
 

 

 

 

 



 به نام خدا

 

 مقدمه

 

 بود دیاسات مخصوص که نگیپارک یخروج سمت به کالس اتمام از بعد شهیهم مثل

 اومد یحام یوقت تا کنم استراحت یکم شب تا و برسم خونه به زودتر خواستیم دلم.رفتم

 گهید وقت هر مثل مدت نیا.بود دهیکش طول یروز چهل تشیمامور نباریا.نباشم خسته

 اما.نکنم سر ییتنها هامو شب تا رفتمیم بابا یحاج ی خونه به رفتیم تیمامور به که یا

 هچهارشنب بعد هفته شاءهللا ان بود گفته بود گرفته تماس که شیپ ی هفته یعنی بار نیآخر

 بودم مطمئن من و بود نکرده یبدقول وقت چیه که ییاونجا از و خونه رسهیم شب آخر تا

 آماده همسرم از استقبال یبرا و برم خودمون خونه به مایمستق گرفتم میتصم ادیم امشب

 و لیموبا.شد بلند فمیک یتو از لمیموبا یصدا که بودم نکرده روشن و نیماش هنوز.بشم

:دادم جواب فورا بابا حاج شماره دنید با و کردم خارج فیک از  

.دینباش منتظرم خونتون امینم امروز بگم رفت ادمی د؟شرمندهیخوب بابا حاج سالم -  

 ایب خودتون خونه نرو بابا جان هیهان. جان بابا سالم:گفت گرفته ییصدا با بابا یحاج

.نجایا  

افتاده؟ یبابا؟اتفاق حاج شدهیچ:گفتم استرس با  

 جان بابا نباش نگران: داد جواب بده آرامش منم به آرامشش با کردیم یسع که بابا یحاج

.گمیم بهت نجایا ایب.   

 بهم شده یزیچ اگر خدا رو تو.بابا حاج رمیمیم استرس از که اونجا برسم تا من آخه -

.دیبگ  

 زنگ سپاه از:داد جوابمو بعد و گفت ذکر لب ریز انگار و دیکش یقیعم نفس بابا حاج

 تا نجایا یایب گفتم. تهران کردن منتقلش امروز شده یزخم مقدار هی یحام نکهیا مثل زدن

.....هم با  

 زا کلمات نیا ناخواسته فتهیب دستم از لیموبا نکهیا از قبل.گفت یچ بابا حاج دمینشن گرید

:شد خارج دهنم  

....شده دیشه یحام.گنیم دروغ نه -  

 

**** 



 تو محرم ماه اول شب ده هرسال مثل.دیرسیم گوش به اطیح یجا همه از صلوات یصدا

 از تر پرشور هرسال و بود شهره محل تو بابا حاج یها مراسم.میداشت مراسم خونمون

 پخته رشته آش هرسال برنامه طبق و بود مراسم روز نیآخر امروز.شدیم برگذار قبل

 کاسه عمه یصدا با.دهدیم حاجت گرید یطور آخر روز سفره نیا میبود معتقد همه.میبود

 کردم رها را میکردیم مرتب ینیس داخل میداشت وایه همراه به که یمصرف بار کی یها

عمه؟ جانم:گفتم و رفتم بود ستادهیا آنجا عمه که آش گید سمت به و  

.یبش روا حاجت که انشاءهللا.بزن هم رو آش بار هی توهم ایب عمه جان هیهان -  

.جون عمه ممنون-گفتم لبخند با  

 نیهم در.بدهم تکان را آن داخل بزرگ یچوب ی مالقه کردم یسع و رفتم گید سمت به

 و گرفت قرار مالقه دسته یرو من یها دست از باالتر یا مردانه یها دست لحظه

.کنم کمکتون بذار:گفت که دمیشن را یحام مهربان و بم یصدا  

 در و بستم را چشمانم.زدم هم را آش دور کی او کمک با و کردم تشکر ازش لبخند با

 منظور نگاه متوجه چشمانم کردن باز با همزمان.خواستم یسالمت و آرامش خدا از دل

 بعداز و زدم یشخندین یحام و خودم درمورد عمه االتیخ از! شدم خودمان به عمه داره

 و زد یچشمک طنتیش با دنمید با وایه.رفتم وایه سمت به یحام دست به مالقه سپردن

.میبزن هم ینذر آش جنتلمن یآقا کی با هم ما بکنه بینص خدا: گفت  

 یکس تا بود اطراف و دور به حواسم که من دیخند زیر زیر حرفش نیا به خودش

:دادم جواب و رفتم بهش یا غره چشم نشنوه صدامونو  

 یفور خوادیم کمک یکس بفهمه و هینجوریا همه به نسبت یحام یدونیم که خودت -

 شده گرفته حالم عمه یها نگاه از هم ینطوریهم .نزن یالک یحرفا پس.رسونهیم خودشو

.لطفا نکن بدتر گهید تو  

 زدم هم و آش رفتم منم واال: گفت بهم رو داشت نشیآست تو یجواب کی شهیهم که وایه

 یدوست انسان حس یحام مالقه به دیرس دستت تا تو یول نشد عمل وارد فورا یحام یول

 اخالقات نیا دوبار یکی. نکن ترش رو من مامان یها نگاه با یالک هم تو. کرد گل اش

.شهیم مونیپش خودش نهیبب و  

 حرف نیا از شتریب اش یمتر شش زبون با نکهیا یبرا اما بود گرفته ام خنده حرفاش از

 تجربه چون ندم بهش یجواب گهید گرفتم میتصم و خوردم فرو امو خنده نکنه من بار

 وایه.رمیگیم پس جواب جمله تا ده بگم وایه به من که یا جمله هر یبرا بود کرده ثابت

 چهار خانواده کی ما.میشد بزرگ باهم یبچگ از که بودن الیل عمه یها بچه یحام و

 مادرم.است فرش بازار در دار رسم و اسم و معتبر یها یحاج از پدرم. میهست نفره

 یگذار نام دمیشه ییدا اسم به و سیتاس را آن پدربزرگم که یا پسرانه دبستان ریمد



 حاج دختر تک شدم و آمدم ایدن به من یصبور و ازین و نذر ها سال از بعد.کرد،است

 بود که سالم هشت.بودم شده بزرگ نعمت و ناز در یبچگ از لیدل نیهم به.یفرشچ یعل

 را یانسان رشته اتیادب و شعر به ادمیز ی عالقه لیدل به. داد ما به را یرمهدیام خدا

 االن و شوم قبول تهران دانشگاه نیبهتر اتییاد تا کردم را تالشم تمام و کردم انتخاب

 اتیادب یدکترا تا دارم آرزو. هستم ییطباطبا عالمه دانشگاه در اتیادب سوم سال دانشجو

 و من عکس بر یمهد ریام.رمیبگ قرار اتیادب استاد مقام در یروز و بدم ادامه درسمو

 یسال چند و است یرزم یها ورزش عاشق من با او جنس بودن مخالف خاطر به مسلما

 زیعز و آقاجون.است من یپدر لیفام تنها الیل عمه. کندیم دنبال را کاراته ی رشته است

 تنها و اومدن ایدن به مرده  فرزندانشون شتریب میقد زمان در امکانات نبود لیدل به جون

 داشت یفروش فرش ی حجره بازار در میقد از آقاجون.موندن براشون عمه و بابا حاج

 فوت از بعد را زجونیعز.گرفت بدست رو حجره ی اداره بابا حاج او فوت بعد که

 عمو و دهیشه همسر الیل عمه. خودمون شیپ مشیآورد نمونه تنها نکهیا یبرا آقاجون

 سالها همون که بود جنگ تو بابا حاج همرزمان و دوستان از الیل عمه شوهر نیحس

 دیشه بود باردار رو وایه عمه و بود کیکوچ یحام که یزمان و شد ییایمیش

 گرچه.الیل عمه ی خونه رفت یزندگ یبرا نیحس عمو شهادت از بعد زجونیعز.شدن

 یبچگ از یحام و وایه و من.داشت فاصله کوچه کی تنها نایا عمه با ما ی خونه

 هر اما. میساخت خاطره هم با و مونیزندگ یها دوره تمام و میگذروند هم با روزامونو

یمیصم وایه با و تر کمرنگ یحام با من ی رابطه میشد تر بزرگ یچ  

 

 پاسداران سپاه وارد درسش کردن تموم از بعد.است بزرگتر من از یسال ده یحام

 که یمداوم و مختلف یها تیمامور به توجه با اما دهیم انجام یکار چه دونمینم قایدق.شد

 با امسال و کترهیکوچ من از یسال دو وایه.مشغوله یمهم و یتیامن بخش تو مسلما رهیم

 یها نگاه که هست یسال چند.شد قبول یداروساز رشته تو کرد که یادیز یها تالش

 چیه االن تا اما.داره سرش یتو ییها فکر معلومه و شده عوض یحام و من به الیل عمه

 طیشرا و یحام خاطر به سکوتش کنمیم فکر من و اوردهین زبون به یزیچ علنا وقت

 االن تا شغلش بودن خطرناک و یشگیهم یها تیمامور خاطر به یحام.است اش یشغل

 مخالفتش با کرد مطرح رو یحام گرفتن زن بحث عمه بار هر و نداده ازدواج به تن

 تو دیجد خواستگار کی بحث هربار شدم دانشگاه وارد که یزمان از منم.شد رو روبه

 ی رشته به نکهیا خاطر به.کردمیم رد رو اونها بهونه و عذر هزار با شدیم باز خونه

 احساس.برم سانسیل فوق مقطع به کنکور بدون خوادیم دلم و دارم عالقه یلیخ ام یدرس

 از منو و هیاشتباه کار مونده سانسمیل از سال کی فقط گهید که االن اونم ازدواج کنمیم

 اگر من و داره یسن مقطع کی ازدواج معتقده من عکس بر مامان اما. کنهیم دور هدفم

 من که یصورت در.دمیم دست از و کردن ازدواج یبرا درست سن برم شیپ ینجوریا

 که هم زجونیعز.شمیم کینزد ازدواج سن به دارم تازه نظرم به و سالمه ستیب فقط



 نیا به شتریب" ستیگر حالش به دیبا ستیب به دیرس که دختر" ی جمله با برم قربونش

 یگذار هیپا شرع و ینید دیعقا و مذهب یرو ما یها خانواده انیبن.زدیم دامن موضوع

 من مامان نکهیا با. شدیم یتلق مهم یلیخ موقع به ازدواج موضوع لیدل نیهم به و شده

 یها هیتوص به یلیخ ازدواج مثل یمسائل مورد در اما هیامروز و کرده لیتحص آدم کی

 حداقل خوامیم فقط اما دارم قبول رو حرفاشون از یلیخ طبع به هم من.دارد توجه ینید

 مطابق هم اومدن که ییها خواستگار االن تا نکهیا البته.کنم ازدواج بعد رمیبگ سانسیل

.ستین ریتاث یب نبودن هام آل دهیا  

 

.کن آماده رو ها ییچا داخل برو مادر جان هیهان-  

 

.رفتم خونه سمت به و اومدم رونیب فکر از مامان یصدا با  

 

~~~ 

.دیکنیم اصرار انقدر چرا انیب نایا خوادینم دلم من جان مامان-  

:داد جوابمو حرص با مامان  

شون؟ینیبب یخواینم که دارن یمشکل چه گهید نای؟ایچ یعنی -  

:گفتم یکالفگ با  

 آب مامانش اجازه بدون.هیمامان یلیخ. دمید مراسما تو قبال رو یفتح حاج پسر   بابا-

شه؟یم یزندگ مرد آدم نیا آخه. خورهینم  

:گفت تذکر با مامان  

 کم موهاش یکی.کوتاهه قدش یکی. نزار بیع مردم یپسرا یرو انقدر.هیهان زشته-

ل ه یکی.ستین بلد دنیپوش لباس یکی.پشته ل ه یکی ا   نیا آخه.هیمامان یکی نیا که االنم.ب 

.!!!دختر تو یریگیم هیچ یلیاسرائ یبن یرادایا  

 ی دکمه وایه و عمه ی چهره دنید با. شد بلند فونیآ زنگ یصدا که بدم جواب اومدم

:گفتم مامان به رو و دادم فشار و دیکل  

.نانیا عمه-  



 صدقه قربون شهیهم مثل دنمید با عمه. برسن تا موندم منتظر و کردم باز رو یورود در

 محض به و شد وارد اش یشگیهم یلودگ با هم وایه.دیبوس صورتمو بار چند و رفت ام

:گفت کردن سالم  

.هست ادیز اطواراش ادا شمینطوریهم نکن لوسش نویا انقدر مامان-  

:گفت وایه حرف دییتا در یفور بود شکار من دست از یحساب که مامان  

.میکرد لوسش یلیخ الیل یآبج گهیم راست وایه-  

 به کرد شروع گهیم ینطوریا که هیعصبان  یا هیقض کی سر مامان بود دهیفهم که وایه

گفتم: مامان به رو اعتراض با.دنیخند زیر زیر  

مااااماااااان-  

:داد جواب من از تیحما به دهیجد خواستگار کی بحث شد متوجه که عمه  

 یخانوم نیا به دخترم زدلمیعز جان حهیمل. نزار دخترم سر به سر انقدر مادر جان وایه-

.روش یزاریم بیع چرا.لوسه کجاش  

 که همونطور. کنه باز و دلش ی سفره تا بزنه حرف الیل عمه بود منتظر انگار مامان

:داد جواب کردیم ییراهنما ییرایپذ سمت به رو نایا عمه  

 یپسرا یرو انقدر چرا دونمینم فقط نداره کم یزیچ یخانوم از دخترم خداروشکر بله-

.زارهیم بیع مردم  

:گفتم یفور بودم شده یکفر یحساب که من  

.کنمیم انیب فقط بنده و دارن وجود ییها بیع بلکه زارمینم بیع من-  

:گفت مامان به رو نکنه دایپ ادامه بحثمون نکهیا یبرا عمه  

؟یخواستگار اومده یک باز-  

:داد جواب مامان  

 روز نکهیا مثل.یخواستگار انیب بزرگش پسر یبرا گرفت تماس یفتح حاج زن روزید-

 انیب بزار گمیم االن.نهیشیم دلش به نهیبیم رو هیهان پسرش میداشت مراسم که عاشورا

.هیمامان پسره گهیم برگشته.اومد خوشت دیشا باهاش بزن حرف حداقل  

 یجلو یول بود گرفته اش خنده هم عمه. دیخند بلند یصدا با آخر ی جمله دنیشن با وایه

 مامان به رو کرد هاشو خنده  خوب که وایه.رهیبگ خودشو یجلو کردیم یسع مامان

:گفت  



 تا چند هی میبر ایب گفت بهش داداشم عاشورا روز همون.گهینم راهیب هیهان ییزندا ییخدا-

 به من کن صبر قهیدق کی گفت اونم کمه رشته ینذر یبرا میایب میبخر رشته آش بسته

.بدم اطالع مامان  

 بلند به میکرد شروع میریبگ خودمونو یجلو مینتونست عمه و من گهید وایه حرف نیا با

 ومدین کوتاه حال نیا با.کند کاریچ دونستینم و بود گرفته اش خنده هم مامان.دنیخند بلند

:گفت وایه به رو و  

بده؟ کجاش نیا.بزرگترش به زارهیم احترام خب-  

:داد جواب یشوخ به عمه  

کرده؟ یاحترام یب من به بخره آش رشته بره نگرفت اجازه من از یحام یعنی-  

 پسرم نیا اخالق.گهید دارد یاخالق هی کس هر گمیم فقط.هیحرف چه نیا الیل یآبج نه-

.هینطوریا  

 مادرم خودم منم.کند ازدواج زودتر هیهان خوادیم دلت و ینگران دونمیم جان حهیمل-

 پسر بحث اصال.میبد شوهرش شهینم که زور برم؟به قربونت یمتیق چه به اما.فهممیم

 انقدر دیکن صبر کم هی هم شما.ستین یراض ازدواج به دلش هیهان. ستین یفتح حاج

 نگران کندیم ازدواج خودش جفت با اش موقع به شاءهللا ان. دیند قرار فشار تحت بچمو

د؟یبد ما به نیخواینم یزیچ یآب وانیل کی االنم.نباش  

:گفت شرمنده مامان و میشد بلند یفور مامان و من آخرش جمله دنیشن با  

.که برام زاردینم حواس دختره نیا الیل یآبج روخدا تو ببخش-  

.میبش راحت دستش از کند شوهر هیهان نیا خدا یا:گفت خنده با وایه  

یشکلک اش مسخره حرف یبرا هیبق چشم از دور  

.رفتم مامان کمک به و درآوردم  

 

~~~ 

 

 شدیم یماه چند االن و داد یمنف جواب یفتح حاج زن به احترام با مامان عمه کمک با

 دانشگاهم و درس به راحت الیخ با من و نبود مطرح یدیجد خواستگار بحث که

 قرار و داشتم کالس غروب تا من.میبر الیل عمه ی خونه شام بود قرار امشب.دمیرسیم

.برم عمه ی خونه خودم دانشگاه از بعد شد  



لف   وارد میمر با  یصندل و زیم سمت به غذا گرفتن بعد.میبخور ناهار تا میشد دانشگاه س 

:دیپرس میمر شدن ریجاگ محض به و میرفت شده دهیچ یها  

؟یندار خبر حانهیر از هیهان یراست-  

:دادم جواب داشتمیبرم و ماست درب نکهیا نیح در  

مگه؟ چطور.ازش خبرم یب هست یروز چند. نه -  

 یداد رد جواب یفور بهش که تو از داداشش یخواستگار سر کردم حس فقط.یچیه -

.ادینم ما شیپ ادیز گهید که ناراحته  

:گفتم و کردم نگاه بهش تعجب با  

ست؟ین ازش یخبر گهید روز اون از من هیمنف جواب خاطر به حانهیر یعنی -  

 خاطر به که ترمم نیا.رهینگ ما از یسراغ اصال داره یلیدل چه وگرنه.آره نظرم به-

 ای ادیم دانشگاه که میبفهم میتونینم ما و برنداشته ما با و درساش از یلیخ شیعروس

.دونمینم بازم دمشید لحظه هی روزید کردم حس من گرچه.نه  

 ی هیقض با منطق یب انقدر حانهیر کردمینم فکر.کردم تعجب یلیخ میمر یحرفا از

:گفتم میمر به رو.کند برخورد یخواستگار  

.زد بهم من یمنف جواب هی خاطر به مونو یدوست سال چهار سه حانهیر که متاسفم واقعا-  

:گفت و کرد دییتا سر با ممیمر  

 خواستیم دلش شهیهم.داشت خودشو به مخصوص یخودخواه جور هی اولشم از حانهیر-

 ات یخوشگل خاطر به شتریب نظر به تو از اشم یخواستگار علت.باشه داشته نارویبهتر

 بهش تو کردینم فکر یول. داره برو حرفش یلیخ خونشون تو حانهیر نکهیا مثل.بود

.شد تموم گرون براش یلیخ گمونم. یبد یمنف جواب  

 که ییروزا یحت.بود مستبد یلیخ حانهیر ما ی نفره سه جمع تو.گفتیم راست میمر

 کنمیم فکر که االن.کردیم مشخص و مکانش و زمان دیبا حانهیر میبر رونیب میخواستیم

 وگرنه.بود میمر و من یها اومدن کوتاه خاطر به داشت ادامه االن تا مون یدوست اگر

 جانب از یخواستگار بحث شدن مطرح گرچه.میشدیم جدا هم از دیبا اول سال همون

 چهار سه از بعد شد باعث باالخره خودش من جواب بودن یمنف و داداشش یبرا حانهیر

.بشه قطع رابطه نیا یدوست سال  

 و باشم تر یمیصم میمر با شهیهم من بود شده باعث نیا و بود حانهیر عکس بر میمر

 یخوب شدیم باعث اخالقش نیا اما بود یخوب دختر حانهیر.کنم دل و درد اون با شتریب

.میرفت درس کالس سمت به ناهار خوردن از بعد. برن هیحاش تو هاش  



 لبخند با ندارن و درس ی ادامه کشش ها بچه دید که یرئوف استاد.بود کالس یآخرا

.خوندیم کالس انیپا که یشگیهم شعر خوندن به کرد شروع  

 

دیرس عنوان به نامه نیا که شکر-  

دیرس انیپا به عمر از تر شیپ  

.دیبر دیتونیم.دینباش خسته ها بچه خب  

 بود گرفته اسنپ چون میمر.میشد خارج کالس از میداد و استاد جواب دینباش خسته با همه

 یت آر یب با روشنه هوا که حاال گرفتم میتصم منم.رفت و کرد یخداحافظ من از یفور

 وایه خندون ی چهره.خورد زنگ لمیموبا که بودم دانشگاه یخروج کینزد. برگردم

:گفتم و کردم لمس و اتصال ی دکمه.بست نقش صفحه یرو  

.خونتون رسمیم یبزار گریج یرو دندون ساعت کی.شده تنگ برام دلت دونمیم-  

 داداش با خودم یایب تو نکردم صبر گهید مردمیم ات یدور از داشتم چون هیهان یوا-

.عشقم دنبالت اومدم یحام  

:دادم جواب تعجب با  

برگشته؟ تیمامور از یحام مگه-  

.مینخور کیتراف به تا ایب زودتر میدانشگاه دم االنم.دهیرس صبح داداشم آره-  

 یحام پژوپارس دنبال به دانشگاه دم.دمیبخش سرعت قدمهام به و کردم قطع تماسو یفور

 سالم نشستنم محض به و رفتم نیماش سمت به. کردم داشیپ جلوتر یکم و چرخوندم چشم

:داد جواب احترام با و گرم شهیهم مثل یحام.کردم  

.دینباش خسته.خانوم هیهان سالم-  

.شدم زحمت باعث.ممنون یلیخ-  

شه؟یم تموم کالساتون ساعت نیا شهیهم.کنمیم خواهش-  

.میدار کالس غروب تا روزا از یبعض یول.نه که شهیهم-  

:گفت و رفت فکر تو یکم یحام  

.خونه دیبرگرد تنها شب خطرناکه. دیخوریم شب به برگشت موقع که ینطوریا خب-  

.گردمیبرم اسنپ با اکثرا نیهم یبرا.شده شب خونه برسم تا بله-  

:گفت و اومد حرف به باالخره بود ساکت موقع اون تا که وایه  



 خانوم هرحال به.دنبالش ادیم ییدا حاج برنگرده اسنپ با هم اگر.نباش نگران داداش آره-

.بخوره تکون دلش تو آب زارنینم شدن بزرگ نعمت و ناز تو  

:گفتم بهش رو تمسخر با  

.یدیکش یسخت یلیخ تو ستین-  

:گفت و دیخند وایه  

.هیسخت نیشتریب خودش کنمیم تحمل رو تو که نیهم-  

 جوابشو گهید گرفتم میتصم و رفتم بهش یا غره چشم.دیخند خودش حرف به خودش و

 کی لبخندشم از.زنهیم لبخند ما یحرفا از داره هم یحام شدم متوجه جلو نهیآ تو. ندم

 یشغل طیشرا خاطر به.بود زیعز یلیخ هممون یبرا یحام.نشست منم لب یرو لبخند

 و خوب یاخالقا یلیخ یحام.فتهین براش یاتفاق میکردیم دعا و میبود نگرانش شهیهم اش

 یبرا. کنه رفتار یچطور هرکس با بزرگ و کیکوچ از دونستیم و داشت یا پخته

 منم.داشت دلش یتو رو یحام محبت ینوع به هرکس و بود محترم هممون یبرا نیهم

.نبودم یمستثن هیبق از  

 و میشد ادهیپ زودتر وایه و من.میدیرس نایا عمه خونه به وایه و من یها خنده و یشوخ با

 با وایه ورودمون محض به.نگیپارک یتو بزاره و نیماش رفت هم یحام.میرفت داخل

:گفت بلند یصدا  

.اومدن گلتون یدخترا.خونه یاهال سالاااام-  

:گفت یفور بود وایه یها یلودگ ی هیپا شهیهم که یمهد ریام  

.نبود شما منتظر یکس.ُخل یدخترا سالااام-  

:گفت ما به رو و داد تذکر یمهد ریام به ُخل کلمه خاطر به بابا حاج  

.دیاومد خوش.باباجان سالم-  

 دل کی و رفتم بود نشسته اش یشگیهم مبل یرو که زجونیعز سمت به همه از اول

 نیهم خاطر به ومدیم رونیب خونه از کمتر پادردش خاطر به زجونیعز.دمشیبوس ریس

:گفت و دیبوس امو یشونیپ شهیهم مثل زجونیعز.مشیدیدیم رید به رید یکم  

.زجانیعز ینباش خسته.من قشنگ چشم ماهت یرو به سالم-  

 میبود رفته آقاجون به که میبود یحام و من بود سبز چشماشون لیفام تو که ییکسا تنها

!قشنگ چشم گفتیم ما به شهیهم جون زیعز نیهم خاطر به  

:گفت زجونیعز جواب در کردینم غیدر من کردن تیاذ یبرا زیچ چیه از که وایه  



.!!!زجونیعز میستین قشنگ سین سبز چشمامون که ما یعنی-  

 به همه به سالم از بعد و شد وارد هم یحام لحظه نیهم تو.میدیخند حرفش نیا به همه

 زجونیعز سمت به بعد و دیبوس بابارو یها سرشونه عادت رسم به و رفت بابا سمت

:داد ادامه وایه.اومد  

.اومد هم قشنگت چشم یکی اون زجونیعز بفرما-  

:داد رو وایه جواب بعد.گفت دینباش خسته بهش و دیبوس هم رو یحام یشانیپ جون زیعز  

 میبود داده شوهرت االن یبود کرده کار ات یدار خونه یرو زبونت یجا به اگر تو-

.مادر دستت از میبود شده راحت  

:گفت یفور یمهد ریام و شد پر خنده یصدا از خونه کل  

.زجونیعز یدار کیال-  

 کرده ُبغ حالت یالک و بگه یچ دونستینم گهید بود رفته زجونیعز به زبونش که وایه

 رو وایه خصوص به کس چیه یناراحت تحمل وقت چیه که یحام.کرد سکوت و گرفت

:گفت و کرد بغلش و رفت وایه سمت به لبخند با نداشت  

.رهیبگ ادی یدار خونه ستین یازین پس بندازم یترش خواهرمو خوامیم من زجونیعز-  

 که هم زجونیعز.انداخت باال یروزیپ از ییابرو جمع به رو و دیبوس اشو گونه وایه

 حرفاشو رک یلیخ دونستنیم همه و اوردینم کم دادن جواب از وقت چیه برم قربونش

:گفت یحام به زنهیم  

.یبنداز یترش خواهرتم خوادینم گهید مادر بسه یترشیم یدار خودت نیهم تو-  

.میدیخند زجونیعز یها یشوخ به هم یحام خود یحت همه بار نیا  

 

~~~ 

 

 

 به شیپ سال چند.میبود نشسته یشگیهم ی کافه تو وایه با مون ماهانه قرار طبق امروز

 بار کی یماه میگذاشت قرار موقع اون از و میبود کرده کشف رو کافه نیا یاتفاق صورت

 طنتیش با وایه.آورد رو مون یشگیهم سفارش شناختیم مارو که گارسون.نجایا میایب

:گفت  

ست؟ین یخبر دیجد خواستگار از خوشگله خب -  



.آرومه اوضاع فعال خداروشکر خداروشکر -  

 یب باباجان.یکنیم رد و پولدار و پیخوشت و آقا و خوب خواستگار همه نیا.گهید یُخل -

!؟یفهمیم ی  شوهر  

 بعد بشم قبول خوب دانشگاه که نخوندم درس همه نیا من.خودت یارزون شون همه -

.بشم دار خونه زن کی و کنم شوهر برم درسم وسط  

 شوهر هم بخون درس هم خب ؟یبش دار خونه زن که رزاستیم قرقره عهد مگه -

.بودند هم موفق و کردن یزندگ ینجوریا که زنمیم مثال برات آدم چندتا.کن  

!بلده هم زدن حرف یلودگ جز وایه نکهیا مثل نه  

 با بخواد خدا اگر و رمیبگ و سانسمیل دارم دوست حداقل من اما دارم قبول و حرفات -

.نداره اشکال کنم شوهر اگر بعد ندم کنکور فوق یبرا گهید که بشم قبول باال معدل  

 ارهینم طاقت دلم یول یشینم خوشحال دونمیم چون بگم خواستمینم! واال بگم یچ -

.زد حرف یحام با تو درمورد مامان شبید راستش.نگم  

 پشتم به زد چندبار و شد بلند جاش از وایه.کردم سرفه به شروع و کرد ریگ گلوم تو قهوه

 گذاشته کنار رو یلودگ امروز چرا بگو پس.کردم نگاه وایه به شوک با.اومد جا حالم تا

!وسطه داداشش خان یپا.زنهیم سلنبمه و قلمبه یحرفا  

:گفتم و اومدم رونیب شوک از  

گفت؟ یچ -  

 و آب با کرد شروع و نشست شیصندل یرو رفت بود سوال نیا منتظر انگار که وایه

:کردن فیتعر تاب  

 شهینم.باشم داشته باشم،نوه داشته عروس خوادیم دلم من.شده سالت یس االن تو گفتش -

 تو آدم همه نیا.ینکن ازدواج خطرناکه ات یشغل طیشرا و یکنیم کار سپاه یتو چون که

 یخوایم اگر دونمینم من.کردن ازدواج چندتاشون خودت یدوستا نیهم.کننیم کار سپاه

.یریبگ زن دیبا یباش داشته مادرتو تیرضا  

داد؟ یجواب چه یحام خب:دمیپرس عیسر  

 باهام و ادیب کنار طیشرا نیا با حاضره یک تمیمامور همش که یمن آخه گفت هم یحام -

کنه؟ ازدواج  

 رنیم بچشون یبلور یپا و دست قربون مامانا ی همه مثل که ییاونجا از هم مامان

 و یکار هم مان  یا با هم خوشگل   هم پ  یخوشت هم پسرم.بخواد دلشون هم یلیخ:گفت یفور



 داداشم مینگذر حق از ییخدا مادر؟ یدار کم یچ.رسهیم دهنش به دستش خداروشکر هم

!من شیپ کردن یخواستگار ازش میرمستقیغ خودم یدوستا از چندتا.جذابه واقعا  

 ی ادامه از که یاسترس وجود با منم.دنیخند به کردن شروع خودشم حرف نیا گفتن بعد

 شهیهم اش یشغل طیشرا بخاطر یحام.گفتیم راست وایه.دمیخند یول داشتم حرفاش

 حساب به یمذهب پسر نکهیا با اون بر عالوه.بود خوب یلیخ لشیاستا و کردیم ورزش

 پیخوشت و روز به گفت شدیم که بود یجور دنشیپوش لباس سبک شهیهم اما اومد یم

 جذاب نشیمت و پخته اخالق ها نیا همه کنار در.داشت هم ییبایز و مردونه ی چهره.بود

.اومدم رونیب فکر از وایه یصدا با.بود کرده ترش  

.دیکنیم اصرار انقدر که دیدار نظر در رو یکس شما مگه حاال گفت یحام که خالصه -  

:داد ادامه و زد یچشمک وایه  

 یم بازم یول داره نظر در تورو مامان دهیفهم.خودش یبرا یی  بال ماهم یحام نیا هیهان-

.پرسه  

:گفتم و ارمین خودم یرو به کردم یسع.شد یجور کی دلم ته وایه حرف نیا دنیشن با  

نه؟؟ ای یبد حیتوض قشنگ یخوایم -  

 دخترم.هیهان ، آره گفت دهیم نشون خوش یرو داره یحام دید که هم مامان گهید یچیه -

 نجابت از یزیچ برادرزادم.دیشد بزرگ باهم که هم یبچگ از.یخوشگل و یخانوم نیا به

 گفت جوابش تو هم مامان.نداره ازدواج قصد فعال که هیهان گفت عیسر یحام.نداره کم

 قول به بعدشم.خوردنینم دردش به اومدن که ییاونا چون نداره ازدواج قصد هیهان

 شیپ پا میکرد اشتباه االنشم تا و داره خواستگار یکل خانومه بس از هیهان خودت

 و عقد شد تموم درسش هیهان که بعد تا بشه خورده ینیریش هی فعال گمیم من.مینذاشت

جان؟ مامان هیچ نظرت.میریبگ یعروس  

 اگر:گفت یحام به بزنه زودتر حرفارو نیا مامان بود خداش از انگار که زجونمیعز

 خوامینم یزیچ خدا از گهید نمیبب قشنگمو چشم دوتا شما یعروس من و باشه یعمر

.مادر  

 چند هی گفت فقط نیهم یبرا کنه کاریچ دونستینم و کرد ریگ آمپاس تو یحساب داداشم

.کنم فکر تا دیبد وقت بهم روز  

 انیب نایا عمه و بده مثبت جواب یحام اگر.رفتم فکر تو وایه یحرفا شدن تموم اب

:گفتم و کردم وایه به رو بدم؟ یجواب کنم؟چه کاریچ دیبا یخواستگار  

وا؟یه کنم کاریچ من انیب و بشه یاوک اگر-  

:داد جواب یالیخ یب با و خورد کیک با اشو قهوه آخر ی جرعه وایه  



.ریخ یگیم یخواینم اگر بله یگیم یخوایم اگر یچیه-  

.پرسمیم سوال ازت یجد دارم.وایه نکن یشوخ-  

.گفتم یجد منم-  

ن یکم با ن م  :گفتم م   

.بدم رد جواب تونمینم که من آخه-  

:کرد نگاه بهم شده درشت یچشما با وایه حرفم نیا با  

 رو و یبود داداشم عاشق هم تو ناجنس یبله؟؟؟ا یبگ یخوایم یعنی یوااااا-

؟؟؟یکردینم  

:دادم جواب و دمیخند شتریب حرفاش از و گرفت خندم حالتش از  

 بابا حاج نظرت به باشه وسط زجونیعز و عمه یپا یوقت که نهیا منظورم.وونهید نه-

.گهید زارهینه؟نم بگم راحت من زارهیم  

:دیپرس ازم و شد تر یجد کمی وایه  

نه؟ یبگ یخوایم چرا یبگ بهم اول شهیم-  

.کنم ازدواج فعال خوامینم نکهیا یبرا خب-  

ت؟ خاطر ؟بهیکن ازدواج یخواینم چرا هیهان- .شهیم تموم گهید ماه چند اونکه درس   

 یمشکل و بود خوب معدلم خداروشکر و بودم درسم یآخرا گهید من گفتیم راست وایه

 خواستیم دلم و نداشتم یخوب حس کردن ازدواج به نسبت هنوز چرا دونمینم اما.نداشتم

:دادم جواب و کردم نگاه وایه به.کنم رد خواستگارامو هنوزم  

 دلم یطرف از.کردم دایپ یآلرژ ازدواج به انگار.مرگمه چه دونمینم خودمم.وایه دونمینم-

 خوادیم دلم یطرف از کنم راحت رو بابا حاج و مامان الیخ درست انتخاب با خوادیم

 چه دونمینم.ترسمیم شتریب شمیم کترینزد بهش یهرچ انگار.نکنم فکر ازدواج به اصال

.گرفتم هیمرض  

 از چون ه؟نکنهیچ یحام به حست بگو تو اصال.میکن نگاه هیقض به گهید جور هی ایب-

؟یدار مضخرفاتو نیا و یبرادر خواهر یحسا نیا از میشد بزرگ هم با یبچگ  

 رفتاراش شهیهم.دارم نیتحس و احترام حس هی شهیهم یحام به من عکس بر.اتفاقا نه-

 چه دونمینم.باشه ینجوریا منم همسر ندهیآ در بخواد دلم شهیم باعث ناخودآگاه که هیجور

 در.شهیم ام یناراحت باعث جمعمون تو نبودنش.کنهیم شادم یحام یها لبخند یول هیحس

.زهیعز برام یحام کل  



:زد یمعنادار لبخند وایه  

.یکردینم رو و یداشت نظر من داداش به تو پس.شد جالب موضوع خب-  

:گفتم حرص با  

 بزنه حرف باهات یجد کلمه دو تونهینم آدم که یاریدرم هارو یباز جلف نیهم -

 داشتن نظر به یربط چه االن. گفتم بهت کردم حسابت آدم منم بگو و حست یگفت تو.گهید

.نمک با داره  

:داد جواب من از تر یشیآت هم وایه  

 ادیم خوشش پسر کی یاخالقا از دختر هی یوقت یول دیببخش یلیخ یلیخ دایببخش یلیخ-

 نظر بهش و داره دوست طرفو یعنی شهیم ناراحت نبودش از و شهیم شاد لبخندش از و

.عاشقشه یحت دیشا و داره  

 یحس نیهمچ هی مون همه کنمیم فکر من و زهیعز مون همه یبرا یحام خب.وااااا-

.نداره یعاشق و عشق به یربط اصال و میدار بهش  

:گفت بود نشده قانع انگار که وایه  

 ازت یا گهید جور کی بزار.یندار خبر خودت یول یشد عاشق تو کنمیم فکر من-

 ینیبب همسرش عنوان به یحام کنار رو گهید دختر کی یروز هی اگر تو هیهان.بپرسم

ده؟یم دست بهت یحس چه  

 از کنم تعجب وایه سوال از نکهیا یجا به و. شد مچاله قلبم کردم حس حرف نیا گفتن با

 تو باشه؟مگه سخت برام انقدر یحام کنار گهید نفر کی تصور دیبا چرا.کردم تعجب قلبم

 هم موضوع نیا به کردن فکر از یحت دلم که افتاده یاتفاق چه قهیدق چند نیهم

:داد نشون واکنش یفور صورتم دنید با وایه.رهیگیم  

.یرفت دست از دنشیشن با که تو.هههههیهان_  

 یبرا کردم دایپ که هست یحس چه نیا دمیفهمینم خودمم هنوز چون.کنم انکار کردم یسع

:دادم جواب و کردم یساختگ اخم نیهم  

 و عاشق سالها یحام و من انگار.یپرسیم هییسواال چه نیا آخه.اریدرن حرف یالک-

.بشم ناراحت ازدواجش از بخوام که میبود معشوق  

 خونت قند که بود نیا خاطر به سوالم بعد ات دهیپر رنگ ی افهیق نیا یبگ یخوایم یعنی-

 افتاده؟

.نیهم کردم تعجب سوالت از فقط من.یدگیپر رنگ کدوم-  

:گفت یالیخ یب با بعد.شد دنمیخند باعث و کرد کج اشو لوچه و لب وایه  



 مطرح اومده تو یبرا دیجد خواستگار کی نکهیا بحث خونه تو وقت هر دمیدیم من اما-

.شدیم ناراحت انگار و فکر تو رفتیم یحام شدیم  

 با و کنم یمخف و بود شده دایپ ام چهره تو وایه حرف از که یا یشگفت نتونستم نباریا

:دمیپرس تعجب  

 ناراحت کنم ازدواج یا گهید کس با من نکهیا فکر از هم یحام یعنی؟یگیم یجد یدار-

شد؟یم  

:داد جواب زده ذوق و زد یبشکن من یحرفا دنیشن از بعد وایه  

 بگو باز.یشد ناراحت سوالم دنیشن از و یدار حس بهش تو بودم گفته.یدید ، یدید-

.خانوم هیهان یچونیبپ خوادینم منو.نه  

 یُکر به پکر یا افهیق با.گرفت لیتحو یدست دو و زد یدست کی خانوم وایه دمیفهم تازه

: کردم نگاه هاش یخون  

؟یزاریم هیما یحام از یبکش حرف من زبون از نکهیا خاطر به یعنی-  

:گفت یفور هیوا  

.بود راست گفتم یهرچ. زنمینم داداشم از یحرف یالک وقت چیه من نه-  

 دیایب گفت عمه چرا پس شد؟خبیم ناراحت من داشتن خواستگار از یحام واقعا یعنی-

کنم؟ فکر دیبزار گفت و کرد مخالفت یخواستگار  

 معلوم شغلش تو نکهیا خاطر به گهید دونمیم من.آقاست داداشم که بس از.معلومه خب-

 وابسته بهش یکس که کنه ازدواج خوادینم فتهیب براش یاتفاق وقت کی نکرده ییخدا سین

 سخته براش نکهیا با داره من نظر به که باشه داشته یحس تو به هم اگر.ببنده دل و بشه

 با نکهیا تا یبش خوشبخت گهید یکی با تو حاضره یول یکن ازدواج یا گهید کس با تو

...یکن ازدواج خودش  

 اظهار دلم تو که یدیجد حس با بودم مونده من و گفتیم خودش یبرا نطوریهم وایه

 دادم کاراش و یحام به نسبت که یحس هر کردمیم فکر االن تا واقعا.بود کرده وجود

 یحام اگر بود گفته وایه که حاال اما.دارم دوستش و شمیم نگرانش هیبق مثل منم و هیعیطب

 متعجب داد دست بهم که یحال و خودم از شمیم یحال چه نمیبب گرید یکی کنار رو

  ایب یحام یوقت دونستمینم.دمیترس حس نیا از من و ختیر قلبم کردم حس آن کی.شدم

.دمینم یمنف جواب که بودم شده مطمئن گرید اما دمیم یجواب چه یخواستگار  

 

