چه ز  می کرد دایپ ی روز بعد باالخره خانه ا چند
  د یجد ی و خشنود نشان دادم خانه  یپژمان از زندان هم بدتر است خود را راض ی خانه برا
 ک یحسن را داشت که نزد نیجواد بود و ا  ی خانه   ک یچهارم اما نزد ی بود طبقه   یآپارتمان

 بودم .   نیمه

را هم   هیبق  می انتقال داد دی جد ی و به خانه  م یکرد ونی را بار کام هیاز اسباب  و اثاث یمقدار
و مهرو به کمکم   نی. زهره و زمانه و مه دینو خر  شانیبه سمسار فروخت و به جا  پژمان

 ی ها ماند برا زی وخورده ر میبزرگ را  جا به جا کرد  ی ها لهی و جواد وس رج یآمدند  با کمک ا 
شد .  شب که شد همه    دهیدو روزه کار تمام شد و خانه چ ی کی م یبود ادیچون ز ا ما زن ه
هم آمدند پژمان شام را از   شانیو خانواده ها حانه یو ر  حهیما جمع بودند را ی در خانه 

دور  هیخودم  ی خونه  ی خواست تو ی. زهره : دلم م میسفارش داد و دور هم خورد   رونیب
حاال  که غصه نداره   نی : مامان ا حهی.    را  میر یو اومدن آقا پژمان رو جشن بگ رمی بگ یهم

خونتون    می ایب یبگو ک    میجا جمع ن یسوا   اون سوا     حاال که همه ا  نینشده ا یکه طور
آقا پژمان از اومدنش خبر   ی جان !  هنوز خانواده  یی دا ستی؟   جواد گفت : فعال وقتش ن

شمال؟    پژمان :    دیر یم ی؟  ک   هیبرنامت چ مانندارن بعد رو کرد به پژمان : خب آقا پژ
جونمه ؛  من االن   ی تو یترس هی خواد که برم  اما   یهم دلم م  یلیخواد برم  خ یم مواال دل

اونجاست   ونیروز در م هیغزل ، خانوم جون هر روز اگه نره سر خاک   ی ُمردم  به گفته 
 ؟    یباالخره که چ یول ی: حق دار  رج یا         ارهیترسم  طاقت ن ی......... م

  ینیفرهاد : به نظر من دست دست   نکن تو بسپار به خواهرت فائزه بگو اون مقدمه چ  آقا
      ؟ یخوف و رجا بمون ی تو ی خوا یم یو برو تا  کِ  ر یکنه   تو هم دست زن و بچه ات رو بگ

برش دار و برو     پژمان : ممنون شما   یهر وقت خواست  ارتونیمنم در اخت نیجواد: ماش
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که فعال   میکن یدست و پا م نیماش هیپول هست با همون   یدارمق  ی.ول نیلطف دار
 کارمون رو راه بندازه  

                           ***** 

و   یپر از شاداب  اس،یپر از گل ، پر از عطر  یکردم در دلم بهار شده  گلستان یم  احساس
به حال دل  یبستگ دیاست که ع تی واقع  کی  نیعشق، پر از بهار  و ا  ی ، پر از بو ی سرزندگ 

بود   چقدر با   یروزها چقدر بهار نی . و حال دلم ا  عتیطب یعیو تحول طب ریدارد نه تغ
 ی  هیکه هد  یهم اعجاز عشق بود . عشق    عشق  موهبت نیا  دیطراوت و شاداب  شا 

   مفهوم.  ایدن ک یکند . سه حرف دارد و   یم یپروردگار است که وجودش وجودت را بهار

و من غرق در افکار   م یگذاشت  یپشت سر م یگر یپس از د یکیجاده هراز را  ی ها چیپ
  ییلبم خودنما ی رو ی ؟ لبخند یکن یفکر م ی؟ به چ  ی: چرا ساکتدیخودم بودم پژمان پرس

عقب انداختم دراز  یبه صندل ی! بعد نگاه ادی  یکرد و کش آمد : مهراد صداش در نم
  عیانگار گهواره ست سر فتهی  یکه راه م نی: ماش تمبود و خوابش برده بود  گف دهیکش

بره با   یباور کن داره خوابم م نطوریو گفت : منم هم  دی بره  . پژمان خند یخوابش م
که هر دو   نطوری! بزن به گوشه بخواب . هم ی تعجب نگاهش کردم : کار دستمون ند 

پژمان    یدون  ی: م فتمپره !  گ  یخوابم م یرف بزنفرمان بود گفت : نه ، تو  ح   ی دستش رو
کنم اون   ی فکر م  یراهو با تو همسفر بشم گاه نیا  گهی بار د هیکردم  یوقت فکر نم   چی، ه

کنم االن دارم  یفکر م یشدم گاه داری کابوس بوده و حاال از خواب ب  هیچند سال نبودت 
  ورچط ی دی گفتن تو توش خواب  یمرفتم سر اون قبر که  یدونم وقت یاصال نم نمیب یم ایرو

شده بود گفت : منم   رهیکه به رو به رو خ نطوری ادامه بدم . پژمان هم یتونستم به زندگ 
کنم  کاری که خانوم جون و آقا جون رو چ نمیا ری االن درگ  یاحساس تو رو دارم ول نیهم

فائزه   ی به خانه   دنی ؟!  به فکر فرو رفتم  و تا رس  میفائزه بمون ی خونه  دی اصال چند روز با
 م یحرف زد ردمو نیدر ا

  می شد ادهی پ نی کردم و از ماش دار یمهراد را ب می دیفائزه رس ی ظهر بود که به خانه  ی ها طرف
. فائزه  میی ما ی؟  گفتم : باز کن آبج هی: ک  دیچی فائزه پ ی . پژمان زنگ در را فشرد  صدا
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در چهار چوب در   نی بعد پرو ی ا هیدر را باز کرد و ثان  دی ن بفرمائغزل جو دیی گفت : شما 
چشمش که به پژمان افتاد به لکنت افتاد : فا      دی بار یاز صورتش م رتیظاهر شد . ح

؟   و پهن   یبا     با ورم نشد   پ   پژمان  وا  وا  واقعا  خو خو دت    ی فائزه گفت برگشت
   یجان بلند شو قربونت برم پاشو آبج  نی: پرو د یشد . پژمان در آغوشش کش نیزم

داخل  ارشیپژمان جان ب دیو گفت خوش اومد  م ی کرد  ی هم آمد  سالم و احوالپرس فائزه
؟    مارستانی ب مشینبود  ببر  یکه غش ن یپرو  بخوابونش رو تخت . پژمان گفت : غش کرده

شه     پژمان گفت : آخه   یتوئه  خودش خوب م  دن ی د جانیخواد ه  یفائزه گفت : نه نم
  ....... 

و   دی پاش شی آب رو  یتخت خواباند فائزه کم ی پژمان او را رو      گهید  ارشی گفت : ب  فائزه
  یو م ختیر یاشک م نید پروآب قند به خوردش دا  یبه هوش که آمد فائزه کم نی پرو

ماجرا تا آخر شب   نی فائزه باورم نشد قربونت برم و دوباره غش کرد و ا ی گفت حرف ها
پروانه را با خبر کردند و البته   ن ی تا فائزه و پرو می فائزه ماند ی  نهادامه داشت  دو روز در خا

دو سه     دی سختش رس ی نداشتن تا باالخره کا ر به جا  نیاز پرو  یپروانه هم دست کم 
آقا جون   دندیزنده بودن پژمان را فهم هیتا خانوم جون و آقا جون قض دی طول کش یروز

تا   میو آورد مارستان یب می هفته خانوم جون را برد  کی کرد اما  حدود   ی خودش را کنترل م
گفت :   یمو  دی کش ین دست مکرد و باورش شد . به صورت پژما دای باالخره خودش را پ

بود که همه  نیجالب ا ی رفت نکته  یشد و از حال م یاش م رهیخ ی پسرم ؟ کم یخودت
به کارم  یکار وزدن برداشته بود  هیو کنا شیبا هم مهربان شده بودند پروانه دست از ن

آن ها کرد و ...........  یزد  خانوم جون فائزه را دخترم خطاب م ینداشت با فائزه حرف م
شد پژمان   ی اما نم میکنارشان بمان شهیهم  ی و برا م یرا جمع کن لمانیاصرار داشتند بارو بند

 یدست و پا کند و شغل سابقش را شروع  کند من هم که نم ی خواست مغازه ا  یم
 بهیکرد و گفت : حب یانیو دانشگاه را رها کنم . باز هم آقا جون پادر م سی تدر تمتوانس

دن زود به زود بهمون سر بزنن بعد رو به   ینکن بذار راحت باشن قول م تشونیخانوم اذ 
طاقت   گهیمن و پژمان کرد : مگه نه بچه ها؟  پژمان گفت : آره حتما ، اصال خودم د

 رو ندارم  . تونیدور
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 ی گرفته بود  و دنبال کارها لی . پژمان وک  میروز بعد به خانه باز گشت  ۲۰شد که  نطوریا
 شناسنامه اش بود . 

                                     *** 

   دیاز راه رس شی بایز ی و رنگ ها  زییهم پا باز

در هم   ی پرده را کنار زده بودم و باران را که شالق وار خود را از ابرها ی زیی عصر پا  کی در
کردم  مژگان را   یکرد تماشا م یرا نوازش م  نیکرد و سخاوتمندانه صورت زم یجدا م دهیتن
  نکهیپرده را انداختم و قبل از ا  عیکه دوان دوان خودش را به ساختمان ما رساند . سر دمید

بعد در چهار چوب در ظاهر شد در   ی ا قهیباز کردم . دق  شیزنگ را بفشارد در را برا ی دکمه 
 ی : سالم عمه       من : سالم به رو دی چک یکه قطرات آب از مانتو و مقنعه اش م یحال

مژگان:          ه؟یچه وضع نی شده ا ی ا ده ی کن چه موش  آبکش گاشی طرفا؟  ن نیماهت ا 
 ی وا ی ن : اتو ؟    م امیب یذار ی کردم  عمه ! م خی شدم.    سیخدفعه بارون گرفت منم  هی

 یکنم خشک بشه خودتم برو کنار بخار زونیآو  اریبفرما ! مانتو و مقنعه ات رو در ب دیببخش
 !  یگرم ش

مژگان       مژگان :   یآمد و با لبخند سالم کرد : سالم آج  دیمژگان را شن ی که صدا مهراد
  یمژگان : نه آج         ؟ی اوردیرو ن ی؟      مهراد  : مرتض یآج یسالم مهراد جون خوب

  یکرد رو به من گفت : راست یگرم م یبخار ی که دستانش را جلو نطوریتنهام  مژگان هم
. انگار بابام باهاتون کارداره   مانتو و  مقنعه اش را  نجایا ان ی یشب م اباعمه ، مامان و ب

؟  شانه اش را  یدون یداره  نم کاریپهن کردم و گفتم : چ یصندل ی دسته  ی رو یکنار بخار
  ادی ی؟    من : نه  دنبال کاراشه  م ست ی عمه ،آقا پژمان ن یدونم . راست یباال انداخت : نم

ره ؟   یم شی از درس و دانشگاه چه خبر؟ خوب پ  ؟ی من افتاد ادیشد    یچ نمیحاال  بگو بب
  یگرم شده بود از بخار یمژگان که حاال کم  ه؟ی؟ اون از درس و رشته اش راض  یچ یمرتض

درسشم خب ،    هیراض شهی که هم یاز مبل ها نشست : مرتض یکی  ی فاصله گرفت و رو
عمه ؟     من : برم   یر یاز من بهتر بوده      از جا بلند شدم     مژگان : کجا م  شهیهم
مژگان : راستش عمه !         چسبهیهوا م ن یتوا  ارمیب نیداغ با دارچ  ری ش  وانیل هی ینفر
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؟       مژگان : نه نه حاال برو    یبگ یخواست یم  یزیبرگشتم و نگاهش کردم: جانم ؟ چ
   امدهین نجایا  هوقت روز ب ن یا لیدل یگم   احساس کردم مژگان ب  یم ی اومد یوقت

 داغ برگشتم .  نیدارچ ری ش وانیبعد با سه ل ی ا قهیدق

دونم . من رفتم   یرا برداشت و گفت : خودم م رشی ش وانی؟  مهراد ل نمی، بگو بب خب
.  مژگان دختر سر زنده و  دمی خنده  من هم خند ری جون  مژگان زد ز یاتاقم راحت باش آج 

مژگان چطوره   نم یتعجب داشت  گفتم : بب ی شدنش جا نیسنگ نیبود و حاال ا یگوشیباز
ست ؟ مژگان لبخند  یبراش فقط مرتض یوقت مرتض ونا یگه آج  یکه مهراد به تو م

خودش   یعمه خانوم هر کس  گهیلبش نشاند و گفت : خب د ی را گوشه  زشی آم طنتیش
از اول   یصداش کنن  مرتض یباهاش رفتار کنن و چطور یچطور هیکنه بق ی م نیتع

  دمکرد  اما من خو یصداش م یمرتض کترینداشت اگه چند سال از خودش کوچ یاعتراض
کردم خنده ام را جمع  یم یکه سع یمژگان صدام کنه در حال  دیدادم که نبا ادیبه مهراد 

!   من : خب بگو   گهی د نی!  کالفه شد و گفت : هم  دی فرمود یکنم  گفتم : بله استاد   م
؟       من : دختر بزرگ    نی دار ی؟       مژگان : عمه ، شام چ هیاصل مطلب چ  نمیبب

  ییما شی شام پ  دمیشه آخه  ؟ فهم یشکمو م نقدریدکترم ا    یش یم  تردک  ی، دار ی ششد
 ؟    ادی  یشامم نم ی بو یبگ  ی خوا یم یعنی! 