~~~ 



 

 و عمه از یخبر هنوز یول گذشتیم کافه تو وایه و من یها صحبت از یا هفته دو

 بود اومده وجود به دلم تو که یحس و یحام به یلیخ ماه کی نیا تو منم.نبود یخواستگار

 یحام مورد در کردن فکر به رو یساعت خواب از قبل هرشب بایتقر.کردم فکر

 تر قیعم احساس نیا ی شهیر شدمیم باعث کردنم فکر با روز هر و بودم داده اختصاص

 هر تصور با و بودم کرده فکر هم یحام کنار مشترک یزندگ و یعروس به یحت من.بشه

 ازدواج از وقت چند که یمن بود بیعج و.شدیم آب دلم تو که بود قند لویک لویک اش لحظه

 دارم حاال کردمیم نگاه پسرعمه و دوست کی چشم به فقط یحام به و بودم یفرار

 زده ذوق شدت به الیخ نیا دنید از و کنمیم تصور کنارش عروس لباس با خودمو

 در شهیهم مثل یحام که دارم نیا از ترس همش ستین عمه از یخبر که االنم.شمیم

 نگه دست فعال که کرده قانع رو عمه دوباره و کرده مقاومت گرفتن زن موضوع برابر

 با و داره نگه و زبونش نتونست نکهیا خاطر به گفتن ناسزا وایه به شده کارم.دارد

 بچسبم درسم به فعال گرفتم میتصم.کرده ریدرگ منو فکر و احساسات حد نیا تا حرفاش

 میرفت میمر همراه دانشگاه از بعد امروز.نره باد به سالم چند زحمات یآخر ترم که

 کتاب و رفتن رونیب نیا.خونه میبرگشت شعر کتاب یکل دیخر از بعد و یگرد انقالب

 کتاب دنیخر با شد باعث و کرد دور یخواستگار موضوع از فکرمو یحساب دنیخر

 و سالم از بعد مامان خونه به ورودم محض به.امیب ذوق سر یحساب عالقم مورد یها

:گفت بهم دینباش خسته  

.داره کارت بابات حاج کتابخونه برو یکرد عوض لباساتو جان هیهان-  

 مورد مطالب یسر هی کردن سرچ موقع که اومد یم شیپ کباری وقت چند هر بابا حاج

 نیهم یبرا.بدم انجام براش خواستیم من از و شدیم مشکل دچار تاپ لپ یتو ازشین

 اتاقم سمت به و کردم اکتفا چشم گفتن به فقط بکنم یگرید الیخ و فکر نکهیا بدون

 استکان تا دو و رفتم نییپا ی طبقه به صورتم و دست شستن و لباس ضیتعو بعد.رفتم

:گفتم یانرژ پر ورودم محض به و زدم و اتاق در.بخورم بابا حاج کنار تا ختمیر یچا  

.ایدن رمردیپ نیتر مهربون بر سالم-  

:داد جواب و گرفت اش خنده رمردیپ لفظ از بابا حاج  

؟یدیخر ییکتابا چه.بود چطور امروز کن فیتعر برام نجایا ایب.یصلوات پدر سالم-  

 یبچگ از.بود ادشیز یها مطالعه و بابا حاج ریتاث تحت اتیادب و کتاب به من ی عالقه

 و دادیم گوش بهم حوصله با اونم و کردمیم فیتعر بابا حاج یبرا و خوندمیم که ییکتابا

 مامان و بابا حاج با من یسن ی فاصله نکهیا با.کردیم قیتشو خوندن کتاب به شتریب منو

 بابا حاج و مامان.نذاشت مون یدوست و تیمیصم یرو یریتاث وقت چیه یول بود ادیز

 تیاهم یلیخ اونا تیرعا و احکام و مسائل به و بودن ینیمتد یها آدم که حال نیع در



 با کردن یسع شهیهم و نداشتن ما با یمستبد و خشک ی رابطه وقت چیه اما دادنیم

 یمهد ریام هم من هم نیهم یبرا.بدن ادی رو یزندگ یها درس بهمون مالطفت و محبت

 که یادیز عشق خاطر به بازم میستین دهیعق هم باهاشون ییها نهیزم کی تو اگر یحت

 کنار اونا دیعقا با کنمیم یسع هست قلبمون تو ازشون که یادیز محبت و میدار بهشون

 یشوق با.دیارز یم زیچ همه به تشونیرضا لبخند چون.مینکن یمخالفت امکان حد تا و میایب

 شهیهم مثل هم بابا حاج.کردن فیتعر به کردم شروع بود وجودم تو ها کتاب دیخر از که

 تا داشتمیبرم شکالت نکهیا نیح در حرفم شدن تموم از بعد.دادن گوش دقت و حوصله با

:دمیپرس بخورم ییچا با  

د؟یداشت کارمیچ دیبگ شما حاال بابا حاج خب-  

:گفت تعلل یکم با بعد گذاشت ینیس داخل اشو ییچا از شده یخال استکان بابا حاج  

 بعد یکن فکر موردشون در و یبد گوش حرفام به خوب امروز خوادیم دلم جان هیهان-

.یبد جواب  

:گفتم استرس با  

بابا؟ حاج شده یزیچ-  

یخواستگار یبرا انیب هفته آخر خواستن اجازه ازم.گرفت تماس امروز خانومت عمه-  

 

 که یموقع قایدق.دادم قورت ییچا همراه یسخت به و گلوم به بچسبه تا رفتیم که یشکالت

 به اومدن یبرا عمه تماس از بابا حاج شده یمنتف یخواستگار هیقض کردمیم فکر

 همه از جانیه اما اومد وجود به درونم مختلف حس چند همزمان. گفت یخواستگار

 به نجابت تینها در و باشه یعاد ام چهره کردم یسع.دادیم نشون خودشو شتریب شون

 مطرح مامان قیطر از داشتم یخواستگار هر االن تا.بدم گوش بابا حاج یها صحبت

 ی هیقض خودش بابا حاج امروز اما.زدینم حرف باهام بابا حاج مایمستق وقت چیه و شدیم

 بابا حاج قلب در یحام ی ژهیو گاهیجا ی دهنده نشون نیا و کرد مطرح رو یخواستگار

:داد ادامه دید منو خجالت و سکوت که بابا حاج.بود  

 خاطر به فقط یکن ازدواج االن تو خوادیم دلمون مامانت و من اگر بابا جان هیهان-

 تو اگر وگرنه.یکن نیتضم اتو ندهیآ درست همراه کی انتخاب با که نهیا خاطر به.خودته

.یدار جا چشممون یرو خونه نیا تو ام زنده رمردیپ تو قول به من   یوقت تا ینخوا  

:گفتم بود شده منتقل بهم بابا حاج  تیحما حس از که یلبخند با  

.دیباش هزارسال شاءهللا ان-  

:داد ادامه و زد یلبخند هم بابا حاج  



 خودت تو چون نزدم یحرف من یکرد رد شما و اومد که یخواستگار هر االن تا-

 خوادیم دلم من هفته آخر یخواستگار نیا مورد در اما.باباجان یبالغ و عاقل خداروشکر

 که یدونیم خودت.باباجان یریبگ میتصم تر یمنطق بار نیا تا بگم بهت رو نکته تا چند

 منش و رفتار و خودش بودنش زیعز علت یدونیم و زهیعز مون همه یبرا چقدر یحام

 با بعد دیبزن حرف هم با و انیب یبد اجازه بار نیا خوادیم دلم.داره که هینیسنگ و پخته

 از بهتر یکس چه.َفب ها که باشه مثبت جوابت اگر.یبد و جوابت طیشرا ی همه دنیسنج

 خونه نیا چشم نور تو گفتم که همونطور باشه یمنف هم اگر.خونه نیا داماد بشه که یحام

 عمه جان؟بگم هیهان هیچ نظرت حاال.باباجان مییتو پشت مادرت و من شهیهم و یا

ان؟یب نایا خانومت  

 به درونم وقته یلیخ که یتیرضا و درونم حال نکهیا یبرا بابا حاج یحرفا دنیشن از بعد

:گفتم و شدم بلند و گرفتم رو ییچا ینیس یفور ندم لو رو اومده وجود  

.بابا حاج دیبگ شما یهرچ-  

:گفت خنده با بابا حاج که دمیشن خروج موقع. کردم حرکت در سمت به سرعت به و  

.باباجان یباش زنده-  

 به فکر از یبزرگ لبخند.کردم آزاد شدمو حبس نفس و دادم هیتک بهش در بستن محض به

 به حاضر و نکرد مقاومت بار نیا یحام که کردم خداروشکر و نشست لبم رو هفته آخر

 ی شماره فورا و رفتم اتاقم سمت به آشپزخونه تو استکانا ینیس گذاشتن از بعد.شد اومدن

 محض به.نگفت بهم خبرو زودتر چرا که کنم بارش حرف ریس دل کی تا گرفتم رو وایه

:داد جواب بود خواب انگار که وایه تماس یبرقرار  

هااااان-  

.واااایه کشمتتتتتتیم من.کوفت و هان-  

 

~~~ 

 

 از یکم تا بودم داده انجام یکمرنگ و میمال شیآرا.انداختم خودم به نهیآ تو نگاهمو نیآخر

 به و برداشتم تخت یرو از کنم سر امشب بود قرار که یرنگ چادر.بپوشونه و استرسم

 صدا به فونیآ زنگ نییپا طبقه به دنمیرس محض به. کردم حرکت نییپا سمت

 به چون من.برن مهمونا استقبال به تا شدن بلند یمهد ریام و مامان و بابا حاج. دراومد

 مهمانان ورود منتظر هیبق کنار و زدم و دیکل ی دکمه بودم تر کینزد فونیآ

 پله کردیم یسع عمه و یحام کمک به بره راه تونستیم یسخت به که زجونیعز.ستادمیوا



 سالم شون همه با نکهیا نیح و رفت کمکشون به فورا بابا حاج.ادیب باال رو یورود یها

 خونه وارد هم با و ادیب باال رو ها پله زجونیعز کرد کمک کردیم یاحوالپرس و

 یروبوس داشتن هم به نسبت شهیهم که یمحبت با و رفت زجونیعز سمت به مامان.شدند

:گفت یشوخ به و دیبوس و زجونیعز خنده با یمهد ریام بعدش.کردند یاحوالپرس و  

.یروزید از تر خوشگل روز هر تخته به بزنم ماشاءهللا زجونیعز-  

 تذکر یمهدریام به و کنه کنترل اشو خنده کرد یسع شهیهم مثل بابا حاج و میدیخند همه

 از بعد و برد کار به شهیهم مثل و" من قشنگ چشم" جمله و دیبوس منو زجونیعز. بده

 رفتیم ییرایپذ سمت به که همونطور آورد ینم کم دادن جواب تو وقت چیه که ییاونجا

:گفت یمهد ریام به رو  

مادر خوشگلم دونمیم خودم ینکن فمیتعر شما زجانیعز-  

 بلند همه ی خنده یصدا شد باعث اش بامزه یحرفا و بانمک لحن با زجونیعز بازم

 کیعل سالم از نکهیا از بعد عمه.شدن وارد زجونیعز از بعد یحام و وایه و عمه.بشه

:گفت گوشم کنار و دیبوس منو و اومد سمتم به شد فارغ هیبق با  

.جان عمه یبود خودم عروس آخرش-  

 از بعد بود یلودگ استاد که هم وایه.نگفتم یزیچ و شدم سرخ خجالت از حرفش نیا با

:گفت بلند دنمیبوس  

زنداداش؟ یخوب-  

 حاج و مامان با یحام.گرفت فاصله ازم یچشمک با و دیخند زیر زیر حرفش به خودش و

 خودم قیرف سالم" با رو یرمهدیام" یحام داداش سالم" جواب و کرد کیعل سالم بابا

 به سر ای یخجالت آدم یحام. اومد من سمت به داشت همراه به که یگل دسته با بعد و" داد

 نگاه چشمات به میمستق که بود نیا بر اش یسع کردیم نگاه بهت یوقت اما نبود یریز

:وگفت گرفت سمتم به و گل دسته.نکنه  

الحمدهلل؟ دیخوب.خانوم هیهان سالم-  

 از و بود رفته دلم مرتبش شهیهم شیر ته اون و  شلوار و کت با یحام دنید از که من

 و رمیبگ و گل و کنم تشکر یفیضع یصدا با تونستم فقط بودم شده سرخ خجالت و جانیه

 باور.کردم آزاد و نفسمو آشپزخونه به دنمیرس محض به.برم آشپزخونه سمت به یفور

 دچار یبرخورد چیه از و بود یعاد برام زیچ همه شیپ وقت چند تا که یمن کردمینم

 گلدون.دهنم تو بود اومده قلبم ینجوریا ساده کیعل و سالم کی با االن شدمینم جانیه

 آشپزخونه به مامان.گذاشتم توش و گل دسته و ختمیر آب توش و برداشتم و زیم یرو

:گفت و زد یلبخند من سرخ صورت دنید با و اومد  



 ای نجانیا اونا ای شهیهم.ستنین بهیغر که نایا ؟عمهیدیترس انقدر جان؟چرا مامان شدهیچ-

برم؟ قربونت ینگران انقدر چرا.مییاونجا ما  

 آب خجالت از خوادیم دلم.کننیم نگاهم یجور کی همه کنمیم احساس.مامان دونمینم-

.بشم  

 نباش نگران انقدر.کننیم نگاه بهت قبل مثل همه.ستین ینطوریا اصال زمیعز نه-

 به ایب االنم.یخواستگار شده اسمش فقط ایمهمون هیبق مثل هیمهمون کی امشب. زدلمیعز

.میکنیم پچ پچ میستادیوا نجایا زشته میببر وهیم و ییچا کن کمک من  

 ها شب هیبق مثل و امشب و کنم گوش مامان هیتوص به کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس

 پخش هارو ییچا تا کرد صدا رو یمهد ریام و گذاشت ینیس تو رو ها ییچا مامان.بدونم

 گذاشتم زیم یرو رو ها ینیریش. رفتم ییرایپذ به و شدم خارج ینیریش ظرف با منم.کنه

 با منم و دیپرس دانشگاهم و درس از عمه.کنه پخش ها ییچا از بعد خودش یمهد ریام تا

 روم به رو یحام و بودم نشسته وایه کنار.دادم جواب" شهیهم مثل خوبه درسا" گفتن

 دیبا دوباره یزمان چه نکهیا و یحام کار از بابا حاج.بود نشسته نفره تک مبل کی یرو

 ماهه دو یکی تیمامور کی و عازمه فردا پس که گفت اونم و دیپرس تیمامور بره

 اشغال رو یحام به کینزد یخال مبل یفور ینیریش گردوندن از بعد یمهد ریام.داره

 و زجونیعز و عمه و مامان.کردن فیتعر باشگاهش از تاب و آب با کرد شروع و کرد

 آروم و گوشم دم اومد شد تموم که اش ییچا وایه.بودن صحبت مشغول هم با بابا حاج

:گفت  

زنداداش؟ خبرا چه خب-  

 تکرار با بودم یکفر زبونش از جمع یجلو و بلند اونم زنداداش کلمه دنیشن از که من

:گفتم و رفتم غره چشم بهش دوبارش  

 یجلو من زنداداش یگیم بلند یاونجور یگینم.یانداخت راه زنداداش زنداداش یه هیچ-

:داد جواب یالیخ یب با وایه. شمیم آب خجالت از هیبق و بابا حاج و زجونیعز  

 گمیم بهت و دارمیم نگه تو یبزرگتر سال دو احترام یکار اول نیهم از دارم َبده-

خوبه؟ یهو بگم بهت زنداداش؟  

.شهیم منم نوبت خانوم وایه باشه-  

:گفت و سمتمو برگشت یساختگ تعجب با وایه  

 زنداداش نگو ی؟؟؟؟وااااایرمهدیام و من یعنیزنداداش؟؟؟؟؟ یگیم بهم هم تو یعنی-

.اس بچه یرمهدیام  



 خواستم.دمیخند و کنم کنترل خودمو نتونستم کردنش صحبت حالت و حرفاش دنیشن از

:گفت بابا حاج به رو و کرد بلند صداشو کم هی عمه که بدم جوابشو  

.مطلب اصل سر میبر دیبد اجازه زیعز و شما اگر داداش-  

 عشق با زجونیعز.برگشت دوباره بود شده رنگ کم تازه که یاسترس حرف نیا دنیشن با

:داد جواب عمه به رو و کرد نگاه یحام و من به  

 و بزرگتر دیخودتون شما.خوامینم ها بچه یبرا یریبخ عاقبت و یخوشبخت جز که من-

 شیپ خوب یچ همه اگر شاءهللا ان که اومدم فقط رزنیپ من  .دیهاتون بچه اریاخت صاحب

.مادر خودتونه دست یچیق و شیر وگرنه بخورم قشنگامو چشم دوتا ی  نیریش رفت  

:گفت زجونیعز به رو و کرد صاف ییگلو بابا حاج  

.جانمادر دییما بزرگ   شما ه،یحرف چه نیا-  

:داد ادامه عمه به رو بعد  

.دییبفرما جان الیل دیاریاخت صاحب-  

:گفت و کرد تشکر لبخند با عمه  

 خداروشکر و میدار خبر گهید هم یزندگ احوال و اوضاع از.ستین ادیز که یگفتن واال-

 دوتا نیا یها صحبت مونهیم فقط. میشناسیم گرویهمد ساده شناخت کی از شتریب یلیخ

.خوادیم یچ خدا بعدش مینیبب تا جوون  

:گفت و کرد دییتا رو عمه یحرفا هم بابا حاج  

 یحرف منم.مهمه یلیخ گهیهمد از شناخت زمونه و دوره نیا تو.خداروشکر بله-

 و خودشونن گهید بعد به ییجا کی از میکن دخالت میتونیم ییجا کی تا ماها.ندارم

.جووناست با یینها میتصم که نهیا نظرم منم.ماتشونیتصم  

:داد جواب هم عمه  

 خودتون.هاست بچه با آخر میتصم.میا واسطه ماها.دیگیم درست کامال جان داداش بله-

 بهش هم یهرچ.شدینم ازدواج به یراض االن تا شغلش خاطر به یحام دیدونیم که

 کی و یشغل طیشرا کی هرکس.یرفت شغل نیا  تو ینکرد که گناه باباجان میگفتیم

 ازدواج گهید داره یسخت شغل نفر کی چون شهینم لیدل. داره اش یزندگ تو یسخت

 دختر مثل که جان هیهان از بهتر یکس چه گفتم منم.اومد کوتاه خداروشکر االن.نکنه

 نه نتونست پسرم یحام دادم و شنهادشیپ یوقت که بهینج و خانوم دخترم انقدر. خودمه

.بگه  



 یحام نگاه شتریب شرم و من شتریب خجالت باعث و دیخند کوتاه حرفش نیا از عمه

:داد ادامه یشوخ با بعد.شد  

.بدم بهتون پسر کی ببرم دختر کی اومدم جان داداش که خالصه-  

:داد جواب بابا حاج و زدن لبخند عمه یشوخ نیا به هم هیبق  

. ماست افتخار باعث وجودش خداروشکر. داشته منو بزرگ پسر حکم شهیهم که یحام-

.خونه نیا داماد بشه یحام نکهیا از بهتر یزیچ چه  

:گفت لبخند با بابا حاج و کرد تشکر نجابت با یحام  

 بدشو و خوب تونهیم و عاقله خودش خداروشکر دخترم.مهمه هیهان نظر جان یآبج اما-

.میندار یحرف ما بگه هیهان یهرچ.بده صیتشخ  

:گفت و کرد نگاه من به عمه  

 زهیعز برامون نه بگه هیهان.میکنیم قبول منت دهید به بگه جان هیهان یهرچ هم ما بله-

.زهیعز برامون بله بگه  

:گفت و داد جواب لبخندمو هم عمه.زدم دل ته از یلبخند عمه محبت از  

.بکنن وا سنگاشونو هم با برن جوون دوتا نیا بدن اجازه بزرگترا اگر خب-  

:گفت من به رو بابا حاج و کردن دییتا سر با جون زیعز و مامان  

.دیبزن حرفاتونو هم با اطیح دیبر دیش بلند بابا جان هیهان-  

:گفت و کرد صاف ییگلو یحام که شم بلند یصندل از خواستم  

.بگم رو یمطلب کی خواستمیم بنده میبزن حرف خانوم هیهان با نکهیا از قبل فقط-  

:داد جواب بابا حاج و برگشتم قبلم حالت به من  

.باش راحت باباجان بگو-  

 طیشرا مورد در گهید بار کی دمید الزم اما کردم یجسارت اگر دیببخش.ییدا حاج ممنون-

.کنم صحبت ام یشغل  

:داد ادامه بابا و مامان به رو بعد  

 هام تیمامور و ها سفر از یلیخ که هیطور ام یشغل طیشرا من جان ییزندا ، ییدا حاج-

 حال هر به.بدم تونمینم یحیتوض چیه درموردشون یتیامن لیدال به من و است برنامه یب

 بگم خواستم. باشه یخوشبخت و آرامش در اشون بچه خوادیم دلشون یمادر و پدر هر

 حرف خانوم هیهان با برم بنده دیایب کنار دیتونیم و دیندار یمشکل طیشرا نیا با شما اگر



 فردا و باشم امروز ممکنه که هیطور شغلم من و هیزندگ عمر کی بحث حال هر به.بزنم

.نباشم  

 حاج نکهیا از قبل.انداخت نییپا سرشو ناراحت عمه و گفتن یازجون دور لب ریز همه

:گفت و کرد یدست شیپ مامان بگه یزیچ بابا  

 کنه ازدواج یآدم هی با من دختر ممکنه. خداست دست آدما عمر نکهیا اول جان یحام-

 با نکرده ییخدا وقت کی یول نداره یخطر چیه و هیمعمول اش یشغل طیشرا که

 ، اتفاق امکان و دیهست خطر تو شتریب شما که درسته.بره ایدن از یزیچ یماریب ،یتصادف

 یشغل طیشرا مورد در بعدم.جان ییزندا خداست دست آدم عمر اما شترهیب نکرده ییخدا

 که ییکسا سنیپل که ییکسا کشور نیا تو هرحال به. ندارم یمشکل چیه شخصه به من ات

 شهینم و ادهیز گهید سخت یها شغل یلیخ و ان یسپاه که شما مثل ییکسا و نشانن آتش

 نه من. بکشه دست دادن لیتشک خانواده و کردن یزندگ از شغل نیا تو رفت که هرکس

.پسرم کنمیم افتخارم بهش بلکه ستمین شغلتون مخالف تنها  

 ی خانواده ینحو به ماها یدو هر هرحال به.نبود دیبع ما یها خانواده از فکر طرز نیا

 با یوقت هم مامان خود.میبود آشنا ها یزندگ سبک نیا مشکالت و طیشرا با و میبود دیشه

 نیا که بود یعیطب پس.بود جبهه اکثرا بابا حاج و بود جنگ زمان کرد ازدواج بابا حاج

 مامان یحرفا دییتا در هم بابا حاج.باشن نداشته یمخالفت و کنن درک و مشکالتش و شغل

:گفت  

 خدا که یعاد یزندگ از بشه باعث دینبا شما شغل.جان یحام گهیم راست تییزندا-

 منم.باشه خودش قدر و قضا یهرچ.خداست دست هم عمر.دیبگذر کرده حالل خودش

 پسر کنمیم خداروشکر شهیهم بلکه باباجان ندارم یمشکل شغلت با تنها نه تییزندا مثل

.دهیم ادامه باباشو راه نیحس  

:گفت ینیغمگ لبخند با عمه  

.هیخال نیحس یجا چقدر-  

:داد جواب یحام.میگفت یا کنه خدارحمتشون همه  

. دیکرد لطفتون شرمنده منو بازم یول شنومینم نیا از ریغ دونستمیم نکهیا با.ممنونم واقعا-

.کنم صحبت خانوم هیهان با بنده دیبد اجازه اگر  

.دیباش راحت.باباجان دیبر-  

. اومد سرم پشت یحام.کردم حرکت اطیح سمت به و شدم بلند بابا حاج ی اجازه از بعد

 اشغال رو ها یصندل از طرف کی کدوم هر و میرفت اطیح وسط قیآالچ طرف به هم با

 و بزرگ یها کیپالست با زمستونا قیآالچ.بود یبرف و سرد ماه بهمن یهوا.میکرد

 گرم تا میکردیم روشن یمیقد نیعالءالد چراغ کی هم داخلش و شدیم دهیپوش میضخ



 اول از که یحام. مینشست کنه مون تیاذ سرما نکهیا از ینگران بدون نیهم یبرا.بشه

 بدون و راحت یلیخ االنم بود کرده برخورد یعاد یلیخ و بود شهیهم مثل امشب

:گفت بهم رو یاسترس  

.دییبفرما درخدمتم بنده خانوم هیهان خب-  

 تونستم فقط بودم کرده فراموش بپرسم خواستمیم که ییسواال تمام ادیز استرس از که من

:بگم  

.دییبفرما شما اول-  

:داد ادامه بعد.  کرد مرتبشون و زد کتش یها لبه به یدست یحام  

ه؟یچ شما نظر بدونم و میکن صحبت کارم مورد در اول خوامیم من راستش  

 و برنامه یب یگاه هاتون تیمامور دیگیم نکهیا اما.ندارم یمشکل که شغلتون با من خب-

 و ادیز یدور یزن هر هرحال به. انهی امیب کنار باهاش تونمیم دونمینم رو هیطوالن

.سخته براش یکم یقبل خبر بدون و یا دفعه کی یها مسافرت  

:داد جواب و کرد دییتا سر با یحام  

 که حاال اما.نبودم ازدواج به یراض اصال علت نیهم به منم راستش.شماست با حق قایدق-

 خورده ینیریش کی فعال نهیا نظرم من رفت شیپ نجایا تا و شد مطرح یخواستگار بحث

 خدا مینیبب بعد تا.دیکن فکر شتریب مدت نیا تو شما و برگردم و برم تیمامور منم و بشه

ه؟یچ نظرتون.خوادیم یچ  

 ازب یول مثبته جوابم هم امیب کنار نبودنش یها یسخت با نتونم اگر یحت دونستمیم نکهیا با

 اگر که داره اجیاحت نیا به هم یحام کردم حس.کنم صبر فعال و نکنم عجله گرفتم میتصم

 سوال یکل نکهیا با نیهم یبرا.باشه یقلب تیرضا و نانیاطم با بده بله بهش قراره یکس

 و کردم اکتفا سرم دادم تکان به تنها اما بگم و بپرسم خواستیم دلم که داشتم حرف و

.میبرگشت خونه داخل به هم همراه  

:دیپرس یفور شد ما متوجه همه از زودتر که وایه میشد ییرایپذ وارد نکهیا محض به  

شد؟ تموم حرفاتون زود چقدر-  

:گفت استرس یکم با عمه.میبد جوابشو نکهیا از قبل  

نه؟ ای میبخور ینیریها؟ش بچه شدیچ-  

 نییپا سرمو شتریب خودم رو ها نگاه دنید از باز بودم دهیکش خجالت همش امشب که من

:داد جواب من یجا به یحام.بگم یزیچ نتونستم و انداختم  



 برگردم و تیمامور برم بنده تا بشه خورده ینیریش کی فعال بدن اجازه بزرگترا اگر-

.خوادیم یچ خدا مینیبب  

:گفت که وایه یصدا با و دراومدن شوک از کم کم همه  

.رو قشنگه کف دیبزن پس-  

 یقیعق انگشتر بعد دیبوس دومونو هر و اومد سمتمون به عمه.کردن زدن دست به شروع

:گفت بابا حاج به رو و آورد در انگشتش از بود نیحس عمو با خودش ازدواج ادگاری که  

د؟یدیم اجازه داداش-  

 استخاره داشت انگار و گرفت یباز به انگشتاش دور و حشیتسب که یحال در بابا حاج

:گفت مکث یکم از بعد کردیم یا  

.جان یآبج دیاریاخت صاحب-  

 راستم دست به و انگشتر بعد و گرفت اجازه هم زجونیعز و مامان از نگاهش با عمه

:گفت دوباره عمه که مینیبش میبر میخواست و زدن دست دوباره همه. انداخت  

 تو هرحال به.بمونن نامحرم که شهینم کنن صبر یماه سه دو قراره که حاال گمیم من-

 کی دیموافق شما اگر گمیم من.برن خوانیم یرونیب ای بزنن خوانیم یحرف مدت نیا

.باشن راحت که بشه خونده نشونیب تیمحرم ی غهیص  

 شهیم تموم نجایا هیقض زدن نشون و خوردن ینیریش کی با کردیم فکر انگار که یحام

 چه نهیبب تا کرد نگاه بابا حاج به استرس با امشب طول در بار نیاول عمه حرف دنیشن با

:گفت عمه به رو گرفت استخاره حشیتسب با دوباره انگار که بابا حاج.دهیم یجواب  

 نا دوتا نیا بشه خورده قراره ینیریش که حاال ستین درست اصال.موافقم هم بنده اتفاقا-

 یبرا رفتن رونیب و زدن تلفن و کردن صحبت بر قرار اگر هرحال به.بمونن محرم

.باشن محرم دیبا باشه شتریب شناخت  

 یزیچ و کرد سکوت اما شد ناراحت یکم انگار بابا حاج جواب دنیشن با یحام

 بابا حاج و مینشست هم کنار فاصله با.کرد تیهدا دونفره مبل سمت به رو ما عمه.نگفت

 که بود نیا یحام یناراحت علت کردم حس.کرد یجار نمونیب ماه سه مدت به رو خطبه

 و ادیب شیپ یمحبت ممکنه کنارش در و ادیم شیپ یتیمسئول حس خطبه نیا با کردیم حس

 و دلمه یتو سالهاست بلکه نه االن محبتش نداشت خبر اما.رمیبگ میتصم یمنطق نتونم من

.شدم اش متوجه که شهیم یا هفته دو خودم  

 و داد خرج به جسارت هم مامان یحت.میکرد یروبوس همه با یکی یکی خطبه خوندن بعد

 گفت زجونیعز به بود کرده رو یچ همه فکر انگار که عمه.دیبوس رو یحام یشونیپ

 یحام.بزاره قرار سرم یرو تا بده یحام دست به آوردن همراشون که یدیسف چادر



 یزیچ از بود معلوم اما نداشت استرس.شد کینزد بهم یکم و گرفت و چادر

:گفت لب ریز آروم تنها و گذاشت سرم یرو چادر.ناراحته  

.مبارکه-  

 با یمهمون هیبق و نشد بدل و رد مون نیب یحرف گهید.کردم زمزمه یممنونم تر آروم من

 دندان یها جواب دادن البته و یرمهدیام و وایه یها گذاشتن سر به سر و ها یشوخ

 اومد کنارم بره نکهیا از قبل یحام یخداحافظ موقع تنها.گذشت اونها به زجونیعز شکن

:گفت و  

د؟یدار که منو همراه شماره.عازمم فردا پس من-  

:داد ادامه و دادم مثبت جواب  

.دیریبگ تماس اومد شیپ یزیچ ی،کاریمشکل اگر-  

رفت. و کرد یخداحافظ بعد و  

 

~~~ 

 از ریغ.رفت تیمامور به بعدش روز دو یحام.گذشتیم یخواستگار شب از یماه کی

 یحام طرف از یامیپ ای تماس چیه گهید افتاد اتفاق شب اون که کوتاهمون ی مکالمه

 باهام کباری حداقل خواستیم دلم.بودم ریدلگ یخبر یب نیا از شدت به. نکردم افتیدر

 که بودم معتقد هم باز اما بزنم زنگ بهش داشتم یکار اگر بود گفته گرچه.گرفتیم تماس

 و بودم رفته نایا عمه ی خونه یبار چند مدت نیا تو.بشه قدم شیپ دیبا خودش بار نیاول

 نیا دنیفهم.داده خبر خوبه حالش نکهیا از و گرفته تماس باهاشون یحام بودم دهیفهم

 نیا حساب من تا برگرده سالم که کردمیم دعا دعا فقط و بود کرده ترم یعصبان موضوع

 سرم به سر تونست که ینحو هر به وقت چند نیا تو وایه.رمیبگ پس ازش و مدت

 ییزناشو روابط مورد در یروانشناس مسائل یکل بهم دیدیم منو که بار هر.گذاشت

:کردیم اضافه تهش و گفتیم  

.زنداداش نده طالقت داداشم وقت کی که بده انجام خوب نارویا-  

 و یحام ریدرگ فکرم انقدر االن که خصوص به.کردیم یعصب منو شتریب هربار و

 نیا که یزیچ تنها.بدم جوابشو و برم شیپ هاش یلودگ یپا به پا تونستمینم بود رفتاراش

 ام یدرس ی رشته به ادمیز عالقه از اونم که بود دانشگاهم و درس کردیم آرومم مدت

 ومدهین دانشگاه و بود شده ضیمر یکم میمر.داشتم کالس ظهر تا امروز.گرفتیم نشات

 و کالس شدن تموم محض به.بود شده نیسرسنگ باهام بود وقت یلیخ که هم حانهیر.بود

 رو یآرت یب ی حوصله امروز.رفتم دانشگاه یخروج سمت به استاد گفتن دینباش خسته



 لمیموبا با و ستادمیا دانشگاه یخروج دم. خونه برم اسنپ با گرفتم میتصم و نداشتم

 زنگ لیموبا که بود نکرده دایپ ییخودرو شنیکیاپل هنوز.شدم اسنپ کردن دایپ مشغول

 امروز نیهم قایدق.افتاد یگوش یرو بودم کرده رهیذخ پسرعمه که یحام ی شماره.خورد

 تماس باهام و برگشته کنم یتالف تا برگرده سالم کردم دعا دلم تو و بودم فکرش تو که

:دادم جواب بعد و کردم مکث یکم. بود گرفته  

.سالم-  

:گفت صدام دنیشن محض به بدم جواب بود شده دیام نا انگار که یحام  

 کردم پارک ییدانشگاهتون؟بدجا یرو به رو ابونیخ دیایب لطفا شهیم.خانوم هیهان سالم-

.ادیدرم همه یصدا االن  

 هم اسنپ و کردم قطع و تلفن"امیم االن باشه" گفتن با و گذاشتم کنار اومدنش از و تعجب

 سمت به بود تنها نکهیا و نشیماش دنید با و رفتم ییرو به رو ابونیخ سمت به. کردم لغو

 روش به مدتش نیا یخبر یب از یزیچ فعال گرفتم میتصم.نشستم و رفتم جلو یصندل

 با عوضش.است آزاردهنده برام یلیخ اش یشغل طیشرا کنه فکر که نزنم یحرف و ارمین

 سمتش به بود لبم رو که یلبخند با.کنم یتالف رو یخبر یب نیا از کمی یدلبر و طنتیش

:گفتم طونیش و برگشتم  

.ریبخ دنیرس.آقا سالم-  

 تو که یمن دونمینم.بردم جلو باهاش دادن دست یبرا دستمو نیح همون در و

 شدمیم آب خجالت از و زدیم دهنم تو قلبم ساده یاحوالپرس و سالم کی از یخواستگار

 ی افهیق دنید و کارم نیا از شدت به دونمیم فقط.آوردم کجا از و جرئت همه نیا االن

 دستامو و اومد خودش به یحام تا دیکش طول یا هیثان چند.برمیم لذت دارم یحام متعجب

:گفت و گرفت دستش تو  

.ممنون یلیخ.سالم-  

 جلو سرمو کنه رها دستمو نکهیا از قبل برسونم اوج به طنتمویش خواستمیم امروز که منم

 از قبل.دمیبوس کردیم ییخودنما روش یمرتب و کامل شیر حاال که صورتشو و بردم

 حس لحظه کی خودم رونیب بزنه حدقه از چشماش من یرفتارا از بخواد یحام نکهیا

 کرد عبور دلم از یبرق انیجر ام ینیب ریز عطرش یبو دنیچیپ و صورتش لمس با کردم

 سرجام بود یساختگ نباریا که یلبخند با و ندم نشون ام چهره تو  و حس نیا کردم یسع.