  یم ی، حاال حرف رو عوض نکن بگو چ نی: خب ، چرا   آبگوشته ، نه ؟      من : آفر  مژگان
. دلم برات تنگ شده بود    ستی ن یخاص زیعمه چ یچی ؟       مژگان : ه یبگ یخواست

من : مطمئن ؟       مژگان :         نی ؟       مژگان : آره هم ن یمن : هم        نمتیاومدم بب
گفت.     ی خو است  خودش م ی؛ اما اگر م ستی ن نیدانستم هم یآره ، مطمئن.      م 

و من حواسم به مژگان   میهم آمدند . دور هم نشست ی و جواد و مرتض نیبعد از شام مه
 بود که در الک خودش فرو رفته بود . 

غزل جان  آقا پژمان  ، باالخره موفق شدم طبق   نکهیگفت : واال قرض از مزاحمت ا جواد
تورج   ی رو برا  زیهمه چ نامه هم ی نامه تو هیتورج بفرستم با  ی خواسته  شما پول رو برا

گذاشت و    زیم ی آقا جواد ؟ جواد پاکت پول را  رو ی دادم اما .......... پژمان : اما چ  حیتوض
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نامه نوشته بود اون خونه   ی نامه برام پس فرستاد و تو هیبا   نویگفت : تورج قبولش نکرد  ا
  ششیآت  ن یتون یم  نینداره اگه دوست دار یغزل بود به من ربط ی   هیمال من نبود. مهر

؟    جواد گفت :   یچ یعنی :  دی پژمان پرسو  میبه هم انداخت  ی. من و پژمان نگاه نیبزن
آمد و دوباره مژگان شد و با خنده    رونیاز الک خودش ب مژگان، قبول نکرد !    گهی د نیهم

 بهیفرسته ؛ ع یشده رو پس نم دهی؟ آدم که مال بخش یگ  یگفت : خب عمه ، چرا زور م
 تشر زد : مژگان!    نیگذره آخه ! مه یهمه پول م نی از ا یدوره و زمونه ک  ن یا ی به خدا   تو 

  ی!  بعد هم گفت : من نم گهی گه د  یخب راست م ؟ی دار کارشیو گفت: چ دی خند جواد
  ییجا ی ا هیر یخ هیبه  د ی ببخش  دی نیدل چرک  یلیدونم هر جور صالح خودتون اگه خ

                      ****** 

رنگ  مون یمهراد به زندگ  نکهیغزل مگه نه ا نیروز بعد پژمان با من   من  گفت : بب چند
!  با   هیریبه خ  میپولو ند  نی گم ا یداده  نگاهش کردم و گفتم : خب آره ، ادامه داد : من م

که خودمون با   نهیزد و گفت : نه  نه  منظورم ا  ی چشمان گشاد شده نگاهش کردم  لبخند 
 .  می انجام بد ر یخ رکا هیپول  نیا

!    اگه تو موافق  یندار یالبته اگه تو حرف میچند تا بچه رو قبول کن یگم سر پرست  یم من
ما چون   ی.    گفتم : نه نه  موافقم ول  یدون ی.......    اصال هر جور خودت صالح م ینباش

رو بهمون   ی ا گهید ی به قول تو بچه ها ایبچه  یکنم سر پرست یفکر نم  می االن بچه دار
من با خودم فکر   یدونم ول یو گفت : آره م  دیبه پشت گردنش کش یدست  ژمانبدن      پ

  یم میتازه اگر اونم بخوا  میقبول کن  یرو به سرپرست ک یکوچ ی بچه  دی کردم حتما که نبا
منظور من االن   ی. ول میکن تشونیپرورشگاه ما فقط حما  ی شه از دور همونجا تو  یشه ، م

پرورشگاه در مقابلشان   گهی رسن د یم یست قانون بهکه  ییبچه ها نی بب  هیا  گهید زیچ
 ی بتونه رو دی رو هم نداره با  یکس چیساله که ه  ۱۸ ی بچه  هیتو فکر کن  ستیمسئول ن

تا بتونن خودشون رو با   میکن  تی بچه ها رو حما نجور یا می تون یما م  سته یخودش با  ی پا
شه       من :   یشلوغ م  مونشن هم ما  دور  یق بدن تازه هم اونا خانواده دار مجامعه وف

 بسپار به من   شوی ؟       پژمان: چجور  یچجور یول
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کرد . بعد از   یرا تجربه م شیروز ها  نیتر  یو رنگ ن یباتریز  زییبود  و پا   دهیهم از راه رس آذر
را برداشتم و عزم خانه کردم .  لمیو وسا  فیظهر سه شنبه بود و کالس تمام شده بود ک 

شه چند   یکرد :  استاد ، م م یصدا   تراستیم ی دانستم خواهر زاده  یکه حاال م لوفرین
کنم بفرما !   یو با لبخند گفتم خواهش م ستادمی؟ وسط راهرو ا   رمیبگ رولحظه وقت تون 

را دست به دست کردم : شکر اونم   فمیِمن کرد و گفت : مهراد جان خوبه ؟ ک ِمن  یکم
که  شی مقنعه مرتب کرد و ادامه داد : چند وقت پ ری را ز شیموها  لوفریخوبه     ن

بچه   نی کرد که ا یاولش قبول نم ادمشهرستان رفته بودم عکسش رو به خالم نشون د
و اسم شما رو    دیسن و سالش رو پرس یتوق یاما باالخره کوتاه اومد ول  هشهیچقدر شب

چشماش جمع شد . استاد ، شما و   ی دونم چرا اشک تو یکنه نم یم  کاریاالن چ نکهیوا
و   ددرسته ؟  نگاهش کردم  دوباره دست به مقنعه اش بر د یشناس ی همو  م ترایخاله م

اشک   دی، اون اسم شما رو که شن دی از حال رفت دی دی گفت: آخه شما عکس خالم رو که د
شانه اش گذاشتم و گفتم :   ی ذارم .......... دستم را رو یرو کنار هم م نایا  یوقت ختیر

  شیگفت فضول  ی، ول  دمی؟ گفت : پرس  ی دی؟!  اصال چرا از خالت نپرس ی خانوم مارپل شد
  یواقعا همو م بگم ؟    ادامه داد : حاال استاد شما یدم و گفتم : چیخند   ومدهیبه تو ن
رسه ؟ با لبخند گفت : خب استادم   یم یبه تو چ  می که بشناس می ری؟      گفتم : گ  دیشناس

دادم : خب من که حاالشم با تو دوستم   گرمیرا به دست د فمیشه دوست خالم    ک  یم
 ربط گفت:   یب  یلیدختر !    خ

   زان یاست که وقت برگ ر  شرط 

   زانی شود ز برگ ر خونابه

   ردیتان  شکست گب  بازار

   ردی غم به دست گ ی نامه  گل

خم کرد  و    یداشت ؟ سرش را کم یچه ربط  نیچشمان گشاد شده نگاهش کردم : االن ا با
شعر حفظ    تی زبان باشه و دوتا ب یزشته که آدم فارس نیگفت : خب شما خودتون گفت
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  ی دانشجو  نی! تازه گفت گهید ن یبدتر  خودتون گفت گهینباشه اگرم دانشجو باشه که د
شعر   تی ب هیگه پشت بندش   یجمله م هی یکه وقت هاونقدر شعر حفظ باش دی با اتیادب

 یچه ربط  ی که خوند نیا یکردم : خب آره من گفتم ، ول یبخونه       باتعجب نگاهش م
،    نیکرد یم شیکه سر کالس معن شیچند روز پ یچی: ه دی به بحث ما داشت ؟   خند

  شیدختر  و راهم را پ و.  گفتم : برو  بر زهییگفتم حفظش کنم .تازه االنم که پاخوبه   دمید
  شی که پشتم به او بود دستم را برا نطوری!  هم  نی گرفتم    گفت : استاد جواب منو نداد
 قدم بشم ؟    شیپ دی خواد من چرا با یخودش نم  ترایتکان دادم  با خودم گفتم : حاال که م

داده ؟   ه یتک نشیبه ماش ابانیخ ی که آن سو دمی را د نیدر دانشگاه که خارج شدم آرم از
 چه کار داشت ؟  نجایا  نیآرم  ایخدا

تنها به خانه  ی ! او حت دی ایدر دانشگاه ب ی جلو نی افتاده ؟ سابقه نداشت آرم یاتفاق یعنی
 !   نیهم االن از آرم نیا  لوفریکند آن از ن  ریخدا امروز را به خ ختیآمد . دلم ر یام هم نم

دست تکان دادم و به سمتش رفتم  .   شیدست تکان داد  من هم برا  میبرا   دیکه د مرا
  کاریجا چ ن ی جان ، ا نی ماهت آرم ی من : سالم به رو     ی: سالم خاله ، خسته نباش نیآرم
  نیمامانت خوبه ؟ آرمان ؟  پدرت ؟    خاله زهره........... آرم فتادهیکه ن ی؟ اتفاق یکن یم

رو اسم   لیفام ی اعضا ی همه  یکی  یکی ی خوا ی : خاله نگران نشو همه خوبن م دیخند
وقت ......... درب سمت   چی ؟        من : نه قربونت برم آخه نگران شدم تو که ه  یببر

  یرفت و پشت فرمان نشست و با کالفگخودش هم  نم یشاگرد را باز کرد و تعارف زد بنش
جان با   نی شده آرم یخورم       من : چ ینممادرم آب هم  ی گفت : آره ، من بدون اجازه 

خوام   یدنج ؟ م ی جا هی می بر  یگم خاله، وقت دار  ی: م نی مامانت حرفت شده ؟        آرم
جابه جا کردم : آره ، وقت که دارم  فقط بذار   م یپا ی را رو فمیتنها باهات صحبت کنم       ک 

وقت نگران   هیست و منتظرمه   ونهاالن مهراد هم خ   امی  یتر م ریبه پژمان خبر بدم که د
 در آوردم و با پژمان تماس گرفتم . فمیرا از ک  ی نشن . گوش

  گمی؟     _ سالم پژمان جان ، م  ی: جانم ، زندگ  د یبه گوش رس شیخط صدا  ی آن سو از
گردم تو حواست به مهراد باشه   _ آها باشه ،   ی بر م گهیدو ساعت د یکی   نمین با آرمم
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را در  یبرمش مغازه  _ باشه مواظب خودت باش و گوش  یاالن خونه ام پس با خودم م
بعد کنار   قهیروشن شد و به راه افتاد و ده دق نیاستارت زد و ماش  نی گذاشتم . آرم فمیک 
  دایرو از کجا پ نجا یبابا ا ی گفتم : ا  بود   یدنج و قشنگ ی جاشاپ نگه داشت   یکاف کی

  ن یو ِآرم م ینشست  ی زیو پشت م می !   داخل رفت گه ید   مینیگفت : ما ا  طنتی؟ با ش ی کرد
شده   ی خودش مرد  ی کردم   برا گاهشن قیو قهوه خوبه سفارش بدم ؟ عم  کی: ک  دی پرس

و آقا  : آره قربونت برم خوبه !   سفارش را که داد  ساکت شد  گفتم :   پیبود  خوش ت
و   کیکه ک  نجایا ی ، نگو که منو آورد نیصدا زدم : آرم    نییخب ؟    سرش را انداخت پا 

خودم را  یکم     ارم؟! سرش را باال آورد و دستپاچه گفت : نه نه واقعا حرف د  می قهوه بخور
دونم   یلغزلند و گفت : راستش نم زیم ی م !  انگشتش را رو: خب بگو منتظر دمیعقب کش

که   ییزایاز چ  یلیخ یعنیِمن ِمن کرد و گفت : مشکل سر مامانمه   یاز کجا شروع کنم کم 
شه نه  یتونم به خودش بگم  نه روم م  یشه  منتها نم یخوام بگم به اون مربوط م یم

ساکت شد  تشکر کردم و او رفت و   نی و قهوه را آوردند و آرم کیک  ینی رو دارم . س شجرات
که   یزیکه گفته و هر چ یزیخاله ، تا حاال مامانم هر چ نی حرفش را از سر گرفت : بب نیآرم

که االن   ین یپدرم  اما ا یهم من و هم آرمان  و حت م یکم و کاست اجرا کرد یخواسته رو ب
آشفته    ینطوریخواد که ا یم  ی: مگه چ دمی........... ساکت شد  پرسخواد  یگه و م یم

انداخت با خودم گفتم : االن   نییشد سرش را پا  یکه گردنش خم م یی ؟ تا جا  ی شد
آمد گفت : راستش ..... راستش خاله   یکه از ته چاه در م ییشکند و با صدا   یگردنش م

  ادی یم  ادمی ی از وقت ستیمال االن ن  هم هیقض  نیمن .........  من  مژگانو دوسش دارم ا 
دونم اونم دوستم داره    یاونو شناختم  م یخودمو شناختم  از وقت یدوسش داشتم از وقت

  نیحرفم را خوردم   آرم و گفتم : پس بگو اون روز مژگان ........ دمی باهاش حرف زدم  خند
من ازش خواستم   یعنی  بگهسرش را بلند کرد و گفت: آره خاله مژگان قرار بود خودش بهت 

  نقدریا هی قض یعنی:  دمی بگه ابروهام رو باال انداختم و پرس یزیاما گفت روش نشده که چ
: خب ،  دمی را در دهانم گذاشتم و پرس کیاز ک  یکم   ی جد نقدری: آره ، همنی؟   آرم  هیجد

از قهوه اش را  یهم اون تو رو . کم یحاال مشکل کجاست؟  اگه هم تو اونو دوست دار
   گهید نی قهوه اش کرد : خب هم یو گفت : چقدر تلخه ! و چند قاشق شکر قاط  دینوش

در دهانم  را قورت   کیآرمان در نظر گرفته  تکه ک  ی که مامان مژگان رو برا نجاستیمشکل ا
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: آرمان ؟  مگه زمانه از احساس تو خبر   دمی و با تعجب پرس  دمیه نوشاز قهو یدادم و کم
 کنم که بهش بگم ؟  ی: نه خاله خبر نداره  اصال بگو جرات م نی نداره ؟  آرم

زد و   ی زهر خند نی دونه؟   آرم  ی: آرمان خودش م  دمی و پرس دمی بر کی از ک  یکوچک ی  تکه
بار   هیده   یو از محسنات مژگان داد سخن سر  م ادی یگفت : آره بابا ،  هر روز مامان م

  مونیبهش رفت که آرمان بدبخت پش ی چشم غره ا  نیآرمان خواست مخالفت کنه همچ
از همکاراشو در نظر گرفته و در واقع دلداده   یکیساله که  دو آرمان االن  یدون یشد  آخه م

که  شی از دو ماه پخاله  یدون ی بگه !  نم یزیهم شدن اما مگه تونست به مامان چ  ی 
روم   میبه کس یبه دل من شد . بدبخت یچه خون دی کش شی از مژگان رو پ یحرف خواستگار

کرد با دل خون و به   یم صحبت مورد   نیبارم که مامان داشت در ا هیشد که بگم   ینم
؟ با تحکم گفت : تو هنوز    یخواستگار یر ی برا من م یگفتم : از منم بگو ، کِ  یشوخ

 بکن با مامانم حرف بزن قانعش کن .   یکار هیده . خاله ،  ی م ریدهنت بو ش

ام گل کرد و   ی....... حرفش را ناتمام گذاشت بد جنس.. یکه تازه رفتم سر کار ول درسته
جواد   ییاز کجا معلوم دا ی زن یم نهیهمه سنگ مژگان رو به س نی : حاال تو ا دمی پرس

دونم !      یو گفت : نم دیکش یتمام آه   یدخترش رو بده بهت ؟ متوجه لحنم شد و با سادگ 
زنم     یبا مامانت حرف م امی یروزا م  نیکردم هم ی برم  شوخ ربونتسوخت : ق شیدلم برا 

 نگران نباش.  ستین یمنطق ریغ یکن یمامانت اونقدرام که فکر م

 شیخوردن در پ ینیری ش هیام  کردم : خب پس ،  و قهوه  کیاشتها شروع به خوردن ک  با
به   ی غصه نخور    و اشاره ا شهی به چشمان مغمومش انداختم : درست م ی؟!  نگاه  میدار

 و قهوه اش کردم : سرد شد بخور !   کیک 

انداختم و در را باز کردم مهراد و پژمان رفته بودند   دیمرا به خانه رساند و رفت . کل نیآرم
لبانم نقش بست  مژگان   ی رو ی افتادم و ناخودآگاه لبخند نیآرم ی حرف ها ادی  مغازه .  به

کردم    عشق  عشق  امان   یعاشق شده فکرش را هم نم  طانشیشوخ و ش ی با آن چشمها
شده بود  کال عوض شده   نی دستپاچه بود و مژگان چقدر سر سنگ چقدر نیاز عشق  آرم

 بودند .  
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 برد هوش دل فرزانه را   دی چون آ عشق

 کشد اول چراغ خانه را   یدانا م دزد

هر دو با سر و صدا وارد شدند       ۸پختم و منتظر آمدنشان شدم ساعت  یشام ماکاران ی برا 
؟       ی ا  ؟ خونه  ی ؟ غزل خانوم ؟  اومد یپژمان : زندگ       می مهراد : سالم مامان ما اومد

را با کش بستم و به   میغذا معلومه که مامان خونه ست . موها  ی بو نی مهراد : اووووم از ا
:   دمیخم شدم و مهراد را بوس  دیماهتون خوش اومد  ی رفتم : سالم به رو شاناستقبال

مامان !     پژمان : هر روز که   یلی: خ دی خوش گذشت پسرم ؟   مهراد هم گونه ام را بوس
 برم .  یبا خودم م ی و مشقات رو زود تموم کرد ی خونددرساتو 

شد ؛ از اول   قیکه خواب مهراد عم یو   هنگام خواب وقت  میشام را دور هم خورد شب
  یخواهر زاده اش در دانشگاه ما درس م نکهیرا و ا ترایم ی  هیکردم  قض فی امروز را تعر

شهر    ی االن تو الیو دان ترای دارد گفتم : م ترایبه م  یبیمهراد شباهت عج نکهیخواند و ا 
خبر   الشونیکدوم از فام چیمهراد هنوز ه ی  هیدارن اما از قض بچهخودشونن االنم سه تا 

  نینه االن،  بزرگ بشه بعد . بب  ی؟   من : آره ول یبه مهراد بگ  ی خوا یندارن .    پژمان : م 
  اقی؟  با اشت  رونیرفته بودم ب نیآرمامروز چرا با   ی دون یشه ! م یبگم باورت نم یزیچ هی

کردم.       فیتعر شی را برا هی؟ و بعد با آب و تاب قض  بودچه خبر   ی: نه ، راست دی پرس
پنج   گهی؟      من : آره د یبا زمانه صحبت کن یر  ی؟ م یکن کاریچ ی خوا یپژمان  : حاال م

 زمانه.  ی رم خونه  یشنبه کالس ندارم  بعد از ظهر م

                                 ***** 

از ظهر پنج شنبه مهراد همراه پژمان به مغازه رفت و من هم شال و کاله کردم و به   بعد
دانست   یهم که م  ن یزمانه به راه افتادم . آرمان و پدرش خانه نبودند.  آرم ی سمت خانه 

 روم در خانه نماند تا مجبور نباشد با مادرش رو در روشود.   یساعت به خانه شان مآن 

 ی زد و البته بو یبرق م شهیباز کرد و خوشامد گفت : خانه اش مثل هم م یدر را به رو زمانه
نشست و در ادامه  می داد .  تعارف کرد و نشستم ، خودش  هم رو به رو یم ندهیمواد شو

شد. گفتم : شکر او نام خوبن !    ایپژمان و مهراد را هم جو خوش و بشش  احوال  ی 
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با    شهیکه طبق معمول هم نطوریهم   ؟ ییانگار تنها دمیو پرس  داختمبه دور و برم ان ینگاه
بود و او طبق عادت  زی تم زیم ی  شهیچون ش ی خودیالبته ب دیکش یرا م زی م ی رو یدستمال

  ی پا شیپ ن یخونه بود ؛ هم نی تنهام ، البته آرم گهی و گفت : آره د دی کرد خند یکار را م نیا
  اینارنگ  نی بود به سمتم لغزاند و گفت : از ا  زیم ی رو  هرا ک  وهی بعد ظرف  م  رونی تو رفت ب

 بردار  خوشمزه ست 

من : نه ،        ارمیب ی زحمت نکش .   زمانه از جا بلند شد : برم برات چا ی: باشه آبج من
توام با   تیبه حرف من ننهاد و با جد  ی.  او وقع نمیندارم . اومدم خودت رو بب لی، م نیبش

گه نه !    ی؟ خب معلومه ، اونم م یخور یم  ی پرسن چا یخنده گفت : از مهمون م
 ی چا  ینیبعد با س ی ا قهی ت سمت آشپزخانه و دقبعد رف امی یم ی سماورم روشنه زود

 ینیرا از داخل س ی برگشت : چه خبر از دانشگاه ؟ آقا پژمان با کارت مشکل نداره ؟  چا
: چرا نباشه !   دی زمانه باال پر  ی ابرو  ی تا کی برداشتم و گفتم : نه ، اتفاقا خوشحالم هست !  

  گهی: آره د دیبراش   من : نه از اون لحاظ ........... حرفم را بر  یکمک خرج هیباالخره 
بحث   دمی !  دیبه هر حال تو کمکش گهیهمه مدت نبوده االن خب ، خوبه د ن یباالخره ا
 اکتفا کردم .  گهی ندارد به ناچار با حرفش موافقت کردم و به گفتن آره د ی ا دهیکردن فا 

از   یآبج  نمیو گفتم : بب دمینوش  ی از چا یکم میو دانستم از کجا شروع کنم و چه بگ ینم
به غبغب انداخت : وا  چه حرفها ؟   ی سر ندارن ؟ زمانه : باد  ریرو ز یپسرا چه خبر ؟ کس 

بچه   گهیاونا که د یسر داشته باشن !    من : نگو تو رو خدا آبج ر یرو ز یکنن کس یغلط م
شه تا حاال  دل    یتر و خوش قد و باالتر  مگه م پی خوش ت یکیاز  یک ی!  ماشاا...  ستنین

به   یلبش  فوت ی گرفت و با لبخند گوشه  دهیرو نبرده باشن ؟!  زمانه حرفم را نشن یدختر
دارم  ییفکر ها  هیواسه آرمان   یستین بهی داخل فنجان کرد : البته غزل جون،  تو که غر ی چا

چپش   ی انو براش در نظر گرفتم . پاداد : خب راستش مژگ  امه.مشتاقانه نگاهش کردم.  اد
کم   هیراستش انداخت و دو دستش را دور فنجان حلقه کرد : البته مژگان   ی پا ی را رو

بعدم  دخترا      ستیکه ن بهیباشه دختر داداشمه غر یهر چ یو  سر به هواست ول طونیش
 شن . یکنن خود به خود سر  به راه  م یشوهر که م
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را انداخت باال : از خداش باشه     شیابرو  ی تا کی ؟ دو باره  هیضرا ی: خود آرمان چ دمی پرس
 ؟   ینداد چ  تی : حاال اگه مژگان رضا دمی پرس

باشه ؟  پسر به    یراض دی: مثال چرا نبا د یخودش را جلو کش یکرد و کم زی را ر چشمانش
، دل که   گهیدِل د یول  ستی ن یگفتم : در آقا بودن آرمان که شک       یی، آقا  ی خوب نیا
؟      زمانه  یرو دوست داشته باشه چ ی ا گهیشه  مثال اگر کس د  ی سرش نم زا یچ نیا

  یم نی و اصول د یباف یم  سمون یآسمون ر  ینجور یغزل ، ا  نمی: بب  دیکش یقینفس عم
  یرو از کجا م هیقض نی اصال تو ا نمی، نه ؟  صبر کن بب یدون یم یز یچ  هیحتما  یپرس
پر   کی ؟    ینگفتم .  تو از دل مژگان چه خبر دار یزیچ ی؟ من که هنوز به کس یدون

  یجمع شد ملچ و ملوچ نمدر دهانم گذاشتم و از طعم ترشش نا خوداگاه چشما ینارنگ
خواد  از قضا آرمانم  مژگانو   ی! مژگان آرمانو نم  گهیدونم د  یگفتم : م ی عاد یلیکردم و خ

حال مشغول   نیبه زمانه نگاه کنم به حرفم ادامه دادم و در ع نکهیخواد . بدون ا ینم
خوشش    یشه که از دختر یم  یآرمان االن دو سال یآبج نی شدم : بب  بی پوست گرفتن س

بهت بگه    یزیکنه چ یازدواجه  اما راستش جرات نم ی جد ی اومده و قصدش هم جد
پسراتو   ی همسر ها یکنه تو اصرار دار یآخه اون فکر م  یکنه مخالف باش یکر مف  یعنی

   یخودت انتخاب کن

کنه...........   یانگشتان دو دستش را در هم قفل کرد و گفت : آره ، درست فکر م زمانه
بزرگ شدن . الحق  گهیاونا د  ی کالم را در دست گرفتم : آبج ی نگذاشتم ادامه دهد  رشته 

مورد که کار دِل خواهشا  دل به  هی نی ا ی تو یهم هستن ول یرف گوش کنح ی بچه ها
از اونور   یکنن که تو دوست دار  یزندگ  یشه با کس  ینم هیزندگ عمر  هی دلشون بده ؛ حرف  

تو که در مورد مژگان با جواد    نمیباشه که خودشون دوست دارن . بب  یکس شیدلشون پ
  دی شا نی دوست به حرف دل آرمان گوش بده  برو دختره رو بب هیو مثل   ایب  ی نزد یحرف

: آرمان   دی که به فکر فرو رفته بود پرس ی!  زمانه در حال ی خوشت اومد و به آرمان حق داد
  یزدم و گفتم : آرمان !؟ نه بابا ، آرمان طفلک ب ی رو به تو گفت ؟  زهر خند نایخودش ا

!   یتو از دستش نرنج  ی دلش بگذاره ول  ی حاضره پا رو  حرف هاست   نی زبون تر از ا
؟  زمانه    یدست از تحکم بردار ی بچه ا نیهمچ  هیواسه    ستیزمانه جون روا ن شییخدا
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کنم   یم  یزنم  و کار یم یخوام اگه حرف  یرو م شونینرم شده بود : واال من خوب یکم
حرف ها رو آرمان به تو نگفته پس تو از کجا   نیاگه ا نمیواسه خاطر خودشونه ! حاال بگو بب

 نجامی که ا  نهی!  اصال من االن به خاطر آرم نی؟    لبخند بر لبم نشست : آرم  یدون یم

شده غزل جان ؟    من : نه نه نگران نشو ؛ فقط پسرت عاشق شده .   ی زی: چ دی پرس زمانه
برداشتم و   ارم یاز خ ی !  تکه ا یکه االن گفت  نویو گفت : آرمان ؟  ا دیکش ینفس راحت زمانه

باشه !     یکه عاشق شدنش چ هیچ ن ی؟   آرم نی !   با حرص گفت : آرم نی گفتم : نه، آرم
 ی خود یمن، ب  یو کله پاچه اش . واال !    گفتم : زمانه جون آبج  چهمور تی شده حکا

بعدم درسش رو خونده کارشو داره ؛   کترهیه سال از آرمان کوچفقط س  ن ینشو آرم یعصبان
  یتازه کارش رو شروع کرده چه جور ی؟  با حرص گفت : بله ، ول یزن ی حرف رو م نی چرا ا

که امروز عقد کردن فردا برن سر   ستین راررو بگردونه ؟ گفتم ق یزندگ  هیخواد  یم
هر دو شون به کاراشون   ینجور یراحت بشه ا الشون یمونن تا خ ینامزد م   شونیزندگ 

رن سر   یاونا،  اونوقت م الیتو راحت شد هم خ ال یدن و بعد که هم خ یسامون م
  ادخو یم  نی که آرم یاون دختر یبدون ی خوا ی: نم دمیپرس طنتی.  بعد با ش شونیزندگ 

منو آدم    کنه پسرام که یم یگفت : چه فرق   دیبار  یاز چشمانش م اقی؟  با آنکه اشت هیک 
  هیقض نی بود آرمان دوسال ا ی نجوریحرفو  زمانه ! اگه ا نی کنن . گفتم : نزن ا یحساب نم

زد   یحرفا رو به من نم  نی کرد و ا  یجرات نم  نی داشت اگه آرم یدلش نگه نم  ی رو تو
 یراز رو با خودش به دوش بکشه .  بعد ب نی خواست ا یم یک  ابچه ت نی دونم ا ینم

 مقدمه و با لبخند گفتم : مژگان !  