 عقب من دید یوقت کردیم نگاه بهم داشت و بود من حرکت مات هنوز که یحام.برگشتم

 با ریمس آخر تا.درآورد حرکت به و نیماش یا کلمه گفتن بدون و اومد خودش به رفتم

 به که یزمان تا.شدم یحام رنجش باعث و بوده اشتباه کارم کردم حس.گذشت سکوت

 یرانندگ بود کردنش فکر ی نشونه که یاخم با و ساکت یحام میبرس نایا عمه خونه



 از قبل یحام میدیرس یوقت. دادم حیترج و سکوت و بگم یچ دونستمینم واقعا منم.کرد

:گفت و برگشت سمتم به شدن ادهیپ  

 با ینطوریا که دیدیرس جهینت به و دیکرد فکراتونو خوب ماه کی نیا تو کنمیم فکر-

.دیکرد رمیغافلگ استقبالتون  

 ییصدا با و انداختم نییپا سرمو.دمیکش خجالت باالخره هم گرفت ام خنده هم حرفش از

:دادم جواب جانب به حق یلحن و آروم  

 و گفتیم مشترک یزندگ یروانشناس از همش مدت نیا تو اون.واستیه رهیتقص همش-

.بزنه سر ازم رفتار نیا من شد باعث  

:گفت بهم بود اومده لباش یرو نیدلنش یلبخند که یحال در یحام  

 تو باشن حالل و محرم بهم اگر یحت دختر توسط پسر صورت دنیبوس خانوم هیهان-

 تونمب منم تا دیبزن خونه تو رو بوسه نیا دیکن صبر دیتونستیم.ستین یقشنگ کار ابونیخ

.بدم جواب  

 همون با.رفت مالش صداش طنتیش از دلم هم بودم کرده تعجب هم حرفش دنیشن با

:گفتم و کردم نگاه بهش تعجب از شده درشت یچشما  

.یحام آقا دیهست یماهر شناگر وگرنه دیدید ینم آب شما نکهیا مثل.نهههه-  

 بعد.رفت ضعف هاش خنده دنید از دلم. دیخند یبلند یصدا با حرف نیا دنیشن با یحام

:گفت مکث یکم با و شد یجد کم کم دیخند یحساب نکهیا از  

 که یماه کی نیا.میبزن حرف هم با تا دنبالتون اومدم امروز خانوم هیهان راستش-

 زیچ همه دنیسنج با و دینیبب و طیشرا خوب تا نگرفتم یتماس باهاتون بودم تیمامور

.دیریبگ متونویتصم  

 که یحیتوض با خودش و اوردمین روش به ماه کی نیا مورد در یزیچ که شدم خوشحال

:داد ادامه یحام.کنم فراموش مو یناراحت شد باعث داد  

 به یول نبودم یراض تیمحرم ی غهیص خوندن با اصال یخواستگار شب من قتشیحق-

 بشه ریدرگ احساسات شهیم باعث تیمحرم کنمیم احساس.نگفتم یزیچ بزرگترها احترام

 یشوخ و شما امروز حرکت کنمیم فکر.رهیبگ میتصم باز دید با و یمنطق نتونه آدم و

 گرفتن نظر در بدون شما خوادیم دلم من.نمونهیب تیمحرم نیهم ریتاث منم امروز

 کی من که دیدید خانوم هیهان.دیبد جواب بعد و دیکن فکر موضوع نیا به خوب تیمحرم

 طول ماه کی از شتریب بود ممکن.نبود معلوم برگشتم زمان و بودم تیمامور یماه

 عدب نباشم ماه دو یکی من دیکن تحمل دیتونید؟میایب کنار تیوضع نیا با دیتونیم شما.بکشه

بعد؟ ماه سه دیشا ای ماه دو یکی تا برم باز و بمونم هفته کی برگشتم یوقت  



 فتادهین نمونیب یخاص اتفاق چیه نکهیا با. نبود که یماه کی نیا به.کردم فکر حرفاش به

 دونستمینم نکهیا از و کردمیم فکر نبودش و یحام به شب هر هم ماه کی نیا یول بود

 دیبا و سخته واقعا یحام با یزندگ بودم دهیفهم.شدمیم ناراحت یلیخ گردهیبرم یزمان چه

 مثل مون طیشرا یعروس از بعد ما.کنم یزندگ کنارش بتونم تا بزنم رو زهایچ یلیخ دیق

 داشته ازش تونستمینم و توقعات از یلیخ من مسلما و نبود گهید یشوهرا و زن از یلیخ

 تو همسر و همراه عنوان به رو یکس قراره هم اگر که بودم دهیفهم نایا ی همه با.باشم

 نیا با اما. کنم فکر تونمینم یکس به اون از ریغ به و هیحام فرد اون کنم انتخاب میزندگ

:گفتم بهش رو نیهم یبرا.نگم یزیچ ام یقلب تیرضا از فعال داشتم میتصم حال  

 مجهوالت یسر هی و کنم صحبت شتریب باهاتون خوامیم نکهیا و.کنم فکر شتریب دیبا من-

.هیچ جوابم بگم تونمیم مکقع اون.برسم یتر قیعم شناخت به و کنم برطرف امو یذهن  

:گفت و کرد دییتا حرفمو سر با یحام  

.شد رید یلیخ که داخل میبر االنم.خدمتم در من باشه یهرسوال-  

.میرفت عمه ی خونه سمت به و میشد ادهیپ نیماش از گهید هم با  

 

~~~ 

 

 که یمدت نیا تو شد نیا بر قرار یحام توسط بزرگترا ی اجازه گرفتن و مشورت از بعد

 رو یساعت دو یکی ندارم کالس من که ییروزا نداره یتیمامور فعال و تهرانه یحام

 دعوت با و بود روز نیاول امروز.میباش داشته دارید هم با خونه داخل ای خونه از رونیب

 مورد در لیفام از کس چیه هنوز.خونمون ادیب ناهار یحام شد قرار مامان اصرار و

 شدن یقطع با شد نیا بر قرار و دونستینم یزیچ ما خوردن ینیریش و یخواستگار

 خونه کس چیه.میبد اطالع و ازدواج نیا لیفام به برون بله گرفتن با من مثبت جواب

 داره دوست یحام دونستمیم که یا مهیق و مرغ با پلو زرشک ییتنها به من و نبود

 محض به مامان. بودم گذاشته هم ساالد و دسر مدل دو کنارش و بودم کرده درست

 تموم اش مدرسه گهید ساعت دو یکی هم یمهد ریام و ومدیم مدرسه شدن لیتعط

 ناهار و داشت دوره جنگش یهمرزما و اش یمیقد یدوستا با امروز یول بابا حاج.شدیم

.خوردیم رونیب  

 از تا ستین بابا حاج که حاال گرفتم میتصم و رفتم اتاقم به کارم شدن تموم از بعد

 رو یحام آقا دل کمی تا بپوشم تر قشنگ و تر باز لباس کی بشم معذب حضورش

 خوش هفت قهی ریحر زیشوم کی به آخر لباسم کمد کردن نییپا باال یکل از بعد.ببرم

 یعسل رنگش زیشوم.دادم تیرضا یشلوار جوراب همراه به دیرسیم زانوم تا که یدوخت



 یباال دیرسیم کمرم تا که موهامو گرفتم میصمپبو روشن ییخرما که موهام به و بود

 یرو هم یکمرنگ و حیمل شیآرا.بشه تر باز صورتم تا ببندم یاسب دم یصورت به سرم

 خونه نایا مامان هنوز که داره خبر عمه قیطر از یحام دونستمیم.دادم انجام صورتم

 سر و حوصله با نیهم یبرا.ادینم تنهام من یوقت تا اشیح و حجب خاطر به و ومدنین

 منتظر و کردم دم ییچا شد راحت زیچ همه بابت از المیخ یوقت و دادم انجام کارامو وقت

 ریتصو و شدم بلند.اومد فونیآ زنگ یصدا که بود گذشته یساعت کی.موندم هیبق اومدن

 دهیرس هم با همزمان احتماال که دمیفهم.دمید فونیآ ید یا ال داخل رو یحام و مامان

 زده و فونیآ زنگ دیکل از استفاده یجا به بشم آماده من نکهیا یبرا مامان و بودن

 اطیح چون نرفتم در یجلو. ستادمیوا منتظرشون یورود در پشت و کردم باز درو.بود

 اول.نهیبب یروسر بدون منو یکس بود ممکن و بود مشرف گهید یها ساختمان به خونه

 بهم دییتا از یچشمک و زد یبرق چشماش دنمید با.گشت دنبالم چشم با و شد وارد مامان

 یحام به رو رفتیم اتاقش سمت به و اوردیم در سرش از و چادرش که یحال در بعد.زد

:گفت بود ستادهیا در اونور که  

.پسرم یستادیا در دم چرا.جان یحام تو ایب-  

 من نکهیا به هنوز پسرمون.شد خونه وارد" هللا ای" گفتن با یحام.شد اتاق وارد خودش و

 از.کنم حجاب و ادیم داره بفهمم من تا گفتیم هللا ای میقد مثل و نداشت عادت محرمشم

 یرو روبه و یحام توسط در شدن بسته با شد مصادف زدنم لبخند و گرفت خندم فکرام

 ادشی کردن سالم روشن رنگ یلباسا با و یروسر بدون دنمید با.من گرفتن قرار یحام

 به تا کردم یالک ی سرفه فروخوردمو خندمو.زد زل بهم باشه متوجه نکهیا بدون و رفت

:کردم سالم بهش بعد و ادیب خودش  

.دیاومد خوش.یحام آقا سالم-  

 ییرایپذ سمت به من ییراهنما با نکهیا نیح و دیدزد نگاهشو و اومد خودش به یحام

 و دیپوش یمرتب و یرسم لباس هم مامان.داد منو آمد خوش و سالم جواب رفتیم

 عقد ما و نشه یرسم هیقض که یزمان تا دونستمیم.کرد سرش هم یخوشگل ساتن یروسر

 بود خونه شدنم حاضر موقع اگر احتماال.شهینم راحت یحام با نیا از شتریب مامان مینکن

 با اما.باشم یروسر با مینکرد عقد و ندادم یقطع جواب که یزمان تا دادیم شنهادیپ بهم

 یسن به خودم من بفهمونه بهم خواستیم دشییتا با و گرفت قرار شده انجام عمل تو دنمید

 سمت به مامان.ستین تذکر به یازین و بدم صیتشخ و درست کار بتونم که دمیرس

 ییچا ختنیر بعد.ارمیب ییچا تا رفتم آشپزخونه به منم و نباشه تنها یحام تا رفت ییرایپذ

 یادب یرو از.رفتم یحام و مامان سمت به و گذاشتم ینیس داخل رو ها اون استکانا تو

 رو ییچا ینیس و رفتم یحام سمت داشت،به تیاولو مهمون اول و بود خانواده تو که

 خورد زیل ام شونه سمت به شدم بسته یاسب دم یموها شدنم خم هنگام.کردم تعارف بهش

 گرفتن از بعد و اومد خودش به زودتر بار نیا اما. کرد خودش پرت رو یحام حواس و



 شده باعث خواسته نا امروز که من. نشست اولش حالت به و کرد یعیسر تشکر ییچا

 یحام از"یکنمیم خواهش" با و فروخوردم امو خنده کنم معذب رو یحام یحساب بودم

 مامان و یحام نیب ی نفره تک مبل یرو مامان به ییچا دادن بعد و شدم دور

:گفت یحام به و خورد شییچا از یا جرعه مامان.نشستم  

.کنه کنسل تونستینم بود دوستاش با ماهانش قرار. ستین تییدا حاج امروز شرمنده-  

:داد جواب و گذاشت یعسل یرو اشو خورده مهین ییچا هم یحام  

 امیب داشتم اصرار بنده.ستنین امروز بودن گفته منم به ییدا حاج.ییزندا کنمیم خواهش-

.بخوره بهم یفور تیمامور باز ممکنه و ستین معلوم کارم چون  

 اشو کوله یحام دنید با و شد وارد صدا سرو با یمهد ریام که بده جواب خوست مامان

 تیمحدود افراد به گذاشتنش احترام که یحام.اومد سمتش به سرعت با و نیزم انداخت

 دنیکوب بهم مشتاشونو شهیهم عادت به و شد بلند یمهد ریام اومدن خاطر به نداشت یسن

 و کرد تشکر ذوق با یمهد ریام.گفت یمهد ریام به و" خودم قیرف یچطور" ی جمله و

:گفتن با  

.امیم االن یحام داداش کنم عوض لباسامو رمیم-  

:گفت تعجب با و کرد یمکث من دنید با که بشه خارج ییرایپذ از و بچرخه خواست  

کجاست؟ چادرت و تیروسر ؟پسیآبج-  

 حرف نیا دنیشن با بدم جلوه یعاد ظاهرمو رییتغ بودم کرده یسع مدت نیا تو که من

:دادم جواب یساختگ یلبخند با بعد و رفتم یمحسوس نا ی غره چشم  

.میبخور ناهار تا میبود تو منتظر.ایب زودتر کن عوض لباستو برو یمهد ریام-  

 نییپا سرشو داره کردنش یمخف در یسع که یلبخند با یحام که کردم نگاه یچشم ریز

 سن تو ها بچه بود معتقد که مامان. دهیم نشون ییچا خوردن مشغول خودشو و انداخته

 در میکن مقابله هاشون یکنجکاو برابر در دینبا و بمونه جواب یب سواالشون دینبا بلوغ

 محرم نا محرم از یزیچ و است بچه یلیخ هنوز پسرش گل نکهیا یهوا به یسادگ تینها

:گفت لبخند با یمهد ریام به رو دونهینم  

 یحام آقا.زدلمیعز کنه سر یروسر بخواد که نداره نامحرم گهید یآبج مامان یمهد ریام-

.محرمه یآبج به  

اد:د جواب یموذ لبخند با یمهد ریام  

 یحام داداش شدن مونیپش یجلو بودنش کمند سویگ دادن نشون با خواسته یآبج پس آها-

.رهیبگ رو  



 مامان و من غضب مورد تا دیدو اتاقش سمت به و دیخند خودش حرفش نیا گفتن بعد

 خواستهیم فقط و هیچ هیقض دونهیم بهتر هممون  از بچه نیا دونستمیم که من.رهینگ قرار

 و خط براش یکل دلم تو و کردم نگاه رفتنش ریمس به شده زیر ییچشما با کنه تیاذ منو

 به چشمم که کنم آماده سرو یبرا و ناهار تا آشپزخونه سمت برم خواستم. دمیکش نشون

 مامان به برگشتم. کنه کنترل اشو خنده داشت یسع شده سرخ یصورت با.خورد یحام

 یحام از یبدتر وضع با مامان اما.برد آبرومو یچطور پسرت گل کن نگاه کنم اشاره

 یحرص کامال که من.نشم دنشیخند متوجه تا کردینم نگاه بهم اصال و بود نییپا سرش

 اوردین طاقت دلم.رفتم آشپزخونه سمت به" نمیبچ ناهارو زیم رمیم"گفتم فقط بودم شده

 برق کردن خاموش با و رفتم یمهد ریام اتاق سمت به نیهم یبرا بره یحام تا کنم صبر

 رفتن خاطر به دادشیب و داد یصدا دنیشن و بود داخلش یمهد ریام که اتاقش حموم

 که ناهار زیم.برسم کارم به تا برگشتم راحت الیخ با و شدم آروم یکم چشمش تو شامپو

 مامان و من. نشستن زیم دور یهمگ.کرد صدا رو یرمهدیام و یحام مامان شد آماده

 شده سرخ یحساب چشماش یرمهدیام.نشستن رومون به رو یرمهدیام و یحام و هم کنار

 چشمش تو شامپو تا ستین حواسش شتریب چرا که کردیم سرزنشش همش مامان و بود

 تنها موندیم خودمون نیب هامون یتالف شهیهم و نبود من فروختن آدم که یرمهدیام. نره

 خوردن به شروع یهمگ مامان تعارف با.دادینم یجواب و کردیم نگاه من به دیتهد با

 نظرش بدونم بود مهم برام و خوردیم منو دستپخت یحام که بود بار نیاول.میکرد

 از یوقت. خوردیم غذاشو داشت آرامش با.بودم گرفته رنظریز حالتاشو یچشم ریز.هیچ

 غذا مشغول راحت الیخ با روبراهه زیچ همه و اومده خوشش کردم حس اش چهره

 ظرف کردیم افتخار بهش و بردیم لذت من بودن کدبانو از شهیهم که مامان.شدم خوردن

:گفت بکشه خودش یبرا شتریب تا کردیم تعارف که ینیح و گرفت یحام سمت به مرغ  

.بهتره منم از هیهان دستپخت.پسرم بخور-  

 مامان دست مرغ یا تکه برداشتن با نکهیا نیح یحام و کردم یتشکر ازش لبخند با من

:داد جواب نکرد رد و  

.شده خوشمزه واقعا نکنه درد دستشون-  

:گفت بود یتالف دنبال که هم یمهد ریام  

 ازدواج باهاش و یبخور گولشو تو بشه باعث دستپختش بلکه بخور یحام داداش آره-

:گفت هشدارگونه یرمهدیام به یجد یلیخ بار نیا مامان. یکن  

.جان مامان نبود یقشنگ یشوخ.ییییرمهدیام-  

 زد یرمهدیام پشت به آروم لبخند با یفور رهیم یبد سمت به داره فضا دیفهم که یحام

:گفت و  



 که باشه داشته شو یآبج یهوا شهیهم دیبا داداش.پسر گل نکن تیاذ خانومو هیهان انقدر-

ق؟یرف یدیفهم. ابروئه چشمش باال بگه خواهرش به نکنه جرئت یکس  

 اجرا کاست و کم بدون حرفاشو و دادیم قرار خودش الگو رو یحام شهیهم که یرمهدیام

:داد جواب یفور مضطرب یلبخند با کردیم  

 دارم امو هیهان یآبج یهوا یلیخ یول میستین خوب هم با یلیخ ظاهر به نکهیا با منم-

 وگرنه.کنمیم یشوخ باهاش دارم دوستش یلیخ چون گمیم یزیچ هم اگر.یحام داداش

.ابروئه چشمش یباال بگه یآبج به نداره اجازه یکس  

 خوردن مشغول و کرد راحت و مامان الیخ و زد من به یچشمک حرفش نیا دنبال به

 لبخند هم یحام.کردم نگاه بهش دل ته از یلبخند با و شد گرم تشیحما نیا از دلم.شد

 و بود خودش مختص فقط کردن تیاذ نیا واقعا.گفتیم راست داداشم.زد بهش یمهربون

 سن وجود با و کنه تمیاذ هاش یشوخ و حرفاش با بخواد یکس دادینم اجازه وقت چیه

:گفت جوابش در هم یحام.داشت من یرو یخاص تعصب و رتیغ کمش  

 هیهان بشم باعث یروز هم یکنیم صدا داداش که یمن یحت.یکنیم یخوب کار نیآفر-

.قیرف درسته نیا. یچونیبپ گوشمو دیبا داداشش عنوان به تو بشه ناراحت خانوم  

 همش تمسخر با شدینم آدم وقت چیه که یرمهدیام.دیکوب یرمهدیام مشت به مشتشو بعد و

 از کنم یکار من دادینم اجازه زیم کردن جمع موقع و کردیم فیتعر من دستپخت از

:گفتیم همش یالت لحن با و قصد  

.یزنینم دیسف و اهیس به دست شما نجاستیا داداشت تا-  

 تذکر بهش زودتر یحام کاش.شدیم یحام و مامان و من ی خنده باعث کاراش نیا با و

 نفس کی یشوخ به شده یحت درازش زبون و کاراش دست از زودتر من بلکه دادیم

 و رفت آشپزخونه به کارا انجام یبرا خودش ناهار از بعد مامان. دمیکشیم راحت

 تنها یکم یحام و من تا داشت نگه خودش شیپ تشر و توپ هزارتا با هم رو یرمهدیام

 کنار که یا نفره دو یصندل و زیم سمت به یحام با. میبزن حرف هم با میبتون و میباش

 بر مینشست یوقت.میرفت میبود گذاشته شطرنج یباز یبرا ییرایپذ یسرتاسر ی پنجره

 ی کننده آغاز خودش یحام تا کردن یباز موهام ی لبه با کردم شروع عادت حسب

:گفت تعلل یکم با و شد موهام معطوف نگاهش یحام.باشه صحبت  

.کنمیم انتخاب کردن صحبت یبرا و رونیب حتما بود اگر یبعد ی دفعه-  

 بعد.فرستادم عقب به موهامو و کردم متوقف موهامو با یباز و کردم نگاه بهش تعجب با

:دمیپرس  

داره؟ یاشکال چه خونه چرا؟مگه-  



:داد جواب دیدزدیم که ییچشمها با  

.شهینم موهاتون پرت حواسم همش من و دیدار حجاب شما رونیب که نهیا فرقش-  

 یسع بودم شده سرخ که ینیح در.دمیکش خجالت یکم و رفت یمالش دلم حرفش نیا با

:بگم یعاد کردم  

 و است کننده تیاذ کمی دنیپوش چادر.نکردم حجاب دینبود نامحرم گهید چون فقط من-

 یروسر برم تونمیم سختتونه اگر االنم.نکنم حجاب تا نباشه نامحرم که خدامه از من

.بپوشم  

 ازم من آخر سوال به توجه بدون و شد یموضوع مشغول فکرش انگار حرفام با یحام

:دیپرس  

د؟یندار دوست و حجاب شما یعنی-  

 حجاب بودم معتقد شهیهم من.بود شده شروع مون نفره دو بحث نیاول نکهیا مثل خب

 تو دهیپوش و بلند یها مانتو با یحت کار نیا نظرم به و.آدم یها ییبایز کردن پنهان یعنی

 مامان و بابا حاج اما.بود ریپذ امکان ها یمهمون تو دهیپوش یها دامن ای سارافن و رونیب

 بهتر چه کنم حجاب دارم میتصم من که حاال و چادره تر کامل و برتر حجاب بودن معتقد

 بودم قائل که یاحترام و محبت همون خاطر به منم.بدم انجام کاملشو نوع از حجاب که

 نمیبب تا بگم یحام به نظرمو داشتم میتصم.اومدم کنار چادر با و نکردم یمخالفت براشون

 حاج هیشب دشیعقا یلیخ یحام کردمیم حس شهیهم گرچه.کنهیم فکر چطور اون

:دادم جواب یقاطع یصدا با حال نیا با. باباست  

 چادر تو فقط و حجاب اما دارم دوست و حجاب من.دیدیپرس و سوال نیا شد خوب یلیخ-

 نطوریا که یصورت در اما.خودمه انتخاب چادر دنیپوش کنن فکر همه دیشا.نمیبینم

 ام یخانوادگ طیشرا به بسته و کنم حجاب چطور نکهیا.کردم انتخاب و حجاب من.ستین

 و داره دیتاک حجاب به ما نید معتقدم اما. بده،اصال چادر گمینم.رفتمیپذ چادر دنیپوش با

 و ماست سنت تو چادر.رهیپذ امکان دهیپوش و بلند یها لباس و ها مانتو دنیپوش با حجاب

.میکنیم حجاب سنت نیا ریتاث تحت طیشرا به بسته هم ما متاسفانه  

:گفت و کرد فکر یکم حرفام دمیشن با یحام  

 اما.داشت حجاب شهیم هم مناسب و دهیپوش یها لباس با که دارم قبول و حرفتون من-

د؟یستین هیکامل حجاب چادر نکهیا موافق واقعا  

 و مو نبودن معلوم یعنی کامل حجاب نظرم به من.باشه یچ نظرتون از کامل حجاب تا-

 چادر گهید.رهیپذ امکان بزرگ قواره یروسر کی و بلند یمانتو کی با نیا خب.اندام

.ستین الزم نظرم به گذاشتن  



:داد جواب و زد یلبخند یحام  

 و دیکنیم سرتون چادر مرتب و درست انقدر که شما کردمینم فکر وقت چیه.جالبه-

 پس خب.باشه نیا چادر مورد در نظرتون دیچادر عاشق انگار که دیدیم نشون یجور

 کردن اجبار اهل یزندا و ییدا حاج دونمیممن که ییاونجا د؟تایکنیم سرتون چادر چرا

.ستنین  

:جواب دادن از بعد شده دیام نا ازم یکم احتماال یحام حرفام با کردم حس که من  

 مثل جاها یبعض قائلم براشون که یاحترام و محبت با اما ستنین کردن اجبار اهل نه-

.دمیم حیترج خودم یقلب ی خواسته به اونارو تیرضا نجایا  

:دمیپرس بعد  

ه؟یچ حجاب مورد در نظرتون خودتون شما-  

:گفت جواب در و دیکش مرتبش شیر ته به یدست یحام  

 نهیا خاطر به ای است جامعه بر حاکم سنت خاطر به شما قول به اعتقادم نیا دونمینم خب-

 و شما حرف.مقدسه برام چادر واقعا اما شده فیتعر چادر با برام حجاب یبچگ از که

 عشق زایچ یبعض نظرم به اما.قبوله قابل و یمنطق برام کامال حجاب مورد در نظرتون

.منطق و لیدل نه خوادیم  

 نکرده درک و چادر به عشق من دیشا. گفتیم راست یحام دیشا.نشست دلم به حرفاش

:دمیپرس و بودم کرده فکر بهش بود وقت یلیخ که یسوال مکث یکم با حال نیا با.بودم  

د؟یندار یمشکل شما نزارم چادر یگاه من و میکن ازدواج هم با ما اگر یعنی-  

:داد جواب بعد و کرد یا قهیدق چند سکوت حرفم نیا با یحام  

 دیتونیم چادر بدون که دیدیم صیتشخ خودتون شما نمیبب اگر اما.ستمین موافق مسلما خب-

 ازدواج هم با یروز اگر ستین قرار من. ندارم یحرف دیشیم تیاذ چادر با و دیکن حجاب

 به شما نکهیا حاال.گمیم بهتون دمیعقا و قیسال از اما کنم لیتحم بهتون رو ینظر میکرد

 هم خدا هرحال به.خودتونه با مشیتصم اونها مخالف ای دیریم شیپ من دیعقا و قیسال

 متوسل زور به و گذاشت خودمون ی عهده به و اسالم نید انتخاب فرستاد و امبریپ یوقت

.مییخدا کیکوچ یها بنده که ما.نشد  

 مین.بود یمنطق نقدریا و کردیم فکر نطوریا یحام که بود خوب.زدم یلبخند حرفش از

 یبرا من اما کرد یخداحافظ یرمهدیام و مامان با.کرد رفتن عزم یحام بعد ساعت

:گفت بهم رو کنه باز درو خواست یوقت.رفتم همراهش یورود دم تا بدرقه  

.داخل دییبفرما شما خانوم هیهان-  



 کنهیم یخداحافظ که ی لحظه تا خواستیم دلم و بودم نشده ریس امروز دنشید از که من

:گفتم حواس یب باشم کنارش  

.امیم باهاتون در دم تا نه-  

:گفت بهم رو و زد یلبخند یحام  

 رونیب دیایب یشکل نیا شما و داره دید گهید یها ساختمون به خونه اطیح.ستین الزم-

.نتتونیبب یکس ممکنه  

 حرفشو سرم دادن تکون با تونستم تنها. افتاد ریز به سرم و رفت غنج دلم اش توجه از

:گفت بازکنه درو نکهیا از قبل. کنم دییتا  

.مینیبب گرویهمد خونه از رونیب یبعد ی دفعه دیباش موافق اگر-  

 

 و زدم یمحجوب لبخند شهیم پرت حواسش موهام دنید با گفت که حرفش ادی با

:گفتم عذرخواهانه  

.کردم تتونیاذ نکردنم حجاب با امروز اگر دیببخش-  

:داد جواب و کرد نگاه چشمام به میمستق امروز طول در بار نیاول یحام  

 همه نیا االن تا هرحال به.دارم ضعف برابرتون در کمی من.ینکرد یاشتباه کار شما-

.بوده پنهون نگاهم از ییبایز  

 ییهرجا به شرم از نگاهم و گرفت دنیتپ تند یبنا فشیتعر با قلبم.دیدزد و نگاهش بعد

 با و بود شده زده خجالت حرفش از انگار هم یحام خود.شدیم دوخته صورتش از ریغ

 فیتعر دنیشن با که یقلب یصدا و موندم من.رفت رونیب در از فورا"یعل ای بعد تا" گفتن

.بود شده بلندتر یحام زبون از  

 

~~~ 

 

د؟یزد حرف هم با ساعت کی اش همه یعنی-  

:دادم رو وایه جواب گرفتمیم موهامو نم حوله با که  همزمان  

.مینیبب همو بازم شد قرار.گهید آره-  

نه؟ ای یدیپوش یحساب و درست لباس و یداد گوش حرفم به نمیبب بگو حاال-  



:گفتم ناز با  

.بستم یاسب دم موهامم تازه.دمیپوش خوشگل یشلوار جوراب و زیشوم هی.بلهههه-  

:داد جواب تمسخر با وایه  

 لباس نیا با که واقعا یعنیکنن؟یم یدلبر یاسب دم یمو و زیشوم با آخه.که یُمرد-

.دنتیپوش  

:دمیتوپ بهش  

.بودن هم یرمهدیام و مامان نکهیا وجود با جلوش؟تازه ومدمیم ینیکیب با یداشت توقع-  

.یدیپوشیم تر باز لباس کی حداقل یول نبود یبد فکر هم ینیکیب-  

:دادم جواب ذوق با بعد و کردم زونیآو حمام زیآو داخل رو حوله  

 شده معذب چقدر خدا بنده ینیبب ینبود. بردم و داداشت نید و دل یکل نامیهم با تازه-

 یسبک دختره چقدر کنهیم فکر خودش شیپ کردم حس.شدم هم مونیپش کمی راستش. بود

.ام  

:داد جواب حرص با یفور وایه  

 به بخواد خدا اگر و دیمحرم گهید بهم مثال.یسبک کنه فکر ستین که پسرت دوست-

د؟ینیبب رو گهیهمد قراره کجا یبعد دفعه حاال.نکن یالک یفکرا پس.دیکنیم عقد یزود  

.بده اطالع و مکانش و زمان یحام خود شد قرار.دونمینم-  

 حرف نایا و حجاب مورد در هیچ.دیکن صحبت یبهتر مسائل مورد در خواهشا دفعه نیا-

 شیآرا ای.یبپوش براش تا داره دوست یرنگ چه بپرس داداشم از برو دفعه نیا.دیزنیم

.... هم با بار چند هفته طول در خوادیم دلش ای.حیمل ای داره دوست ظیغل  

 و اومدم حرفش نیب رهیم شیپ نطوریهم کنم ول اگر رو ایح یب نیا دونستمیم که من

:گفتم  

 تو وقته یلیخ نییپا برم من.یفتیم ییگو اوهی به یدار زدم حرف باهات ادیز.گهید بسه-

.اتاقم  

 به را تو و رسانمیم اتمام به را میها ییگو اوهی.برم ات یادب لحن اون قربون اووووف-

.فرزندم سپارمیم مّنان خداوند  

 یحام که روزید.کردم قطع و تلفن" خداحافظ" گفتن با و دمیخند زدنش حرف لحن از

 محض به وایه امروز و بود ومدهین شیپ برامون کردن صحبت یبرا یطیشرا رفت

 ی طبقه سمت به.رهیبگ ازم و روزید آمار تا گرفت تماس من با دیرس دانشگاه از نکهیا



 نیتمر داشت اتاقش تو یرمهدیام و بود مطالعه مشغول کتابخونه تو بابا حاج.رفتم نییپا

 نکهیا نیح و رفتم آشپزخونه سمت به.بود آشپزخونه تو مامان و نوشتیم اشو یدرس یها

:دمیپرس زدمیم ناخونک شام یبرا شده آماده یها کرده سرخ ینیزم بیس به  

؟یخواینم کمک-  

:گفت بهم بود ساالد کردن درست مشغول که مامان  

.میبزن حرف هم با کمی نیبش نجایا ایب.زدلمیعز نه-  

 داد بهم کاهو دونه کی مامان.نشستم مامان یرو به رو و دمیکش عقب زیم از یا یصندل

:دیپرس و  

داشت؟ جهینت بود؟صحبتاتون چطور روزیخب؟د-  

:دادم جواب خوردمیم کاهو که یحال در  

 گهید جلسه چند دیبا حاال.میکرد هامون قهیسل و دمونیعقا مورد در صحبت یسر هی فقط-

.میبرس جهینت به تا میبزن حرف  

:گفت و کرد نگاه بهم یمهربون با مامان  

.یگرفت اتو جهینت تو دمیفهم من که ینجوریا-  

:کردم انکار و زدم مضطرب یلبخند  

.برسم جهینت به تا بشناسم شتریب دیبا هنوز.بابا نه-  

:زد هیکنا بهم طنتیش با مامان  

؟یکردیم یدلبر روزید و یدینرس جهینت به-  

:گفتم معترض و شدم سرخ  

؟کردم کاریچ بود؟مگه کجا یدلبر.ماماااان-  

:داد جواب و دیخند مامان  

 یبمال رهیش منو سر خوادینم پس.کردم بزرگت من.یبش دیسف و سرخ من یبرا خوادینم-

 خودم من درسته.یبود چشم تو یحساب یول بود دهیپوش لباست نکهیا با روزید.جان مامان

 همه شاءهللا ان که یزمان تا یکن تیرعا رو اصول یسر کی دیبا فعال معتقدم شخصه به

 و متیتصم تو دمیفهم دمتید یاونجور یوقت روزید هرحال به یول.بشه یرسم زیچ

.یکنیم ناز کمی یدار فقط و یگرفت  

:گفتم و زدم خجالت با زدم یلبخند نداشتم خودم از دفاع یبرا یحرف گهید که من  



کنم؟یم ناز دارم دیفهم هم یبود؟حام عیضا کارم یلیخ یعنی-  

:گفت و زد بود زیم یرو که دستم یرو آروم لبخند با مامان  

.یکن ازدواج یخوایم یدار دوستش که یکس با  خوشحالم یلیخ مامان جان هیهان-  

:دادم جواب یفور بود شده رو مامان شیپ دلم دست کامال گهید که من  

 عنوان به تونمیم که یکس اون کنمیم حس فقط بود؟من کجا داشتن دوست مامان وا-

.هیحام مثل یکس کنم هیتک بهش یزندگ کیشر  

:گفت و دیخند شدیم بلند نکهیا نیح مامان  

.یگیم راست که تو باشه-  

 داد امو بوسه جواب هم مامان.دمشیبوس محکم و کردم بغلش پشت از شدم بلند و دمیخند

 و دوستانه ی رابطه احترام  حفظ با  داشت یسع شهیهم مامان.داد ادامه اش یآشپز به و

 به میزندگ از دوره هر در تونستمیم که بودم خداروشاکر من و.میباش داشته هم با یمیصم

.باشم دلگرم تجربه با دوست کی داشتن  

 