خواد !  گفتم : منم نگفتم آرمان مژگان و   یآرمان مژگان رو نم یگ ی: تو که م  دینال زمانه
 خواد .   یمژگان رو م ن یخواد ؛  آرم یم

  ارمی یرو م گم هر وقت اسم مژگان   یمن ، م  ی خدا  ی : وا دیکش  ی پوف کالفه ا زمانه
و گفتم : فداشون بشم بزرگ شدن !     دمی!       خند یبرزخ نیشه و آرم  یآرمان دمغ م

جونم مرگ نشده ها چرا   نیشد: ُخبه  توام  فداشون بشم فداشون بشم !  ا یزمانه حرص
 در آوردن ؟   یموش و گربه باز ههم نی به خودم نگفتن ؟  چرا ا
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  ی ترسن    زمانه پوزخند یبرن! م ی ازت حساب م ی آبج گهید ی: جذبه دار یبه شوخ زدم
 یو با اون دهن کج ی برد ینگاهم کرد : آره مثل تو که ازم حساب م  هی زد و  عاقل اندر سف

دلم   ی!  گفتم : خب آبج ی کرد مون یپش یمحسن رو از خواستگار ی پسر دختر خاله 
!     گهی د ی گذشته نکن ؛ قبول کرد ی آور ادی یکردم؟    حاال آبج  یم  کاریباهاش نبود چ
زمانه ، با   یصورتش تکان دادم : آبج ی شده بود . دستم را جلو رهیخ ی زمانه به نقطه ا

  ی رو ؟    من : ا ی؟    زمانه : چ ی گم قبول کرد ی؟     من : م   هیتوام ؟    زمانه : ها ؟ چ
  یگ یرو که م یگفت : دختر!  زمزمه وار  گهین دی آرمان و آرم  ی رفتن برا یبابا ، خواستگار

 شناسم .   یخب، نم دهیآرمان پسند 

  ی پسنده !    من : ا یرو م نی اونوقت آرم   دهی ، مژگان که آرمان رو نپسند یگ  یتو م یول
 بدتره  نی!  مژگان از آرم یکار ی کجا یآبج

 مژگان رفت  . ی لب قربان صدقه  ریو ز  دی زمانه خند چشمان

گاه دوست داشتنش را  نسبت    چی را دوست دارد ؛ اما ه یدانستم چقدر مژگان و مرتض یم
 کرد .   یکس ابراز نم  چیبه ه

 . م یبا جواد صحبت کن  میدم بر  ی روزا بهت خبر م نی: هم زمانه

باشه چرا که نه !   بلند شدم   یاگه دختر خوب  نمیبب  دی ؟       زمانه : اونم با  ی: آرمان چ من
  هیپاشو    اریرو در ن ایلوس باز  ن ی؛ چندش وار صورتش را پاک کرد : ا دمی ا بوسو لپش  ر

، من   ی.   من: نه آبج  میشام دور هم باش نجایا ان یزنگ بزن به آقا پژمان شب با مهراد ب
! با تحکم گفت : الزم   ستیرم خونه ، تو زودتر با بچه ها حرف بزن که دل تو دلشون ن یم

نشدم زنگتو  بزن !       مونی امشبم  روش . پاشو تا پش هیهمه صبر کردن   نینکرده  ! ا 
خوام   ینم یگفت : من که کار ی دی شه   زمانه با الق یتعارف وار گفتم : آخه زحمتت م

 .   یپزشام ب  ی خوا  یبکنم خودت م

بود .  ی بود رفتارش عاد خبری آرمان که از همه جا ب می که شد همه دور هم جمع بود شب
آوردم و گفتم : پسر آروم   رشیتنها گ ی اما دستپاچه بود و استرس داشت گوشه ا نیآرم
 درست شد   یهمه چ ریبگ
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روزا بعد از کار   ن ی، هم هی؟     من : آره بابا راض هینکرد ؟ راض  یمامان مخالفت یعنی :  نیآرم
 ی کرد شی راض یخوشحال بشکن زد :  عاشقتم خاله  ، چه جور نیآرمان نوبت توئه     آرم

 آب خوردن . ی؟      من : به سادگ 

                              **** 

تا زمانه در مورد  د یکردم تمام نشد . چند ماه طول کش یکه فکر م یسادگ   نیکار به هم اما
 داد.  تیکرد و خالصه رضا قیساناز تحق

مرا   نیآورد و گه گاه که آرم ینم  انیبه م نیدل آرم ی از خواسته  یحرف چیمدت ه نیا در
درست شد !    یتو که گفت  ی با مامان حرف  زد  ی:  خاله ، تو که گفتدیپرس یم   دید یم
 به نوبت .  ای گه آس یم ینداره  ول ی: آره درست شد مشکل گفتمیم

داد و آرمان و ساناز عقد کردند و قرار شد   تی آن سال باالخره دل زمانه به ساناز رضا وری شهر
و   دیهم رس نی. بعد از چند ماه انتظار باالخره نوبت به دل آرم رندیبگ  یعروس زییآخر پا 

آرمان که روشن شد و عقد کردند    فیگذاشتند . تکل شیاو هم پا پ ی زمانه و محسن  برا 
گفت : خاله تو   یگرفت : م یهر روز با من تماس م  بایدلش نبود ؛ تقر  ی تو دل گری د نیآرم

  دمی ؟      پرس  هیمامان چ ی بهونه  گهیبکن  االن که آرمانم عقد کرده االن د یکار هیرو خدا 
جواب داد: آره مامانم خودش گفته ،    صالیبا است نی ؟        آرم ی ،گفت  ی: به بابات چ
حق با  دمی جلو . د میر یگه هر وقت مامان صالح بدونه م  یمنداره و  یظاهرا مشکل

نداشت.  با زمانه   ی آرمان هم معلوم شده بود و او بهانه ا فی تکل  گریاست . االن د نیرمآ
خواستم باهات   یزمانه        _ سالم غزل جان ، خودم م یتماس گرفتم :  _ سالم آبج

با جواد هماهنگ کردم آخر   روزیگم غزل د یها! م  نهی. دل به دل راه داره هم رمی تماس بگ
  گهی_ نه د    ی ایخواستم بگم تو هم ب یخواستگار ی خونشون برا م ی ر یهفته م نیهم
  یاگه تو نباش یکن یحرف ها کدومه ؟ فکر م نیا هی شم      _ مزاحم چ  ی، مزاحم نم   یآبج

خونه ؟!     با ِمن ِمن قبول کردم       _ خب غزل جان ،   ی ده تو یجواد خواستگار راه م 
زنگ زدم حالت رو بپرسم      _ باشه   ینجوریهم یچ ی؟       _ ه  یکار داشت یچ نمیبگو بب

خودش    ن یدستت درد نکنه . پس واسه پنج شنبه حاضر باش و با خنده گفت : حاال مه
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شه   ی، شلوغ م  گهی_ نه د     ان؟ی یو زهره هم م رج ی ا ،ی آبج  یده     _ راست یبهت خبر م
 ؟     _ نه، قربونت      یندار یکار  گهیشا... واسه بله برون  خب د  ان؛ 

:   دیچیدر گوشم پ  نیمه ی را گذاشته و نگذاشته زنگ خورد :      _ جانم ؟    صدا یگوش
خنده ام را کنترل کردم : ممنون قربونت  .  نگران بود و   یبه سخت  ؟یسالم غزل جون خوب 

       یواسه خواستگار خونمونانی  یپنج شنبه م نای...... زمانه ا زهی گم غزل ، چ یدستپاچه: م
استرس دارم        _ استرس   ی، ول  ی!         _ آره ، به سالمت یَبه ، به سالمت ه_ خب ، بَ 

جواد  ن یمه ی..........  _ راست ی_ چرا ، ول      شونی شناس یچرا ؟ نگران نباش ، مگه نم
  نجایبه تو بگم پنج شنبه ا نکهیو ا  هیپسر خوب نی، فقط گفته آرم  یچیگه ؟    _ ه  یم یچ

رو که نگو    دی؟     _ اون چشم سف  ی: مژگان چ دمی پرس ی اردا ریغ ی !        _ با لبخند یباش
  کی ش د یگه  نه با  ی! م یهمه لباس دار  نیگم ا ی؛ م دی االنم رفته خر ستیاصال رو پا بند ن

.   میکرد ینگ عوض م ماها صد تا ر ومدی یو تک باشه . واال اون وقتا اسم خواستگار که م
و    دیخند  نیبه ژن ربط داره.  مه  یکی ن یزمونه ننداز  ا ریتقص ی دخو ی و گفتم : ب  دمیخند

؟      _ آره حتما ،     _    گهید ی ای  یبه عمه جانش . پنج شنبه م دهی گفت : آره واال ، کش
تلفن   یبه گوش ی _ چشم .   تماس که قطع شد نگاه      ایزودتر ب یباشه پس ، اگه تونست
تابستان افتاده بود .   یبود و هوا از داغ وریگذاشتم . اواخر شهر  شیانداختم و آن را سر جا

مژگان را   ی روزها نیپرده را به رقص در آورده بود . حال ا یخنک می پنجره باز بود و نس
 کردم .  یخوب درک م

که   دی نه برگشتند  گفتم : خودتونو  واسه پنج شنبه حاضر کنو مهراد که به خا پژمان
.   کهیکوچ یلی؟ مهراد که هنوز خ یک  ی واسه  یپژمان : خواستگار     شه یدر پ یخواستگار

  یاالن خواستگار یشه ول ینوبت مهرادم م   دمشیو مهراد را بغل کردم و بوس  دمیخند
  میی هم هستن ؟        من : نه ، فقط ما هی! بق ی: عه  به سالمت  اناز مژگان      پژم نهیآرم

  یینقشه ها هیآپارتمان خودمون،   کی کردم نزد دایخونه پ هیغزل  ی.           پژمان : راست
به پرورشگاه رفت و آمد کردم قرار شده سه تا از پسرها   یلی مدت خ نی ا ی سرمه . تو ی تو

گفتم اول با تو مشورت کنم . راستش اگه به من بود تعداد   هالبت  میقبول کن ی رو  به فرزند
 شه  یپول نم نیفعال با ا  یکردم ول یقبول م  یشتریب
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اصال   ای  ادی یم  شیبچه ها شانس داشتن خانواده براشون کم پ نطوریغزل ، ا یدون یم
نوجوونن     گهید نا یا یخرد سالن ول اینوزاد  ی اکثر خانواده ها دنبال بچه ها ادی ینم شیپ

 سالشونه . ۱۸و  ۱۶،  ۱۵

خودشون رو از آب   میکنن و بتونن گل دایپ یشغل  تیکه امن یتا وقت ما  ی شن بچه ها یم
مونن .  با لبخند نگاهش کردم :   یما م ی بکشن . تازه مطمئنم بعد از اونم بچه ها  رونیب

!  گه یشن مثل مهراد د   یم یکی ؟  گفت : خب   هی؛ برنامه ات چ   میخب من که راض
شن نگران    یم ادی: ز  دی پژمان هم خند   یرفت یدختر م بالکاش دن ی و  گفتم : ا   دمیخند

ساختمون که حواسمون بهشون   هی توم ی بر یمدت همگ ه یکه بعد از  نه ینباش . برنامه ام ا
 خانواده.  هیباشه مثل 

                               **** 

خانه را برق انداخته بود و در واقع   نیرفتم . مه نیجواد و مه ی شنبه از صبح به خانه  پنج
  شیرا هم آماده کرده بود اما مضطرب بود .  دلدار  ینیر یو ش  وهیم  ینداشت حت یکار

  یکه م ستی زمانه و بچه هاشن  بار اول هم ن ستنیکه ن بهی، چه خبرته ! غر  نیدادم : مه
گفت :   دی فهم یحال مادرش را نم کرد و اصال  یم  ری س یگری! مژگان که در عالم دنجایا  انی

  ی خونه   ادیخواد ب یکه م یمعمول   ینجوریکنم ؛ عمه زمانه هم یعمه ، مامان رو درک م
         دهی ورپر  ی . خنده ام گرفت : ا ادیهم ب یکه خواستگار یبه روز ی آدم  استرس داره وا 

دست   روزی!  از دیاز خوش نی ا   رمیم  یدارم از استرس م ن تو رو خدا ! م ینیب ی: م نیمه
: خب   دمی کنه      خند یست و لباس عوض م  نهیجلو  آ کسرهی نزده  دی و سف  اهیبه س

  یاز زمانه چجور نی! هنوز عروس نشده بب  گهی : بله عروسه د نی!       مه گهی عروسه د
 زنه .  یحرف م

من : اون         ؟   ی اوردیمهراد رو چرا ن ی : آره بخند  راست نیمه        دمیغش خند  غش
  ی: حرف نی گه ؟   مه یم یرن مغازه .   جواد چ یشده  برا خودش با پژمان م  ی مرد گهید