 

~~~ 

 

 عصر امروز یبرا و بود گرفته تماس روزید.بودم نشسته یحام منتظر آماده و حاضر

 کسب بابا حاج از من موافقت از بعد و داده شنهادیپ دوممون قرار یبرا رو الشهدا کهف

 قهیدق پنج هنوز.ومدیم گهید قهیدق پنج دیبا بود گفته که یزمان به توجه با االنم.کرد اجازه

 گفتن با یرمهدیام.قوله خوش شهیهم یحام دمیفهم. اومد فونیآ زنگ یصدا که بود نشده

 به تا شدن بلند هم بابا حاج و مامان. رفت استقبالش به و کرد باز درو" هیحام داداش"

 یحام.رفتم یورود سمت به سرشون پشت منم.بکنن یچا صرف به یتعارف ادب رسم

 رو بابا حاج ی شانه شهیهم عادت به.اومد ما سمت به یمهد ریام با کنان بش و خوش

 در.داد نییپا به رو ینگاه با منم سالم جواب.کرد یاحوالپرس و سالم مامان با و دیبوس

:گفت و کرد و یتشکر اومدن داخل یبرا بابا حاج و مامان یها اصرار برابر  

.نشه رید یبرگشتن وقت هی که میبر زودتر خانوم هیهان با دیبد اجازه اگر-  

:دیپرس من به رو بابا حاج  

جان؟ بابا یحاضر-  



:دادم جواب  

.اومدم بپوشم چادمو فقط.بله-  

 همه از.برگشتم کمیکوچ یدوش فیک با و کردم سر چادرمو و برگشتم داخل به یفور و

 بهم رو یحام شدن سوار محض به.میرفت یحام نیماش سمت به و میکرد یخداحافظ

:دیپرس  

چطوره؟ حالتون خانوم هیهان خب-  

:دادم جواب قیعم یلبخند با بودم شوق از سرشار روز دو از بعد دنشید از که من  

د؟یخوب شما.خوبم خداروشکر-  

 در مقصد تا ریمس طول در.درآورد حرکت به و نیماش" الحمدهلل"گفتن با و زد یلبخند

 خوندمیم اتیادب ی رشته نکهیا از یحام.میکرد گو و گفت یکم  دانشگاهم و درس مورد

 اتشیروح و زن یبرا نیا مانند ییها رشته و رشته نیا بود معتقد و بود یراض یلیخ

 از قبل.میرفت شهدا مزار سمت به ادهیپ و میکرد پارک و نیماش میدیرس یوقت.خوبه یلیخ

:گفت یحام میبرس نکهیا  

 آرامش بهم اومدن نجایا.نجایا امیم خوبه حالم یلیخ وقت هر ای رهیگیم دلم وقت هر من-

.دیباش داشته اومدن نجایا از یخوب حس هم شما دوارمیام. دهیم  

 نامه یزندگ خوندن یبرا ادیم ادمی یوقت از.داشت نهیرید ی سابقه من در شهدا به عالقه

 تو وقتها یلیخ منم.بودم مشتاق اونها یمستندها و ها لمیف دنید و شهدا به مربوط یها

 قبال که نجایا مسلما پس.گرفتمیم جواب ازشون شهیهم و کردمیم توسل شهدا به مشکالتم

 جواب نیهم یبرا.شدیم من در خوب حس و آرامش باعث بودم اومده یچندبار خودمم

:دادم  

.برام آرامشه و مثبت یانرژ از پر هم نجایا.گرفتم خوب حس شهدا از شهیهم-  

 در دهیآرم یشهدا یبرا نوبت به و میرفت داخل به.زد الشیخ یآسودگ از یلبخند یحام

 همانجا بود خلوت و هفته وسط امروز چون یحام شنهادیپ با بعد.میخواند یا فاتحه آنجا

 در موجود آرامش ریتاث تحت. میکن صحبت یکم تا مینشست هم یرو به رو یا گوشه کی

:گفت یحام قهیدق چند از بعد.میبود غرق خود الیخ در ساکت کدام هر قهیدق چند فضا  

 بهتون رو یموضوع کی هامون صحبت طول در تا کردم انتخاب رو جا نیا امروز-

.بگم  

 ادامه منتظرم من دید که هم یحام.بده ادامه خودش تا کردم نگاهش.گرفتم دلشوره یکم

:داد  



 

 

 

 هم بار کی یول.نکردم ازدواج االن تا چرا من دیدونیم تون همه خانوم هیهان راستش-

 عواقبشو تمام میکنیم انتخاب و شغل نیا یوقت ما امثال.بگم بهتون شو علت خوامیم خودم

 اگر.میبش عضو نقص دچار ای میبد دست از جونمونو راه نیا تو ممکنه.میخریم جون به

 ممکنه که یفرزند ای و همسرم افتاد برام یاتفاق اگر کردم حس چون کنم ازدواج نخواستم

 یلیخ درسته.شنیم تیاذ یلیخ کنمیم دایپ عضو نقص که یمن وجود با ای من از بعد ادیب

 سیپل ای یسپاه مرد کی با یزندگ بودن کوتاه و ها یسخت دونستن وجود با که هستن ها

 تا کننیم قبول خدا به مانیا با هم باز شهیم جهاد و تیامن به مربوط که یزیهرچ ای

 و من ریدرگ یا گهید شخص یزندگ شدینم یراض من دل یول.کنن ازدواج باهاشون

 دارم باور هم من.خداست به کفره و یدیام نا جور کی حرفم نیا دیبگ دیشا.بشه طمیشرا

 و بود با و داره هاشو بنده یهوا خودش و گذاشته یسرنوشت یا بنده هر یبرا خدا که

 نکهیا یبرا شهیم باعث که هیدرون حس کی نیا اما.شهینم تموم اون ییخدا ماها نبود

 ازدواج ، کنم خوشبخت و شد میزندگ وارد که یدختر نتونستم که نشم وجدان عذاب دچار

 ازتون گذاشتم شیپاپ خودش به توکل با و شدم خدا یرضا به یراض که حاال اما.نکنم

.خوامیم یزیچ کی  

 بهش رو بودم رفته فکر تو قایعم و کردمیم گوش حرفاش به دقت با داشتم االن تا که من

:دمیپرس و کردم  

؟یچ-  

:گفت و کرد تعلل یکم  

 یچطور.دیکن نگاه دوستانه ی رابطه کی چشم به ازدواج نیا به خوامیم ازتون-

 یزمان مدت هی قراره که دیکن فکر و دینبند دل من با یزندگ و من به که نهیا بگم؟منظورم

.میکن یزندگ هم کنار رو  

 

 نگاه با همونطور شدیم خارج دهانش از یسخت به کلمات انگار که یحالت با و کرد یمکث

:داد ادامه نییپا به رو  

 یوقت بعدها تا میباش نداشته هم ییزناشو روابط دیباش یراض شما اگر یحت ،یحت یعنی-

 به و دیکن ازدواج دیبتون و دیایب کنار موضوع نیا با دیبتون تر راحت شما نبودم من

.دیبد ادامه تون یزندگ  



:گفت یفور و کرد نگاه شده مات من به اش جمله شدن تموم از بعد  

 معلوم تیمامور رمیم که هربار من. گمیم خودتون خاطر به رو نایا ی همه دیکن باور-

 ممکنه و قرارداده هم کنار مارو سرنوشت که حاال خوادینم دلم.نه ای برگردم که ستین

 خراب ازدواج نیا خاطر به ندتونیآ بعدها میکن ازدواج و دیبد مثبت جواب شما

 خانواده تا دو یاصرارها خاطر به شما دیشا که کنمیم درک من خانوم هیهان راستش.بشه

 یزندگ یطور گمیم فقط من.دیبش مونیپش بعدها ممکنه و ازدواج نیا به دیشد یراض

 خانوم هیهان.باشه ندتونیآ ی دوباره ساختن و قبل به برگشت راه کی شما یبرا که میکن

 اصرار به و خوامینم شمارو بگم  بخوام نکرده ییخدا که ستین لیدل نیا به حرفام نیا

 یکار به مجبور منو تونهینم یکس نخوام خودم تا که دیدونیم.یخواستگار اومدم مامان

 به تر قیعم کمی بگم بهتون خوامیم فقط.خودمه اراده و خواست به نجامیا اگر پس.کنه

 من اما.دیایب کنار یزندگ سبک نیا با دیتونیم دیکن فکر االن شما دیشا.دیکن نگاه هیقض

.دیبش مونیپش االنتون میتصم از و دیاریب کم که ام یروز نگرانه  

 توقع.بدم جواب تا ومدینم ذهنم به یا کلمه چیه و کردمیم نگاه ساکت و گنگ نطوریهم

 سکوت یحام.بود افتاده انیجر به خونم تو یبد حس واقعا و نداشتم حرفارو نیا دنیشن

:داد ادامه باز و نکرد  

 اگر دینیبب و دیکن فکر خوب فتادهین یاتفاق چیه هنوز تا خوامیم ازتون همه از اول من-

 با طیشرا ی همه به توجه با دیخواست اگر اما. دیبد یمنف جواب دیکن یزندگ من با دیتونینم

 بعد دیکن فکر هم من ی خواسته به کنارش در پس دیبد مثبت جواب و دیکن یزندگ من

 تا میباش گهید یشوهرا و زن مثل خوامینم من میکن ازدواج هم با ما اگر. دیبد جواب

 هیهان. میبخور ضربه حس نیا از یروز کی و بشه تر یقو روز به روز محبتمون

 حاج ی شرمنده که یروز از ترسمیم من.دیکن فکر حرفام به یمنطق کنمیم خواهش خانوم

.نکردم خوشبخت و دخترش چون بشم ییدا  

 یحام.کردم حرکت یخروج سمت به و بلند جام از مات همونطور و ندادم یجواب چیه

 یحام.شدم سوار نیماش یدرا شدن باز با و رفتم نیماش سمت به.اومد سرم پشت فورا هم

 االن.روند خونه سمت به و کرد روشن و نیماش من به شرمنده ینگاه با و شد سوار هم

 باورم اصال. کنم هضم و امروز یحرفا بتونم تا خواستیم و سکوتش اتاقمو دلم فقط

 یا خواسته نیچن ازم یحام رهیم شیپ خوب داره زیچ همه کردمیم فکر که حاال شدینم

 دهنم از یکلمات چه نبود معلوم زدمیم حرف اگر و بودم شده سردرگم واقعا.باشه داشته

 با و کردم سکوت خونه تا نیهم یبرا.بمونه برام یمونیپش بعدها دمیترسیم و بشه خارج

.رفتم داخل به کوتاه خداحافظ کی با تنها دنمونیرس  

 

 



 

~~~ 

 

 هم اون و نبودم تماس در یحام با هفته کی نیا تو.گذشتیم روز اون از یا هفته کی

 من از العمل عکس نیا منتظر خودشم انگار.نکرد من با کردن صحبت یبرا یتالش

 نیا باعث کردنم رفتار با من دیشا که دمیرس جهینت نیا به.کردم فکر حرفاش به یلیخ.بود

 بودم زده یحرف هم اگر ای کردمیم سکوت اکثرا ای مدت نیا تو هرحال به.شدم خواسته

 احتماال اومد خونمون که هم بار اون.نکردم ازدواج نیا به بودنم لیما متوجه رو یحام

 به.کنم تشیاذ نکردن حجاب با خواستم فقط یاحساس و سن کم یدخترا مثل بود کرده فکر

 از یلیخ.نداشتم حرفارو نیا انتظار بود یقو خدا به مانشیا انقدر که یحام از هرحال

 عاشق یحت ای و رفتنیم یخواستگار به جنگ طیشرا وجود با ما یجانبازا و شهدا

 یاعتقاد و مانیا ی همه با یحام دمیفهم.کردنیم تالش معشوق به دنیرس یبرا و شدنیم

 انتخاب با و داره یتیشخص ضعف یسر کی یعاد یها آدم ما ی همه مثل بازم داره که

 کردن قبول و مثبت جواب با گرفتم میتصم.داده نشون خودشو ضعف نیا شغل نیا

 خواستمیم.اشتباهه فکر طرز نیا کنم ثابت بهش! راتییتغ یکم با البته یحام ی خواسته

.بزنم حرف ممیتصم مورد در باهاش و نایا عمه ی خونه برم امروز  

 خونه بابا حاج و بود نشده ظهر هنوز.رمیم کجا دارم دادم اطالع مامان به و دمیپوش لباس

 از بعد.بمونم همونجا و ناهار عمه یاصرارها با ممکنه گفتم مامان به.بود ومدهین

 نشون نیا و بود پارک خونه دم یحام نیماش. رفتم نایا عمه ی خونه سمت به یخداحافظ

 دنیشن با و زدم درو زنگ.است خونه االن و رفته رونیب زود صبح احتماال یحام دادیم

:گفت که عمه یصدا  

.خوشگلم تو ایب-  

 جلو و داشت یجنوب حالت و بود ما ی خونه عکس بر نایا عمه ی خونه.رفتم داخل به

 پله از دیبا دوم طبقه به رفتن یبرا و بود قهیطب دو شون خونه.اطیح پشت و بود نگیپارک

 ساکن اول طبقه نایا عمه.یکردیم استفاده داشت قرار یورود در کنار راهرو تو که ییها

 دم و کردم رد نگیپارک.  بود شده ساخته اش ندهیآ همسر و یحام یبرا دوم طبقه و بودن

 و دیبوس صورتمو عمه بهشون دنیرس با.دمید خودم منتظر رو عمه و یحام یورود

:گفت  

؟یاومد خبر یب چه.زدلمیعز سالم-  

 یکار که امروز گرفتم میتصم داشتم صحبت یحام آقا با کمی جون عمه شرمنده.سالم-

.نمیبب دمیند وقته یلیخ که و زجونیعز و شما هم میبزن حرف هم نجایا امیب ندارم  



.تو ایب.برم قربونت یکرد یکار خوب-  

:گفتن با کرد نگاهمون موقع اون تا که یحام.شد خونه وارد خودش و  

.دیاومد خوش.سالم-  

 شد خوشحال دنمید با زجونیعز.رفتم داخل به و کردم یتشکر.شم وارد من تا دیکش کنار

:گفت و  

.میدید شمارو ما مادر عجب چه.من قشنگ چشم سالم-  

:آوردم بهانه و کردم سالم شرمنده  

.زجونیعز قرارتونه یب همش دلم وگرنه زارهینم دانشگاه یکالسا دیکن باور-  

 و رفت ام صدقه قربون یکل و داد هامو بوسه جواب هم زجونیعز و دمیبوس و صورتش

:داد جواب  

.یباش موفق شهیهم یاله.مادر دونمیم-  

 با و دمشیبوس دوباره.گرفت باال یکم دعا حالت به و دستاش حرفش نیا دنبال به و

:دمیپرس وایه دنیند  

داشت؟ کالس امروز وایه-  

:داد جوابمو بود نشسته ما یرو به رو که یحام  

.داره کالس عصر تا امروز.بله-  

:گفت عمه که نمیبش زجونیعز کنار یهمونطور خواستم.کردم یدییتا سر با  

 گهید.برم قربونت باش راحت اریدرب تو یروسر و چادر یحام اتاق تو برو جان هیهان-

.جان عمه که یندار نامحرم نجایا  

 چادر درآوردن به فقط و کنم مخالفت خواستم.زد روم به هم یچشمک آخرش ی جمله با

:گفت دییتا به زجونیعز که کنم اکتفا همونجا اونم  

.باش راحت برو مادرجان آره-  

 دمیفهم.کردم نگاه کردیم نگاهم منظوردار یلبخند با که یحام به و گفتم یآروم ی باشه

 لبخند با ییپررو کمال با منم.داره خودمون ی خونه تو بودنم راحت به اشاره لبخندش که

 هم یحام آقا جلد تو یگاه طانیش جناب نکهیا مثل.رفتم اتاقش سمت به و دادم و جوابش

 وارد و کردم باز و اتاق در.ارهیم من ادی به و روز اون زدنش لبخند با ینجوریا که رهیم

 بود سوال برام شهیهم و نداشتم اتاق نیا به اومدن یبرا یلیدل گهید بود وقت یلیخ.شدم

 یها یکنجکاو از یکی ها مدت از بعد شد باعث عمه شنهادیپ.هیشکل چه یحام اتاق بفهمم



 ی گوشه یا نفره مین و کی تخت. کردم نگاه جا همه به دقت با.بشه برطرف ام یذهن

 ی گهید سمت.داشت قرار یصندل و ریتحر زیم تخت یرو به رو.بود پنجره کنار و اتاق

 یرو.بود شده گذاشته مختلف یها کتاب یکل با بزرگ گفت شهیم ی کتابخونه کی اتاق

 معروف یها تیشخص و رهبر و شهدا عکس از پر هم ریتحر زیم یباال یخال وارید

 داخلش که داشت قرار کیکوچ گلدون کی ریتحر زیم یرو.بود ریاخ یها دهه تو ینید

 هیروح نیا.دادیم یخوب یلیخ یبو اتاقش ها گل وجود خاطر به.بود نرگس گل تا چند

 یسادگ تینها در که اتاقش از.خوردینم یحام یجد شغل و نیسنگ شهیهم چهره به فیلط

 چون. گذاشتم بود که یخال زیآو یرو در پشت مانتومو و چادر.اومد خوشم بود قشنگ

.دمیپوش یاسک قهی بافت کی ارمیدرب مانتومو ممکنه زدمیم حدس  

 ارکن شالمم.بشه اشتباه برداشت باعث و کنه توجه جلب که بپوشم یلباس خواستمینم نباریا

 و رفتم سمتشون به.آورد وهیم و ییچا همه یبرا عمه.شدم خارج اتاق از و گذاشتم مانتو

:گفت عمه باز که نمیبش زجونیعز کنار خواستم  

.نیبش شوهرت شیپ برو.مادر چرا نجایا-  

 کنار مبل یفور" خوبه نجایهم نه" گفتن با و شدم خجالت غرق عمه حرف نیا از

 زد یلبخند من خجالت از هم عمه.نمونه یباق یحرف یجا تا کردم تصاحب و زجونیعز

 به عروس عنوان با حاال تا.شدم خوردنش مشغول و برداشتم مو ییچا.نگفت یزیچ و

 مثل کرد یسع عمه.بودم معذب اومده شیپ یفضا از یحساب و بودم ومدهین نجایا ییتنها

 شهیهم مثل هم زجونیعز.ببره نیب از منو خجالت دانشگاه و درس از دنیپرس با شهیهم

 یگهگاه و بود ساکت کامال اما یحام.کرد سوال ومدنین چرا نکهیا و نایا مامان از و بود

 و بزنم حرف یحام با تا بودم فرصت منتظر.کردیم نگاه خونه روشن ونیزیتلو به

 یبرا من اومد ادشی تازه انگار که عمه.ارمیب وجود به و فرصت نیا چطور دونستمینم

:گفت یحام به رو نجایا اومدم خبر یب یچ  

 هم شما کنمیم آماده ناهارو من تا دیبزن حرف کمی دیبر جان هیهان با ایب مادر جان یحام-

.دیباش کرده صحبتاتونو  

 اتاق تا دنبالش به"اجازتون با" گفتن و یحام ییراهنما با و زدم شنهادشیپ نیا از یلبخند

 یرو تا کرد اشاره و بست درو.اومد یحام بعد شدم وارد من اول یحام تعارف با.رفتم

:گفت و نشست مقابلم تخت یرو هم یحام.نمیبش یصندل  

.خدمتم در بنده.دییبفرما خب-  

 ای هست ازدواجمون از بعد طیشرا مورد در حرفش یرو هنوز بفهمم خواستمیم اول

 ییاهدا نشون   انگشتر   با که ینیح و کردم صاف ییگلو.بگم ممویتصم بعد شده مونیپش

:گفتم کردمیم یباز دستم تو عمه  



 دونمینم.کرد شوکه منو یلیخ حرفاتون راستش.کردم فکر یلیخ هفته کی نیا تو من-

 دینبا ها یلیخ حساب نیا با پس شغلتونه خاطر به اگر یول بود یچ حرفا اون علت

 اونا که یزمان اون مگه.امرزیخداب نیحس عمو ای خودم یبابا حاج اش نمونه.کنن ازدواج

.مینبود نجایا شما و من االن که کردنیم فکر شما مثل اگر نبود؟ جنگ کردنیم ازدواج  

 که حرفارو اون گهیم االن کردمیم فکر. نمیبب اش چهره تو حرفمو ریتاث تا کردم سکوت

:گفت انتظارم برخالف اما کنم فراموش مونهیپش زدنشون از  

 بابا و مامان.زدم حرفارو اون دمید مادرمو و پدر یزندگ یها یسخت چون من اتفاقا-

 جور کی عشق کنار بابام نگاه تو ادمهی ام یبچگ ی همه با من یول.بودن هم عاشق

 دست از زود بابارو ما یجانباز ادهیز درصد خاطره به.بود هم یشرمندگ و وجدان عذاب

 یزندگ تو رو بابا وجود اصال که وایه خصوص به.میگذروند رو یسخت یروزا و میداد

 قبول درسته. باشه لیدل نیهم به هم شما از ام خواسته نیا علت دیشا.نکرد درک اش

 اما میبد انجام خودمونو فهیوظ دیبا هاش بنده عنوان به ما و خداست دست زیچ همه دارم

. دیکن درک منو حال یروز کی دیشا.کنم یزندگ وجدان عذاب با عمر کی تونمینم واقعا

 با خوامیم فقط.دونمینم باشم نداشته و فکر طرز نیا گهید من یروز کی دیشا اصال ای

 من.دیبزار دیبش مونیپش ممکنه که یوقت یبرا دیام روزنه کی و دیریبگ میتصم باز فکر

 دیشا یحت و بیعج خواسته نیا مسلما نه.دارم یمعقول و درست ی خواسته گمینم

.دیکن توجه منم ی خواسته به مثبته جوابتون اگر خوامیم ازتون اما.رممکنهیغ  

 فعال گرفتم میتصم نکرده عوض نظرشو و هیباق خودش حرف یرو هنوز دمید که من

:گفتم نیهم یبرا.کنم صبر شتریب یکم و نگم مثبتم جواب از یزیچ  

 به.کرد قبول یراحت به بشه که ستین یموضوع واقعا چون.خوامیم وقت ازتون پس-

 مشورت تونمینم یکس از و کنم انشیب تونمینم یکس یبرا رو موضوع نیا که خصوص

 تموم تا مونده درسم از یماه دوسه که حاال گمیم من.برسم جهینت به ییتنها دیبا و رمیبگ

 شدن تموم از بعد تا میبر شیپ صورت نیهم به فعال میبگ ها خانواده به دیموافق بشه،اگر

.میبد بهشون رو یقطع جواب درسم  

:گفت و داد تکون دییتا به یسر هم یحام  

 خانواده با دیبخوا اگر االنم.بدم وقت بهتون باشه الزم هرچقدر حاضرم.ندارم یحرف من-

.کنمیم صحبت ها  

 موضوع فقط.زنمیم حرف مامان و بابا حاج با خودم من دیبزن حرف عمه با شما-

گه؟ید مونهیم یمخف نطوریهم  

.بدونن یزیچ هیبق ستین یازین زیچ همه نشدن یرسم تا.بله-  

.میبرگشت ییرایپذ به ناهار صرف یبرا هم با بعد و گفتم یا" خوبه"  



 

~~~ 

 

:گفت تعلل یکم با و چرخوند دست تو و حشیتسب بابا حاج  

؟یکرد صحبت یحام با.باباجان بگم یچ-  

:دادم جواب بابا حاج کردن مخالفت از مضطرب یلبخند با  

.میبشناس گرویهمد شتریب تامیکن صبر درسم شدن تموم تا موافقه هم یحام آقا.بله-  

:گفت بهم رو یکمرنگ اخم با بابا حاج  

 و نشست هم با سالهاست.دیدیند گرویهمد امروز روزید که باباجان؟شما یشناخت چه آخه-

.میبود هم با شهیهم خانواده کی مثل و میدار برخاست  

:بشه قانع بابا حاج تا بدم جواب گذار ریتاث یلحن با کردم یسع  

 با حق کامال اند شده شناخته کامال هم یبرا ها خانواده نکهیا.بابا حاج دیگیم درست بله-

.شماست  

.میدار ازین گهیهمد از یشتریب شناخت به کنمیم احساس مشترک یزندگ یبرا اما  

:گفت بود نشده قانع انگار که بابا حاج  

 ی غهیص دوباره ستین درست.شهیم تموم گهید مین و ماه کی تتونیمحرم مدت خب-

.باباجان میبخون تیمحرم  

 بابا حاج زمان مین و ماه کی همون با فعال گرفتم میتصم بگم یچ دونستمینم گهید که من

:گفتم یفور نیهم یبرا.شهیم یچ نمیبب بعدش تا کنم قانع رو  

.نظرم به خوبه شتریب شناخت یبرا هم مین و ماه کی همون خب-  

:گفتن با و اومد کوتاه هم بابا حاج  

.ندارم یحرف من جان بابا باشه-  

 ی خونه از نکهیا از بعد روزید.بره ییرایپذ سمت به تا شد بلند و داد خاتمه بحثمون به

 خودم گفت هم مامان و کردم صحبت هیقض نیا مورد در مامان با اومدم نایا یحام

 صحبت عمه با روزید همون نکهیا مثل هم یحام.بهتره بگم بابا حاج به رو موضوع

 موضوع بابا حاج با باالخره کردن دست دست یکل با امروز منم.بود کرده قانعش و کرده

 به تا رفتم اتاقم سمت به.رمیبگ مهلت تمونیمحرم انیپا تا تونستم و گذاشتم ونیدرم رو



 که داد امیپ صبح یحام اومد ادمی یول کردم صحبت هم بابا حاج با که بدم اطالع یحام

 شده تنگ براش دلم االن نیهم از. ستین یوقت چند و اومده شیپ تیمامور براش

 ستین دلم یتو دل یحام به دنیرس زودتر چه هر یبرا که یمن داره تعجب یجا.بود

 در فکرش طرز و یحام یحرفا دیشا.خواستم مهلت باز و نگفتم ممویتصم روزید چرا

 به.نبوده ریتاث یب ادیب شیپ برام انتخابم از یمونیپش ای بشم خسته بعدا ممکنه نکهیا مورد

 شیپ حداقل بعدا تا بدم مثبت جواب بهش قلبم و منطق و عقل همه با خوادیم دلم هرحال

 و یحام یرو شتریب و مدت نیا دیبا.گرفتم میتصم عجله با و زود که نباشم شرمنده خودم

 نایا عمه ی خونه شتریب دیبا.رمیبگ میتصم بهتر بتونم تا کنم تمرکز شغلش یها یسخت

 کنارش در.کنم درک رو خونه تو مرد حضور بدون یزندگ طیشرا تا کنم آمد و رفت

 اومد شیپ کم یلیخ وقت چند نیا تو.بشم آشنا قشیسال و یحام اتیروح با شتریب خوامیم

 تیخصوص یسر کی جز علنا من و میبزن حرف هامون خواسته و قیسال مورد در که

 دیبا ها نیا ی همه کنار در.نداشتم االن ی  حام از یا گهید شناخت چیه آشکار و یظاهر

. ندم دست از کنکور بدون و ارشد خوندن شانس تا کنم تموم باال معدل با درسامو حتما

.کردمیم تالش یلیخ دیبا  

 

 

~~~ 

 

 

 رسم به هم دانشگاه.بود گرفته خودش به یبهار یهوا و حال ابونایخ و بود دیع کینزد

 هرسال.شدینم برگزار کالسا اکثر و شدیم لق و تق دیع به مونده هفته دو یکی هرسال

 عمه همراه و بعدش یروزها و میدادیم اختصاص دیبازد و دید به و اول روز چند دیع

 رازیش به رو یروز چند دیع دوم ی هفته بود قرار هم امسال. میرفتیم مسافرت به نایا

 اول هفته چون.نداشت حضور ها مسافرت تو معموال یحام.میبر من ی عالقه مورد شهر

 دوم هفته نیهم یبرا نده دست از و لیفام از دیبازد و دید تا گرفتیم یمرخص و دیع

 تو تا رهیبگ یشتریب یمرخص شده یطور هر شد قرار امسال.سرکار گشتیم بر دیبا

 رفت تو یگهگاه ما و بود مونده یماه کی امون غهیص مهلت از.باشه کنارمون دیع سفر

 روز دو ، میزد حرف هم با که هم یبار نیآخر.میزدیم حرف هم با یشگیهم یآمدها و

 که بود یمهمون همون تو.نجایا بودن اومده یهمگ شام صرف یبرا نایا عمه که بود شیپ

 همراهمون حتما امسال خواستن یحام از یهمگ و شد دهیچ سفر برنامه

.کنم تجربه رو یحام با شدن سفر هم ها مدت از بعد خواستیمدلم.باشه  



 جزوه کردن مرور به بودم کرده شروع امروز از باشه یخال وقتم دیع تو نکهیا یبرا

 رو جزوه مامان، توسط زدنم صدا با که بودم اتیادب خیتار ی جزوه یآخرا. یدرس یها

 هک تلفن یگوش و بود نشسته ییرایپذ تو مامان.رفتم نییپا ی طبقه به انیگو بله و بستم

:دمیپرس ازش.بود دستش بود کرده قطع تازه انگار  

بود؟ یشده؟کیچ-  

:داد جواب بره آشپزخونه سمت به تا شدیم بلند که همونطور  

 چند دیع دوم هفته قراره نکهیا مثل. انیب مسافرت توننینم امسال گفت.بود الیل عمه-

 دیاین شما اگر گفتم منم.نایا ات عمه ی خونه تهران انیب رشت از نایا یاحمد یآقا یروز

 یآقا بعدم.میبر هم با گهید وقت کی باشه.میرینم امسال هم ما پس. نداره ییصفا که

 احترام یبرا دیبا.دارن آمد و رفت هم ما با ستنین نایا ات عمه دوست فقط که نایا یاحمد

گفتم؟ بد.مسافرت میبر ما زشته. نجایا انیب میکن دعوتشون هم ما  

:دادم جواب رفتمیم آشپزخونه به سرش پشت که همونطور  

 نایا یاحمد مدت همه نیا از بعد شدهیچ حاال.بودنه هم دور به اش مزه مسافرت.گهید نه-

.دیع تو سربزنن؟اونم ما به انیب خوانیم  

:داد جواب و انداخت خورشت قابلمه به ینگاه مامان  

 یعروس بار نیآخر که ما.زننیم ما به یسر کی اونا معرفت به بازم.واال دونمیم چه-

 یفنتل الیل البته.مینگرفت سراغشونو گهید رشت میرفت شیپ چهارسال سه بود بزرگش دختر

.انیب خوانیم که دادن خبر الیل به نمیهم خاطر به.درارتباطه خانومش با مدام  

 بهم و درآورد خچالی تو از و ماست ی دبه و داد بهم کاسه کی با اریخ عدد چند مامان

:گفت  

 

 

 

.رسنیم یرمهدیام و بابات االن کنم آبکش برنج منم کن درست اریخ و ماست ایب-  

:گفتم شده جمع یا لوچه و لب با نیح نیهم در و شدم مشغول و نشستم زیم پشت  

.ارنین پسرشونو خداکنه-  

:داد جواب و کرد یخال کش آب تو و برنج مامان  

؟یگیم رو ررضای؟امیک-  



:گفتم شخندین با  

 همون.هیجور کی یلیخ.رحافظهیام منظورم.داره من به کاریچ کهیکوچ که رضا ریام-

 سر وایه و من با کردیم یسع همش میرفت شون فاطمه یعروس که شیپ سال چهار سه

 بدتر اون میکردیم برخورد تر نیسرسنگ باهاش ما هم یهرچ. کنه باز رو خنده و یشوخ

.ادینم خوشم ازش اصال.شدیم  

 بعد.کرد میتنظ اشو شعله و گذاشت گاز یرو بود ختهیر قابلمه داخل که برنجشو مامان

:گفت من به رو  

 االن.کنه یرفتار چه نبود متوجه بوده سن کم موقع اون.جان مامان نشور مردمو گناه-

.زنهینم سر ازش رفتارا نیا گهید شده یمرد خودش یبرا گهید  

:دادم جواب و گذاشتم دهنم به اریخ یا تکه  

 ای کی و ستیب کینزد نیا بود سالم هجده هفده من موقع اون.نبوده سنم کم نیهمچ واال-

 و گذروندیم و سپاه سخت و مختلف یها دوره داشت نیا سن تو یحام.داشت دوسال

.بود پخته رفتارش هم یلیخ  

 حرف داشتم کردمیم خورد کاسه تو هارو اریخ و بود نییپا سرم که همونطور

 دار معنا یلبخند با داره و نشسته روم به رو یزمان چه از مامان نشدم متوجه.زدمیم

:داد جواب هم مامان" ه؟یچ"دمیپرس سر تکان با دادم و نگاهشو جواب.کنهیم نگاهم  

.دمینفهم من چرا جان؟پس مامان یشد عاشقش انقدر یک   ها؟از برده دلتو یحساب یحام-  

 یساختگ یلبخند با و کردم مشغول خودمو دوباره دادم یسوت چه دمیفهم تازه که من

:دادم جواب  

 یپختگ نا متوجه تا زدمیم مثال داشتم فقط.برم قربونت یسازیم کوه کاه از چرا-

.جان مامان داره یعاشق و عشق به یربط چه وگرنه. دیبش رحافظیام  

:داد جوابمو یشوخ با همونطور و کنه آماده و ناهار لیوسا تا شد بلند مامان  

.یگیم راست تو دمیفهم که من.جااان مامان باشه-  

 و دیخند هم مامان.خنده ریز زدم حرف نیا انیب موقع لحنش از و کردم نگاه بهش

 جنگ دوران دوستان از یاحمد یآقا.شد یخور ناهار زیم رو ها بشقاب دنیچ مشغول

 از.بود تر یمیصم یاحمد یآقا با نیحس عمو ی رابطه البته. بود بابا حاج و نیحس عمو

 معموال مسافت یدور خاطر به و میداشت آمد و رفت گهید هم با ادیم ادمونی ما یوقت

 مشغله خاطر به دارید نیا اما بار نیا.میدید یم رو گهیهمد کباری سال دو ای کباری یسال