مستقل   ی خونه  هیبتونه  نیگه عقد کنن تا مژگان درسش تموم بشه و آرم  ینداره . فقط م
! درس   نش یبه طرفمان آمد : آخه عمه ، بب ی رنگ یری و دامن ش کت . مژگان با  رهیبگ
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خود تو مگه بعد از ازدواج درس   نیبه ازدواج داره ؟ انگار بچه ام ! هم  یخوندن چه ربط
سقف . خونه نداره که نداره    هی  ریز  می زودتر بر نی خواد با آرم یبابا ، من دلم م ؟ی نخواند

  نوریخنده و دستش را ا ریزد ز  تطن ی. بعد با ش میکن  یم یبا عمه زمانه با هم زندگ   میر یم
حاال بذار مادر شوهرت     دهی : برو ور پر نیو آنور کرد و گفت : اُه  اُه   اُه  خدا به دور     مه

  ش یبعد  ادا  یخجالت هی  ییای ح هیکشه آخه  ی. خجالتم نم اریدر ب یبشه بعد عروس باز 
 سقف .  هی  ریبرم ز  ن یخوام با آرم یرا در آورد : م

به کت و   ی کرد و اصال متوجه اطرافش نبود اشاره ا یم ری ه کال در عالم خودش سک  مژگان
انداختم : آره خوبه ، قشنگه         یخوبه امشب بپوشم ؟   نگاه نی : عمه ، ا د یدامن کرد و پرس

بذار واسه بله برونت    نویبه نظر من ا  یمن : مبارکت باشه ، ول      دمشی خر روزی مژگان : د
  هی: آره مادر ، ن یمه     یتر نی سر سنگ ینجوری امشب اون کت بلندتو بپوش با شلوار  ا

  شیآرام گفت : چند روز پ   نیبهتره مژگان که رفت مه ی نجوریچادر هم برات گذاشتم  ا 
: آره    ن ی؟      مه  یکرده .   من : مرتض دی هم خر یرو برده از صبح گردونده کل یمرتض

 :  نیخودش      مه ی، با هم رفتن      من:  ان شاا ... عروس گهید

! شام  انی! بعد از شام ب  نیستیکه ن بهیاما جواد گفت غر  ادیخواست بعد از شام ب یم زمانه
خوام واسه شام  فسنجون بپزم     یاو نام قبول کردن . منم م گهی. د  م ی دور هم باش نیایب

  یم تی هم کشک بادمجون   خوبه ؟       من : آره بابا چقدر خودت رو اذ  یو مرغ  کم
خوبه   نیا  نیآورد : غزل جون بب  یراهنیقواره پارچه پ ک یکنم . بعد   یخودم کمکت م  یکن

 ی خوا یم   آره  ، چقدر خوشگله مبارکت باشه ی انداختم : وااا  ی؟ پارچه را گرفتم و نگاه
  نویا یدادم مهرو بدوزه ول ی: اگه واسه خودم بود که حتما منیمهرو بدوزه ؟      مه ی بد

بهش کادو بدم       من : دستت   نویخونمون  گفتم ا  ادی یکادو گرفتم . ساناز بار اوله م
 .  ی ا  قهیدرد نکنه  ماشاا... چقدرم خوش سل

تخم   شیپا  ریاز تازه وارد اسپند دود کرد و ز سان ی برا  نیو خانواده اش هم آمدند مه زمانه
از معذب بودن در آمد.   نیبرخورد گرم مه نیگرفت او هم با ا  لشیتحو یمرغ شکاند و کل

و مژگان هم به مراد دلشان  ن ی انجام شد و قرار مراسم عقد گذاشته شد و آرم یخواستگار
 .   دندیرس
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از روزها که همه  یکی خانوم جون و آقا جون .  دنی د می به شمال رفت ور ی آخر شهر ی  هفته
آن سه پسر به عنوان فرزند خوانده    یقبول ی برا  مانیپژمان از تصم  می دور هم جمع بود

 حرف زد 

 

  یماه کی  مایاست . با   نساله   ۱۴  ایساله و پور  ۱۶ ی ساله   مهد ۱۸  مایدانستم ن یم حاال
شاگرد اول مدرسه شان   مای. ن دمی ند  شتریدو بار ب یکی را  ی شد آشنا شده بودم اما مهد یم

  یدو روزه بوده شخص یکی یبود وقت  یو البته محجوب یدرسخوان و خجالت ی بود و بچه 
دهد و   یم  لی تحو سیکند و  او را به پل یم دایدنج پ ی رها شده در کوچه ا  ی او را در سبد

 دهند .  ی پرورشگاه  م  لیآن ها او را تحو 

رفت .   یاز پرورشگاه م  دی نتوانسته بود در کنکور قبول شود و حاال با یخوب بود ول  درسش
رهن کرده بود و قرار شد  او فقط به فکر درس و دانشگاه باشد و در   یکوچک  ی پژمان خانه 

فقط کار کرده   یکه از کودک  ی ض با مهد معلوم شود و در عو فش یکند تا تکل یآن خانه زندگ 
معتاد داشت و   یپدر ی بود و سوادش در حد کالس اول و دوم بود؛  درس کار کند  . مهد

ساله بود و مادرش مرد او هم   ۸ یکه زنده بود ؛ او  به مدرسه رفت اما وقت یمادرش تا وقت
 یگذاشت که کل یجور کردن مواد او را نزد کس  ی محروم شد  پدرش به ازا زیاز همه چ

  نینتوانست درس بخواند و به ا گری د ی مهد وکردند   یم یینظرش کار و گدا ری کودک ز
را به پژمان   ی قبول کرده بود مهد ی زیپول ناچ  ی شد کودک کار . صاحبش  در ازا بیترت

عقل بودند و حاال در بستر   ن یری بود که هر دو ش یتک فرزند پدر و مادر ایبدهد و پور
به  زیآمد او ن  ینم رب  ایپور  یهم از پس سرپرست رشی ه بودند . مادر بزرگ پافتاد یماریب

قبول کرد   ماین قتیرا به زور تمام کرده بود در حق یی که داشت ابتدا ی اد یخاطر مشکالت ز 
 .آن ها کمک کند تا خودشان را باال بکشند   ی که به هر دو
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گفت   یبره  م ادتیبچه دار نشدن از   شهیهم ی کنم که برا یم یبه من گفته بود کار پژمان
    می گر یم  یده تا بچه چطوره ؟ براشون عروس  م ی کن یهر سال به تعداد بچه ها اضافه م

شلوغ   یدورمون حساب  میش  یدن ما نوه دار م ی خانواده م لیاونا تشک  می د یم هیزیجه
  یپژمان م   می نکوچک مستقر ک  ی آن ها را در خانه  می که برگشت مالشه . قرار بود از ش یم

  یم یو همه با  هم زندگ  می ری گ  یبزرگ م ی خونه   هیگفت : دست و بالمون که باز تر بشه 
  نیا ی بودم . پژمان از همه   شینقشه ها ی همه  ی  هینقشه داشت و من پا  ی. کل میکن

هاج و واج مانده بود و   نی کرد . پرو بتخانواده اش صح ی برا می که گرفته بود یماتیتصم
گفت آقا جون به فکر فرو رفته بود  فائزه لبخند بر لب داشت خانوم جون   ینم یزیچ

ثواب داره  پژمان   ییدا یکن  یم یگفت : خوب کار اوشیدرد هم بود  س شی سگرمه ها
 یدون یمن ثواب داره  نم  ی اونا ثواب داشته باشه برا  ی برا  نکهیاز ا شتری گفت : راستش ب

که مشکل دارن  ییبچه ها  ی همه  ی و عاقله البته اگر به من بود برا دهیچقدر فهم ماین
سر راهم قرار      نایفعال هم یدر ثان  ادی  یقدر از دستم بر م نیکردم اما فعال هم یم یکار

وقت و پولتو   ی خوا یم دهینشن ی زایحرف نزند : به حق چ اوردیگرفتن . پروانه طاقت ن
خود آدم که از پوست و گوشت و خون آدمه   ی ؟ بچه  یکه چ یبچه گدا کن  شتم  هیصرف 

خو   ی رو بچه  گهی د یکی ی مردم  اگه امکان داشت آدم بچه  ی به روز  بچه  ی وفا نداره  وا
  یشن م یخواهر خودمونه بچه دارم نم نیا  نهایکرد ( ا  نیبه پرو  ی ش بدونه که ) اشاره ا

  نمیمو ! آخه ا  چشیآقا پژمان  من پ ینیب ی.  تو مو م دکر یبزرگ م اوردی  یبچه م هیرفت  
 شد کار !  

آدما   ی خدا  همه  ی ام به رضا  یندارم راض ی: پروانه جان من با بچه نداشتنم مشکل نی پرو
خودتون رو به آب و   لی چرا اون اوا هینطور یمثل هم باشن      پروانه: واقعا؟ اگه ا دیکه نبا

: خب اون موقع   ن یپرو   نیشهر نمونده بود که شماها نرفته باش  ی تو  ی دکتر  نی زد شیآت
خانوم جون   نی خدا    پروانه : چقدر هم ی به رضا می شد یبعدش راض یول دبو ینطوریا

 ی : بچه  ی!  گفت ؟ یگفت یتو چ   د یبزرگ کن دیار یبچه ب هیاز پرورشگاه   دیبهتون گفت بر 
نه !  بعد   ای  ی. گفت می خوا یخواد ما هم نم  یست حاال که خدا نم گهید زی چ هیخود آدم 

داره قرار   ینظر هیپژمان : خب هر کس      هی نطور یرو به پژمان گفت : آره آقا پژمان ا



 در کنار تو

 
508 

 

 ی همه   ی که آدما تو ستی: تازه قرار ن  نیپرو       میمثل هم فکر کن  نیمن و پرو  ستین
 عوض شده باشه . نظر منم  دی جور فکر کنن از کجا معلوم شا  هی  یزندگ  ی برحه ها

خود ما   نیگفتم : مثال هم   می مهراد را بگو ی  هیخواستم قض یشمردم ؛ م متیرا غن فرصت
  یچه م دی مونه  پژمان فهم یعشق م  ی ای کردن با مهراد مثل دست و پا زدن تو در ی،زندگ 

خود آدم  ی گفت : البته غزل جان پروانه حق داره بچه و   دیحرفم پر   انیم م یخواهم بگو 
باشه   یاون هر چ  یول یدوست دار یلیدونم تو مهراد رو خ یست  م گهی د زیچ هیخب 
به من انداخت و سرش را تکان داد   خانوم  یهیخودته .   پروانه نگاه عاقل اندر سف ی بچه 

به   لیمگه ب دی اریخواد خب ب  یجون که تا حاال ساکت بود گفت : وا ، مادر ، دلتون بچه م
نداشت گفت : باشه خانوم جون به   ردنبحث ک  ی حوصله   گهیکمرتون خورده پژمان که د

 و بحث را عوض کرد .   میکن یاونم فکر م

  یبود     پژمان : لزوم تی موقع نیحرفم رو بزنم بهتر  یگفتم : چرا نذاشت می که شد تنها
 بدونن!  یزینداره االن چ

من : آره.       تموم شد ؟   رستانشیکه دب یبگ یبه خود مهراد وقت  ی خوا  ی، مگه نم نمیبب
  یزیچ یمگه کس  می هم نگفت م ی اصال نگفت  میگ یمنم م  ی پژمان : همون موقع به خانواده 

 غزل نه به اون موقع  نه به االنت.      ای؟   واقعا بزرگ شد  دهی پرس

 گذرد . یده سال از آن روزها م حاال

اش را  به   یمراسم عروس یو مرتض دی آ یم ایروزها به دن نیهم نیسوم مژگان و آرم فرزند 
  یانداخته و البته تا قبل از آن به همراه مرتض قیبه تعو  یمژگان دو سه ماه مانیخاطر زا

زد  یهم مشغول بودند و البته حاال هم مژگان به مطبش سر م ی به رو ی در دو مطب رو
 ساله دارد و در  ۸دختر  کی  حهیاست . را شی حانه سرگرم بچه های کمتر .  ر یلیاما خ

  یدفتر مهندس کی پسر دارند و با هم در  کی مطب خودش مشغول است . آرمان و ساناز 
شد و حاال سه فرزند  دارد زهره و   ری با مهرو  عاقبت به خ دی که بعد از ناه رج یکنند  ا یکار م

 هستند . شانینوه ها لبتهو ا  یزمانه و جواد هر کدام مشغول زندگ 
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را به  ی ساله ا ۶ ی با دلش کنار آمد و با همسرش دختر بچه  شی سال پ ۷که  نی پرو
  نیاز ا شهی قبول کرد هم ی را به فرزند ن یری ش نکهیبعد از ا ن یقبول کردند و البته پرو  ی فرزند

 نکرده است .  یکار نیبود که چرا زودتر چن مانیپش

بچه   ۵که آن موقع    یکوچک ی با خانه   یآمد و وقت  دنمانیبه د وشی دار شی سال پ ۸
  نی زم وستی پ قتیپژمان به حق ی ایکار استقبال کرد و کمک کرد رو  نی داشت آشنا شد از ا

  یتا بچه ها کنار خودمان باشند سال می و دو طبقه در آن ساخت می با کمک هم گرفت یبزرگ 
 شد .   یم ضافهدو بچه به مجموعه مان ا یکی

 یم یاریخودش دفتر وکالت راه انداخت حاال او هم پژمان را   ی شد و برا  یقابل  لیوک  ماین
که  یاش بود در حال یلیجشن فارغ تحص  شیرا ادامه داد و چند ماه پ ما یکند  مهراد راه ن

موضوع را   نی اش را بداند ،پژمان ا یخواست مهراد موضوع فرزند خواندگ  یدلم نم گرید
االن   دیدانم شا  یاالن وقتشه ! نم یبهش بگ ی خوا  ی، غزل جان اگه م  نیبکرد : ب یآور ادی

 یرا م  قتیحق دی نوپا بود با یهمان وقت که کودک  دیهم نبود  شا  دی وقتش بود شا
 دانست . 

در بهت و   ی. مانند کودک  می گفت شی را برا هیقض  ازیتا پ ریو س  می روز با پژمان نشست کی
که  شیاالن کجان ؟  گفتم : آره ، تا چند سال پ  الیو دان ترایم دیدون ی بود : شما م رتیح
تا مهراد  دی طول کش یدونم هنوز همونجا نباشن . چند روز  یم  دی ؛ بع می دونست یم

خانه مان و وجود دختر و پسر   طی به خاطر شرا د یدانم شا  ینم اکند ام دایخودش را پ
  هید . پژمان به او گفت :  کنار آم هیبا قض عیسر  نقدریکه حاال خواهر و برادرش بودند ا  ییها

. مهراد  یتو سه تا خواهر و برادر دار یعنیسه تا بچه دارن  الیو دان ترای م نکهیخبر خوش ا 
 .   دی تا خواهر و برادر دارم  و پژمان او را بوس ۱۵گفت : من 

آورد   یخودش نم ی اما به رو ند یرا بب الیو دان ترایخواهد م  یدانستم که مهراد دلش م یم
 یدون  ی. م دهیبکنم با پژمان حرف زدم و گفتم انگار وقتش رس دیدانستم چه با  ی. نم

بدونه ؛ دوست   یزیخواست مهراد چ یهمه سال دلم نم نی پژمان ، تِه تِه دلم بعد از ا
.........  پژمان :  ی؟   من : چرا ، ول  ستیباشه   پژمان : مگه ن تومال من و  شهیداشتم هم
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  الیو دان ترای که م یروز صبح زود با پژمان به سمت شهر کی!     یزندگ   اریاما نو  یول گهید
 نی . ا می زادگاهشان بود حرکت کرد قتیکردند و در حق یم یچند سال بود آنجا زندگ 

  کیترا گرفته بودم و حاال به کارم آمده بود . بعد از یم ی خواهر زاده  لوفریآدرس را  از ن
  یکاش مهراد رو هم م ی .    من: پژمان ، ا   می دی ه مقصد رسباالخره ب یطوالن یرانندگ 

  یهمه سال چطور برخورد م  نیبعد از ا الیو دان  ترایم میدون یپژمان : ما که نم  می اوردی
 نه !  ایست خو شحال بشن  ی اصال معلوم ن ی کرد فی که تو تعر ییزایکنن با چ

  ی. خانم میکرد  دایمورد نظر را پ ی آدرس باالخره خانه  یگشتن پ یظهر بود بعد از کم سر
گذشت   یم  دارمانی د نیسال از آخر   ۲۲!  درست است که  ترای در را باز کرد . خودش بود م

بر    یاندک  امیگذر ا ی به چشم داشت و رد پا  نکیخودش بود چاق شده بود و ع یول
از گذر   یادگاریخواستم  یانگار م دمیبه صورتم کش  یدست هصورتش نشسته بود نا خودآگا

چهره   گریسال ها آنقدر مشغول بچه ها و خانه و دانشگاه بودم که د نی کنم  در ا دا یزمان پ
را جا به جا  نکشینگاهش کردم  ع رهی خ هینداشت . چند ثان یتی اولو میآن برا  رات یو تغ

؟    چشمانش را باز کرد و با دقت براندازمان   خانوم ترای:  پژمان گفت : مدیکرد : بفرمائ
؟       نی اومد یچ  ی در هم رفت : برا شی : منم غزل !    اخم ها دمیکرد  در آغوشش کش 

به من  یو به ِمن ِمن افتادم : راستش    راستش   پژمان نگاه دمیخودم را کنار کش
  یخودش نم ی به رو ه؛دون  یرو م زیهمه چ گهی گفت: مهراد االن د ترایانداخت و رو به م

 . نهیخواد شما رو بب یدونم که چقدر دلش م  یمن م  یول ارهی

توانست   یرا پنهان کند اما برق چشمانش را نم اقشی خواست اشت یهر چند م ترایم
 ! دی نگه دارد باالخره تعارفمان زد : بفرمائ یمخف

گفت : چند سال   ترایم  می نشست یوقت می و داخل شد می خانه گذشت ی با صفا اط یح از
  یمهراد  م  یزد شناختمت گفت : اسم پسرت رو گذاشت یاز شماها حرف م لوفریکه ن شیپ

از   گرمانی د ی مهراد و بچه ها ی ام را که پر بود از عکس ها ی منه  گوش هیشب  یلیگفت خ
تو   ونی عمرم مد ی همه  ی دادم و گفتم : من برا نشانش در آوردم و عکس مهراد را  فمیک 

   ی داد یمهراد رو به من نم هستم ؛ اگه
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گم:  من اونو    یهمه سال بازم م نی گفت : بعد از ا ترای. م خوشبخت نبودم  نقدریاالن ا  من
پا آقا شده .     هیخودش  ی ،  االن برا   یبه خاطر خودم به تو دادم .    گفتم : حاال هر چ

گفت :   کبارهید . به  کر یسال ها را در ذهنش مرور م ن یبه فکر فرو رفت انگار تمام ا ترایم
  یمن بود ؛ من م   تیمهم ن ی ؛ درسته دل تو شاد شد ول دم یکدوم از آرزوهام نرس چیبه ه

به آرزوهام از خودم طردش   دنی خواستم از شر اون بچه خالص بشم که شدم به خاطر رس
 واری بودن و از د طونیشر و ش ی دامنم سالم بودن ول ی خدا سه تا بچه گذاشت تو یکردم ول

 بود   نیمنم ا هیشه کرد تنب ی. چه م  دق  می رفتن قد و ن یراست باال م

 .  دم یکدوم از آرزوهام نرس چیه به

بعد با    ی ا هیبلند شد و به اتاق رفت و ثان  ترایآمد . م  یاز اتاق بغل ی بچه ا  ی  هیگر ی صدا
  ی گوشه  یت ی نارضا ا ی است تی که معلوم نبود از سر رضا  ی در بغل برگشت . لبخند ی بچه ا

بگذره بعد اشاره به نوزاد در بغلش   یبا بچه دار  دی لبش نقش بست : انگار تمام عمرم با
دختر بزرگمه  زود ازدواج   دی. مهش  دیکوچولو مهرنازه  نوه ام  دختر مهش مخانو نیکرد : ا

و    دی. بعد خند نجایبود اونو برده دکتر مهرنازم گذاشته ا  ضی کرد االنم دو قلو داره فرناز مر
   نجانیگفت : البته هر روز ا 

کنن و زود   یدونم  او نام زود ازدواج م یم یخونن ول ی که هنوز درس م  ارمیو مه مهال 
و ادامه داد : شکر، صد هزار بار   دی کش ی. آه بزرگ کنم دی شن؛ اونارم من با یبچه دار م

  یاون زندگ  ن یا  یول  یهم دوسشون دارم ول یل یگم دوسشون ندارم ، اتفاقا خ ی شکر نم
 .  می خوا یشه که ما م ینم یزیاون چ شهیهم  م خواست ینبود که من م

        ادی یم پدرش االنا  ی سر رفته خونه  هی:   ترایکجاست ؟      م الی: آقا دان دی پرس پژمان
:   ترای............. م نکهیتهران اما مثل ا میشما رو با خودمون ببر  می پژمان : راستش اومده بود

 یم د ی!      من:  اما اون حقش بود با  نیگفت  یبه مهراد نم یزیوقت چ چیکاش ه ی ا
شدم که اگر در   ی ا یافتاد. من وارد زندگ  ی ادیز  ی مدت اتفاقا نی . راستش تو ا ونستد

 افتاد .   یاتفاق نم نی نکرده بودم ا یمورد مهراد پنهانکار 
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کردم  ینکرد . احساس م  ی افتاده کنجکاو  یچه اتفاق نکهیدر مورد ا ترایخالف تصورم م بر
کرد . البته   یبه شدت از آن فرار م یزمان  کیکرده که  یبه سرنوشت یبه اجبار خودش را راض

شده   یکرد راض یناچار بود اما فکر م قتینبود در حق ی، نه ، او راض یشود گفت راض  ینم
و گفت :   دی کش ی.  آه د یایباشد و کنار ب یهم ناچار بود که راض  دیدانم شا  یمو کنار آمده ن

خواستم چه    ی م  رمیخواستم دکترا بگ یخواستم برم خارج درس بخونم  م یغزل ، م ادتهی
شه غزل ، خانواده ام هنوزم که هنوزه  از وجود    یکارا بکنم چه آرزوها داشتم  ! باورت م

 .  نشیاورد یشد ن وب مهراد خبر ندارن . چقدر خ

شت و دکمه را فشار  را بردا فونیبرم در رو باز کنم . آ  الهیزنگ بلند شد : حتما دان ی صدا با
نکرده بود   یفرق چندان الی. دان می داد . حدسش درست بود  . من و پژمان از جا بلند شد

  کیسالم و عل  دیشده بود . ما را که د یپژمان جو گند م ی مثل موها شی موها نکهیجز ا
ماست که سر زده    ری.  پژمان : تقص می مهمون دار ی گفت : نگفته بود  ترای کرد و رو به م

  ۲۳   ال یپژمان : پژمانم ، آقا دان      ارمی یفکر کرد : به جا نم یکم ال یدان  می زاحم شدم
را به خاطر آورد  پژمان را در   زی انگار همه چ الی. دان میآشنا شد   مارستانیب ی تو شیسال پ

گذر زمان را در چهره    ی و احوال کرد  . خوب که دقت کردم رد پا لو با من حا دی آغوش کش
همه سال ؟ از کجا  نی کجا ؟  بعد از ا نجای. رو به من گفت : شما کجا ؟ ا  دمی او هم د ی 

   م؟یی نجا یما ا نید یفهم

خبر ندارد . با چشم   یزیبه او  نگفته  و او از چ لوفریمن و ن  ییاز آشنا  یحرف ترای م دمیفهم
: دنبالش نگرد   الیرو به دان   ترا ی. م د یکاو یگشت و اطراف را م یم ی کس ا ی یزیدنبال چ

تعارفشان   الیگردم . دان ینم ی من؟  نه ، دنبال کس یدستپاچه شد : ک  الیدان  اوردنشین
تهران . شما و مهراد حقتونه  متونی که ببر میاومد  نجا ی.  پژمان : راستش تا ا می تکرد و نشس
  نی حق افتاد نیا  ادیسال  ۲۳زد : و گفت : چطور بعد از  ی پوزخند الی! دان دی نیکه هم رو بب

 نگفت  یزیچ گری د الی!   و دان الیتشر زد : دان ترای ؟  م

 !  مشینیبب   میما نخواست دیدرهم گفت: به مهراد بگ ی با چهره ا ترایم
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 یرحم بود هنوز هم دلش مهراد را نم یهنوز هم ب ترای!    م ترایتشر زد : م الیدان نباریا
 ی خوا  یگفت : تو نم ترا یو رو به م دیرا در هم کش شی اخم ها  الیخواست       دان

سال از اون روزا گذشته ما االن دو تا   ۲۳  نمشیخواد بب یساله که دلم م ۲۳، من  شینیبب
 حرف مردم   ی ! ؟ گور بابا یترس ینکنه بازم از حرف مردم م ؟  هی! چ می نوه دار

شه  فکر    یم مونیز یمهراد باعث آبرو ر میکرد یفکر م   می خام بود میموقع جوون بود اون
 ره یگ   یم شرفتمونویپ ی مهراد جلو   میکرد یم

 ینتونست  ی؟ حت ی دی رس یاما به چ یو از مهراد  گذشت، چشماتو  باز  کن  ت  ترایم
؟ ها ؟  مهراد االن   هیچ  روزیو بابا ف سیفرق من و تو با ننه بلق ی ری رو بگ سانستیل

   نیهم نمشیخوام بب ینداره !  فقط م یاجیخودش پدر داره مادر داره  به من و تو احت
  یدونستم جاش امنه ، م یتونم . م ینم گهیاومدم االن د ههمه سال من به دل تو را نیا

از خاطرم   ادشیسالها   نیمواظبشن ، اما تمام ا شتریدونستم پدر و مادرش از من و تو ب
 !   ترایم رم یبم  دنشی حسرت د ی نرفت . نذار تو

شرط         هیگذاشت و گفت  به  یبالش ی ، مهرناز را که حاال خوابش برده بود رو  ترایم
کس نفهمه اون پسرمونه    چ یکه ه ی: به شرط ترای؟ بگو!      م  ی: چ د یپرس الیدان

که مهراد  یانکار کن ی خوا یتو م یعنی!  ترای: دست بردار م الیکس !     دان چی ه  ی دیفهم
؟ آره ؟       اره یو مهال و مه دیکه برادر  بزرگ مهش یانکار کن ی خوا ی؟ م  زهمهرناز و فرنا ییدا
بگم ؟  بگم تا االن کجا بوده ؟    ینشست : آخه چ صالیاست ی و از رو هیگر   ریزد ز  ترایم

 ی: باشه باشه  فقط مالیسال نگه داشتم فاش کنم        دان ۲۳رو که   یمجبورم راز
    نی هم مشینیب

  با لباس فرم مدرسه یهنگام دختر و پسر نیدر هم  ختیر  ینشسته بود و اشک م ترایم
 الیشده ؟   دان  ی؟ مامان چ  دندی پرس ترایداخل شدند . با تعجب سالم کردند و رو به م