 فاطمه.داشت فرزند چهار یاحمد یآقا. دیکش طول شتریب ها خانواده یزندگ طیشرا و ها

 دار بچه پارسال میبود دهیشن و بود کرده یعروس شدیم یسال چند و بود ارشدش فرزند



 چندسال همون به مربوط داشتم ازش که یخبر نیآخر.بود حافظ ریام فاطمه از بعد.شد

 مشغول   شهرشون یها دانشگاه از یکی تو یت یآ ی رشته تو گفتیم که بود شیپ

 یحسابدار ی رشته تو و بود من همسن که بود دومشون دختر فائزه بعدش.لهیتحص

 از یسال دو و بود هشتم کالس که بود ررضایام هم فرزندشون نیآخر.کردیم لیتحص

 خانوم.بودن یمهربون و خونگرم یها انسان و بودن رشت اهل.بود بزرگتر یمهد ریام

 گوش از ینشستیم کنارش یوقت که بود زبون خوش و نیدلنش یها زن اون از یاحمد

 از بعد و بود بازنشسته معلم هم یاحمد یآقا.یشدینم خسته هاش صحبت به دادن

 و کرد باز رشت یمحل محصوالت فروش ی مغازه کی خونشون کینزد یبازنشستگ

 با و خوب ی خانواده مجموع در.نکنه تشیاذ یکاریب تا کرد مشغول خودشو ینطوریا

 یادیز کمی حافظ ریام بزرگشون پسر اما.بود بخش لذت باهاشون یدوست و بودن یمحبت

 نیا میبود بچه که زمان اون.شدیم شدنمون معذب باعث یکم و کردیم برخورد راحت

 تو بودنش شدیم باعث و بود خوب یکودک دوران یباز هم عنوان به تیمیصم و یراحت

 یوقت اما.باشه تر جذاب برامون باهاش کردن یباز و بشه جانیه باعث هامون یباز

 خودمون نیب حدود و حد جادیا یبرا شد باعث کرد دایپ ادامه یراحت نیا و میشد بزرگتر

 یاثر روش ینیسرسنگ نیا که شیپ سال چند تا البته.میکن برخورد تر نیسرسنگ باهاش

 باعث یحام با یهمسفر دادن دست از و رازیش به نرفتن نکهیا با.دونمینم و االن نداشت،

 تونستیم چندسال از بعد هم یاحمد خانواده دنید حال نیا با اما بشم ناراحت بود شده

.باشه زیانگ خاطره و جالب  

 

~~~ 

 

.ها لهیتحو سال گهید ساعت کی.شد رید زمیعز بدو جان هیهان-  

 سر چادرمو که همونطور و انداختم نهیآ تو ظاهرم از بودن مطمئن یبرا نگاهمو نیآخر

.رفتم نییپا سمت به کردمیم  

.اومدم.اومدم-  

 شرمسار و دمیکش خجالت رمیتاخ از یکم.بودن من منتظر در دم آماده و حاضر یهمگ

:گفتم  

.دیکش طول دیببخش-  

:گفت جواب حاضر یمهد ریام  

.برسه یحام داداش داد به خدا میکرد عادت که ما-  



:گفت یفور مامان که بدم جوابشو خواستم و رفتم بهش یا غره چشم  

.شد رید میبر.ها بچه گهید بسه-  

 میبر لیتحو سال از بعد بود قرار چون.میبر عمه ی خونه به تا میشد نیماش سوار یهمگ

 نایا عمه و زجونیعز کنار سال لیتحو یبرا شهیهم. میرفت نیماش با پدرجون ی خونه

.میرفتیم ها ییدا و پدرجون دارید به سال لیتحو از بعد میبود  

. بود داده دست از یماریب خاطر به مادرشو ینوجوون تو و بود خانواده آخر فرزند مامان

 دیمج ییدا با االن و نکرد ازدواج گهید داشت بهش که یعشق خاطر به هم پدرجون

 بود دانشجو که یزمان میمر خاله.داشت برادر سه و خواهر کی مامان.کنهیم یزندگ

 موندگار و کنهیم ازدواج همونجا و شهیم هیبورس آلمان کشور تو لیتحص ادامه یبرا

 میمر خاله.ایمان اسم به داشتن فرزند کی تنها و بودن پزشک شوهرش هم خاله هم.شهیم

 و نیریش دختر ایمان.ومدیم اقوام و خانواده دنید یبرا رانیا به سمسیکر التیتعط فقط

 یکس با ادیز بود شده بزرگ گهید کشور کی تو نکهیا خاطر به اما بود یمهربون

 ییدا. بود محمد ییدا میمر خاله از قبل.بود خانواده دوم فرزند میمر خاله.شدینم یمیصم

 یچوب مصنوعات ساخت ی کارخونه تو پدرجون کنار درسش کردن تموم از بعد محمد

 با محمد ییدا زن معصومه ییزندا. شد کار به مشغول بود پدرجون خود به متعلق که

 ییزندا و محمد ییدا.داد حیترج رو یدار خانه و نرفت سرکار اما داشت  سانسیل نکهیا

 آزاد شغل و بود کرده ازدواج دیسع.داشتن لیسه و دیسع یها اسم به پسر دوتا معصومه

 دختر که نامزدش با بود قرار یزود به و بود کار به مشغول کنارش هم لیسه و داشت

 کی و ستیب سن تو که بود یمهد ییدا میمر خاله از بعد.کنه یعروس بود اش خاله

 خبر هم بعد ماه شش.جبهه بره و کنه رها و دانشگاه و درس رهیگیم میتصم یسالگ

 مرگ از بعد شهادتش با و داشت دوست یلیخ رو یمهد ییدا مامان.ادیم شهادتش

 ییدا به مامان ادیز ی عالقه خاطر به هم یرمهدیام اسم.خورد ضربه یلیخ مادرش

 سبب و بودن یا محله هم و یمیصم یدوستا بابا حاج با یمهد ییدا.شد گذاشته یمهد

 یمهد ییدا از بعد.بود یمهد ییدا با اش یدوست هم مامان با بابا حاج ازدواج و ییآشنا

 عالقه خاطر به و نخوند درس شتریب پلمید تا ها بچه هیبق برخالف که بود دیمج ییدا هم

 تو دیمج ییدا.شد کار به مشغول یفلز قطعات ساخت کارگاه کی تو یفن یکارا به اش

 کنهیم صبر و شهیم دوستش خواهر عاشق دل صد نه دل کی اش یجوون ی دوره لیاوا

 خواهر قضا بر دست اما.کنه اقدام یخواستگار یبرا بعد رهیبگ بارش و کار یکم تا

 یها اصرار وجود با گهید و.مونهیم ناکام عشقش تو دیمج ییدا و کنهیم ازدواج دوستش

 چشم نور و یتغار ته که هم حهیمل مامان.مونهیم پدرجون شیپ و دهینم ازدواج به تن همه

 بابا  حاج با و بود شده دانشگاه وارد تازه مامان شهیم دیشه یمهد ییدا یوقت.بود پدرجون

 مامان از و بسازه مدرسه کی یمهد ییدا تین به رهیگیم میتصم پدرجون.بود کرده نامزد

 قبول با هم مامان. رهیبگ عهده به رو مدرسه تیریمد درسش شدن تموم از بعد خوادیم

 ساخت کار یوقت درسش شدن تموم از بعد و کنهیم استقبال پدرجون فکر نیا از کردنش



 یکل با و رهیم مجوز یکارا دنبال آقاجون و بابا حاج یها تیحما با شهیم تموم مدرسه

.کنهیم سیتاس یمهد ییدا اسم به رو ،مدرسه ارشدش شدن تموم از بعد چندسال یدوندگ  

 یهمگ.بود صبح نه ساعت لیتحو سال. میبود دهیرس نایا عمه ی خونه بود یساعت مین

 که یدوخت خوش یتوس راهنیپ یحام. میبود نشسته هم کنار نیس هفت ی سفره دور

 مثل و بود کرده کوتاه یکم و ششیر و موها و بود دهیپوش بود گرفته قاب و کلشیه

 با و بود نشسته بابا حاج کنار و من یرو به رو قایدق.بود شده جذاب و نیدلنش شهیهم

 سر دییتا به کباری قهیدق چند هر هم بابا حاج.کردیم صحبت بابا حاج با یآروم یصدا

.دادیم تکان  

.داداشمو یخورد گهید بسه-  

.کردم نگاه بهش و گرفتم یحام از چشم گوشم کنار وایه یصدا با  

.کنم نگاهش دارم دوست مگه؟شوهرمه هیچ-  

:گفت و انداخت باال ییابرو نداشت من از رو یحاضرجواب نیا توقع که وایه  

.دیشوهر و زن شما بود رفته ادمی زنداداش دیببخش اوووو-  

: درآورد منو یادا بعد  

 یها بوسه با صبح هر و یخوابیم بغلش تو شب هر انگار یگیم یجور کی.شوهرمه-

.دیگینم تو گهید بهم هنوز شما دونمیم که من ندونه یهرک.یشیم داریب نشیدلنش  

:دادم جواب و دمیخند زیر خوردنش حرص از  

 دیم؟شاینرفت فراتر گفتن تو از ما یدونیم کجا از تو.ومدهین تو به اش یفضول زایچ نیا-

.بگم بسته گوش و چشم و مجرد دختر کی به من نباشه الزم که میکرد کارا یلیخ  

 با و کنه کنترل خودشو نتونست نباریا وایه.زدم یمنظوردار لبخند حرفم نیا دنبال به و

:گفت بهم رو درشت یچشما و بلند یصدا  

؟یکرد واقعا-  

:دیپرس یرمهدیام و شد جلب ما به همه توجه  

شده؟ سیتن توپ قد چشماش وایه یآبج که یکرد کاری؟چیآبج شدهیچ-  

 گرفتمیم شگونین وایه از نامحسوس فقط و کردمینم نگاه چکسیه به خجالت از که من

:گفت و کرد جمع خودشو وایه که بدم یجواب کی خواستم داده یسوت ینجوریا که  

.کرد دعا.بابا یچیه-  

:دیپرس عمه و شدن متعجب همه  



؟یکرد تعجب انقدر هیهان کردن دعا از تو وایه-  

:گفت و کرد یمصنوع ی خنده وایه  

.شدم متعجب کرد که ییدعا از.بابا نه-  

:گفت مامان  

کرد؟ ییدعا چه مگه-  

 واقعا که انگار و یعیطب یلیخ بود ساخته ذهنش تو داستان یکل البداهه یف انگار که وایه

:داد جواب بوده من کردن دعا سر بحثمون  

....دست تو بزاره دستشو امسال خدا کرد دعا-  

 و دادنش ادامه یجلو و زدم پهلوش به آرنج با یفور گهیم پرت و چرت داره دمید که من

:گفت بحث نیا به دادن خاتمه یبرا بود گرفته اش خنده ما یکارا از که یحام.گرفتم  

 لیتحو یدعا ییدا حاج تا کن کم و ونیزیتلو یصدا برو حرفا نیا یجا به جان وایه-

.نمونده سال لیتحو به یزیچ گهید. بخونه و سال  

 و گفت یچشم بود شده جمع درد از مثال که یصورت با هم وایه.زدم بهش یقدردان لبخند

 یدعا خواندن به شروع بابا حاج برگشت وایه یوقت.دنیخند حالتش نیا به همه. شد بلند

 خدا از دلم تو. میکردیم زمزمه رو سال لیتحو یدعا رلبیز هم ما. کرد سال لیتحو

 عالقه بهش بودم دهیفهم که حاال.خواستمیم یسالمت یحام یبرا خصوص به همه یبرا

 هاش رفتن تیمامور یا گهید وقت هر از شتریب کنم تصور تونمینم و نبودنش و دارم

 سال وارد توپ یصدا شدن پخش و ونیزیتلو اعالم با.شدیم ام ینگران و دلهره باعث

 به شهیهم مثل یحام.افتاد راه به خونه تو کردن یروبوس و گفتن کیتبر لیس.میشد دیجد

:گفتن با و اومد سمتم  

.دیباش داشته یخوب سال شاءهللا ان.خانوم هیهان گمیم کیتبر-  

 یشتریب توقع دینبا نشده یرسم مون رابطه که یزمان تا دونستمیم.گفت کیتبر بهم و دیع

 خوب سال یآرزو براش متقابال و کنم تشکر یعاد کردم یسع منم.باشم داشته ازش

 نوبت یوقت. داد هممون دست به و درآورد قرآن یال از هامونو یدیع زجونیعز.کردم

:گفت و دمیبوس دوباره شد من  

.نمیبب قشنگمو چشم دوتا شما یعروس امسال شاءهللا ان-  

 برگشتم و کردم تشکر شده سرخ یصورت با منم.گفت"نیآم یاله" دل ته از هم عمه

.سرجام  



 به زدن سر قصد به هم نایا عمه و پدرجون خونه به رفتن قصد به ما بعد ساعت کی

 یچندسال نیحس عمو مادر و پدر.میکرد ترک رو خونه نیحس عمو برادر دو و خواهر

 اونجا هم هاش بچه و محمد ییدا پدرجون خونه میدیرس یوقت.بودن کرده فوت شدیم

 درست زحمت نکهیا خاطر به پدرجون.میگرفت یریتصو تماس هم میمر خاله با.بودن

 خورده خنده و یشوخ با ناهار.داد سفارش غذا رونیب از فتهین خانوما گردن به غذا کردن

 محمد، ییدا یعروسا را،یسم و نرگس و من کمک با ییزندا و مامان ناهار از بعد و شد

 و ییچا با آشپزخونه یکارا شدن تموم از بعد.شستن هارو ظرف و کردن جمع و زیم

:دیپرس لیسه به رو دیمج ییدا.میوستیپ مردا جمع به ینیریش  

داماد؟ شاه نه ای شد مشخص تونیعروس خیتار باالخره-  

:داد جواب و گذاشت دهان در یفندق لیسه  

.تابستونه یآخرا بخواد خدا اگه آره-  

:دیپرس مامان  

د؟یگرفت تاالر-  

:داد جواب ییزندا نباریا  

.میدنبالش یول. نه-  

:گفت بهشون رو یجد پدرجون  

.دیریبگ عمارت و باغ نیهم تو لمیسه یعروس دیسع یعروس چرا؟مثل تاالر-  

:گفت تعارف به محمد ییدا  

.دیشیم تیاذ شما ینطوریا آخه-  

:داد جواب پدرجون  

.شمیم تیاذ شتریب کنن تعارف باهام هام بچه نکهیا از من-  

 یخوشحال با رایسم دییتا از بعد و نداره یمخالفت بفهمه تا انداخت ینگاه رایسم به لیسه

:گفت پدرجون به رو  

.ستین درست گفتنیم مامان و بابا یول. میریبگ نجایهم گفتم منم.پدرجون برم قربونت-  

:گفت یشوخ به دیمج ییدا  

.هیبق به یبسپار یحاضر نارمیا و یعکاس و دیخر یکارا باشه تو به.میدونیم آره-  

.میدیخند ییدا یشوخ نیا به همه  



 

~~~ 

 

 و بودن اومده یاحمد ی خانواده روزید. گذشت اقوام از دیبازد به دیع اول ی هفته کی

 صبح از.انیب ما ی خونه به ناهار امروز بود قرار.میبود عمه ی خونه شام یهمگ شبید

 من و خورشت مدل چند مامان.میبود پز و پخت و یریگردگ مشغول یحساب مامان و من

 دیبا و انیم دارن چندسال از بعد گفتیم مامان.کردم درست دسر و ساالد مدل چند

 مهمونا اومدن منتظر و میشد حاضر کارا شدن تموم از بعد. میبزار تموم سنگ یحساب

 به یحام همه از اول. اومدن یاحمد خانواده همراه به عمه خانواده بعد ساعت یکی.میشد

 یحام شبید یمهمون تو.ادیب باال ها پله از کنه کمک بهش تا اومد زجونیعز همراه

 یحام از بعد.بود اومده  امروز اما.بره اداره به یکار یبرا شد مجبور و بمونه نتونست

 فائزه و یاحمد خانوم و وایه و عمه بعد و پسراش و یاحمد یآقا زجونیعز و

 نتونست و بود رفته مسافرت به شوهرش یالیفام همراه به فاطمه بزرگشون دختر.اومدن

 تو یهمگ بابا حاج ییراهنما با.میگفت آمد خوش و میکرد یاحوالپرس و سالم یهمگ با.ادیب

 آماده رو ییرایپذ لیوسا تا میرفت آشپزخونه به هم مامان و من. شدن ریجاگ ییرایپذ

 ظاهر آشپزخونه در یجلو یحام که برم ییرایپذ به خواستم  ییچا ختنیر از بعد.میکن

 سرش پشت که یرمهدیام به و" برمیم من" گفت و گرفت من دست از هارو ییچا.شد

:کرد اشاره بود  

.تو با ها ینیریش قیرف-  

 نیا.رفت رونیب و گرفت مامان دست از هارو ینیریش"داداش چشم"گفتن با هم یرمهدیام

 تو هم اون از قبل تا.افتاد یم اتفاق که بود بار نیاول یبرا گفت شدیم یحام حرکت

 دستم از رو ییچا ینیس ومدینم خودش وقت چیه اما کردیم کمک ها ییرایپذ

:کرد زمزمه واشی مامان.کردم نگاه مامان به و زدم کارش نیا از یلبخند.رهیبگ  

.یکن ییرایپذ تو هست نامحرم که یجمع تو ادینم خوشش شوهرت نکهیا مثل-  

 و ییچا.میبرگشت هیبق کنار مامان همراه به.نگفتم یزیچ و رفت غنج مامان حرف از دلم

 گهید کس با صحبت مشغول اش ییچا خوردن نیح در هرکس و بود شده پخش ینیریش

:گفت مامان به رو ما دنید با عمه.بود  

.تهران انیب یزندگ یبرا دیشا گهیم یاحمد خانوم جان حهیمل-  

:داد جواب یاحمد خانوم به رو یخوشحال با مامان  

سال؟ همه نیا از بعد شده واقعا؟چطور-  



 لهجه با وبعد باشه مطمئن بودنش مرتب از تا دیکش اش یروسر به یدست یاحمد خانوم

:داد جواب نشیریش ی  

 و یشغل تیموقع گهیم رحافظیام یول میستین یراض ادیز یاحمد یآقا و من واال-

 ما که داره اصرار سخته براش ییتنها کردن یزندگ چون و شترهیب تهران یتو شرفتیپ

.میایب باهاش هم  

:گفت ذوق با و دیخند بعد  

 خودت دنبال یعمر آخر مارو چرا. ینباش تنها گهید تا رمیگیم زن برات گفتم من-

 از یول.ستین گرفتنم زن وقت االن گفتیم و کردیم مقاومت اول.پسرجان یکشونیم

.بهتره یریبگ زن برام نظرم به مامان گهیم همش ب بوسه یچ دونمینم شبید  

 متوجه که هم عمه و مامان.کرد نگاه من به معنادار یلبخند با حرفش شدن تموم از بعد

 فائزه با یحساب که وایه.نگفتن یزیچ و زدن یمصنوع یلبخند بودن شده منظورش

:دیپرس و کرد قطع و صحبتش بود صبحت مشغول  

خاله؟ رهیبگ زن قراره یک-  

:گفت یشوخ به فائزه بده جواب یاحمد خانوم نکهیا از قبل  

.بدن زن بهش اگر البته. من داداش-  

:گفت یساختگ اخم با یاحمد خانوم و دنیخند حرف نیا به وایه خودشو  

 رو یزاریم بیع چرا.لکردهیتحص باال، و قد برم؟خوش تو قربان بچم چشه مگه وا-

.دخترجان پسرم  

:گفت دییتا به مامان  

.کنه حفظش براتون خدا.شده یمرد خودش یبرا رحافظیام آقا ماشاءهللا بله-  

:دیپرس من به رو بعد و کرد یتشکر یاحمد خانوم.داد تکون دییتا به یسر هم عمه  

سر؟ مه بال یت یکنیم کارایچ تو جان هیهان خب-  

نه؟ ای یسالمت به شده تموم درست  

:دادم جواب و زدم باالجبار یلبخند بودم ناراحت شدت به اومده شیپ طیشرا از که من  

.شهیم تموم داره گهید آخرشه سال درسم.جون خاله خوبم خداروشکر-  

:داد جواب خوردنش از بعد و گذاشت دهان به موز یا تکه خاله  

.برم تو قربان شوهرکردنته وقت گهید پس خب-  



 به کار ممکنه بره شیپ نطوریهم اگر دید که مامان.نگفتم یزیچ و زدم یمصنوع یلبخند

:گفت شوخ یلحن با یفور بکشه یخواستگار  

 مینیبب بعد تا بشه تموم درسش حاال. کنه شوهر دخترم زوده االن یاحمد خانوم بابا نه-

.خوادیم یچ خدا  

 ما بحث تو فائزه با صحبتش نیب کباری قهیدق چند هر و بود پرت مسئله از کال که وایه

:گفت تعجب با جا همه از خبر یب مامان حرف نیا از بعد کردیم شرکت هم  

 من یکردیم ناله همش شیپ وقت چند تا که شما.یزنیم و حرف نیا یدار شما ییزندا-

 خواست خدا حاال.نده خواستگاراش به رد جواب انقدر که کنم کاریچ دختر نیا دست از

....شیپ پا ما و  

 وایه حرف نیب یفور دهیم آب و بند داره اش بده یسوت خدا ی شهیهم دختر دید که عمه

 یلحن با یاحمد خانوم به رو رفتیم غره چشم وایه به نامحسوس که ینیح در و اومد

:گفت شوخ  

 نشون مامان به اتو نوه عکس آخر جان یاحمد خانوم.دیکن ولش رو حرفا نیا حاال-

.اینداد  

 از و لشیموبا یفور رفت ادشی یچ همه کال اش نوه اسم دنیشن با که یاحمد خانوم

 چه دیفهم که هم وایه.بده نشون عمه  رو فاطمه ی ساله کی دختر عکس تا درآورد فشیک

 صحبت به و نکنه دخالت ستین مربوط بهش که یبحث تو گهید گرفت میتصم داد یسوت

:گفت عمه به خطاب یاحمد خانوم.بده ادامه فائزه با کردنش  

 میخوایم نمشیبینم روز دو که یاحمد یآقا و من.نهیریش چقدر دخترجانمون بکن نگاه-

.شده ما هیشب چقدر بکن نگاه.دخترجانمونه شیپ همش دلمون میینجایا که االنم.میبش وانهید  

:گفت زجونیعز و زدن یاحمد خانوم نگاه شوق به یلبخند مامان و عمه  

 حفظش برات خدا.است پسته مغز نوه است، پسته بچه گفتن میقد از یاحمد خانوم-

.نهیریش داشتن نوه واقعا.کنه  

:گفت دییتا به هم یاحمد خانوم  

.َسر یم ب ال یت نهیریش نوه واقعا زخانومیعز بله-  

:گفتن رحافظیام و یحام به رو یرمهدیام و ررضایام که بود گذشته یا قهیدق چند  

م؟یکن یباز کیکوچ گل اطیح میبر داداش-  

:گفت و انداخت دخترا ما سمت به ینگاه رحافظیام بده جواب یحام نکهیا از قبل  

.یباز انیب بتونن هم دخترا تا میکن یباز یوسط نهیا شنهادمیپ من-  



 فقط حجاب نظر از مثال.نبودن اصول یسر کی بندیپا ما مثل یاحمد یآقا ی خانواده

 دهیفهم سال چند نیا تو.بودن ییمانتو هردو دختراش و کردیم سر چادر یاحمد خانوم

 رفتار یکسری و ستنین حساس نامحرم و محرم ی مسئله به ما شدت به نایا که میبود

:گفت وایه و من به رو و کرد استقبال داداشش حرف از فائزه.هیعاد براشون  

.گذرهیم خوش یلیخ یوسط میبر.گهیم راست یوا-  

 اما یحام.نشد رحافظیام درخواست متوجه و بود صحبت مشغول یاحمد یآقا با بابا حاج

 تونمینم من بگم خواستم.میکرد نگاه هم به ینگران با وایه و من و بود کرده اخم شدت به

:گفت یحام که امیب  

 

 

 

 یباز کیکوچ گل اطیح میریم خودمون همون.ستین خانوما اومدن به یازین من نظر به-

.میکنیم  

 وایه و من و رفتن اطیح به پسرا.نذاشت یباق یاعتراض گونه چیه یجا شدنش بلند با و

:گفت وایه به رو بود داده دست از رو یباز که فائزه.میدیکش راحت نفس کی  

 شهیهم.باهاش دینکرد مخالفت کدومتون چیه زد حرف یوقت.یا جذبه با داداش عجب-

ه؟ینجوریهم  

:گفت و دیخند وایه  

.است جذبه استاد برم قربونش که منم داداش.گهید باشه داشته جذبه دیبا مرد هرحال به-  

:شد خشک لبم یرو لبخند فائزه یبعد ی جمله با اما زدم وایه حرف از یلبخند  

.شهیم رهیخ بهش خودآگاه نا نتشیبیم آدم.جذابه یلیخ داداشت وایه ییخدا یول-  

:گفت خودش به خطاب محسوس نا و اومدم و ییابرو و چشم یشوخ به بعد و  

.هستا برتون و دور خوب د؟دختریریبگ زن براش دیندار قصد-  

 نکنه بد منو حال نیا از شتریب حرفاش با فائزه نکهیا یبرا و زد یزورک یلبخند وایه

:کرد عوض و بحث یفور  

 که دوستت اون فائزه یراست.دهینم تله به دم ها حاال حاال اون ندوز داداشم به چشم یالک-

....یگفتیم  



 بلکه بخورم آب یوانیل تا رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند.گنیم یچ ندادم گوش گهید

 کمر برادر و خواهر نیا امروز که بود یسر چه دونمینم.بشه کم درونم آتش از یکم

 بود یخوب دختر فائزه گرچه.کنن تیاذ مارو منظوردارشون یحرفا با تا بودن بسته همت

 به من ریغ یکس نکهیا تحمل واقعا اما.اشه یطبع شوخ یرو از حرفاش دونستمیم و

 ذهنمو یکم ها استکان شستن با کردم یسع.نداشتم رو کنه توجه هاش تیجذاب و یحام

:گفت و کرد بغلم پشت از و اومد آشپزخونه به وایه ها ظرف شدن تموم از بعد.کنم آروم  

.زنداداش باشه زونیآو خوشگلت ی لوچه و لب نمینب.من برم خودم زنداداش قربون-  

:گفتم و کنم جداش خودم از کردم یسع و دیخند حرفاش از  

 امروزم.یدیم یسوت نایا یجلو آخر یگیم زنداداش زنداداش انقدر.بزن حرف واشتری-

 یچ همه بود کینزد.یگفتیم یداشت بود یچ حرفا اون.یگرفت و سال یسوت ی زهیجا که

.یبد لو رو  

:داد جواب و انداخت نییپا و سرش و شد شرمنده مثال وایه  

 شدهیچ ییزندا حاال.گمیم دارم یچ دمینفهم کرد هنگ مغزم گفت یاونجور ییزندا آخه-

زوده؟ تو یبرا ازدواج کرده دایپ اعتقاد  

:دادم جواب یآروم یصدا با و درآوردم دستم از هارو دستکش  

 ازدواج خواستینم االن تا رحافظیام گفتیم یاحمد خانوم یدیند.وایه یپرت یلیخ واقعا-

.کردیم نگاه من به همش تازه برگشته؟بعد نظرش شبید از یول کنه  

:گفت و کرد درشت چشم وایه  

 شنهادیپ ما به رحافظیام نیهم یبرا پس یخواد؟وااایم رحافظیام یبرا رو تو یعنی.یوااا-

 بشه کینزد بهت یباز تو احتماال خواستهیم داشته منظور آقا نگو.دهیم یجمع دست یباز

.دمینفهم اصال بگو و خنگ من   یوا.بزنه حرف باهات و  

:گفتم و دادم تکان یسر دییتا به  

 قبول مامان.ها هیمیصم و راحت یادیز رحافظیام نیا گفتمیم مامان به من.گهید آره-

.شهیم بد یلیخ وگرنه نفهمه یزیچ یحام کنه خدا فقط. کردینم  

:گفت و کرد دییتا استرس با وایه  

 هم زنش تو نکهیا به یوا بود حساس زایچ نیا یرو شینجوریهم داداشم.آره یوا-

.بگذرونه ریخ به رو نجانیا نایا که یروز دو نیا خدا.یهست  

 یبد اتفاق چیه کردم دعا دلم تو و شد شتریب اومده شیپ طیشرا از استرسم وایه دییتا با

 با وایه و من.میکن آماده و ناهار بساط تا اومدن آشپزخونه به عمه همراه به مامان.فتهین



 جلوتر وایه.میرفت ییرایپذ داخل بزرگ   یزناهارخوریم سمت به دستمون یتو یها ظرف

 هیبق از زودتر که دمید و رحافظیام شدم خارج آشپزخونه از که نیهم من و رفت من از

 دستم از هارو ظرف رهیبگ اجازه نکهیا بدون و اومد سمتم به و شد خونه وارد اطیح از

:گفت چاپلوسانه یلحن با و گرفت  

.برمیم من دیبد.چرا شما خانوم هیهان بابا یا-  

 یجلو بود اومده داخل سرش پشت که یحام رفتنش با.رفت یخور ناهار زیم سمت به و

 سمتم به.شده یعصبان شدت به بود معلوم اش شده سرخ ی چهره از.گرفت قرار دمید

 به کرد سرم و افتاد هام شونه یرو یزمان چه دمینفهم که چادرمو که همونطور و اومد

 شد کنترل ییصدا با ستین یکس شد مطمئن یوقت و انداخت ینگاه اطراف و دور

:گفت صورتم کینزد  

 کمتر لطفا د؟ینکن ییرایپذ شما هستن نجایا نایا یاحمد یآقا یوقت تا شهیم خانوم هیهان-

.دیباش دید یجلو  

:دادم جواب هیگال با بودم خورده جا لحنش از یکم که من  

منه؟ رهیتقص من با کنن یراحت احساس دینبا شنینم متوجه شونیا نکهیا-  

:گفت انهیدلجو بار نیا و دیکش یقیعم نفس یحام  

 یجلو ادیز شما هستن نایا یوقت تا کنمیم خواهش ازتون اما.دیستین مقصر شما.نه-

.دینباش چشمشون  

:گفت  مامان به رو و برد آشپزخونه سمت به و گرفت بازومو چادر یرو از بعد  

 یکار خانوم هیهان ستین بدم؟الزم انجامش تا دیبگ من به دیدار یهرکار شهیم ییزندا-

.بکنن  

:داد جواب مامان یجا به بود اومده لبش به لبخند یحام دست تو بازوم دنید از که عمه  

.بکنه یکار ستین الزم گهید هیهان.نباش نگران تو.جان یحام آره-  

 پشت.رفت رونیب خورشت یها ظرف شامل ینیس با بعد و گفت یممنون رلبیز یحام

:دیپرس و اومد داخل وایه سرش  

بود؟ ناراحت بود؟چرا شدهیچ یحام داداش-  

 شوک یتو هنوز که یمن به یرچشمیز بعد و انداختن گهیهمد به ینگاه عمه و مامان

:داد جواب عمه و کردن نگاه کنم بلند سرمو شدینم روم و بودم یحام رفتار  

 ریغ یکس نگاه مبادا که بکنه ما شیپ زنشو سفارش اومد داداشت.جان مامان یچیه-

.باشه خوشگلش زن یرو خودش  



 و زد یطونیش لبخند وایه.شد سید یتو ها مرغ دنیچ مشغول و زد مامان به یچشمک و

:گفت  

.بارهیم شیآت صورتش از نطوریا که شده یرتیغ داداشم پس اوووو-  

:داد جواب با مامان و دنیخند عمه و مامان  

 کی نده انجام یکار هیهان بگه که کرد صدام یاونطور یوقت.یشدن یرتیغ چه اونم آره-

.شدم نگران  لحظه  

:داد ادامه یشوخ لحن با عمه به رو بعد  

 من کنه ناراحت دخترمو َتخمش و اخم با شد ناراحت یچ هر سر بخواد یحام الیل یآبج-

.باشم گفته. کنمیم برخورد باهاش  

:داد جواب یحام از دفاع به عمه و میدیخند زیر زیر هممون حرفش نیا با  

 به پسره نیا یرفتارا دست از گهید امروزم.کنهینم اخم وقت چیه بچم خوبه حهیمل-

 هر میبود ییرایپذ تو یوقت رحافظیام دمید من نبود حواستون کنم فکر شما. اومد جوش

 دست یکار کی همونجا که بچم به کرد رحم خدا.دییپایم رو هیهان کباری قهیدق چند

 نفهمه یحام.کنهیم یخواستگار میرمستقیغ داره یه یاحمد خانوم که هم االن.نداد خودش

.خوبه  

:گفت استرس با و شد برنج یرو زرشک نییتز مشغول مامان  

.بگذره ریخ به که شاءهللا ان.نگه یزیچ جمع تو داشتم استرس همش که من.واال آره-  

:گفت یفور عمه مامان حرف نیا از بعد  

 ندونن یزیچ فعال لیفام میگفت ما.ی  حام ی کرده نشون هیهان میگیم زدن یحرف تهش-

جان؟ هیهان گمیم بد.نداره یاشکال دونستنشون که نایا گهید  

 بدون بشه، ناراحت شتریب و بفهمه یزیچ یخواستگار از یحام بودم نگران که من

:گفتم یمعطل  

.دیگیم درست.جون عمه نه-  

ل آهسته ییصدا با وایه :گفت و دیکش ک   

.داد رو بله خانوم عروس گهید خب-  

 

 



~~~ 

 

 کمک به خودش یحام هم ناهار از بعد.شد تموم بود یشکل هر به روز اون باالخره

 یوقت ازظهر بعد.بکنه یکمک رحافظیام نداد اجازه و داد انجام کارارو ی همه یرمهدیام

 آماده کین کیپ ی لهیوس صبح از فردا شد قرار یاحمد خانوم شنهادیپ به برن خواستنیم

 گفت زجونیعز فقط و کردن موافقت نظر نیا با یهمگ. داود امامزاده سمت میبر و میکن

 من شد قرار.نشن ناراحت ومدنشین کین کیپ از ادیب راه ادیز تونهینم و داره پادرد چون

 نکهیا و کرد دایپ رحافظیام به یحام که یتیحساس خاطر به چون.بمونم زجونیعز شیپ

 یحام.بهتره نرم که بود نیا هم عمه و مامان نظر نداشت حضور کین کیپ تو خودش

 ساعت صبح.کنه شون یهمراه تونستینم که کرد یعذرخواه  و رفتیم اداره دیبا هم

 برگردن تا دونستمیم.رفتم نایا عمه ی خونه به منم و شدن رفتن ی آماده هیبق که بود هشت

 بعد معموال خوردیم پادردش و قند یبرا که ییداروها خاطر به زجونیعز.شهیم عصر

 یحام اتاق به سرنره ام حوصله نکهیا یبرا منم.کردیم استراحت یساعت چند نماز از

 مشغول و نشستم تخت رو برداشتم خوندن یبرا شعر کتاب کی هاش کتاب نیب از و رفتم

 یزمان چه دمینفهم و رفت در دستم از زمان شعر کتاب خوندن با شهیهم مثل.شدم خوندن

 با و بود سرم یباال یحام.شدم داریب دیکشیم پتو روم که یدست حس با.برد خوابم همونجا

:گفت و زد شرمنده یلبخند بازم یچشما دنید  

.کنم دارتونیب خواستمینم-  

 و کردم یسالم باشه نکرده پف تا دمیمالیم چشمامو نکهیا نیح و برگشتم نشسته حالت به

:دمیپرس  

مگه؟ چنده ساعت-  

:داد جواب و گرفت عمق لبخندش یحام  

.مین و دوازده ساعت.سالم کیعل-  

 دستمو که برم در سمت به خواستم و شدم بلند زده خجالت یحالت با و شد گرد چشمانم

 نگاهش.داد دست بهم یبیعج حال گرمش یدستا حس از.بشم رد نداد اجازه و گرفت

:گفتم ریز به سر و کردم  

 چقدر دختره نیا گهیم زجونیعز االن برم دیبزار.نکردم درست ناهارم.دمیخواب یلیخ-

.خوابالوئه  

 و زد روم به مهربون یلبخند برگردم قبلم یجا به که کرد تمیهدا دستاش با که همونطور

:داد جواب  



.کرده درست ییزایچ کی خودش زجونیعز.دینباش نگران-  

.که شد زشت یلیخ.بدتر گهید یوا-  

 تعلل یکم داشت دیترد یحرف گفتن یبرا انگار بعد.نگفت یزیچ و کرد رها دستمو یحام

:گفت باالخره و دیکش گردنش پشت به یدست.کرد  

 نشده ناراحت دستم از دوارمیام.بخوام معذرت ازتون روزید بابت خواستم راستش-

حالل شد تونیناراحت باعث که گفتم یزیچ اگر.دیباش  

 شدم ریدلگ لحنش از لحظه کی روزید نکهیا با.رفت ضعف نگاهش یمهربون یبرا دلم

 نکهیا مثل یحام اما.نبودم اش یعذرخواه منتظر اصال و دادم حق بهش کامال بعد یول

:گفتم و زدم روش به یلبخند.کرد یخواه معذرت و اوردین طاقت دلش  

 اصال.نمتونینب یاونجور گهید وقت چیه دوارمیام فقط.ستمین ناراحت من.دینباش نگران-

.ندارم عادت تون یعصبان افهیق به  

:گفت و زد یلبخند هم یحام  

.نشه گذاشته قرمزم خط یرو پا که یوقت تا نه-  

 تا کنه جبران هاشو یکار کم خوابالو دختر کی که زجونیعز شیپ میبر دیش بلند االنم

.رهینگ قرار زجونیعز دار شین یها جمله تیعنا مورد  

.میشد خارج اتاق از و میدیخند دومون هر حرفش نیا با  

 

 

~~~ 

 

 

 خانوم خداروشکر و برگشتند خودشون شهر به یاحمد ی خانواده روز اون یفردا

 براش یتیمامور بعدش روز کی هم یحام.نگفت یخواستگار مورد در یزیچ یاحمد

 آخر ترم چون و بود شده شروع کالسا دیع از بعد اول هفته.شد سفر عازم و اومد شیپ

 سه دو موقع نیا سال هر مثل داشتند قصد نایا مامان.بودم درس مشغول یحساب بود

 چون اما برم رو سفر نیا خواستیم دلم یلیخ نکهیا با بار نیا من و برند مشهد به یروز

. کنم شون یهمراه تونستمینم نداشتم کالسا تو هم یبتیغ یجا و بود شده نیسنگ درسام

 بابا حاج که بود چهارشنبه صبح.بمونم الیل عمه ی خونه و روز سه دو نیا من شد قرار

 بعد و کنم قفل رو خونه یدرا منم شد قرار.شدند مقدس مشهد یراه یرمهدیام و مامان و



 سه دو نیا یبرا یضرور لیوسا.برم عمه ی خونه به راست کی کالسم شدن تموم از

 قفل از نانیاطم از بعد.امین خونه گهید تا گذاشتم همراهم یدوش ی کوله تو و گرفتم روز

 رونیب و ناهار میگرفت میتصم میمر همراه و بود ظهر.رفتم دانشگاه به اسنپ با درها شدن

 اطیح تو.میبکن رو استفاده تینها دانشگاه یروزها نیآخر از خواستیم دلمون.میبخور

 و میکرد نگاه گهید بهم تعجب با میمر و من.ادیم سمتمون به که میدید رو حانهیر دانشگاه

 لبخند بهمون دنیرس با حانهیر.میشد میبود خبر یب ازش یماه سه دو که حانهیر منتظر

:گفت و زد یگرم  

د؟یخوب.ها بچه سالم-  

:دیپرس و اوردین طاقت میمر و میکرد اکتفا یسالم به تنها میمر هم من هم  

.میکرد ارتیز رو شما ما که اومده در ور کدوم از آفتاب.خانوم حانهیر عجب چه-  

:کنه هیتوج و وقتش چند نیا بتیغ کرد یسع و دیخند یالک حانهیر  

 با بار نیا که هم کالسامون بعد.نداشتم وقت واقعا بودم میعروس یکارا ریدرگ ترم نیا-

 نا.دوتا شما دیکنیم برخورد سرد انقدر چرا حاال.نمتونیبب ومدینم شیپ اصال نبود یکی هم

.ها میقیرف هم با ماها یسالمت  

 به کنه درست مونو رابطه دوباره کنهیم یسع داره و گذاشته شیپ پا خودش دمید که من

:گفتم و گرفتم آغوشش در و رفتم سمتش  

 زنگ کی کاش میبود ریدلگ واقعا مدت نیا تو دنتیند از فقط میستین سرد زمیعز نه-

.بهمون یزدیم  

 بهانه نداشت یعذرخواه به عادت که ییاونجا از و گرفت آغوشم در گرم هم حانهیر

:آورد  

.بزنم زنگ شدینم جور بود شلوغ سرم که گمیم-  

 در و رفت حانهیر سمت به کردن پا اون و پا نیا یکم از بعد هم میمر من ی اشاره با

:دمیپرس حانهیر به رو.گرفت آغوشش  

.ایب هم تو میبخور یزیچ کی رونیب میبر میخوایم ما یندار کالس اگه-  

.شد همراه باهامون و کرد استقبال یخوشحال با  

 

 بود دهید مارو وقت چند از بعد که حاال حانهیر.رفت و گرفت هامونو سفارش گارسون

 تابستون یتو که اش یعروس از.داشت گذاشتن یبرا کالس یکل و گفتن یبرا حرف یکل

 خبر تا گفت بود داده سفارش هیترک از که یلباس و بود تک شهر تو که یتاالر و بود



 میمر و من خبر نیا از بعد. لیفام یدخترا نیتر خوشگل از یکی با داداشش کردن نامزد

 که میدیفهم حاال.میانداخت بهم ینگاه میریبگ لبخندمونو یجلو میکردیم یسع که یحال در

 یبرا یلیدل گهید و بود شده راحت داداشش بابت از الشیخ چون.بود برگشته حانهیر چرا

:دیپرس ازم حانهیر زدن حرف یکل از بعد. نداشت ما با ارتباط قطع  

؟ینکرد ه؟ازدواجیهان خبر چه تو-  

 با.دادم جوابشو" نه که فعال"گفتن با تنها نزدم یحرف هم میمر به یحام هیقض از که من

 شدینم متوجه یکس انگشتر بودن قیعق لیدل به اما بود دستم تو شهیهم عمه نشون   نکهیا

:داد جواب حانهیر.باشه نشون ممکنه  

.یکنیم ناز یخواستگار هر سر هنوز پس-  

 یسع منم.دیخند داداشش یخواستگار سر بود من به هیکنا که حرفش نیا به خودش و

 تمسخر با میمر و دیپرس هم میمر از سوال نیا حانهیر.نگم یزیچ و بزنم لبخند کردم

:داد جواب  

.کنن ازدواج زود ستنین شانس خوش تو مثل که همه جون حانهیر بابا نه-  

:گفت ذوق با بود نشده میمر لحن تمسخر متوجه که حانهیر  

.کرده انتخاب منو چون من از تر شانس خوش نیرام یول.یچ پس بلهههه-  

 یفروش فخر برابر در میتونستینم نیا از شتریب گهید که هم میمر و من و دیخند خودش

.دنیخند به میکرد شروع میکن کنترل خودمونو حانهیر  یها  

 وایه و من یها گذاشتن سر به سر با شام.رفتم عمه ی خونه به اسنپ با دانشگاه از بعد

 یحام.دراومد خجالتمون از یحساب اش شده حساب یها جمله با هم زجونیعز و گذشت

 مثل ستین یحام دونستمیم چون منم.برگرده یزمان چه نبود معلوم و بود تیمامور هنوز

 یراحت شلوار و شرت یت بمونم نجایا یروز دو یکی ومدیم شیپ که یا گهید وقت هر

:گفت بهم رو عمه ییچا خوردن از بعد.بودم دهیپوش  

.یباش راحت که بخواب یحام اتاق برو یخوایم اگر جان هیهان-  

:گفت معترض وایه  

 خودم شیپ فقط هیهان باشه؟بعدم ناراحت که نجایا ادیم بارشه نیاول هیهان مگه مامان وا-

.نباش نگران خوابهیم  

:شد عمه و من ی خنده باعث وایه به جوابش با زجونیعز  

 درسش سر بره دیبا زود صبح دختر نیا یخوابیم ظهر صاله تا یندار کالس فردا تو-

.مادرجان  



:داد جواب کرده بغ وایه  

 ظهر صاله تا بنده مثل نداشت یجبران کالس فردا اگر دختر نیهم زجونیعز-

.دیباش انیجر در بگم گفتم.دیخوابیم  

:گفت حاضرجواب زجونمیعز  

 بره دیبا من قشنگ چشم لنیتعط همه که یا شنبه پنج و داره کالس بچم که حاال-

.سرکالس  

:گفتم یبدجنس تینها در و انداختم باال وایه یبرا زجونیعز تیحما خاطر به ییابرو  

 معلوم برم وایه اتاق.شمیم بلند زودتر صبح بخوابم یحام آقا اتاق نظرم به جون عمه آره-