احتماال تا فردا    ییجا می بر  دی . من و مادرتون با  د ی بچه ها نگران نش ست ین یزی گفت : چ
: تهران   الی دان      د؟ ی ر ی: کجا م دی مهال باشد  پرس  دیزدم با  دسطول بکشه! دختر ، که ح
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 یچیجواب داد : ه الیشده ؟    دان ی: آخه چ دیپرس اریمه     میر یخانوم و آقا م نی ، با ا
 .  دیپسرم ، گفتم که نگران نش

: االن ؟    ترای م      میپاشو آماده شو بر  ترا ی: خب ، پاشو  م الیآرام شده بود  دان  یکم ترایم
با   الی . دان میستیخسته ن  ستین یمشکلپژمان : نه نه      دنیبندگان خدا تازه رس نیا

کرد       دییپشت فرمون و پژمان حرفش را تا نمیش یمن م  ی گفت : هر جا خسته شد تی جد
بچه که االن خوابه بسپارش به مهال و   نی: ا الی کنم ؟     دان کاریمهرناز رو چ ه: آخ ترایم

 کرد .  یالتماس م ترایبه م شی ! انگار با چشم ها   گهیشه د  یم داشیپ  دی االنم مهش اریمه

کردم  یرا به بچه ها سپرد و با ما همراه شدند . راستش فکرش را نم   یخانه و زندگ  ترایم
 شدند .   یبا ما همراه شوند ول یآسان  نیبه ا

 نسبت به مهراد داشت .  یشتر ی ب اقیاشت الیهمان سال ها دان مثل

   می ومدی  یخودمون م نی کاش با ماش ی ، ا الی: دان گفت ترایم میکه نشست  نیماش در
شد ؛ آقا پژمان خسته   یگفت : آخه نم الیدان میخور یبرگشت به مشکل م ی برا ینجوریا

 نگفت    یزیچ  گری د ترای. م م یر یگ  یبرگشت هم دربست م ی کمکش کنم برا دی ست با 

 !     یچ گهی : نه بابا ، د  الیگردونم   دان یخودم برتون م نی: چند روز مهمونمون باش  پژمان

ساله  سر باز کرده بود :   ۲۳ ی؛ انگار زخم  ردیاحساساتش را بگ ی توانست جلو ینم الیدان
تعلل کرد و ادامه داد :  یروز نبود که از فکر پسرمون ......... کم ه یسال ها  ن یتمام ا
شه  ی: باورتون م  الیباش      دانمنظورم آقا مهراد بود      پژمان : نه ، راحت  دیببخش

؟  اما خب مطمئن بودم که کنار شماها خوشبخت تره         هیاسمش چ نستمدو ینم یحت
کودکانه گفت : آره ،   یاقیبا اشت الی؟   دان دینیعکسش رو بب دی خوا ی ، م الیمن : آقا دان

 یبغض کرد : اله الیمهراد را نشانش دادم . دان ی را در آوردم و عکس ها  میحتما !   گوش
 یم شهی هم ادتهی!  هتهی، چقدر شب ترایشده.  م  ی چه مرد نیدورت بگردم بابا جان ! بب

  نی!؟   حاال بب دنی و هر سه تا شون به تو کش ستنیمن ن هیکدوم شب  چ یبچه ها ه  یگفت
 !   هتهیچقدر شب یکی  نیا
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 گفت   ینم یز یکت بود و چرا درک کنم  سا ترا یتوانستم م  ینم

ت نره که اون بچه االن   ادی الیدان نی گفت: بب ترای که تمام شد م  الیصدقه رفتن دان قربان 
بوده   یهمه سال همراه  نی خودش پدر و مادر داره من اگه االن همراهتم فقط به خاطر ا 

همه   ی تونم برا یهمه سال نم ن یاالن بعد از گذشت ا گهیمن د یدر ثان  دمی که از تو د
 اشتباه رو دادم !  هیتاوان   یچجور ل،سا  ۲۳بدم که  حیتوض

پر  ی سال ها . پژمان هم از خانه   نیگفت و از مشکالتشان در ا ترایم  یاز افسردگ  الیدان
 . میدار یبزرگ  ی چه خانواده  نکهیبچه مان گفت از ا 

   میراه خورد نی. شام را هم ب می دیگذشت که به خانه رس مهیاز ن شب

  کی سالن بزرگ با  کی اول  ی طبقه بود طبقه  ۴. خانه مان   میانداختم و داخل شد  دیکل
دوم دخترها   ی . طبقه  می شد  یخوردن غذا آنجا دور هم جمع م ی آشپزخانه که اغلب برا

 ی  هیچهارم پسرها  مهراد هم اغلب کنار بق ی سوم من و پژمان و طبقه ی بودند و طبقه 
 یبزرگ  اط یبچه ها و ح ی همه  نیمشترک بود ب ی طبقه  سوم ی پسرها بود و البته طبقه 

 که ساختمان در آنجا قرار داشت .

!    دنیهمه خواب  یعنی  یپژمان گفت : چه سکوت می کرد یم یرا ط اط یطور که ح نیهم
 !   نیدار  ی :  خوش به حالتون چه حوصله ا ترایم

بچه ها    نیا  یخودش رو داره ول ی های؟    من : چرا خب ، سخت ستی: سخت ن الیدان
  می اونقدر با معرفتن که گفتن نداره  . تازه ، چهار تا از بچه هامون ازدواج کردن؛ نوه هم دار

. 

 بود  کی انداخت و در واحدمان را باز کرد همه جا تار دی کل پژمان

 .   دیبفرمائ   دی : انگار همه خوابن   بفرمائپژمان

  مای. ن دی شمع روشن شد و مبارک مبارک گفتن بچه ها به گوش رس ی را که بست تعداد  در
که دختر   ما ی،همسر ن  وایو بعد ش دی مهربون خوش اومد ی برق را روشن کرد : مامان بابا
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  هیگفت و مهراد و بق کی کرد و تبر یاز دوستان پژمان بود  جلو آمد و با من رو بوس یکی
گفتند امروز سالگرد    یمبارک و همه دست زدند . درست م واجتونهم آمدند : سالگرد ازد

مهراد : کجا     می شد ریغافلگ یازدواجمان بود .   پژمان: ممنون ازتون،  بچه ها حساب
ردم و اشاره ک  الیو دان ترای ؟     به م نیداد ی؟ چرا تلفونتون رو جواب نم   خبریب  نیرفت

خوشامد گفتند و بعد پسرها . دختر ها جلو   ا. اول دختره میگفتم : بچه ها مهمون دار
و   می دلم        دور هم نشست  ی زای؟      من : آره عز  ن یآمدند و گفتند : مامان ، شام خورد

کردند و به   یزودتر خداحافظ وای و ش ماین میو بعد از همه تشکر کرد م یخورد کیو ک  ی چا
پا  لینبودند آن هم به دل رشو همس  ی بچه ها فقط مهد انیخودشان رفتند . از م ی خانه 

خواست    یبردم ؛ اما دلم م ی بود هر چند از بودن کنار بچه ها لذت م ال یبه ماه بودن سه
توانست خودش را کنترل کند   ی نم الیدلم نبود دان ی جشن  را تمام کنند  دل تو نی زودتر ا
راه    یخستگ یرفآمد  از ط یبه خودش م  ترایشده بود و هر بار با تشر زدن م  رهیراد خبه مه

از   یکیرا شستند و رفتند . رضا  ی و چا کیک  ی بود .  باالخره دخترها ظرف ها دهی امانم را بر 
خواست همراهشان برود     ینه   که مهراد  م ایرود   یکه باال م د یاز مهراد پرس  مان،یپسرها 

همه رفتند و   ی. وقت میباش مهراد ، کارت دار نجایبه مهراد گفت : امشب رو ا   پژمان رو
حرکت چنان   کی رفت و در  کی خودش را نگرفت ؛ نزد ی جلو گرید ال یمهراد تنها شد دان

مهراد را غرق   ی از نفس افتادنش را داشتم . سر تا پا م یکه ب دیتنگ مهراد را در آغوش کش
 کرد . یبود و فقط نظاره م  ستاده ی ا ی اما گوشه ا  ترای م ختیر یبوسه کرده بود و اشک م

 هستند   یآن ها چه کسان  دیمهراد افتاد و فهم یدوزار

: آره پسرم ، آره قربون قد و باالت    مهراد :  الی؟      دان  الی: آقا دان دی پرس الیدان روبه
هستم  نام پدرم پژمانه          انیدر دارم  من مهراد طاهر محترم من خودم پ ی آقا یول
 پسرم ............   ی: ول الیدان

  یم ال،یدان گهید  می. بر  می ندار یحق چ یحق با شماست ما ه انی : بله ، آقا مهراد طاهر ترایم
 !   ی دی که د ینیبب یخواست
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شما   ی سال بچه   ۲۳چه طرز حرف زدنه !؟    مهراد : من   نیمهراد تشر زدم : مهراد ! ا به
سال ........... پژمان اجازه نداد   ۲۳دلم تکان بخوره ! االن بعد از  ی آب تو  نیبودم ؛ نذاشت

. مهراد  می اومد نجایرو تا ا  یمهراد حرفش را تمام کند : آروم باش پسرم !  ما راه دور
  ترای را بست . خواستم برش گردانم که مکرد و به اتاقش رفت و در  یخواهمعذرت 

 نداشته باش حق داره !   شینگذاشت و آرام گفت : کار

پژمان : االن        میبرگرد  دی: با  ترای وقت شب ؟  م نی: کجا  ا دمیطرف در رفت . پرس به
  نیگفت :  مگه هم یتلخ ی با خنده   الیبرمتون دان یصبح خودم م  دی بمون  دی خسته ا

 .   ستیجلو دارش ن یره کس یرم  م  یبگه م یوقت  ترایم  بغله داداش من؟  

  یدربست گرفت و آن ها راه نی ماش شانیپس از اصرار  ما و انکار آن ها  پژمان برا خالصه
 شهرشان شدند . 

چه   نیبه اتاق مهراد رفت : ا می بود و مستق یکرد و  برگشت عصبان یآن ها را راه   پژمان
اونم فقط به   می جاده ا ی اومدن؟!  ما از صبح تو یاز کوچه بغل ی بود ؟!  فکر کرد یرفتار

 خاطر تو . 

کار رو با    نیا گهی د ییگفت پدر من تو   هیو با گر د یجلو آمد و اول اورا در آغوش کش مهراد
اگه   امی ب ایبخوام دن گهیبار د هی: مامان غزل ، اگه   دی من نکن بعد هم مرا در آغوش کش

کنم . شما رو   یخودم بذارن  من باز شماها رو انتخاب م ی پدر و مادر رو به عهده د انتخاب
کردم  یوقت فکرش رو هم نم چی . ه ستمیشما ن  ی من بچه  دی وقت نگ چی ه گهیبه خدا د
حق   نیمن فکر کردم ا یآرام شده بود : ول یپژمان حاال کم   دیمنو به اونا ببخش د یکه بخوا

  هیگفت : من   صالیشده باشه . مهراد با است رید ی لیخ دیهر چند شا  ی بدون دی توست و با
را گفت و از در خارج شد تا نزد   نیو بس !   ا  نی هم دی حق دارم اونم شما و مامان غزل

 !  یباال انداخت : عجب سالگرد ازدواج ییپسر ها برود . پژمان ابرو 

 دانم چرا ته دلم خوشحال بودم !  یمن نم و

                                  **** 
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با پژمان تماس گرفت و از او خواست تا با مهراد    یچند بار الیماه بعد از آن شب دان چند
 صحبت کرد .   یتلفن الیشد و با دان یصحبت کند  . مهراد باالخره راض

و   ترای؛ م  میرو به مهراد گفت قتیحق میرو انجام داد فمونیبه پژمان گفتم : ما وظ کباری
بچه   گهی پسر بزرگه و د هیبا خودشونه ! مهراد االن  اری اخت گهیحاال د م ی کرد دایرو پ الیدان

خواد  با اونا در ارتباط باشه !    ی داره ؛ خب االن نم یریگ  میخودش قدرت تصم ستین
همه سال بره و   نی گم که بعد از ا  ینگفتم!  نم یزیبر لب نشاند : منم که چ  ی پژمان لبخند

 کنه  ی با اونا زندگ 

  نیبوده که ا یُدَمل چرک  هیبراش مثل  یدور نیداره   انگار ا  یچه حال الیدان یبدون اگه
که از  ترای سوزه واگرنه م  یدلم به حال اون م  دی دونم شا یهمه سال تحمل کرده . نم

حرف مردم  جواب دادن به   یعنیتونم درکش کنم   یاصال نم ی خداشه  راستش رو بخوا
من خوب   یول یکن یو گفتم : درسته تو اونو درک نم  دمیشک  یبراش مهمه !  آه نقدریا

برام ارزش داشت ؛ اما خب از   گرانی منم مثل اون بودم حرف د  یزمان  هیکنم .  یدرکش م
همه جور افکار و   ی بزرگه به همون اندازه که بزرگه جا برا یلیخ ایدن دمیبه بعد فهم  ییجا هی

  یزمان هی.   میستین گرانیوجود داره . ما که مسوول فکر د  ی دیعقا

سرم آوار شده اما خوب   ی عالم رو ی ها  یتمام بدبخت یعنیبچه ندارم  نکهیکردم ا یم فکر 
تو اون    دمیفهم  ! بعد که یخود خوشبخت  یعنی  یکه تو کنارم نیهم  دمی که نگاه کردم د

دلم تکان   ی تا آب تو یو تمام مشکالت رو به گردن گرفت ی رو در حق من کرد ی فداکار
 از نبودت  دمیکش یچه حسرت یدون ینم ی نخوره اون موقع تو نبود

کردم اما خوب که به دور و برم   یتازه شده بود باز احساس بدبخت ینبودنت بدجور  داغ
و عشق تو همچنان   یخوب دمیداره ، د انیجر یزندگ  دمی مهراد هست ، د دمی نگاه کردم د

که از درون با خودم کنار اومدم ؛ درست   یپژمان درست زمان یدون یدر دلم زنده ست . م 
که فقط خودت   یقلب  تیجور رضا هیتِه دل آدمه ؛   ییجا  هی ی خوش بخت دمیکه فهم یزمان

اونوقت بود که با خودم کنار اومدم که من با مهراد خوشبختم     ی به خودت بد یتون یم
عمرم رو به پاش گذاشتم  درست اون زمان بود که   یول  اوردمین اشیدوستش دارم  به دن 
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تا   ۱۵   ۱۰ نی و من بهشت رو با تمام وجودم حس کردم . اصال خودت نگاه کن ا  یتو برگشت
گذرونم به درساشون   یباهاشون وقت م یوقت یبا ما نبودن ول  یبچه ، درسته که از کودک 

گم   یاونا کمک حالمن . نم شتریرسم  و کمک حالشونم    با خنده ادامه دادم : البته ب یم
تِه قلبم   ییجا هی یول یانی در جر شترینداشته که خودت ب یبوده و سخت یهمش خوش

عده کار من رو نپسندن و   هیداره که   یتیچه اهم  میدارم از زندگ  تیاحساس رضا  م،یراض
 ام !؟  وانهیفکر کنن د

به قول خودش از شر مهراد خالص شد تا   ادیهنوز نتونسته با خودش کنار ب ترایم اما
به آمال و آرزوهاش    دنیونگ ونگو مزاحم رس ی بچه   هیخانواده اش سر کوفتش نزنن  تا  

نا آروم رو  ی بچه درست شده خدا سه تا  زیکرد همه چ ینشه . همون موقع که فکر م
سالم دارم    ی مثال بگه سه تا بچه   ادیکنار ب طشیشرا  ادامنش بازم نتونست ب ی گذاشت تو

  ایخانواده رو شاد کردم حاال درست   هیدارم که دوستم داره  با دادن مهراد دل  یشوهر
 غلط .  