.بخوابم ساعتم کی یحت زدنش حرف و صدا و سر با بتونم ستین  

:گفت و دیخند هم عمه  

 زنهیم حرف انقدر وایه دونمیم چون. جان عمه یحام اتاق یبر گفتم نیهم یبرا منم-

.دانشگاه یبر یش بلند سردرد با دیبا صبح  

:گفت یخونسرد تینها در میکن تشیاذ تا میکرد یکی به دست یهمگ دید که وایه  

 حاال.دیستین قشیال شما که خانوم هیهان خوادیم اقتیل من کنار بودن.قیال چه هر قیخال-

 که یحام اتاق برو همون شمیم تیاذ من شمیپ یایب تو اگر امشب اصال کنمیم فکر که

.بخواب هیخال  

 و رفتم سمتش به من و میدیخند باشه یعاد کردیم یسع که حرصش پر لحن به یهمگ

:کردم اش گونه از آبدار ماچ کی  

 من که ینکن وز وز سرم یباال و ینباش تو.برم قربونت برهیم خوابم تو بدون من مگه-

.شمیم وونهید  

:داد جواب و کرد کیبار چشماشو و کرد لوس خودشو یکم وایه  

 ای.خانوم هیهان شهینم باز روت به من اتاق در امشب.نداره دهیفا ات یکش منت گهید نه-

 داریب سردرد با صبح نگرانن که یخانوم دوتا نیا از یکی کنار برو ای یحام اتاق برو

.بخواب یبمون خواب ای یبش  

:گفت عمه بار نیا و میدیخند حرفش به  

 سرت به سر میدار دوست همه چون یدونیم که تو.نکن لوس خودتو انقدر حاال خب-

 وایه شیپ ممکنه.بخواب یحام اتاق برو یجد یول عمه جان هیهان.جان مامان میزاریم

.یبمون خواب فردا یبخواب رید بشه صبحت گرم سرت  



:گفت دییتا به هم وایه  

 یبخواب یحام اتاق همون.میداریب سه تا حداقل میباش هم شیپ ما گهیم راست مامان آره-

.بهتره  

 شد تموم کارم یوقت.بزنم مسواک تا شدم ،بلند اشون همه دنیبوس از بعد و گفتم یچشم

 دچار اتاق یتو عطرش یبو حس با.رفتم یحام اتاق به و گفتم ریبخ شب همه به رو

 مدت گهید ی هفته کی.کردم بو قیعم بالشتشو و رفتم تختش سمت به.شدم یدلتنگ

 دراز تختش یرو.بگم ممیتصم از موقع همون داشتم قصد من و شدیم تموم تمونیمحرم

 در یصدا دنیشن حس با شب نصف.بستم چشمامو کنارمه یحام نکهیا تصور با و دمیکش

 نفر کی ی هیسا و کردم نگاه در سمت به. دمیدینم رو ییجا و بود کیتار اتاق.شدم داریب

 مغزم بودم دهیپر خواب از چون.دادم صیتشخ حوله با موهاش کردن خشک حال در و

 یحرف تونستمینم و بود اومده بند زبونم.کردم نگاه هیسا به تنها ترس با و دادینم فرمان

 تازه انگار.اومد تخت سمت به داد قرار یصندل یرو رو حوله که همونطور هیسا.بزنم

 یکاوریر داشتم کم کم.کرد نگاه بهم تعجب با اونم و شد تخت یرو من حضور متوجه

:دیچیپ گوشم یتو صداش و نشست دهنم یرو هیسا دست که بکشم غیج خواستم و شدمیم  

.منم.دینترس-  

 دستشو یوقت.برداره دستشو تا دادم تکان دییتا به یسر و شدم ساکت یحام یصدا حس با

 نگهم یحام.افتادم یحام بغل تو حال یب و کردم تحمل یاسترس چه دمیفهم تازه برداشت

:گفت دادیم تکانم یکم که همونطور و داشت  

.دیبترس که ومدمینم ینطوریا وگرنه دیینجایا شما دونستمینم دید؟ببخشیخانوم؟خوب هیهان-  

 وارد بهم اتاق تو شیا دفعه کی حضور از که یترس و هفته کی از بعد دنشید یخوشحال

 شرت یت به که دیکش طول چقدر دمینفهم.شد صورتم یرو اشکام شدن روان باعث شد

 بود، کرده میهمراه موهام نوازش با هم یحام و کردم هیگر بغلش تو و زدم چنگ تنش

 شده سیخ رهیدا کی اندازه بود دهیپوش تازه که شرتش یت دمید اومدم خودم به یوقت فقط

 اشکامو دست پشت با نکهیا نیح و رفتم عقب یفور.دمیچسب بهش بچه کی مثل من و

:گفتم کارم هیتوج در کردمیم پاک  

 تتونیاذ خوامیم معذرت.دمیترس دمید شمارو و شدم داریب هوی بعد بودم خواب من.دیببخش-

.کردم  

:گفت بهم رو و زد یلبخند یحام  

.دیینجایا شما نشدم متوجه که منه ریتقص-  

:گفت طنتیش با بعد  



د؟یآورد در من اتاق از سر شدیچ-  

:دادم جواب و کردم یآروم ی خنده صداش طنتیش از  

 صبح فردا.نجایا اومدم نرفتم همراهشون داشتم کالس چون من مشهد رفتن نایا بابا حاج-

 بشم تیاذ صبح و بخوابم رید وایه شیپ ممکنه چون گفت عمه دارم یجبران کالس هم

.دمیخوابیم وایه شیپ رفتمیم وگرنه دیایم امشب شما دونستمینم.بخوابم نجایا امیب  

.دینمون خواب صبح که دیبخواب دیریبگ االنم.دیکرد یخوب کار-  

د؟یخوابیم کجا شما پس-  

:داد جواب و رفت یوارید کمد سمت به یحام  

 ممکنه بخوابم حال تو چون.خوابمیم ندازمیم تشک نییپا نیهم باشه نداشته یاشکال اگر-

 بترسه نهیبب پتو ریز دهیکش دراز رو نفر کی شهیم داریب نماز یبرا زود صبح زجونیعز

.ارمیدرب و یکس اشک بار نیدوم یبرا خوادینم دلم منم و  

 هم یحام.نگفتم یزیچ و زدم خجل یلبخند بود من به خطاب که حرفش آخر ی جمله از

.دیکش دراز" ریبخ شب" گفتن با و گذاشت تخت نییپا یبالشت و تشک  

 و گذشت یا قهیدق چند.دمیکش دراز سرجام و دادم" دیبخواب خوب" با رشویبخ شب جواب

:دمیپرس آروم  

د؟یدیخواب-  

:داد جواب یآروم یصدا با خودم مثل هم یحام  

ن؟یخوایم یزیچ.نه-  

:دمیپرس جذابش و مردونه رخ مین به رهیخ و دمیچرخ بهش رو پهلو به  

د؟یبرگشت زودتر بار نیا شدیچ-  

:داد جواب یشوخ به و چرخوند سمتم به صورتشو یحام  

برم؟ دیناراحت اگر-  

:گفتم و دمیخند  

 تعجب نیهم یبرا ستین ماه کی ریز هاتون تیمامور معموال آخه.نبود نیا منظورم نه-

.کردم  

 نایا و یهماهنگ یکارا شتریب اما بار نیا.اس ماهه دو یکی ها تیمامور معموال آره-

.شد تموم زودتر نیهم یبرا میداشت  



:دمیپرس تعلل با و کردم یمکث  

د؟یکنیم کاریچ قایدق که دیبد حیتوض دیتونینم اصال-  

:گفت نگاهم به رهیخ و شد پهلو به هم یحام  

زاره؟یم ریتاث متونیتصم یتو دونستنش-  

:گفتم عیسر و فکر یب  

.نه-  

:دیپرس و زد یمعنادار لبخند  

.دیگرفت متونویتصم پس-  

:گفتم و دمیدزد نگاهمو زده خجالت  

.بله-  

:گفت کنجکاو یحام  

ه؟یچ جوابتون بپرسم تونمیم-  

:گفتم یسخت به سکوت یا قهیدق از بعد  

.کنم ازدواج باهاتون حاضرم دیگفت که یطیشرا ی همه با من-  

:گفت و کرد نگاه بهم متعجب یحام  

خواستم؟ ازتون که یزیچ به توجه با یحت-  

:دادم جواب تیقاطع با  

.کنم قبول تونمینم رو یزیچ کی اما بله-  

؟یچ-  

:دادم جواب معذب و خجالت با  

.میکن یزندگ هم کنار فقط و نباشه شوهرا و زن هیبق مثل مون رابطه نکهیا-  

:گفت و برگشت قبلش حالت به و دیکش یقیعم نفس یحام  

.دینکرد قبول مو خواسته شما حساب نیا با پس-  

:دادم جواب یفور  



 و بشه ادیز نمونیب محبت میخواینم که اش یقسمت اون فقط اما قبوله تون خواسته-

 و میاومد.هیرمعقولیغ ی خواسته نظرم به ییزناشو یزندگ بحث اما.ادیب شیپ یوابستگ

 تا دو مثل من کنار سال نیچند دیتونیم شما خود.دیکش طول یسال نیچند یزندگ نیا

د؟یکن یزندگ دوست  

 قدم شیپ موضوع نیا مورد در بود سخت برام نکهیا با.کرد سکوت حرف نیا دنیشن با

 هرگونه یجا حرفام با و شمیم کینزد هدفم به دارم بودم خوشحال اما بزنم حرف و بشم

 دارم دوست بدش و خوب ی همه با رو یحام بودم مطمئن من.بود رفته نیب از یمخالفت

 به جسارت با من و چرخوند سمتم به صورتشو.بدم دستش از یمتیق چیه به خواستمینم و

:گفتم و شدم رهیخ بود خودم یها چشم رنگ هم که هاش چشم  

د؟یگیم یخب؟چ-  

:داد جواب مکث یکم با یحام  

 و دیگرفت و تون میتصم شما که حاال اما. بود خودتون خاطر به فقط گفتم یزیچ اگر من-

...دیخوایم ینجوریا  

:داد جواب نگاهم به رهیخ فکر یکم از بعد و کرد سکوت  

.قبوله باشه یول دیبش مونیپش ممکنه بعدها دونمیم نکهیا با-  

:گفتم یآروم یصدا با و فروخوردم و نشست یم لبم رو داشت شوق از که یلبخند  

.قبوله منم-  

:گفت و کرد من ی جمله از یآروم ی خنده  

.ریبخ شبتون.دینمون خواب صبح وقت کی که دیبخواب-  

.ریبخ شب-  

 دیتپ یم شوق از دلم.کردم تصور یحام کنار مو ندهیآ یروزا و شدم اتاق سقف به رهیخ

 که صورتش به.انداختم ینگاه بود دهیخواب آروم که یحام به.ومدینم هام چشم به خواب و

 یها مژه به.دارش حالت و ییخرما یموها به.بود دهیپوش یمرتب شیر ته با شهیهم

 به.اش مردونه کیبار یها لب به.ومدیم صورتش به یلیخ که اش یعقاب ینیب به.بلندش

 نفس تنش عطر از و بزارم روش سرمو ها ساعت خواستیم دلم که پهنش یها شونه

 یلیخ بار نیاول یبرا آغوشش حس.افتادم رفتم یحام بغل تو که شیپ ساعت مین ادی.بکشم

 آرامش با صبح تا و بمونم آغوشش تو امشب تونستمیم خواستیم دلم.بود بخش لذت

.رفتم خواب به کم کم و زدم یلبخند فتهیم یزود به اتفاق نیا نکهیا فکر با.بخوابم  

 



 

 یقشنگ صوت با و بود کرده پهن اشو سجاده.کردم باز چشم یحام خوندن نماز یصدا با

 یلبخند روش به و گرفتم آرامش حس حالت نیا تو دنشید از.خوندیم نماز داشت

 و خوند لب ریز ییدعا داد که نمازشو سالم.شد تموم نمازش تا شدم رهیخ بهش انقدر.زدم

:گفت بهم رو بگه ذکر تا گرفتیم دست به قشویعق حیتسب نکهیا نیح  

 یابر دیبش بلند صدام با که بخونم نماز اتاق تو گفتم دیدیخواب قیعم دمید.ریبخ صبحتون-

.نماز  

 زمیبر ام شونه طرف کی به تا کردمیم جمع موهامو که ینیح و دراومدم نشسته حالت به

دادم: جواب  

.خونمینم نماز من یول ممنون.ریبخ شمام صبح-  

 از یحام از بدتر من چشمان.کرد نگاه بهم شده درشت یچشمان با یحام حرفم نیا از بعد

 حیتصح حرفمو تا بگم یچ دونستمینم و کردم نگاه بهش.بود شده گرد بودم داده که یسوت

:دیپرس حالت همون حفظ با یحام.کنم  

د؟؟؟یخونینم نماز شما-  

 یچطور حاال.خونمینم نماز کال من کرده فکر االن.دادنم یسوت نیا با من دست از یوا

 و باشم یعاد کردم یسع بخونم؟ نماز تونمینم فعال و دارم یشرع عذر بدم حیتوض بهش

:برسونم منظورمو میرمستقیغ  

...االن فقط.نخونم نماز شهیم مگه-  

 جمع اشو سجاده و شدیم بلند نکهیا نیح و دیکش یقیعم نفس یحام که بدم ادامه خواستم

:گفت خودش کردیم  

 دارتونیب دونستمیم اگر. شرمنده.هیچ منظورتون شدم متوجه.دیبد حیتوض ستین یازین-

.کردمینم  

:گفت و کرد نگاه بهم ریتحر زیم یکشو داخل سجاده گذاشتن از بعد  

.دانشگاه برسونم شمارو من بعدش میبخور صبحانه میبر دیاینم خوابتون گهید اگر-  

:گفتم تعارف به و کردم یتشکر دهیدزد نگاه همون با  

.دمینم زحمت شما به.رمیم اسنپ با خودم من.دیا خسته شما.ستین الزم-  

:داد جواب رفتیم اتاق از رونیب سمت به که همانطور  

.منتظرتونم.ستین یزحمت پس اداره برم خوامیم اونورم از.ستمین خسته دینباش نگران-  



 از واقعا و بودم نشسته شده سرخ یصورت با تخت یرو من و.رفت اتاق از رونیب به بعد

 از.زدمیم یفکر یب با و عیسر هامو حرف شبید از همش که بودم یعصبان خودم دست

 بلند بعد و کردم صبر یا قهیدق ده.بشم مواجه یحام با و رونیب برم تونستمینم خجالت

 لباس و اتاق به برگشتم صورتم شستن از بعد.بشورم صورتمو و دست برم تا شدم

 یحام و عمه و زجونیعز زدن حرف یصدا.رفتم آشپزخونه سمت به بعد.دمیپوش

 که آشپزخونه ی چهارنفره یصندل تنها یرو و کردم یجمع یسالم شدنم وارد با.ومدیم

 یوانیل یحام و دادن سالممو جواب محبت با زجونیعز و عمه.نشستم بود یحام کنار

 چشم باهاش و نشستم کنارش که کردم خداروشکر و خوردم ییچا از یقلپ. داد بهم ییچا

:دیپرس عمه. شمینم چشم تو  

گه؟ید یایم ناهار عمه جان هیهان-  

.تمومه کالسم ازدهی تا جون عمه آره-  

:گفت و زد زجونیعز سر به یا بوسه و شد بلند و کرد عمه از یتشکر یحام  

.برسونم خانومو هیهان بشم حاضر برم من-  

:گفت محبت با زجونیعز  

.بشم قشنگت یچشما قربون مادر برو-  

:گفت و گذاشت کمینزد و مرغ تخم ظرف عمه رفت رونیب آشپزخونه از که یحام  

 هیهان یگفتیم بهم کاش گفتیم امروز بچم.اومد یک   شبید یحام دمینفهم اصال من-

نه؟ یشد خواب بد.کردم ینم زابراهش یشب نصفه نجاستیا  

.دینباش نگران.دمیخواب گرفتم دوباره وگرنه.دمیترس لحظه هی فقط جون عمه نه-  

:گفت زجونیعز  

 خوشون خونه برن روز فردا هرحال به کنه عادت واشی واشی دیبا گهید زجانیعز آره-

.خونه برگرده یشب نصف یشب یحام ممکنه هم  

 ذوقمو کردم یسع ام ییچا ی هیبق خوردن با و رفت ضعف دلم خودمون خونه تصور از

.نگفت یزیچ و زد یلبخند هم عمه.کنم پنهان  
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 من گفته عمه به که داد حیتوض برام ریمس تو و دنبالم اومد کالسم شدن تموم از بعد یحام

 زود انقدر کردمینم فکر.کنه صحبت بابا حاج با زودتر کارا ی هیبق یبرا و مثبته جوابم

 فکر یول میکن عقد زودتر تا بودم مشتاق یلیخ خودم نکهیا با.کنه مطرح و موضوع

 با اونم و گفتم هم یحام به.میکنیم صبر و درسم انیپا به دوماه یکی نیا حداقل کردمیم

 است گهید ماه کی که جوابش اومدن تا و میدیم انجام خون شیآزما فقط فعال نکهیا گفتن

 میدادیم کیژنت شیآزما دیبا بود یلیفام ما ازدواج چون.کرد راحت منو الیخ میکنیم صبر

 یفور دنمونید با عمه میدیرس که عمه ی خونه.میکردیم صبر یماه کی جوابش یبرا و

:گفت و گرفت آغوش در منو و اومد سمتمون به و شد بلند  

.خوشگلم عروس بره قربونت عمه-  

:گفت و کرد فوت سمتمون به و خوند ییدعا رلبیز هم زجونیعز  

 آرزوم به منو که ببوسم قشنگمو چشم دوتا شما ماه صورت من مادر نجایا دیایب-

.دیرسوند  

:گفت مون دو هر به رو و دیبوس هامونو یشونیپ زجونیعز و میرفت زجونیعز سمت به  

 نکهیا نه دیبپوشون رو گهیهمد بیع.زجانیعز دیباش داشته و لباس حکم گهیهمد یبرا-

.مادر دیبزن جار رو گهیهمد بیع  

 و دیبوس و هردومون صورت و اومد سمتمون به خنده با هم وایه.میگفت یچشم دو هر

:گفت  

 با نکهیا نه دیبزن گهیهمد سر تو همش. خواهر دیباش داشته و کفش حکم گهیهمد یبرا-

.دیایب راه گهیهمد  

:دیتوپ بهش یشوخ با زجونیعز  

؟یاریدرم منو یادا دراز زبون-  

:گفت وایه و میدیخند یهمگ  

.کنمیم خواهرانه حتینص دارم زجونیعز نه-  

.دیچیپ خونه یتو که بود مون خنده یصدا باز و  
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 شگاهیآزما به تمونیمحرم انیپا از قبل هفته همون تو.گذشت روز اون از یا هفته دو

 بعد و بشه تموم امتحاناتم تا میکن صبر شیآزما ی جهینت گرفتن از بعد شد قرار و میرفت

 همون تا باشند داشته حضور لیفام تیاکثر برون بله تو میکرد توافق.میریبگ برون بله

 تو و بود شده تیمامور و کار مشغول شهیهم مثل یحام.بشه خونده عقد ی خطبه شب

 اگر نکهیا فکر اما.کنم تمرکز درسم یرو شتریب کردمیم یسع.بودمش دهیند هفته دو نیا

 چیه که خواستمیم خدا از.رفتینم رونیب ذهنم از شهیم یچ باشه یمنف شیآزما جواب

.بره شیپ خوب کارا و نباشه یمشکل  

 انیپا به رو امتحانام.گذشت ماه کی نیا داشتم که ییها ینگران و ها استرس ی همه با

 وقت هر یحام بود قرار.بگذرونم رو ها درس تیموفق با تونستم خداروشکر و بود

 و نداشتم یسخت امتحان فردا یبرا.بده خبر بهمون و رهیبگ شد آماده شیآزما جواب

 دنید و ونیزیتلو به شیآزما ی جهینت استرس از حواسم کردن پرت یبرا گرفتم میتصم

 نشسته تنها.بود بازار بابا حاج و مدرسه یمهد ریام و مامان روز هر مثل.ببرم پناه لمیف

 و ونیزیتلو به حواسم اصال و دیکشیم پر جا همه ذهنمبودم رهیخ ونیزیتلو به و بودم

 رو یگوش و اومدم رونیب فکر از تلفن زنگ یصدا با. نبود دادیم نشون که یلمیف

:دیچیپ گوشم تو یحام ی مردونه و گرم یصدا الو گفتن با.برداشتم  

د؟یخوب.خانوم هیهان سالم-  

:دادم جواب یانرژ با صداش دنیشن با نداشتم ازش یخبر چیه بود یماه کی که من  

د؟یخوب شما.ممنون یلیخ.سالم-  

 بگم خواستم.خونه به زدم زنگ نیهم یبرا دیند جواب لتونیموبا به زدم زنگ.متشکرم-

.گرفتم و شیآزما جواب رفتم امروز  

:دمیپرس بود شده منتقل بهم اش جمله دنیشن از که یاسترس با  

بود؟ یچ خب؟جواب-  

:داد جواب و دیکش یقیعم نفس  

.مثبته جواب و ستین یمشکل گنیم نایا که نطوریا واال-  

:گفتم بود گرفته شکل لبم رو که یلبخند با و دمیکش یقیعم نفس خودآگاه نا  

.خداروشکر خب-  

:داد جواب زدیم موج توش خنده که ییصدا با یحام  

.دادمیم خبر بهتون شگاهیآزما تو همون دونستمیم اگر.دیبود نگران یلیخ نکهیا مثل-  



:گفتم یدلخور با کالمش طنتیش جواب در و دمیکش خجالت  

 و باشه یمشکل کی دیداشت دوست انگار.دینشد خوشحال هم یلیخ شما نکهیا مثل یول-

.رهینگ شکل ازدواج نیا  

:گفت یجد لحن با یحام  

. بده نشون بهم شیآزما نیا جواب با ستین مصلحت اگر بودم خواسته خدا از راستش-

 اما.هست ازدواج نیا تو خدا تیرضا دونستمیم و بودم کرده استخاره قبال گرچه

.بود نشونه کی برام شیآزما مثبت جواب.بودم نشونه دنبالبازم  

:داد ادامه ینیغمگ یلحن با بعد  

.نشم تون شرمنده دوارمیام فقط-  

 نیا تیمسئول رباریز خوادیم دلش هم هنوز دونستمیم.گرفت صداش یناراحت یبرا دلم

 دیفهمیم یروز کی دیبا یول.زارهینم راحتش رو شیپ یروزها ینگران و نره ازدواج

 با کردم یسع.بکشه دست زیچ همه از شغلش خاطر به تونهینم و اشتباهه فکرش طرز

.بدم یدلگرم بهش حرفام  

 سرزنش خودتونو و دینباش نگران انقدر لطفا پس.کردم انتخاب کامل یآگاه با خودم من-

.دینکن  

:داد جواب داشت لبخند انگار که ییصدا با  

ره؟یم شیپ خوب درسا.ممنونم-  

.شهیم تموم امتحانام هفته آخر تا.خداروشکر بله-  

.کنم قطع دیندار یامر بنده با اگر.دیباش موفق.خداروشکر-  

.خداحافظ.ستین یعرض.ممنونم-  

.یعل ای-  

 تر یمیصم بود قرار هامون مکالمه یزود به نکهیا از.گذاشتم و تلفن شوق از یلبخند با

 متوجه.نبودم بند پا یرو یخوشحال از.مبود خوشحال مینکن صحبت یرسم انقدر و بشه

 من خندون صورت دنید با و بست و در مامان.نشدم خونه به مامان ورود و در یصدا

:دیپرس  

شده؟یچ جان مامان باشه ریخ-  

:کردم بغلش و رفتم سمتش به و دمیخند ذوق با  

.گفت زد زنگ یحام االن نیهم.بود مثبت شیآزما جواب-  



:گفت و گرفت آغوشم در محبت با و دیخند صدام شوق از مامان  

.زدلمیعز هم یپا به دیبش ریپ.شکر یاله-  

.گفتم"نیآم یاله" رشیخ یدعا به و دمشیبوس  
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.بله جمع یبزرگترا ی اجازه با-  

 یبرا بابا حاج.شد گم صداها و سر تو یحام گفتن بله و شد بلند ها زدن دست یصدا

 و عقد ی خطبه تا بود کرده دعوت رو محل نام به ونیروحان از یتوکل آقا حاج امشب

 برگه یامضا از بعد.بود اومده خونه به ثبت یبرا هم آشنا محضرداران از یکی و بخونه

. میگرفت و ازدواجمون سند شد، گذاشته رومون روبه محضردار توسط که یادیز یها

 ی همه بایتقر.شد دوخته حاضر جمع به نگاهم.کردمیم آرامش احساس و بودم خوشحال

 و فرزندانشون و ها ییدا و پدرجون ما طرف از.داشتند حضور کی درجه لیفام

 به و هامون حلقه.شدینم پاک لبم یرو از لبخند.بودند یحام یعموها و عمه اونا ازطرف

 سمتمون به نوبت به هیهد دادن و کیتبر یبرا یهمگ بعد و میگذاشت گهیهمد دست

:گفت یحام به رو بابا حاج ها کیتبر شدن تموم از بعد.اومدن  

.دیکن صحبت گهیهمد با کمی اتاق تو دیبر ریبگ و زنت دست جان بابا شو بلند-  

 همراه به بابا حاج از فیتکل کسب از بعد منم.شد بلند و گفت یا اجازه با محجوبانه یحام

.شدم اتاقم و باال طبقه یراه یحام  

 یریش راهنیپ امشب یبرا.درآوردم سر از چادرمو من و شد بسته یحام توسط اتاق در

 کنار همونجا هنوز که یحام سمت به.بودم دهیپوش دادیم نشون انداممو یخوب به که یرنگ

 منتظر.نگفت یزیچ و داد لبخندمو جواب.کردم نگاهش لبخند با و برگشتم بود ستادهیا در

 یچشم ارتباط هم یحام.کردمیم نگاهش بهش رهیخ همونطور و بودم سمتش از یعمل

 گذشت گهیهمد سبز نگاه دنید به که یا قهیدق چند از بعد.کرد ینم قطع باهام رو اش

 رو دستانش بود شده منظورم متوجه که یحام.دادم سوق آغوشش سمت به رو چشمانم

 یوقت.کردم پرواز سمتش به اش مردانه تن عطر در شدن حل یبرا من و کرد باز برام

 با هم یحام.دمیکش آغوشش خوب حس از یقیعم نفس گرفت قرار اش نهیس یرو سرم

 حالت همون به یا قهیدق چند.کرد دیتشد و خوب حس نیا بدنم دور به دستانش کردن حلقه



 دل آغوشش از یسخت به.نکرد باز دستاشو ی حلقه نخواستم که یزمان تا یحام و میموند

 طنتیش با و کردم نگاهش.بود کمر دور به هنوز یحام دستان. رفتم عقب یکم و کندم

:گفتم  

.دیداد تله به دم هم شما باالخره.یتهران یآقا باشه مبارک-  

:داد جواب طونیش خودم مثل و دیخند  

 با ها یبعض.نشد رمیبگ و اتفاق نیا یجلو خواستم یهرچ گهید.یفرشچ خانوم متشکرم-

.نذاشتن سخت یها شرط قبول  

 ی نهیس به مشت با یشوخ به.کرد من به منظوردار ینگاه آخرش ی جمله گفتن با

:گفتم و دمیکوب ستبرش  

.دیموندیم یاوقل عذب دیبا عمرتون آخر تا کردمینم قبولتون من اگر-  

 خوشم یحساب دمیجد گاهیجا از که من.چسبوند اش نهیس به و سرم و دیخند بلندتر بار نیا

 یصدا تا شد بسته چشمانم.شدم رایپذ رو آغوشش دوباره یاعتراض بدون بود اومده

 دلم که بود کرده دایپ انیجر بدنم در یخوب حس انقدر.بشنوم تر قیدق و قلبش ضربان

 وجود تو و بگم بهش عشقم از خواستیم دلم.دارم دوستش چقدر بزنم داد بلند خواستیم

 دچار خوبم حس و نشنوم یجواب عشقم ابراز از بعد دمیترسیم اما.بشم حل گرمش

 میتصم. گرفتم و خودم یجلو بود یجار درونم که یذوق ی همه با.بشه یسرشکستگ

 اوردمیم طاقت اگر البته.نگم عشقم از یزیچ نکرد عالقه ابراز خودش که یزمان تا داشتم

.داشت وجود باشه یحام جانب از کردمیم حس که یا عالقه و  

 کرد اشاره.نشست و رفت تخت سمت به. کرد جدا آغوشش از منو خودش بار نیا یحام

 کرد مکث یکم.کردم نگاهش یسوال و نشستم تخت یرو روش به رو.نمیبش کنارش منم

:گفت نگاهم به رهیخ بعد و  

 دلتون اگر بگم خوامیم فقط.میبزن حرف قمونیسال از هم با نشد یلیخ مدت نیا تو-

 رفتنش قبال که دیبر ییجاها ای دیبد انجام دیتونستینم قبال که دیبد انجام ییکارا خواست

 وقت چیه اما.کنمیم تون یهمراه بتونم که ییاونجا تا.دیبگ خودم به بود سخت براتون

 بازم زمیبر بهم یلیخ ممکنه دنشیشن با دیدونیم اگر یحت.دینکن پنهون ازم رو یزیچ چیه

.ندونستنشه از بهتر برام دونستنش  

 دلم.بزنم حرف خواستینم دلم.دادم جوابمو سرم تکان با و کردم نگاه بهش محبت با

 که یحام.بشنوم صداشو و کنم نگاهش فقط ستین  نمونیب یمانع گهید که حاال خواستیم

:گفت و داد نگاهمو جواب لبخند با کردم سکوت دید  

 اومدن شما و من خاطر به آدم همه اون هرحال به.نییپا میبرگرد بهتره نظرم به خب-

.مینباش شون جمع تو ما زشت  



 همراه به چادرم کردن سر با و نکردم یمخالفت اما خواستینم رفتن دلم اصال نکهیا با

.رفتم نییپا طبقه به یحام  

 

~~~ 

 

.کنمینم تعارف پس هستم اونجا شهیهم که من جون عمه باشه-  

:داد جواب یشوخ با عمه  

 یاینم که خودت.یایب تا بزنم زنگ دیبا یشد عروسم یوقت از اما.کنمینم تعارف یگیم -

.جان عمه  

:دادم جواب شرمنده  

 ومدمیم حتما وگرنه بودم سانسمیل یکارا انجام ریدرگ کمی هفته دو نیا.دیکن باور نه-

.شتونیپ  

.میمنتظرت شب.کنمیم یشوخ.برم قربونت باشه-  

.حتما چشم-  

:گفت یفور عمه که کنم یخداحافظ خواستم  

.دادم خبر مامانت به.بمون نجایا و شب اریب خودت با یراحت لباس دست کی جان هیهان-  

 از بعد.کردم قبول یمخالفت بدون موندمیم نایا عمه شیپ رو شبا ها وقت یلیخ که من

 ی خونه به زودتر بعدازظهر و رمیبگ عیسر دوش کی گرفتم میتصم عمه با یخداحافظ

.برم نایا عمه  

 عقد از بعد روز دو قایدق.بودمش دهیند و بود رفته تیمامور به بود یا هفته دو یحام

 بود گفته و بود داده امیپ دوبار یکی فقط مدت نیا تو.بود شده تنگ براش یلیخ دلم.رفت

 اگر اما.کردمیم یدلتنگ رفع یحساب دنشید با و بود امشب خواستیم دلم. خوبه حالش که

 که تنش عطر یبو به بودم دلخوش من و نبود امشب پس.دادیم خبر بهم برگرده بود قرار

.بود کرده خوش جا تختش بالشت یرو  

.زجانیعز شده تنگ برات دلم.مادر نمتیبب کمی نیبش من شیپ ایب قشنگ چشم-  

:دادم جواب مهربون و لب به لبخند و دوختم بهش نگاهمو زجونیعز یصدا با  

.امیم بعد کنم وایه و عمه کمک.زجونیعز چشم-  



.میکنیم جمع خودمون وایه و من زیعز شیپ برو تو.زدلمیعز خوادینم-  

:گفت اش یشگیهم شوخ لحن و هیکنا با وایه که کنم اعتراض خواستم  

 شهینم دلتنگش کسم چیه و ستین قشنگ چشم که کوزت یوایه. برو تو قشنگ چشم آره-

.هست  

وروجک؟ شهینم دلتنگت یکس گفته یک-  

 سمتش به انیگو" داداش" وایه.دیچرخ یورود سمت به سرهامون همه یحام یصدا با

 آمد خوش بهش صدقه قربون یکل با هم زجونیعز و عمه.شد زونیآو گردنش از و دیدو

 جزء به جزء خواستمیم چشمهام با انگار.کردمیم نگاهش مات همونطور اما من.گفتن

 کرد یروبوس همه با یزمان چه دمینفهم که کردم نگاهش رهیخ انقدر.کنم حفظ و صورتش

:گفت لبخند با و کرد دراز سمتم به دستاشو شد که کینزد.اومد من سمت به و  

.سالم کیعل-  

 بند زبونش یخوشحال از ام بچه"گفت که زجونیعز یصدا با بودم مبهوت هنوز که من

 یحام ی شده دراز یدستا.کنم جمع خودمو کردم یسع خجالت با و اومدم خودم به" اومده

:گفتم شرمنده و گرفتم رو  

.ریبخ دنیرس.سالم-  

:داد جواب مهربونش نگاه با  

.خانوم ممنون-  

 نشیدلنش سبز یچشما به نگاهم و رفت باال قلبم ضربان یحام زبون از خانوم دنیشن با

.شد دوخته  

جان؟ مامان یخورد شام-  

 عمه جواب بره اتاقش سمت به داشت قصد که همونطور و برداشت من از چشم یحام

:داد رو  

.رمیبگ دوش رمیم تون اجازه با.خوردم بله-  

 شد بسته اتاق در نکهیا از بعد.کردم دنبالش نگاهم با بشه بسته اتاق در که یزمان تا

 زجونیعز و عمه.خورد گره وایه طونیش نگاه به نگاهم که برم عمه کمک به خواستم

 وایه حرف با و رفت نییپا خجالت از سرم.بودند دوخته چشم بهم معنادار یلبخند با هم

.برگشت اولش حالت به دوباره  

.داداشم شد تموم-  



 دفاع به زجونیعز.رفتم زجونیعز و عمه یجلو اش یمالحظگ یب بابت یا غره چشم

:داد جواب من از  

.زجانیعز مینیبیم بعدا هم رو تو.نکن تیاذ دخترمو انقدر-  

:داد ادامه من به رو بعد  

.مادر دیکن خلوت هم با کمی شوهرت شیپ برو زیبر ییچا وانیل تا دو بلندشو-  

 ظرف وایه همراه به عمه مخالفت عالرغم. رفتم آشپزخونه به و گفتم" یچشم"زده شرم

 شدن تموم از بعد.دمیخند وایه ته و سر یب یحرفا از همش کار طول در و میشست رو ها

 یحام اتاق سمت به و گذاشتم ینیس داخل خرما ظرف با و ختمیر یچا استکان تا دو کارا

:گفت بهم واشی دید دست به ینیس منو یوقت وایه.رفتم  

.زشته میرونیب نیا ما االن.شب آخر یبرا دیبزار و تون گهید یکارا.دایبخور ییچا فقط-  

 به و گفتم بهش"یمنحرف" و دمیخند حرفش به تمسخر به.دیخند حرفش نیا به خودش بعد

 رونیب قصد انگار و شد باز یحام توسط در بشم وارد خواستم یوقت.رفتم اتاق طرف

 داخل.بشم وارد من داد اجازه و کرد گرد عقب من دنید با که داشت و اتاق از اومدن

:گفت لبخند با و بست و در یحام و شدم  

.خوردمیم اونجا ومدمیم.نکنه درد دستت-  

 منتظر نگاهش.برگشتم سمتش به و گذاشتم ریزتحریم یرو رو ینیس حرفش به توجه یب

 و کردنش نگاه ریس دل کی دلم اما من.بود من جانب از یالعمل عکس ای یحرف

 و اوردمین طاقت.بود شده الغر یکم تیمامور رفتیم که یمواقع اکثر مثل.خواستیم

 و کردم حلقه گردنش دور دستامو.شدم قدم شیپ خودم بار نیا تنش عطر دنییبو یبرا

 یدلتنگ رفع داد اجازه و دیکش آغوشم در هم یحام.گذاشتم پهنش یها شونه یرو و سرم

 هیر به رو بود شده یقاط شامپو عطر با که تنش عطر و چسبوندم گردنش به مو ینیب.کنم

. سخته برام چقدر ازش یدور شدمیم متوجه شتریب گذشتیم شتریب یچ هر.کشوندم هام

:گفتم آروم و اوردمین طاقت باالخره  

.بود سخت نبودنت هفته دو نیا چقدر-  

 نگاهم یا هیثان چند.گذاشت صورتم طرف دو دستاشو و گرفت فاصله ازم یکم یحام

:گفت و کرد  

.هیهان یکرد قبول شرطمو تو-  

 اما.نزنم یدلتنگ از حرف ها یزود نیا به کردیم فکر دیشا.گفتیم راست.دمیدزد نگاه

 کردم یسع.کنهیم تمیاذ اش یدور و شدم عاشقش وقته یلیخ من دونستینم که اون

:گفتم و کردم نگاهش.آوردم کم کار اول نیهم کنه فکر خواستمینم. کنم هیتوج حرفمو  



 هفته دو چقدر دمیفهم دمتید یوقت فقط.رفته ادمی و شرطت که نبود نیا منظورم نه-

.هستم حرفم سر من وگرنه.بود سخت نبودنت  

:گفت و زد یلبخند یحام  

 با خودت که نمتیبب امیب یک   کردمیم فکر داشتم.شدم خوشحال یینجایا دمید یوقت منم-

.یکرد راحت کارمو اومدنت  

 به و گرفت شکل لبم یرو حرفاش خوب حس از یشده؟لبخند دلتنگم اونم یعنی نیا

:گفتم یشوخ  

!!!یتهران یآقا شهیم تنگ دلتون هم شما پس-  

 ییچا استکان کی و رفت ریتحر زیم کنار یصندل سمت به و دیخند یحام

:داد جواب و خورد شییچا از یقلپ و گذاشت دهان به ییخرما.برداشت  

؟یخورینم ییچا شما-  

:دادم خرج به طنتیش و دمیخند رفتنش طفره از  

.زمیعز بشه یدلتنگ رفع یحساب تا کنم خلوت باهات خواستمیم.بود بهانه ییچا-  

.افتاد سرفه به و گلوش تو دیپر ییچا حرفام دنیشن با خوردیم ییچا داشت که یحام  

 بلند اومد بند اش سرفه که یحام.دمیخند بلند یصدا با و کنم کنترل خودمو نتونستم گهید

:گفت و گرفت دستش به رو ییچا ینیس و شد  

.بهتره هیبق شیپ میبر نظرم به گهید خب-  

 حاضرجواب رفتمیم اتاق از رونیب سمت به که همونطور و زدم یلبخند اش ینگران از

:گفتم  

.ینر طفره پرسمیم سوال کی ازت یوقت یباش شما تا-  

:گفت یحام و میرفت ییرایپذ سمت به هم با و زد ام یحاضرجواب از یلبخند  

.گذاشته ریتاث هم شما یرو وایه یحاضرجواب کنم فکر-  

 بود یحام اتاق یرو به رو که اتاقش از ما با همزمان انگار وایه که بدم جواب خواستم

:گفت و شد معترض یفور.دیشن رو یحام حرف و اومد رونیب  

 یوایه گردن فتهیم شهیم یهرچ چرا. کردینم رو ،فقط بود دراز زبون زنت.دادااااش-

.چارهیب  

:گفت انهیدلجو  و دیبوس سرش و رفت سمتش به یحام و میدیخند  



.همه زدلیعز یشد که اتهیحاضرجواب با تو-  

 حرفاشون به توجه یب اما من.دیبوس رو یحام ی گونه و کرد لوس خودشو هم وایه

 نیا از یسهم من چرا که گرفت دلم.بود شده وایه یموها یرو یحام بوسه خیم نگاهم

 عمه سمت به گهید هم با.نگم یزیچ و بزنم لبخند کردم یسع.نداشتم محبتش با یها بوسه

 که گذشت یساعت دو یکی.شد اونا با کردن صحبت مشغول یحام و میرفت زجونیعز و

:گفت عمه  

.گهید دیبخواب دیبر.زدلمیعز یا خسته جان یحام-  

:گفت دییتا در ومدیم خوابش یلیخ انگار یحام  

.بهتره میبخواب.روقتهید آره-  

:گفت من به رو عمه.رفت اتاقش سمت به و گفت" ریبخ شب" و شد بلند بعد  

.بخواب شوهرت شیپ برو هم تو عمه هیهان-  

:گفتم یوفور دمیکش خجالت  

.خوابمیم وایه شیپ من جون عمه نه-  

:دادم ادامه داشت وایه مخالفت از ترس که یمضطرب یلبخند با بعد  

.میدیند یحساب درست همو که وقت چند نیا جبران به.میبخند میبگ هم با صبح تا قراره-  

:داد جواب من مضطرب نگاه به توجه یب وایه  

 زنده شب ی حوصله ام خسته یحساب بودم رونیب امروز من.نزار هیما من از یالک-

.یدار من به کاریچ.کن یدار زنده شب اون با بخواب شوهرت شیپ برو.ندارم یدار  

:گفتم معترض و شدم سرخ حرفش از  

.وااااااایه-  

:گفت بهم رو دیخندیم ما بحث به زجونیعز با و بود ساکت موقع اون تا که عمه  

 آرامش با شوهرت شیپ همون برو.یکشیم منو دختر نیا منت چرا زدلمیعز آخه-

.یکن تحمل رو وایه یها نق نق صبح تا یخوایم یدار حوصله.بخواب  

 ایدن به که یمارستانیب یها پرونده به ینگاه کی برم.خانوم مامان نکنه درد دستت-

 ادیز یها محبت از که نجوریا آخه.ندارم خبر خودم کردن عوض و من دیشا بکنم اومدم

.ستمین خانواده نیا ی بچه من کنم فکر معلومه، شما  



 سمت به ما یصداها و سر با زدیم مسواک یبهداشت سیسرو تو داشت انگار که یحام

:گفت جمع به رو و اومد ییرایپذ  

.نکرده خواب یب و مون همه امشب وایه تا بخواب ایب خانوم هیهان-  

 ی همه تعجب باعث و بود دیبع حرف نیا کردینم یشوخ و بود ساکت اکثرا که یحام از

:گفت دیتاک با که وایه خصوص به.شد ما  

.ستمین خونه نیا ی بچه من واقعا نکهیا مثل نه-  

 یراه یحام همراه به"ریبخ شب"گفتن از بعد خجالت یکل با من باالخره و میدیخند یهمگ

.شدم اتاق  

 و آورد نفره دو یپتو و تشک کی اتاقش یوارید کمد از و اومد ما سر پشت فورا عمه

 مبر گرفتم میتصم کنم کاریچ دونستمینم و دمیکشیم خجالت یلیخ که من.کرد پهن اتاق تو

.امین رونیب دنینخواب همه که یزمان تا و بزنم مسواک  

 ی نهیآ تو تنم لباس و موها به زدمیم مسواک که ینیح و شدم یبهداشت سیسرو وارد

 سیگ طرف دو از موهامو بود رفته سر ام حوصله که روزید.کردم نگاه ییروشو

 کردمینم بازش خودم که یزمان تا بود سفت چون.بودم داده ادامه نییپا تا و بسته ییقایآفر

 استفاده بود بار نیاول که بود خنک و جذب شلوار و شرت یت کی لباسم.شدینم خراب

 از اما.رونیب برم بعد کنم صبر یا قهیدق چند خواستم دهانم شستن از بعد.کردمیم اش

 پشت که دینرس قهیدق کی به کنه خراب منو یها برنامه تا هست شهیهم وایه که ییاونجا

:زدن در به کرد شروع هم سر  

.گرفتم درد دل ایب ه؟بدویهان یکنیم کاریچ تو اون ساعته کی-  

 یتالف گرفتم میتصم بودم یکفر یحساب امشبش یها یزبون بلبل خاطر به که من

:دادم جواب یالیخ یب با نیهم یبرا.کنم  

.دارم کار ها حاال حاال من.ایب گهید ربع کی برو-  

:گفت که دادم گوش بهش و دمیخند زیر زیر  

 اگر.گهید زدنه زور کیکشه؟؟؟؟یم طول ربع کی که یشکافیم اتم ی هسته یدار مگه-

.کنه کمکت ادیب یحام داداش بگم یبزن زور یتونینم  

 رو و کردم باز و در.داشتیبرنم یدراز زبون از دست هم تیموقع نیا تو پررو بچه

:دمیتوپ بهش  

 بدنت تو سالم یجا کی وگرنه ستمین شتیپ امشب کن بروخداروشکر یعنی-

نه؟ کنم یتالف یترسینم.یکنیم یبلبل من واسه همه یجلو خوب.ذاشتمینم  



 بزنه کنار منو کردیم یسع که همونطور آورده فشار بهش ییدستشو بود معلوم که وایه

:گفت  

 سرش یگشاد کاله چه دونهینم که بترسه دیبا یحام داداش چارهی؟؟؟بیدار ترس آخه تو-

.رفته  

.بست و در و رفت داخل رمیبگ شگونین ازش بتونم نکهیا از قبل و  

 آرنج و بوده دهیکش دراز کمر به تشک یرو یحام.بستم سرم پشت درو و شدم اتاق وارد

 نور برابر در چشمانش شدن تیاذ خاطر به بود معلوم.بود چشمانش یرو راستش دست

 آروم.کردم خاموش و اتاق برق و دادم قرار فمیک یتو و مسواک.کرده رو کار نیا اتاق

:گفت و شد پهلو به یحام.دمیکش دراز تشک ی گهید قسمت یرو  

.ستین یمشکل وایه شیپ یبر خوادیم دلت و ادینم خوابت اگر-  

:دادم جواب جسورانه چشمانش در رهیخ و شدم پهلو به خودش مثل منم  

.باشم نجایا خوادیم دلم فقط االن-  

 فاصله.میشد گهیهمد چشمان در غرق.شد رهیخ چشمانم به و زد حرفم از یلبخند یحام

 احساس رو هاش نفس یگرم و بود انگشت چهار از کمتر هامون صورت ی

 حالت به و کرد قطع رو مون یچشم ارتباط یحام که شدیم کمتر داشت فاصله.کردمیم

.برگشت قبل  

.ریبخ شب.میبخواب بهتره-  

 نیا با بودم فتهیب بود قرار که یاتفاق و لحظه اون مسخ هنوز که من.بست رو چشمانش و

:کردم زمزمه یآروم به یناراحت تینها در و اومدم خودم به کار  

.ریبخ شب-  

 از چرا.بخوابم کردم یسع یحام ینینش عقب از دهیرنج و دمیکش دراز قبل حالت به

 میباش یعاد یها شوهر و زن مثل هم ما بود نکرده قبول بود؟مگه شده مونیپش دنمیبوس

 االن تا یحام.بود یفرار چشمانم از خواب و بود گرفته دلم.نباشه ادیز یوابستگ فقط

 نا.کردیم ناراحتم شدت به نیا و بود نزده هم سرم یرو یا بوسه وایه مثل یحت کباری

 اش یخوددار با اون و بودم یحام ی تشنه من.بست حلقه چشمانم در اشک خودآگاه

 صدامو شدنه بلند یجلو دستام و ختیریم بالشت یرو هام اشک.کردیم تمیاذ داشت

 خواب به خودمو یفور من و شد داریب یحام انگار که گذشت چقدر دمینفهم.بودن گرفته

 نکهیا نگران بود کیتار اتاق چون و کردم احساس صورتم یرو نگاهشو یگرم.زدم

 رونیب اتاق از و شد بلند بعد و کرد صبر یکم.نبودم شهیم شدنم داریب متوجه یحام

 و بود مونده اذان به یساعت مین.انداختم یگوش ساعت به ینگاه و کردم باز چشمامو.رفت



 مهین رو چشمانم.برگشت یحام که بود گذشت یا قهیدق پنج.بود شده داریب زودتر یحام

 ی گوشه و درآورد کشو تو از رو اش سجاده.کنهیم کاریچ نمیبب تا بودم داشته نگه باز

 یول خونهیم شب نماز یحام بودم دهیشن وایه از.شد خوندن نماز مشغول یآروم به اتاق

 و گذشت یا قهیدق چند. گذاشت سجده به سر شد تموم که ها نماز.نفهمه یکس کنهیم یسع

 تو دنشید با دلم. کنهیم هیگر داره کردم حس هاش شونه خوردن تکان از.نشد بلند یحام

 به محل مسجد از اذان یصدا.کرد بلند سجاده از سرشو یحام بعد یکم.گرفت حالت نیا

.کرد صبح نماز خوندن به شروع یبلندتر یصدا با یحام بار نیا و دیرس گوش  

 شد تموم که نمازش یحام.بشم بلند نماز خوندن یبرا بعد و کنم صبر یکم گرفتم میتصم

.شدم بلند نماز خوندن یبرا و کردم استفاده فرصت از منم و رفت رونیب به  

 ییرایپذ از چون.باشه اطیح تو ممکنه کردم حس.نشد یخبر یحام از یول شد تموم نمازم

 و بود درست حدسم.کردم اطیح به ینگاه اتاقش ی پنجره از.ومدینم ییصدا آشپزخونه و

 به رو هوا.کردم نگاهش و ستادمیا همونجا یکم.بود کردن ورزش مشغول اطیح تو یحام

 دیبا امروز دونستمینم و بودم ریدلگ یحام از.ومدینم خوابم هنوز من و بود شدن روشن

 چه قایدق دمینفهم و بودم رفته فرو فکر تو یحام به رهیخ.بدم نشون خودم از یرفتار چه

 دهینخواب که حاال.کنم دم یچا و برم آشپزخونه به خواستم.شد خونه وارد یحام یزمان

 الیخ و فکر از یخالص یبرا یخوب ی دهیا صبحانه کردن درست دیشا بودم

 نتونستم شدم ریغافلگ چون من و کرد باز درو هوا یب یحام که بودم در کینزد.باشه

 ام یشونیپ یرو دستمو و گفتم" یآخ."کرد برخورد سرم به در ی لبه و برم عقب

 کنار منو دست کردیم یسع که همونطور و شد وارد هراسان و متعجب یحام.گذاشتم

:گفت نهیبب مو یشونیپ تا بزنه  

.یشدیچ نمیبب ؟بزاریکنیم کاریچ در پشت شما--  

 حرص با و شدم تر یعصب طلبکارش لحن نیا با بودم دلخور یحساب شبید از که من

:دادم جواب  

 خبر بهتون قبلش وگرنه دیبزن و در قراره دونستمینم.سرم به دیزد و در که دیببخش-

.درم پشت من که دادمیم  

 از حاال که چشمانم به ینگاه شد لرزونم یصدا و من لحن یدلخور متوجه که یحام

 صورتمو طرف دو.رفتم آغوشش سمت به من و دیکش دستامو.انداخت بود شده پر اشک

 حس از.چسبوند بهش رو خودش یشونیپ بعد و دیبوس رو میشونیپ و پوشوند دستاش با

 روون هام گونه یرو اشکام و بستم چشمامو پوستم یرو هاش لب لمس نیاول نیریش

:کرد زمزمه نشیدلنش یصدا با و کرد پاک هامو اشک شصتش انگشت با.شدن  

.االن بابت هم شبید بابت هم.دیببخش-  



 چقدر شبید دونستیم هم خودش پس.شدم اش شرمنده نگاه به رهیخ و کردم باز چشمامو

 یدار زنده شب کی از بعد دلم. بزنم یحرف خواستینم دلم.بود شکسته کارش از دلم

 نگاهشو ریمس یحام که میبود هم نگاه ریدرگ.بود حقش آرامش نیا و لحظه نیا ریدلگ

 و کرد نگاه چشمانم به دوباره.شد رنگم یصورت لبان به رهیخ سبزش چشمان و داد رییتغ

:دیپرس  

هست؟ اجازه-  

 نیا ریتصو بارها عاشقم دل اما دادمینم اجازه و کردمیم اش هیتنب شبید بابت بود حقش

 کینزد بهش که حاال تونستینم و بود کرده یتداع خودش یبرا رو بوسه نیا و لحظه

 لبانم که دینکش هیثان به و کردم صادر رو اجازه چشمانم بستن با.بگذره رشیخ از شده

 و بود ام تجربه نیاول.داد هیهد لبانم به لطافت از پر یا بوسه و شد یحام یها لب قفل

 با اما گذشت زمان چقدر دونمینم.کنم اش یهمراه هام دونسته به توجه با کردمیم یسع

 و برداشت را لبانش قفل شد متوجه انگار که یحام.شد باز چشمانم نفسم آوردن کم حس

 رهیخ هم نگاه در میزدیم نفس نفس که یحال در.چسباند ام یشانیپ به یشانیپ دوباره

:گفت یقدردان با و زد لبانم به عیسر و دوباره یا بوسه یحام.میبود  

.ممنونم-  

:دمیپرس طونیش و زدم تشکرش از خجل یلبخند  

 که اومد خوب یگرفت استخاره صبح نکنه شد؟ عوض نظرت که شدیچ االن تا شبید از-

((��بود یدیکل ات جمله فائزه))؟یببوس منو  

:گفت مهربون و انداخت نمونیب فاصله یکم و دیخند حرفم از  

م؟یداشت خانوم هیهان-  

:گفتم یطلب حق تینها با و کردم درشت چشم  

 چون. میدار ها حاال حاال پس دمینخواب صبح تا شد باعث شبتید کار.میدار که معلومه-

.شد میزندگ یها شب نیبدتر از یکی شبید واقعا  

 شتریب امو فاصله ناخودآگاه و بود برگشته باز ام یدلخور حس شبید یادآوری با

 باشه انهیدلجو کامال لحنش کردیم یسع که همونطور و کرد نگاهم شرمنده یحام.کردم

:گفت  

 وقتش االن دیشا کردم حس فقط.نداشتم یبد قصد کن باور.کن حاللم.ام شرمنده من-

.ستین  

:گفت لبانم به دوباره نگاه با و کرد یمکث  



.کردم اشتباه که دمیفهم االن یول-  

:گفت صداش یمهربون با و دیبوس سرمو و اومد سمتم به دوباره  

.کن حالل جان هیهان-  

 هاش حالت نیکوچکتر با دلم و بودم عاشق من.زدیم صدا ینطوریا اسممو بود بار نیاول

 و شبید کل االنش یحرفا و رفتار با.نبخشمش تونستمیم مگه.ادیدرب جاش از خواستیم

:گفتم ناز با بهش رو.ذهنم از گوشه کی رفت هام یناراحت  

.کنم فکر بزار-  

:دادم جواب و گفتم" یاوم" و گرفتم کردن فکر حالت بعد  

.دمیبخش باشه -  

:گفت و دیخند من یکارا از یحام  

.یمن مهمون امروز ی صبحانه که میبر پس-  

 

 

~~~ 

 

بگم؟ دیبا یچ من آخه.بکش خجالت وایه-  

:گفت یملتمس ی چهره با و دیکش دستمو دوباره ذوق با وایه  

.دیکرد کاریچ شبید یبگ شهیم یچ مگه خب.وایه جون-  

.دمیکش یپوف و چرخوندم حدقه تو چشمامو  

؟یشیم الیخ یب حاال.مینکرد یکار کن باور-  

:گفت ناراحت و برگردوند رو قهر حالت به دمینم پس نم من دید که وایه  

.شده قرمز لبات دمیفهم صبحونه سر یول.نگو اصال.بابا خب-  

:گفتم دهیترس یچشمان و استرس با  

دن؟؟؟؟یفهم هم زجونیعز و عمه یعنی؟یگیم یجد یوا-  

:گفت و زد خنده ریز یپق وایه  



پس؟؟؟ شدیچ.مینکرد یکار ما یگفت که تو-  

 بعد یحام.نزدم یحرف گهید و رفتم یا غره چشم.بودم خورده هاشو یدست کی بیفر باز

 بزنم حرف کمی وایه شیپ اومدم مثال منم.بزنه سر دوستاش از یکی به بود رفته ناهار از

 هم باالخره.بود من از دنیکش حرف ریدرگ االن تا گذاشتم اتاقش تو پامو که یاول از یول

 یطنتیش با نگاه ساکتم دید که وایه.دیشن زبونم از خواستیم که یحرف و کرد خودشو کار

:کرد بهم  

بود؟؟؟ چطور داداشم بگو کارا نیا یجا به.یریبگ افهیق من یبرا خوادینم حاال خب-  

 و زجونیعز شیپ برم من اصال.یگیم پال و پرت یدار گهید.بکش خجالت.واااااااایه-

.بهتره نمیبش عمه  

 از باالخره و نشد موفق اما رهیبگ منو رفتن یجلو کرد تالش نکهیا با و دیخند باز وایه

 سالم هممون به مهربونش لبخند با. اومد یحام که گذشت یساعت مین.رونیب اومدم اتاقش

:گفت من به رو و کرد  

.یایم لحظه کی جان هیهان-  

 سمتش به و شدم بلند" باشه"گفتن با باشه داشته باهام تونهیم یکار چه نکهیا از متعجب

.رفتم  

:گفت و برنداشت طنتیش از دست ییرایپذ تو بود اومده که هم وایه  

.دارن کارتون جان هیهان برو-  

:داد جواب یشوخ به و برگشت اتاق دم یحام  

.زنمو نکن تیاذ-  

:داد جواب عمه و زجونیعز به رو و گفت یی"اوووو"تعجب با وایه.شد اتاق وارد بعد  

بود؟ یحام داداش واقعا نیا-  

:گفت وایه به یساختگ یحرص با زجونیعز و دنیخند عمه و زجونیعز  

 ام بچه که یکنیم تیاذ رو همه زبونت با انقدر.یکن یدراز زبون کمتر یباش تو تا-

.دراومد صداش یحام  

 و بود نشسته یصندل یرو.شدم یحام اتاق وارد بود لبم یرو بحثشون از که یلبخند با

 و نشستم.نمیبش تخت یرو روش روبه تا کرد اشاره دنمید با.کردیم ادداشتی یزیچ

:دمیپرس  

شده؟ یزیچ-  



:گفت و کرد نگاه بهم  

 میبر امشب کرد دعوت ما از بودم که دوستم شیپ فقط.نشده یخاص زیچ نه-

.بدم جواب بعد بپرسم رو شما نظر خونه امیب اول گفتم.خونشون  

:گفتم دیترد با  

.شناسمیونم خانومش و دوستت که من آخه-  

:داد جواب و زد یا کننده دلگرم لبخند  

.کنمینم یاصرار من سختته اگر البته.یشیم آشنا میریم خب-  

 بهیغر خاطر به یطرف از. ندم دست از رو یحام کنار یمهمون خواستیم دلم یطرف از

:دادم جواب قهیدق چند از بعد باالخره.داشتم دیترد بودنشون  

.ندارم یحرف من میبر باشه-  

.گمیم رمیگیم تماس من پس-  

 چند و شد تموم زود تماسش نکهیا مثل هم یحام.شدم خارج اتاق از و کردم دییتا سر با

:گفت بود آشپزخونه تو که عمه به رو و اومد من از بعد قهیدق  

.نکن درست شام ما یبرا امشب جان مامان-  

:گفت و شد بلند جا از فورا وایه  

.حیتفر دیبر مزاحم یب که شهینم.امیب دیبا من دور دور دیبر دیخوایم اگر-  

:گفت یحام به رو و رفت یتشر نگاهش با عمه  

.دیباش خوش رونیب دیبر جان مامان باشه-  

:داد جواب قدرشناسانه یحام  

. درضایحم دوستم ی خونه میبر قراره.میبر میخواینم رونیب امشب یول.نکنه درد دستت-

.کرده دعوتمون  

:گذاشت سرش به سر اش یشگیهم یطبع شوخ وبا کرد وایه به رو زجونیعز  

.دخترم ندارن مزاحم به ازین برن خوانیم که ییاونجا.سرجات نیبش ایب مادر جان وایه-  

:گفت کرده بغ وایه و میدیخند یهمگ  

.زجونیعز برم باهاشون رنیم رونیب اگه گفتم من.اونجا بره خواست یک حاال-  

.بشم آماده کم کم که اتاق تو رفتم بعد و اومدم کرده بغ یوایه یبرا ییابرو و چشم  



 درضایحم.میبود شون خونه رنگ یا قهوه در یجلو ینیریش جعبه کی با بعد ساعت کی

 انقدر.کردن استقبال ما از احترام و یخونگرم تینها با داشت نام ساره که همسرش و

 و دوستانه شام.شناسمشونیم که سالهاست کردمیم احساس که بودن مهربون و شوخ

 شونو یعروس آلبوم تا میرفت اتاقشون به ساره شنهادیپ به شام از بعد.شد خورده یمیصم

:دمیپرس زدمیم ورق رو یعروس یها عکس که همونطور.مینیبب  

رن؟یم ادیز تیمامور هم درضایحم آقا-  

:گفت یشوخ با و زد یمهربون لبخند ساره  

.تهیمامور ماهشو زدهیس ماهه دوازده که سال.بخواد دلت تا بابا آره-  

:گفتم و دمیخند کالمش طنز به  

؟یشینم تی؟اذینطوریا ستین سخت خب-  

 که کنهیم جبران هاش یخوب با انقدر ستین تیمامور که ییوقتا یول.هست سخت یدور-

 نیا یها یسخت با اومدن کنار یبرا ،یدونیم.کنمیم سر تر راحت رو نبودش یروزا اون

.ام درضایحم عاشق واقعا من.یباش عاشق دیبا ها شغل  

 شده تموم که رو آلبوم.زدم یلبخند برد کار به آخرش ی جمله گفتن موقع که یاحساس از

:دادم جواب و بستم بود  

 یلیخ هاتونم عکس.زدلمیعز دیکن یزندگ هم کنار عاشقانه سال یها سال شاءهللا ان-

.بود قشنگ  

 هم تو ؟نکنهیشد یحام آقا زن که شدیچ نمیبب بگو تو حاال.خانوم خوشگل ممنون-

.یعاشق  

 یکم با و دمیدزد چشم.واداشت خنده به منم و کرد ینمک با ی خنده حرفش نیا دنبال به

:گفتم تعلل  

.آره راستش-  

 به که شاءهللا ان.زدمیم حدس زدن حرف موقع چشمات بودن چلچراغ از دیبا.زمییییعز-

.دیرشیپ هم یپا  

:گفتم نگران  

.ترسمیم نیهم از-  

:دیپرس کنجکاو  

شدن؟ ری؟پیچ از-  



؟یاومد کنار ترس نیا با چطور تو.بدم دستش از الل زبونم که نیا از.نه-  

:داد جوابمو یناراحت با و شد یجد امشب طول در بار نیاول یبرا  

 با بار هزار برگرده تا تیمامور رهیم که هربار.منه با لحظه هر ترس نیا.ومدمین کنار-

 نیآخر نیا که ترسمیم کنمیم نگاه چشماش تو که دفعه هر.شمیم زنده و رمیمیم تلفن هر

 واقعا.بخورم حسرت یروز کی مبادا که کنم ثبت لبخنداشو تموم خوادیم دلم.باشه بار

 کی با ترس بدون یزندگ کی تونستمیم من.داره یبیعج یروین عشق اما.هیسخت طیشرا

 اون به هاش ینگران و ها ترس ی همه با رو یزندگ نیا یول. باشم داشته یعاد آدم

 یزندگ یها یسخت ی همه درضایحم کنار بودن یبرا من.دمیم حیترج یمعمول یزندگ

.دمیخر جون به رو باهاش  

:داد ادامه و زد یلبخند  

 کنار بودن یدید چون.یداد مثبت جواب ها یسخت نیا ی همه به توجه با هم تو مطمئنم-

.کنارشه نبودن از بهتر باشه ینگران و ترس با اگه یحت یحام آقا  

 رو یزندگ نیا کامل یآگاه با ما.بود درست کامال حرفاش.دادم تکون دییتا به یسر

.بود عشق هم انتخابمون یاصل لیدل.میکرد انتخاب  

.امیب زمیبر ییچا کی برم من گهید خب-  

:شدم بلند همراهش به  

.مینیبش ییرایپذ همون تو امیم منم-  

.یشد دلتنگش زود چقدر. میبر باشه-  

.میشد خارج اتاق از و میدیخند  

 

بود؟ چطور امشب خب-  

:کردم یحام به رو گرفتم امشب از که یخوب حس با  

.امشب بابت ممنونم.شناسمشونیم که سالهاست کردمیم حس.بود خوب یلیخ-  

:زد تیرضا از یلبخند یحام  

.بگذره سخت بهت بودم نگران همش.خداروشکر-  

.بود یعال یچ همه نه-  

:دمیپرس و دادم نیماش در به هیتک و شدم لیمتما بهش رو شتریب  



شماست؟ مثل کارش درضایحم آقا-  

:داد جواب یشوخ با  

ه؟یچ من کار مگه-  

:گفتم دلخور مثال یلحن با و برگشتم قبل حالت به  

د؟یهست بخش کی تو هم با که نهیا منظورم یول میاوردیدرن سر که ما واال-  

:داد تکان دییتا به یسر و دیخند  

.کرده کار به شروع  من از زودتر درضایحم خب یول.میهم با اکثرا آره-  

:گفتم ناراحت اتاق تو مون مکالمه یادآوری با  

 و ینگران با تیمامور رهیم درضایحم که شهیهم گفتیم کردمیم صحبت که خانومش با-

.گذرهیم ترس  

:داد جواب بردیم نگیپارک به رو نیماش که یحال در و داد تکان یسر متاسف یحام  

.سخته دارن ینیچن نیا یها شغل که یکسان با کردن یزندگ واقعا.بده اجر بهش خدا-  

:زدم صداش که بشه ادهیپ خواست یحام کرد توقف که نیماش  

.یحام-  

:گفت و برگشت سمتم به  

.بله-  

.شدم یدودل دچار بزنم خواستمیم که یحرف گفتن یبرا  

:گفتم و شدم مونیپش حرفم زدن از هم آخر  

.یچیه-  

 از یلیخ منم بگم خواستمیم.کردم حرکت نایا عمه ی خونه سمت به و شدم ادهیپ نیماش از

 باعث فقط گفتنش با دمید اما.دارم وحشت ینباش یروز کی نکهیا از.ترسمیم تو رفتن

 دفعه کی که برم داخل و کنم باز رو یورود در خواستم.شمیم وجدان عذاب و یناراحت

 به.ستین درست شب دو یبرا اونم دنمیخواب و گشتمیبرم خونه به دیبا امشب افتاد ادمی

 دستاش با یحام.بغلش تو رفتم کله با که خونه برم خوامیم بگم یحام به تا برگشتم عقب

:دیپرس و شد افتادنم از مانع  

؟یبرگشت دفعه کی چرا-  

:دادم جواب و رفتم عقب یکم بودنم حواس یب از خجل  



.برم گهید امشب بودم نجایا شبید زشته.خونمون یببر منو شهیم-  

:گفت و کرد تمیهدا داخل سمت به یحام  

 شب تو و میدعوت ییجا امشب که گفتم و زدم زنگ بهش من یهست ییدا حاج نگران اگر-

.یمونیم ما شیپ و  

:زدم بودنش جمع حواس از یلبخند  

.بدم خبر بود رفته ادمی کل به من.ممنون-  

 عمه.میرفت اتاق به سکوت تینها در بود خاموش ها برق ی همه چون و میشد خونه وارد

 و لباساش من بودن راحت یبرا یحام.بود گذاشته تشک و لحاف برامون شبید مثل

 مسواک زدن و لباسم کردن عوض از بعد منم.کنه عوض حمام رختکن یتو تا برداشت

:دیپرس بهم رو و اومد هم یحام بعد قهیدق چند.دمیکش دراز جام تو  

؟یندار الزم یزیچ-  

 سرجاش ها برق کردن خاموش از بعد. کردم تشکر و دادم تکان ینف به یسر لبخند با

 دلم امشب.نمیبب رو جذابش رخ مین یکیتار تو کردم یسع و دمیچرخ پهلو به.دیخواب

 دلش گفتیم که شدیم تکرار گوشم تو همش ساره حرف.کنم نگاهش شتریب خواستیم

 که ییها لحظه تموم خواستیم دلم منم.کنه ثبت رو درضایحم یها لبخند تمام خوادیم

 تر راحت ها لحظه نیا به فکر با تهیمامور که ییروزا تا بشه ثبت ذهنم تو کنارمه یحام

 و زد گره نگاهم به رو نگاهش.بچرخه سمتم به یحام شد باعث نگاهم یرگیخ.بگذره

:دیپرس  

اد؟ینم خوابت-  

.یلیخ نه-  

 بازوانش یرو بر سر دلتنگ و مشتاق من و کرد باز گرفتنم آغوش در یبرا را دستانش

.افتادم یپناه نیحس مرحوم ی جمله نیا ادی. گذاشتم  

"یدار دوستش که یکس بازوان انیم وجب چند در وجب چند ستییجا بهشت"  

:کردم زمزمه آروم.بود جا نیهم من بهشت واقعا  

.ادیم خوابم گهید االن-  

 وجودم کل آرامش.زد یلبخند ام جمله دنیشن از یحام که کردم حس و بستم رو چشمانم

.کرد دعوت قیعم و نیریش یخواب به رو من و گرفت فرا رو  

 باز توان و بود نیسنگ چشمانم اما. شدم اریهوش هام لب یرو یزیچ یگرم حس با

 یبرا لمیموبا هشدار یصدا با صبح.رفتم یخبر یب عالم به باز و نداشتم رو کردنش



 کردم نگاه کنارم به.هستم کجا بفهمم تا دیکش طول یا قهیدق چند.شدم داریب نماز خوندن

 گرفتم وضو و شدم بلند.بود کردن ورزش مشغول و خونده نماز احتماال.نبود یحام یول

 و نماز مشغول یفکر با.خورد زیم یرو ی نوشته به چشمم بستنم قامت محض به و

 یحام خط دست.برداشتم رو زیم یرو ی نوشته نماز سالم دادن محض به و دادم ادامه

:بود  

 به.برم شدم مجبور و خورد یفور یتیمامور بهم من.کنم دارتیب ومدین دلم جان هیهان"