  ی ودنوه هاش رو بزرگ کنه خودت ب دیشد افسرده شد ؛ حاالم که به قول خو دش با  ضی مر
 گفت !    یم یکه چ ی دیشن

رفت ؟ و گفتم : انگار  ادتی  یعنیگفت؟     نگاهش کردم   یم  ی: چ دی پرس پژمان
 رقم زدن  یسرنوشت من رو با بچه دار

گذشت هنوزم که هنوزه    یتمام عمرش به بچه دار یمتنفر بود ول یاز بچه و بچه دار اون
تا نتونه به خودش   ادی. پژمان ، اون تا نتونه با خودش کنار ب ادینتونسته با خودش کنار ب

تا     ستیخارج از کشور ن ی دانشگاه ها نیمدرک گرفتن از بهتر  ی تو یبقبولونه که خوشبخت 
 یمهست که  ینینبوده وضع هم شی بقبولونه که مهراد باعث بدبخت  دشنتونه که به خو

  یگفت : آره ، حق با توئه زندگ  قیعم یو با آه دیبه پشت گردنش کش  یپژمان دست  ینیب
       ! 

ازت بپرسم    پژمان با نگاه مهربانش گفت :   یزیچ  هیخوام   یِمن ِمن  گفتم  : پژمان ، م با
 !   یبپرس زندگ 
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موقع که   همون یتونست ی؟ تو   تو  م یکن یم یتو احساس خوشبخت  نمی: بگو بب دمی پرس
 شم طالقم ...........   یمن بچه دار نم ی دیفهم

وقت !  چطور   چی حرف رو نزن ه نیوقت ا  چیه گه ی: د  دیرا در هم کش شی اخم ها پژمان
  ییجا هی  ادی یتِه قلب آدم به وجود م ییجا هیکه  یحس هیحسه !  هی  یخوشبخت یگ یم

سر    هیحسه  احساس آرامش   هیاونو حس کنه ؛ عشقم همونه   دی که آدم خودش با
غزل ، من با تو عاشق شدن رو    یکن یحسش م ی ول یبراش ندار یلیخاص که دل یخوش

  ی!؟ ول هیاش چ  دهیرو هم داشته باشم فا  ایتجربه کردم و عاشقت موندم بدون تو اگه دن
همشون رو   یکه روز میدارتا بچه  ۱۵بچه هم  هی  ی هست به جا زیهمه چ یاالن تو هست

 رسونه !  یهم خدا م

:   دمی!  پرس ی دونم خودت تا چه حد متوجه شد یبهت بگم  البته نم یزی چ هیبذار  حاال
که  ی متوجه نشد یبگ ی خوا ی م  یعنیبر لب نشاند و گفت ،  ی ؟  پژمان لبخند  یمتوجه چ

نکن  !  پژمان دو   ی؟ عاشق ؟  شوخ ی: چ دمی پسرمون عاشق شده  ؟ با تعجب پرس
گاه و   ی متوجه حرف زدن ها یبگ ی خوا یم یعن یدستش را در هم قالب کرد و گفت :  

که  یی چطور وقت ها نکه یشه ؟ ا  یچطور جلوش دستپاچه م  نکهیا  ی نشد نایبا م گاهشیب
 شه ؟     یگرده ناراحت و دمغ م  یبرم یله و وقتخونه خوشحا ادی   یاز خوابگاه م نایم

؟   ی پسرت نشد ی متوجه حال و هوا یبگ ی خوا  یم یعنیشد و گفت:   رهیچشمانم خ در
  هیچ طونی کرد : ش ینیری !     پژمان اخم ش طونی مهراد ش ی ، از ته دل و گفتم : ا  دمیخند
به شانه   یاونو بخواد ؟  پژمان دست  نای: از کجا معلوم م دمیپسرم مرد شده !   پرس  یزندگ 

 خواد  ی، م یزندگ  دخوا  یام زد و گفت : م

  ش یپ یخوابگاهشان مشکل ی برا  یبا او آشنا شدم وقت شی بود . سال پ  میاز دانشجوها  نایم
بود   ی اجاره کند بچه ا ی که با دوستانش خانه ا ینداشت که برود و نه پول  ییآمد و او جا 

در پرورشگاه بزرگ شده بود . دانشگاه قبول شد و در خوابگاه مستقر بود   یاز کودک که 
مثل  ییکارمان کمک به بچه ها  دی فهم  یرفت اما وقت یطفره م قتیاولش از گفتن حق

 کرد .  فیاش را تعر  یزندگ  ی اوست ماجرا
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  گریاول کنار د ی ما بود طبقه  ی دانشگاه و خانه  رشیکرد و مس یما زندگ  ی ماه در خانه  ۶
که همه شان با هم خواهر و   می داده بود ادیماند.  من و پژمان به بچه ها  یدخترها م

و مهراد    ی مهد فی انگار حر ان یم نیرا داشته باشند اما در ا   گریکد ی  ی هوا دی برادرند و با
   می نشده بود

دراز تر   مشان ی و پا را از گل کردند یادب را م تیبچه ها رعا یهر چند آن ها هم مثل باق 
پژمان با او   نکهیتا ا اوردی به زبان ن یزیدلش چ ی کردند . مهراد هم از خواسته  ینم

بود  من شدم مادر عروس و   یصحبت کردم ؛ او هم راض نایصحبت کرد. من هم با م
  دی به خر نایم  ی برا می دی د یمراسم خواستگار کی پژمان پدر داماد  به همراه دخترها تدارک 

 پسرها با پژمان و مهراد  ی  هیو بق ال یو سه ی هم با ما بودند    مهد   وا یو ش ماین  می رفت

 آمدند .  یو به خواستگار دندیخر  ینیر یگل و ش دسته

  ترایکردم م  یاش فکر م یام بود روز عروس یزندگ  ی روز ها  نیاز بهتر  یک ی مهراد   یعروس روز
 ی و مهال آمدند . و چه لحظه  اریو همسرش و مه دی به همراه مهش الیو دان  امدیاما ن د یایب
 ختند یچهار خواهر و برادر در آغوش هم اشک ر نیکه ا یبود وقت ییبایز

  مارستانیرا به ب  نا یو م باستیز  یزیی روز پا کی گذرد . امروز  یحاال دو سال از آن روزها م و
آمدن عجله دارد مهراد  ایدن ی مهراد برا  ی اما انگار دختر کوچولو ستی وقتش ن  میآورده ا 

سال قبل    ۲۵اش شده ام  به   رهیکه خ یپشت در اتاق عمل آرام و قرار ندارد و من در حال
  ی فرزند ی آرام و قرار نداشتم برا  مان یکه خودم پشت در اتاق زا  ییآن روزها بهگردم  یبرم

 .  اورمیب شیایکه قرار نبود من به دن

دختر   هیشوم : مبارک باشه ،  یم  ادهیزمان پ  نی پرستار از ماش ی مبارک باشه   ی باصدا
 خوشگل و سالم    ی کوچولو

خندد و مهراد به   یصورت م ی کند و به پهنا یپخش م  ینیر یشاد و خوشحال ش  پژمان
ماندند ؛ باالخره   مارستانیدر ب یبه خاطر بچه ،چند روز   نکهیرفته است . بعد از ا نا یم دنید

 به خانه برگشتند .  
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 گذاشتند . زییاسم بچه را پا نایو م مهراد

 زنگ در آمد .   ی که صدا می جمع بود لیفام ی  همه

؟    پژمان   ی بود ی: پژمان جان ، منتظر کسدمیاز جا بلند شد : خودشه اومد     پرس پژمان
و گفت امروز   اوردیتادم ؛ طاقت نفرس   الیدان ی رو برا زییگفت : عکس پا   یدالوصفی با ذوق زا

آمد اما تنها   الیدان     دی دونم ، شا یرا باال داد : نم  شی : تنهاست ؟   ابرو دمی. پرس ادی یم
باالخره توانسته بود با خودش کنار  ترایدانم  م ی!  نم ترا ی به همراه فرزندانش و البته م نه
  یکار یکه به خاطر  کس ستی ن یآدم  ترایم!؟ اما نه  نجاستیاالن ا  الی به اصرار دان ای د یایب

 .   دیسال مهراد را در آغوش کش   ۲۵انجام دهد حتما با دلش کنار آمده بود که پس از 

                           ****** 

  نیبه خانه شان رفتند تا اول زیی به همراه پا نایبهتر شد و مهراد و م نایچند روز بعد حال م  
 سه نفره شان را  در کنار هم تجربه کنند. زییپا

کنم آرام و   ینگاه م یو ابر  دی دست سف کی نشسته ام و به آسمان   یینعنو  یصندل ی رو
را به  ینیدلنش  ی زنند و نوا یم  شهی باران مثل انگشتان فرشته بر ش ی بارد . دانه ها یم بایز

 ی آورد : خلوت کرد  یم رونی باران ب ی پژمان مرا از حال و هوا ی اجرا در آورده اند . صدا
  ینیکنم : با س یگردم  و نگاهش م  ی؟ بر م ی خوا ین خلوتت همراه نمی! واسه ا  یزندگ 

گذارد و رو به   یم زیم ی و فنجان ها را رو دی آ یاست . جلوتر م  ستادهیپشت سرم ا  ی چا
خندد :  یدارم  پژمان م  یرا بر م ی کنم و فنجان چا ی. با لبخند نگاهش م ندینش یم  میرو

حلقه  ی : داغِ داغ . دستانم را دور فنجان چا می گو   ینوشم و م یم ی داغِ داغ  ؟ جرعه ا
از   تیب نی شوم و از اعماق وجودم ا یم  رهیکنم با عشق به چشمان پر از آرامشش خ یم

 کنم :   یم مشی را تقد یجناب عرب عامر

     یدان ینم یستیدر کنار خودت ن تو

 دارد  یار تو بودن چه لذتدر کن که

 خواند : یم اریاز جناب شهر  ینشاند  و در جواب ،شعر  یبر لب م  ی لبخند پژمان
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  نی ر یشور افکن ش ی  شهیتو همان ت عشق

 را  یشهرت شاهانه دهد کوهکن کو

دهم  . پژمان   ی؟ سرم را تکان  م  یستی ن مونیپش ی دیبار ازم پرس هیغزل ،   ادتهی:   پژمان
خواد   یدلم م یخواد تو کنارم باش یدلم م امیب ایام به دن گهیدهد : اگر هزار بار د یادامه م

  ی برا  یشه ؛ گاه ینفر جمع نم هی  ی جا برا هی ایدن ی ها یخوب ی کنم همه  یبا تو زندگ 
ش با ارز  زیچ هیاز   یبتون د ی با یخودت حفظ کن ی با ارزش تر رو برا زی چ هی یبتون نکهیا

  یسالگ ۵۵  ی که االن در آستانه  نهیو من گذشتم ؛ نه به خاطر تو به خاطر خودم و ا  یبگذر
  ایدن نیغزل ، اساس ا  یدون ی تپه . م یعاشق برات م ی ساله  ۲۰جوون   هیقلبم مثل قلب  

مورده   یب  دنی تالش و اصرار نورز ی رو دنهی و رس برداشتندست  ی رو دنهی تالش و رس ی رو
خودش رو   ی پدر بشه و بچه   دی با یروز هی ی حس که هر مرد نیو من دست برداشتم از ا

مورد نکردم در عوض تالش کردم واسه   یخدا  اصرار ب ی شدم به رضا  یداشته باشه راض
  نم یزم ی مرد رو ن یو االن خوشبخت تر یبه خوشبخت  دنیرس

 کنم :   یزمزمه م را تی تک ب نیشوم  ا یم رهیدر چشمان عاشقش خ دوباره

   یدان ینم  یستیدر  کنار  خودت  ن  تو

 دارد   یدر  کنار  تو   بودن   چه   لذت که

   می شد   بعد از دو سال و  ن تموم

 ۹۷ وری : شهر شروع

    ۹۹/۱۱/۳:  انیپا

 روز جمعه   ظهر

 دشت  نی _ مشک کرج 
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