.رمیگیم تماس باهات حتما بتونم نکهیا محض  

."یعل ای  

 نکهیا از ناراحت یقلب با.کردم حس یداریب و خواب عالم تو که بود یحام ی بوسه پس

 سبک نیا به کم کم دیبا.نشستم نیزم یرو کنم یخداحافظ باهاش تا نشدم داریب چرا

 بلند بعد و دارم نگهش تا گذاشتم فمیک یتو رو نامه.کردمیم عادت آمد و رفت و یزندگ

.یحام برگشتن سالمت تین به نماز رکعت دو خوندن یبرا بستم قامت و شدم  

 

~~~ 

 

 داشتم واقعا اش یدور از و بودم دلتنگش شدت به.گذشتیم یحام رفتن از یماه کی

 خبر بهم حالش از و رهیبگ کوتاه یتماس تونست بار کی فقط ماه کی نیا تو.شدمیم تیاذ

 در.بشم تیاذ یدور نیا از شتریب بود شده باعث ادیز فراغت اوقات و بود تابستون.بده

 آخر تا که بود نیا بر نظر.میکرد هیزیجه دیخر به شروع مامان همراه به مدت نیا

 یبرا کنکور بدون تونستم داشتم که ییباال معدل خاطر به.بشه گرفته یعروس تابستون

.شدمیم درس مشغول دوباره ها دانشگاه شروع با و کنم نام ثبت خودم دانشگاه ارشد  

 بودن مشخص.میکن یزندگ نایا عمه ی خونه یباال ی طبقه همون یعروس بعد بود قرار

 ها دیخر اکثر تو هم عمه و وایه.میبخر دیبا ییزهایچ چه قایدق میبدون بود شده باعث خونه

 همون تو لیسه یعروس از بعد و میرینگ تاالر شد قرار هم یعروس یبرا.بودن کنارمون

 شنهادیپ با هم رو یعروس به مربوط یها دیخر.میکن برگزار رو یعروس پدرجون باغ

.میبد انجام هست یحام که یزمان یبرا میگذاشت من  

 محض به.میرفت ما ی خونه به وایه و عمه همراه بازار تو یرو ادهیپ یکل از بعد امروز

 ما یخستگ از یدرک چیه و بود نشسته کولر ریز و خونه تو که یمهد ریام دنمونیرس

:گفت نداشت  

ه؟ینطوریا هاتون افهیق چرا-  



:داد جواب تشر با رفتیم ها مبل سمت به که همونطور بود تر کالفه همه از که وایه  

 یپرحرف یجا به االنم.هیشکل نیا چرا امون افهیق یفهمیم ستایوا رونیب قهیدق دو برو-

.گرما از میُمرد میباش راحت کمی ما تا اتاقت تو برو پاشو  

:گفت من به رو رفتیم اتاقش سمت به که همونطور یرمهدیام  

؟یبد بهم تو تاب لپ لطفا شهیم یآبج-  

 االن خواستمینم که نیا با زهیریم بهم رو جا همه اتاقم تو بره خودش اگر دونستمیم که من

 پله سمت به آوردم یم در مو یروسر و مانتو که همونطور و شدم بلند اما برم اتاقم به

:گفتم و رفتم ها  

.ارمیم برات کردم عوض لباسامو.باشه-  

.یاوک-  

 یرو که چپش دست آرنج با کمر به.زد خشکم تخت یرو یحام دنید با و شدم اتاقم وارد

 که خواستیم یرمهدیام.بود بهونه تاب لپ پس.بود دهیکش دراز تختم یرو بود چشمانش

 رو یحام خودم همه از قبل خواستیم من مهربون برادر.امیب اتاقم به زودتر من

 به.انداختم یکنار به هارو لباس و بستم و در.نشست لبانم یرو کارش نیا از یلبخند.نمیبب

 بهم رو دنمید با.شد داریب که کرد حس حضورمو انگار.نشستم تخت کنار و رفتم سمتش

:گفت یآروم یصدا با و زد یلبخند  

؟یاومد یک  .خانوم سالم-  

؟یاومد یک   تو.دمیرس تازه.سالم-  

:داد جواب اومد یم در نشسته حالت به که همونطور  

 کمی گفتم یومدین هنوز دمید بعد میکرد یباز یرمهدیام با کمی.شهیم یساعت سه دو-

.بخوابم  

.خونه ومدمیم زودتر یزدیم زنگ خب-  

.نشم کارتون مزاحم خواستم دیخر دیرفت گفت یرمهدیام-  

 باز برام رو آغوشش باالخره تا کردم نگاهش فتهیش.نشستم تخت یرو کنارش و شدم بلند

.کرد  

.دمیکش تنش عطر از یقیعم نفس و گذاشتم اش نهیس یرو بر سر  

.بود شده تنگ برات دلم چقدر-  

:گفت شرمنده و کرد نوازش رو سرم  



.یشیم تیاذ نبودنم با هربار که ببخش-  

:دادم جواب شوخ و زدم یلبخند. شوم رهیخ چشمانش یسبز به تا کردم بلند سر  

 اون در.دیوخر گردش یبرا رونیب میببر  یهست که یزمان تا دیبا ببخشمت یخوایم اگر-

.بخشمتیم صورت  

:گفت شدیم کینزد بهم که یحال در و دیخند  

.بشم دهیبخش ینطوریا شهیهم کاش-  

.داد قرار لبانم یرو یدلتنگ رفع یبرا را لبانش بعد  

 

 

~ 

 

ست؟ین خوب یگیم چرا اومد خوشم لباسه مدل از من آخه خب-  

 با شوند رد هیبق تا بردیم رو ادهیپ کنار به و گرفتیم را دستم که همونطور یحام

:داد جواب یمهربون  

 اون جان هیهان دوما.ینخور یکس به وقت کی یکن جمع و حواست دیبا میابونیخ تو اوال-

.بود باز یلیخ لباس  

:دادم جواب سرتق  

 داره؟ما اشکال چه باشه باز مدلش اصال بعدم.نبود باز هم یلیخ.یدیند تنم تو اونو که تو-

.جداست مون مردونه زنونه که  

 به مجبور منم و ستادیا نبود آمد و رفت که پاساژ از گوشه کی و میشد پاساژ وارد

:نبود یخبر نگاهش یمهربون از گهید و کرد بهم رو یجد یلیخ. کرد ستادنیوا  

 تو یحت زنم پسندمینم من بگم دیبا باشم داشته یدخالت هات انتخاب تو هم من قراره اگر-

 خودت شما یهرچ که نهیا بر قرار اگر اما.بپوشه باز یها لباس هم زنونه یها جمع

 یدار دوست که یلباس تا مغازه همون میبرگرد.ندارم یحرف من باشه میبخر یپسندیم

.میبخر  

:گفتم کنم امتحانش نکهیا یبرا اما بشه ناراحت خواستینم دلم نکهیا با  

.میبر پس باشه-  



 با اومد صورتش رو یکمرنگ اخم که یحال در و گرفت باال رو سرش تعجب با حرفم از

 کنه یعمل رو حرفش خوادیم واقعا دمید که من.کرد ییراهنما رونیب سمت به منو دستش

 انتخاب یتر دهیپوش لباس بفهمه یحام نکهیا بدون اما برم مغازه همون به گرفتم میتصم

:گفت و زد لبخند مون دوباره دنید با فروشنده میشد که مغازه وارد.بخرم و کنم  

.دیگردیبرم دوباره دونستمیم-  

 دوباره برم من تا نشست ها یصندل از یکی یرو یجد همانطور یحام اما دمیخند من

:گفتم یآروم یصدا با فروشنده به رو.کنم پرو  

د؟یاریب برام نهیبب همسرم نکهیا بدون و هست نیتریو تو که یسوم لباس شهیم-  

:گفت لبخند با و زد یچشمک شد من قصد متوجه انگار که فروشنده خانوم  

.ارمیم برات من پرو اتاق تو برو تو راحت التیخ باشه.شدیچ دمیفهم-  

 یکی نیا.دمیپوش اونو کمکش با و آورد و لباس فروشنده بعد یکم.رفتم پرو اتاق سمت به

 یا کرده کار و جذب یها نیآست و بود گرد اش قهی مدل.بود تر قشنگ هم یقبل از یحت

 یبرا شهیم واقع پسند مورد گهید یکی نیا دونستمیم.بود ساده ساتن هم دامنش.داشت

:کردم فروشنده به رو نانیاطم با نیهم  

.خوامیم و نیهم-  

:دیپرس و کرد من به رو.میشد خارج مغازه از هم با و کرد حساب رو لباس پول یحام  

م؟یبخر دیبا یچ گهید خب-  

 به کردیم یسع اما دمیخر رو لباس همون من که کنهیم فکر و ناراحته هنوز بود معلوم

 رو لباس یعروس روز تا بودم گرفته میتصم.نکنه ناراحت رو من و ارهین خودش یرو

:دادم جواب و رفتم پاساژ سمت به یحام از جلوتر. ندم نشون بهش  

.مونده گهید زیر خرده و لباس یسر کی-  
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 میرفتیم صبح از و گرفت یمرخص بود برگشته تیمامور از یحام که یروز چند نیا تو

 فقط.بود شده انجام کارا ی همه بایتقر.یعروس یدهایخر و کارا انجام یبرا رونیب

 تو بود قرار.میکردیم اقدام یعروس روز کینزد دیبا هم اون که بود مونده گل سفارش

 دلم من اما بود آهنگ بدون هامون یعروس معموال ما خب.نباشه یآهنگ یعروس



 اهل اصال یحام دونستمیم.باشم داشته لممیف یتو یحام با دونفره رقص کی خواستیم

.کنهیم مخالفت حتما بگم بهش اگر و ستین دنیرقص و دادن گوش آهنگ  

 از بعد امشب یحام.نشم مونیپش نگفتنش از بعدا تا کنم امتحان مو شانس حداقل خواستمیم

 ی همه با یرمهدیام اصرار به شام از بعد.ما خونه اومد شام مامان دعوت به دیخر

 کرد من به رو بابا حاج.کردیم یباز باکس کسیا باهاش داشت و بود نشسته اش یخستگ

:دیپرس و  

ست؟ین کسر و کم یزی؟چیکرد داتویخر باباجان خب-  

 یقدردان با و دادم قرار کنارش و گذاشتم یدست شیپ داخل زیم یرو هندوانه از یقاچ

:دادم جواب  

.میدیخر یچ همه بایتقر.نکنه درد دستتون بابا حاج نه-  

:گفت دییتا به هم مامان  

 خونه ی پرده مونده فقط.میبخر یچ همه میدیرس خداروشکر نباش نگران یعل حاج آره-

.نصب یبرا انیم خودشون بشه آماده میداد سفارش که  

:گفت یرمهدیام به رو و خورد هندوانه از یکم بابا حاج  

 خواهرت ریدرگ که شب تا صبح از خدا بنده.بخوره وهیم کمی یحام بزار بابا یرمهدیام-

.جان بابا شد خسته.شده تو ریدرگ که االنم بود  

:گفتم معترض  

.بابا حاج-  

:کرد نگاهم انهیدلجو و دیخند بابا حاج  

.باباجان هیافتخار کی خودش بودن من دختر ریدرگ-  

.میدیخند بود شده انیب یشوخ با که حرفش نیا به یهمگ  

 یکنار مبل یحام.وستنیپ مون جمع به و کردن تموم رو یباز یحام و یمهد ریام

 تشکر.گذاشتم هندوانه براش و شدم بلند.کرد انتخاب نشستن یبرا رو بود یخال که من

 که یمدت نیا تو.کرد رفتن عزم یحام گذشت که یساعت مین.شد خوردن مشغول و کرد

 بابا حاج و مامان یهرچ.موند ینم ما ی خونه رو ها شب وقت چیه میبود کرده عقد

 همراهش.رفت یخروج سمت به یخداحافظ از بعد و نکرد قبول بمونه که کردن تعارف

:گفت بهم رو کنه باز و در نکهیا از قبل.رفتم بدرقه یبرا  

.کن استراحت برو هم شما گهید خب-  



.یموندیم و شب کاش یول.ممنون باشه-  

 از خودمون خونه میریم میکرد یعروس شاءهللا ان.سختمه ییدا حاج یجلو که یدونیم-

.میایدرم تیوضع نیا  

 و کلمه هر با که شدم عاشق انقدر یک   من. شد آب دلم تو قند خودمون خونه لفظ دنیشن از

 یجا به شهیهم مثل و زد من ی زده ذوق ی چهره به یلبخند یلرزه؟حامیم دلم جمله

:گفت خداحافظ  

.یعل ای-  

 ستین یکس شدم مطمئن یوقت و انداختم سرم پشت به ینگاه کنه باز درو نکهیا از قبل

 دست متعجب یحام.زدم اش گونه یرو آبدار بوس کی و رفتم یحام سمت به یفور

:گفت یآروم یصدا با و گذاشت بوسم یجا یرو  

.موندینم برامون آبرو که دیدیم یکی وقت کی خانوم هیهان-  

:گفتم خونسرد یلیخ داشتم هیبق نبود از که ینانیاطم و یآسودگ با  

داره؟ یاشکال چه کردم کنم؟بوستیم کاریچ دارم مگه.نهیبب خب-  

 یفور که بزنه یحرف خواست بود شده متعجب شتریب من یجواب حاضر از که یحام

:گفتم و دمیخند  

.نباشه یکس کردم نگاه قبلش.نباش نگران-  

.یستین که نامحرم یزنم هرحال به.نداشت یاشکال دیدیم هم یکس.ستمین نگران-  

 و گرفتم ضعفه دل" یزنم" ی کلمه دنیشن از باز.انداختم باال ییابرو کالمش طنتیش از

:گفتم یشوخ به ندم بروز ذوقمو کردمیم یسع که یحال در.شد سرخ لپام  

.کنم فکر یبمون نجایا و شب قراره.یبر یشد مونیپش نکهیا مثل خب-  

:گفت امین در یجلو من بود حواسش که یحال در و کرد باز و در و زد یلبخند یحام  

.ریبخ شب.گهید رمیم نه-  

.رفتم اتاقم سمت به در شدن بسته از بعد و گفتم"یریبخ شب"  
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 حیترج زیچ همه به و موندن خونه هوا یگرم خاطر به و بود اومده رمضون ماه

 رمضون ماه شروع از و بود رفته یکار تیمامور رمضون ماه از قبل یحام.دادمیم

 گذشتیم مبارک ماه شروع از که هفته کی نیا تو.نداشت یتیمامور فعال و بود تهران

 میرفت نایا عمه ی خونه ما یدوبار یکی میبود هم با ها سحر و افطار اکثر که هرسال مثل

 قبل یها سال.بود هاش بودن داریب سحر تا به رمضون ماه لذت.اومدن اونا هم بار کی و

 شتریب بود شده باعث یحام اما امسال. میخوندیم کتاب ای میدیدیم لمیف سحر تا وایه و من

 نیا به مربوط یدعاها و قرآن سحر تا معموال یحام.کنم دقت ماه نیا یمعنو ی جنبه به

 ماه در سال هر من.بود شده شتریب امیا نیا در که هم اش شبانه یها نماز.خوندیم رو ماه

 یحام یسالمت تین به قرآن ختم کی داشتم میتصم امسال اما خوندمیم قرآن مبارک

 یحام. گذشتیم قرآن خوندن به سحر تا میبود هم کنار که ییها شب نیهم یبرا.بخونم

 اگر یحت و یمعن با اما بخون کمتر گفتیم. بخونم یمعن با و قرآن حتما داشت دیتاک

.یکن درک بهتر رو خدا کالم تا بخون رشیتفس با یتونست  

 من یشد باعث تو که زدیم غر یحام به یکل. ما کردن تیاذ بود شده کارش اما وایه

 باعث تو گفتمیم و دمیخندیم حرفاش به منم.نمیبب لمیف باهاش تا ندارم رو یکس گهید

.شده باز درست راه به چشمام االن و یبود من یگمراه  

 بدون یحام که بود نیا قتیحق. دادیم منو جواب زشیت و تند زبان با شهیهم مثل اونم

 هارو همون منم و رمیبگ الگو دهیم انجام که ییکارا از بود شده باعث بکنه یتالش نکهیا

 خوندن قرآن و دعا و ها خوندن نماز نیا اهل من هم یحام با ازدواج از قبل تا. بدم انجام

.بود کرده دایپ شدت کارها نیا انجام ازدواج از بعد اما.بودم ها  

 خواستم اجازه بابا حاج از من اما.میبود دعوت دوستان از یکی ی خونه یافطار امشب

 نایا عمه ی خونه سمت به ادهیپ و شدم حاضر زودتر ظهر از بعد.برم عمه ی خونه به که

 دلم. بود ومدهین خونه هنوز پس.دمیند رو یحام نیماش شدم که نگیپارک وارد.رفتم

 نکهیا از نیهم یبرا.بگذرونم کنارش رو هام لحظه تمام هست که ییروزا نیا خواستیم

.شدم ناراحت بود ومدهین هنوز  

 برنگشته هنوز یحام.بودم دعا خوندن مشغول یحام اتاق تو من و بود اذان کینزد

 ی صفحه.شهیم اذان االن چون سفره سر برم زودتر که کرد صدام یبار چند وایه.بود

:گفت وایه سرش پشت و اومد یورود در یصدا که بودم دعا آخر  

.ها داشته دوست مادرزنت.یاومد موقع به چه.داداش سالم-  

 از وایه نداد اجازه و شد اتاق وارد امیب کنم عوض لباس گفتن با داد سالمشو جواب یحام

 با روبهش و بستم رو دعا کتاب.شد متعجب یکم من دنید با.بگه اتاقش تو من حضور

:گفتم لبخند  

.ینباش خسته.سالم-  



؟یاومد یک   شما.ممنون.سالم-  

.اومدم بعدازظهر-  

.افطار یبرا میبر کنم عوض لباس من پس باشه-  

 لب ریز و بستم را چشمانم.اومد اذان یصدا لحظه همون که دادم تکان دییتا به یسر

 شکار رو یحام ی رهیخ و مهربون نگاه چشمانم شدن باز با.فرستادم یصلوات

.شدم کترینزد.کردم  

 با بار کی رمان مرد تیشخص که بودم خونده یرمان تو اومد ادمی.کردم لبانش به ینگاه

 مدت نیا تو بار نیاول یبرا و دادم خرج به جسارت.کرده باز اشو روزه عشقش دنیبوس

 بسته چشمانم کردم لمس را لبانش یوقت.شدم قدم شیپ دنشیبوس یبرا خودم عقدمون

 اون که یحام به بودم زده خجالت یکم که حال نیع در و رفتم عقب گذشت که یکم.شد

:گفتم طونیش و کردم ینگاه کرد باز رفتنم عقب با و بود بسته را چشمانش هم  

.باشه قبول-  

 به و کردم اش یهمراه.کرد لبانم قفل را لبانش جواب دادن یجا به و زد یلبخند

:گفت وایه آن پشت و اومد در یصدا.داد ادامه دنشیبوس  

.یواااااا یا.....س دو بابا دییکجا-  

 یحرص وایه یفکر یب از اما من.برنگشت عقب به اصال یحام.میشد جدا هم از یفور

 مهین تا را در که ییوایه به طلبکار یحالت به را چشمانم بکشم خجالت نکهیا بدون و شدم

 یحال در و شد دستپاچه نگاهم دنید با وایه.کردم بود آورده داخل رو سرش و کرده باز

:گفت باشه حرفاش ی متوجه نکهیا بدون رفتیم رونیب که  

.شمینم کردنتون افطار مزاحم من دیباش راحت.کنم صداتون افطار یبرا خواستم دیببخش-  

 میدیخند که خوب.خنده ریز میزد یپق دومون هر و کردم نگاه یحام به.بست و در بعد و

:گفت و کرد بهم رو بپوشه تا داشتیبرم رو اش یخونگ یها لباس که یحال در یحام  

.امیم بپوشم لباس من برو شما-  

:داد ادامه کردیم زمزمه خودش با انگار که یحال در بعد  

.دارهیبرم دست وایه مگه حاال-  

:شد ام دوباره ی خنده باعث جمله نیا گفتن موقع لحنش  

.دمیم جوابشو خودم بگه یزیچ.نباش نگران-  

.یایبرب وروجک نیا پس از تو نکهیا مگر-  



.کنمینم شروع یاین تا.افطار ایب کن عوض تو لباس زودتر-  

 معنادار نگاه با سفره کنار نشستن محض به.شدم خارج اتاق از بده یجواب نکهیا از قبل

 با وایه و دادم تکان براش" هیچ"یمعنا به یسر ییپررو کمال در.شدم مواجه وایه

:زد لب طنتیش  

گذشت؟ خوش-  

:گفت و گذاشت جلوم رو ییچا استکان عمه.نگفتم یزیچ و رفتم یا غره چشم  

.نشده سرد تا زم؟بخوریعز یبود کجا-  

:دادم جواب و کردم یتشکر  

.دیببخش دیکش طول کمی خوندمیم دعا داشتم-  

.بود یا عاشقانه و یطوالن یدعا چه باشه قبول-  

 رو هیقض نیا وقت چند تا دونستمیم.کردم نگاه زد رو حرف نیا که وایه به هشدارگونه

 رو اش روزه من همراه و گفت یالله بسم.نشست کنارم و اومد هم یحام.ارهیم روم به

:گفت یحام به رو طونیش ینگاه با وایه.کرد باز  

.داداش باشه قبول-  

:داد جواب آروم نشه چشم تو چشم وایه با کردیم یسع که یحال در یحام  

.حق قبول-  

:زدم لب حرص با وایه به رو  

.بکش خجالت-  

 کردم یسع یلیخ افطار از بعد.شد خوردن مشغول و انداخت باال یا شانه الیخ یب وایه

 که کرد اصرار عمه اما.نباشه کنارم هاش هیکنا با وایه تا بشورم رو ها ظرف ییتنها به

 دستش از دارم بود دهیفهم وایه.نشورم اصال نکهیا ای بشورم هارو ظرف وایه کمک با ای

 دنیکش آب مشغول وایه و شستن مشغول من باالخره.گفت ینم یچیه و کنمیم فرار

 خوشحال.ومدین در وایه از ییصدا تعجب کمال در و گذشت یا قهیدق چند.شد ها ظرف

 از قهیدق دو هنوز.ارهین روم به یزیچ گهید گرفته میتصم و رفته باال درکش که شدم

:کرد دیام نا شدنش آدم از و من کال حرفش با وایه که بود نگذشته ام یخوشحال  

 باورم اصال که یدیکش خجالت ؟نگویکن فرار دستم از یخواست یم که شدهیچ مگه حاال-

.شهینم  

:کردم بهش رو حرص با  



.یشد اتاق وارد اجازه بدون چون یبکش تو دیبا که اونو-  

 در من بکشم؟بعدم من خجالتشو دیبود گهید هم حلق تو تا دو بکشم؟شما خجالت چرا من-

.چه من به ، دیدینفهم دیبود حس تو یلیخ شما زدم  

 اجازه یکردیم صبر دیبا یزد یگیم که یدر اون.ها ینکن ایح ذره کی.وایه که واقعا-

.یکن باز و در یمعطل بدون و یبزن در نکهیا نه یش وارد بعد بدن  

:داد منو جواب یخونسرد تینها در بعد و دیکش آب هم رو بشقاب نیآخر  

 هم حاال.کردمیم صبر حتما وگرنه دیکن افطار بوسه با دیبخوا کردمینم فکرشو اصال-

 نگران هم تو.خورهیم دردم به بعدها که دمید کیرمانت ی صحنه کی من. که نشده یزیچ

.بکشه خجالت یحام داداش که گمینم یزیچ گهید نباش  

.رهیبگ رو تو قرار که ام یبدبخت اون نگران من-  

:گفت جواب حاضر  

.بدم مثبت جواب بهش که باشه شانس خوش دیبا یلیخ.نباش اونم نگران-  

:دمیخند و کنم کنترل خودمو نتونستم  

.وایه ییپررو یلیخ-  

 با و برگشت طونشیش و شر یرو اون بشه من ی خنده باعث تونست باالخره که وایه

:دیپرس لبخند  

د؟یکرد کارا چه گهید نمیبب بگو حاال-  

:گفتم تیعصبان با  

.یشینم آدم تو-  
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 وریشهر آخر یعنی بعدش هفته دو قایدق.شد برگزار نحو نیبهتر به لیسه یعروس

 رو هفته دو نیا.شدیم شروع محرم ماه هم یعروس از بعد روز چند. بود ما یعروس

 یلیخ یحام. میبود یعروس یبرا ها یهماهنگ یسر کی انجام و خونه دمانیچ مشغول

 کمک یحساب بود که ییها وقت اما نداشت حضور شیکار طیشرا خاطر به ها وقت از

 با یحام که بود ییروزا همون از هم امروز.شدیم جبران نبودنش یروزها و کردیم

 یادیز کار چون.میشد ها تابلو نصب مشغول کمکش با.داد سرعت کارها به یلیخ بودنش



 و فرصت.میبود خونه تو تنها یحام و من فقط بود، مونده اتیجزئ یسر کی تنها و نبود

.کنم صحبت باهاش نفره دو رقص مورد در تا دمید مناسب  

خوبه؟-  

.کردم ینگاه بود کرده نصب که یفرش تابلو به صداش با  

.نکنه درد دستت.هیعال آره-  

:گفت نشست کنارم مبل یرو که یحال در و اومد نییپا هیچهارپا یرو از  

 همه نیا به یازین.دنیکش زحمت یلیخ ییزندا و ییدا حاج واقعا.نکنه درد شما دست-

.نبود لهیوس  

.کنم مطرح و موضوع زودتر کردم یسع و زدم یلبخند  

بخوام؟ ازت یزیچ کی شهیم یحام-  

:داد جواب و کرد بهم یمهربون نگاه  

.حتما آره-  

:دادم ادامه و کردم مکث یکم  

 دو رقص کی مونیعروس لمیف تو دارم دوست واقعا من یول یستین زایچ نیا اهل دونمیم-

؟یکن یهمراه و بار کی نیا من خاطر به لطفا شهیم.میباش داشته خودمون از نفره  

 نیع در تا نهیچیم ذهنش تو هارو جمله داره بود معلوم.رفت فرو فکر تو و نگفت یزیچ

 جواب خودم و کردم زونیآو یلب یدیام نا با.نشکنه منم دل دهیم یمنف جواب که حال

:دادم  

.کن ولش اصال یچیه-  

.شرط کی به فقط باشه-  

:گفتم و کردم بلند سرمو یناباور کمال در  

واقعا؟-  

:داد ادامه و کرد نگاه بهم تر یجد  

 باشه نفر دو خودمون شیپ و هیآتل تو اوال که دمیم انجام نکارویا یصورت در اما.آره-

.بزاره آهنگ روش لمبرداریف خود بعدا و نشه پخش یآهنگ دوما  

 لمیف تو نفره دو رقص کی یآرزو که دمیرسیم باور نیا به داشتم واقعا.بود یلیخ نمیهم

:دادم جواب و دمیکوب بهم دستامو خوشحال.کنم دفن ذهنم تو دیبا رو یعروس  



.قبوله باشه-  

:گفت شدیم بلند که یحال در و زد یلبخند  

.گرسنمه یحساب که من میبخور یزیچ کی نییپا میبر شو بلند االنم-  
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.ینیبب و خودت یتونیم شد تموم زمیعز خب-  

 خودم درخواست به.کردم نگاه نهیآ به و شدم بلند یصندل یرو از شگریآرا یصدا با

 واقعا یسادگ نیع در.بود شده ونینیش ساده هم موهام. بود یعیطب و میمال یلیخ شمیآرا

.اومدن سمتم به بودن شگاهیآرا تو همراهم که عمه و مامان و وایه.شدم بایز  

.یشد ماه مثل.جان عمه باشه دور ازت بد چشم.یاله برم قربونت-  

.برسه یحام داداش داد به امشب خدا-  

 بود من یتماشا حال در گو ذکر یلبان و آلود اشک یچشمان با که مامان به و دمیخند

.شدم رهیخ  

.بزنه لبخند کرد یسع من نگاه دنید با  

.جان مامان یشد قشنگ دیسف لباس نیا تو چقدر.زدلمیعز یبش خوشبخت یاله-  

 یبرا دونستمیم.دادم رو محبتش جواب جان کم یلبخند با و خوردم فرو بغضمو یسخت به

.گهینم یزیچ و نگرانه ازدواج نیا ی ندهیآ  

.اومدن داماد آقا خانوم عروس-  

ل به شروع ذوق با بپوشم تا کردیم کمکم که همونطور و آورد برام شنلمو وایه  دنیکش ک 

 یهمگ.چرخوند سرم دور و  کرد روشن و بود آورده خودش همراه که یاسپند عمه.کرد

 تا خواستمینم.بود پوشانده صورتمو و باالتنه کامل شنلم.بشه وارد یحام تا کردن حجاب

 ییایح و حجب با و شد وارد انیگو" هللا ای" یحام.نهیبب رو شمیآرا و لباس مدل هیآتل

 که و نرگس گل دست.دمشیدینم خوب بود صورتم یرو شنل چون.کرد سالم یشگیهم

 را آنها وایه و مامان و عمه یها محبت جواب در و داد دستم به بود خودش ی قهیسل

.میرفت نیماش سمت به و میشد خارج شگاهیآرا از  یحام کمک به.دیبوس  



 نیماش در نکهیا از بعد.کردند حرکت ما از زودتر بابا حاج نیماش با عمه و وایه و مامان

 متعلق که عمارت کی یتو ها عکس بود قرار.کرد حرکت هیآتل سمت به یحام مینشست

 عکس یسر کی و لمیف گرفتن یبرا لمبرداریف بعد و بشه گرفته بود هیآتل خود به

 شنل هنوز.میرفت عمارت داخل یحام ییراهنما با.ادیب پدرجون باغ خونه به یخانوادگ

 کردیم تصور چون دیشا.کردینم رفتنش کنار یبرا یتالش هم یحام و بود سرم یرو

.نداشت یاقیاشت تنم یتو دنشید یبرا و دمیخر بودم دهید اول که یلباس همون  

 سمتم به بردارم رو شنل تا کنه کمک خواست یحام از که عکاس خانوم یصدا با

 اول دنمید با.برداشت سرم یرو از آروم کالهشو یحام و کردم باز بندهاشو خودم.اومد

 به بود گرفته شیپ در االن تا که یسکوت انگار.کرد نگاهم محبت با بعد و تعجب با یکم

 گرفته آرامش تنم تو دهیپوش لباس دنید با حاال و بود لباسم یبرا استرسش خاطر

 ارتباط ام یشانیپ بر یا بوسه با تینها در و نکرد جدا نگاهم از و قدردانش چشمان.بود

 هامون صورت یرو نیدورب فلش رهیبگ فاصله من از نکهیا از قبل.کرد قطع شو یچشم

.دیرس گوشمون به عکاس خانوم خوشحال یصدا و افتاد  

.شد یعال-  
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 برگزار ییبایز و یسادگ نیع در مون یعروس سممرا.رفت شیپ عیسر یلیخ زیچ همه

 شب.گذاشتن تموم سنگ برام هاشون یکار شلوغ با میمر و وایه یول مینداشت یقیموس.شد

 شدن تموم از بعد.شد زیانگ خاطره و بایز شب کی برام بودنش ساده ی همه با میعروس

 یوقت.کردن مون یهمراه خونه تا هاشون نیماش با کینزد یها لیفام ی همه مراسم

 یصدا با و گذاشت یحام دست تو منو دست و اومد سمتمون به بابا حاج میدیرس

:گفت یحام به رو شدیم آرامشم باعث که نشیدلنش  

 ی دردونه مواظب یلیخ.سپردم یکس خوب به دخترمو که راحته المیخ امشب جان یحام-

.باباجان باش ما  

 یجار چشمام از اشک امشب طول در بار نیاول یبرا و کردم بغض حرفاش از

:داد جواب و دیبوس رو بابا حاج ی سرشونه عادت رسم به یحام.شد  

.مواظبشم ام زنده تا.ییدا حاج باشه راحت التونیخ-  

.باباجان باشه عزت با و یطوالن عمرت شاءهللا ان-  



 دیبوس شنل یرو از سرمو بابا حاج.کرد دایپ شدت هام اشک یحام آخر ی جمله دنیشن با

 هونطور و اومد سمتم به دیفهم حالمو انگار که مامان.رفت کنار یحام دنیبوس از بعد و

:کرد زمزمه گوشم دم.دیکش بغلش تو منو نکنه هیگر کردیم یسع که  

 باشه ادتی ها یسخت تو.داره نییپا و باال همه یزندگ.زدلمیعز یبش خوشبخت کن یسع-

 پس.یخوشحال کنارش دونمیم.هیخوب پسر یحام.یستین تنها و میپشتت شهیهم بابات و من

.جان مامان خدا به کن توکل اشو هیبق  

:گفتم و کردم بغلش تر محکم.کرد قیتزر وجودم به و آرامش شهیهم مثل هاش جمله با  

.دارم دوستون-  

:گفت بهمون رو و اومد جلو یشوخ با ما یهوا و حال کردن عوض یبرا عمه  

 کوچه کی نیهم.برم قربونت یکنیم هیگر انقدر ینداد که دور راه به دختر جان حهیمل-

.زمیعز شتیپ ادیم یکن اراده.شماست از تر نییپا  

:گفت لبخند با عمه به رو و شد جدا من از مامان  

.هیخوشحال یرو از منم ی هیگر.خداروشکر آره-  

. کردن یهمراه باال ی طبقه تا مارو هیزیجه دنید یبرا ها خانوم و موندن نییپا ها مرد

 ها مبل یرو رمق کم و خسته یداماد لباس با یحام و عروس لباس با من بعد یساعت

.میبود نشسته  

.شدیم قضا نمازمون وگرنه میخوند نماز هیآتل همون تو شد خوب.شد دوازده ساعت-  

:دادم جواب و دمیکش یا ازهیخم  

.شد تموم خوب بازم یول.اوهوم-  

:گفتم شدنم وارد از قبل و رفتم خواب اتاق سمت به و شدم بلند  

.برو اول تو یخوایم اگر.رمیبگ دوش کی و کنم عوض لباسمو برم خوامیم من-  

:داد جواب و رفت آشپزخونه سمت به یحام  

.کنهیم درد کمی سرم بخورم ییچا کی خوامیم من.برو تو نه-  

 سرم یرو که ی رهیگ تا چند و درآوردم لباسمو.شدم اتاق وارد و دادم تکان دییتا به یسر

 تن حوله همون با اومدنم رونیب از بعد و رفتم حمام.کردم باز رفتن کلنجار یکل با و بود

 حمام سمت به و شد اتاق وارد یحام.رفتم کشو سمت به یراحت لباس گرفتن یبرا پوش

:گفت من به رو و رفت  

.باشه تیعاف-  



.ممنون-  

 رو کشوها ی همه نظرم مورد لباس کردن دایپ یبرا دیبا بود دهیچ وایه هارو لباس چون

 لباسمو.کردم دایپ دنیپوش یبرا یشلوار و شرت یت کشو نیآخر در باالخره.گشتمیم

 با هم یحام بعد ی قهیدق چند.دمیکش یراحت نفس و انداختم تخت یرو خودمو و دمیپوش

 دایپ از بعد و گشت لباس دنبال هاش کشو تو من مثل و اومد رونیب پوش تن حوله

 راحت هم با مسائل از یلیخ تو هنوز.کنه عوض تا رفت رختکن سمت به کردنش

 دهیپوش لباس یحام.فتادهین اتفاق االن تا وقت چیه که کردن عوض لباس نیهم مثل.مینبود

 و کرد روشن و اتاق ی گوشه خواب برق،چراغ کردن خاموش از بعد و برگشت اتاق به

 را دستش آرنج شهیهم عادت به و گفت"یریبخ شب."دیکش دراز تخت یرو کنارم بعد

 یاتفاق ستین قرار یخستگ خاطر به امشب دونستمیم.بخوابد تا گذاشت چشمانش یرو

 اام.میدیخوابیم یباز عشق یکم از بعد و کردیم بغلم حداقل داشتم توقع یول فتهیب نمونیب

 گله و یدلخور مجال ادیز یخستگ منم و رفت خواب به زود یلیخ یحام فکرم برخالف

.دمیخواب و نداد بهم کردن  

 را مکانم و زمان تیموقع تا دیکش طول یکم.شدم داریب یحام یها زدن صدا با

 داشت عجله رفتن یبرا انگار و دهیپوش لباس که یحام به و نشستم تخت یرو.بفهمم

.اومد سمتم به یحام.بود صبح پنج.کردم نگاه ساعت به فورا.شدم رهیخ  

 کی گرفتن تماس باهام.نشه قضا نمازتخواستم.کردم دارتیب شرمنده جان هیهان-

 که دانشگاهت.ستین معلوم برگشتم یدونیم که خودت.برم فورا دیبا اومده شیپ تیمامور

.برو خودمون نیماش با وایه همراه شد شروع  

 حاج ای مامان به اومد شیپ یزیچ یمشکل.گذاشتم رمزش با برات هم رو ام یبانک کارت

 حاج خونه برو ای نییپا برو ای. نمون تنها خونه شبا.باش خودت مواظب. بگو ییدا

.یعل ای.گهید برم من.ییدا  

 نکردم مهلت من و شد خارج خونه از بعد و اتاق از ام یشانیپ به عیسر یا بوسه از بعد

 جز کردمیم فکر یزیهرچ به. بودم نشسته مبهوت و مات هنوز.کنم یخداحافظ یحت

 به گرفتن وضو یبرا و شدم بلند.بشه شروع ینطوریا مشترکم یزندگ روز نیاول نکهیا

 یچا و رفتم آشپرخونه سمت به نماز از بعد.بخونم نماز تا رفتم یبهداشت سیسرو سمت

 صبح زودتر هرچه خواستیم دلم و بود دهیپر سرم از خواب گهید.زدم برق به و ساز

 ششونیپ گرفته ی افهیق نیا با خواستمینم اما دارنیب زجونیعز و عمه االن دونستمیم.بشه

 ناهار زیم یصندل یرو رفتم و ختمیر خودم یبرا وانیل کی ییچا شدن آماده از بعد.برم

 و خونه به.شدیم روشن داشت کم کم هوا.نشستم بود گرفته قرار پنجره کنار که یخور

 با که کردم یسع یهرچ و بود نشده شروع خوب روزم نیاول.کردم نگاه آن دیجد لیوسا

 هیگر. شد یجار هام گونه یرو اشک باالخره و نتونستم امیب کنار اومده شیپ وضع نیا

 رو خونه سکوت من ی هیگر یصدا و شد لیتبد هق هق به کم کم آرومم ی



 دونمینم.هیچ اش یشغل سخت طیشرا از یحام منظور دمیفهمیم داشتم تازه انگار.شکست

 عوض شدمو سرد یچا.شد آروم یکم دلم و اومد بند هام اشک باالخره تا گذشت چقدر

 ی خونه به ستین یحام که مدت نیا داشتم میتصم.خوردم ینیریش با همراه و کردم

 تا و اومد یم چشمم به یلیخ نجایا اش یخال یجا و یحام نبود چون.برم خودمون

 اتاقم تو شکل همون به تجردم دوران لیوسا و ها لباس دونستمیم.شدمیم تیاذ اومدنش

 برداشتم یضرور یها زیر خورده یسر کی تنها.ستین یزیچ بردن به یازین و هست

 عمه به تا رفتم نییپا ی طبقه سمت به و دمیپوش لباس.دادم قرار ام یدست فیک داخل و

:دیپرس و شد متعجب دنمید با.کرد باز و در عمه و زدم در.بدم اطالع  

کجاست؟ ی؟حامیریم کجا یصبح یاول.جان عمه رهیخ-  

:دادم جواب عمه سوال نیا با کرده یخداحافظ هم نایا عمه با یحام کردمیم فکر که من  

نکرد؟ یخداحافظ باهاتون یحام صبح مگه-  

:گفت یدلواپس لحن با کردیم ییراهنما داخل به و من که یحال در عمه  

بهش؟ خورد تیرفت؟مامور کجا.زدلمیعز نه-  

:دادم جواب و میرفت ییرایپذ سمت به  

.کنه یخداحافظ باهاتون نتونست که بود شده رشید احتماال.رفت زود صبح.بله-  

.ادیب و بره سالمت به شاءهللا ان.باشه پناهش و پشت خدا-  

.رفتم زجونیعز سمت به و گفتم" ینیآم"  

.ریبخ صبح.زجونیعز سالم-  

.زجانیعز باشه ریبخ هم تو صبح.قشنگم عروس سالم-  

 هر یلبخند با و ندم نشون مو یناراحت کردم یسع.گرفت دلم باز عروس ی کلمه دنیشن با

:دیپرس ازم رفتیم آشپزخونه سمت به که همونطور عمه.کنم ظاهر حفظ یمصنوع چند  

.زدلمیعز ارمیب صبحونه برات خواستمیم تازه جان؟من عمه یبر یخوایم کجا تو حاال-  

:دادم جواب خجالت و تعلل یکم با  

.بابا حاج ی خونه برم ستین یحام که یوقت چند نیا دیبد اجازه اگر راستش-  

:گفت بهم رو و ستادیا آشپزخونه درگاه دم عمه  

گذره؟یم سخت بهت نجایجان؟ا عمه چرا-  



 یحام برنامه بدون و یا دفعه کی یها تیمامور به نسبت خودشون مثل کردم یسع

.ندم نشون مو یدلخور و باشم یعاد  

 خودمون ی خونه من شهیم باز دانشگاه گهید روز چند فقط.هیحرف چه نیا جون عمه نه-

.مونمیم نجایا دیبخوا شما اگر البته.بهتره تمرکزم باشم  

:داد جواب اش یشگیهم محبت با حال همون در و شد آشپزخونه وارد عمه  

.خودته ی خونه هم نجایا.زدلمیعز یراحت خودت که جور هر-  

:کرد دییتا رو عمه حرف هم زجونیعز  

.زجانیعز میخوشحال ما یباش خوشحال تو جا هر.من قشنگ چشم آره-  

 رو دوشون هر دل ته از و زدم یلبخند محبتشون و درک همه نیا به نسبت یشرمندگ با

.دمیبوس  

 یبرا عمه اصرار به.برم خودمون ی خونه به بعد و باشم نجایا ناهار گرفتم میتصم

 چشمام بستن با یکم کردم یسع اما برهینم خوابم دونستمیم.رفتم یحام اتاق به استراحت

 اومد وایه که بودم دهیکش دراز حالت همون به یساعت دو یکی کنم فکر. کنم آروم ذهنمو

.اتاق تو  

.ریبخ تون صبح.خانوم عروس سالم-  

:گفتم حوصله یب و شدم بلند  

.ریبخ صبح سالم-  

:گفت و دیکوب پام یرو یشوخ به بود شده من یحوصلگ یب متوجه که وایه  

؟یالزم یکاچ چته؟نکنه-  

.زدم یشخندین  

.تیمامور رفت شد بلند یحام خون خروس صبح.بابا بود کجا یکاچ-  

نشد؟ یچیه شبید یعنی بابا یا-  

.یگیم یچ تو گمیم یچ من وایه یوا-  

 پرت هاش یشوخ سمت به ذهنمو تونهینم و ستین راه به رو حالم یجد یجد دید که وایه

 بودم حرکتش نیا منتظر انگار که منم.کرد بغلم یحرف چیه زدن بدون و اومد سمتم کنه

 کرد جدا خودش از منو شدم آروم و گذشت که یکم.شد سیخ اشک از صورتم زود یلیخ

.داد یدلگرم بهم خواهرانه و  



 از تون یعروس از بعد روز نیاول سخته دونمیم.بشه ینجوریا قراره یدونستیم که تو-

.برم قربونت اومده شیپ ینطوریا حاال خب اما.دیبش جدا هم  

:داد ادامه یشوخ به بعد  

مرخصی بگیره. دیبا ینگفت یحام داداش به که خودته ریتفص اصال-  

:گفتم یکالفگ با  

 اول نیهم خوامینم.امیب کنار کارش یها یسخت ی همه با که دادم قول بهش من.شدینم-

.قولم ریز زدم کنه فکر  

:گفت یگنگ با بود نشده متوجه خوب که وایه  

داره؟ گرفتن یمرخص به یربط چه کارش یها یسخت خب.داره یربط چه.وا-  

 و گذاشت یحام که ییها شرط و قرارمون و قول از براش و کنم تحمل نتونستم

 کردیم فکر و نداشت انتظار انگار که وایه.دادم حیتوض کامل کردم من که یدرخواست

 حرفام دنیشن از که یتعجب با میکرد یعروس عشق با و است طرفه دو ما نیب ی عالقه

:گفت و کرد نگاهم بود شده دچارش  

؟یبش مونیپش تو تا کنه کارو نیا خواستیم یحام داداش یعنی-  

:داد و خودش جواب خودش من از قبل بعد  

شه؟یم یچ حاال خب.یکنیم قبول و شرطش و یعاشقش تو نداشت خبر گهید-  

 با خودم چون.بکنم کارش از یتیشکا و گله چیه تونمینم گهید من.بشه یخوایم یچ-

.ستین یاعتراض چیه یجا و کردم انتخاب رو یزندگ نیا زیچ همه دونستن وجود  

:دیپرس و کرد فکر یکم وایه  

ست؟ین یحام داداش وجود تو عالقه و عشق از یا نشونه چیه االن یعنی-  

 یرو از انگار که هیطور رفتارش یحام گفتمیم دیبا گرفتمیم فاکتور رو شبید اگر دیشا

 در بود شده باعث امروزش ییهوی رفتن و دنیخواب موقع شبشید رفتار اما.است عالقه

:بدم رو وایه جواب ینیبدب تینها  

 و ادهیز توجهش هم یلیخ برعکس اتفاقا. ستین توجه یب بهم نسبت یحام.دونمینم واقعا-

 عالقه یرو از یعنی.تشهیشخص خاطر به کاراش نیا کنمیم حس اما.کنهیم محبت بهم

 منم به نسبت بوده مهربون و اخالق خوش همه با شهیهم که نهیا خاطر به.ستین

.شدیم خوشحالم بسا چه دادمیم رد جواب بهش من اگر دیشا وگرنه.هینطوریا  

:داد جواب و کرد یپوف شده درمونده بود معلوم که وایه  



 تون ییزناشو روابط و تون یزندگ داخل من.بدم ینظر تونمینم من هیهان راستش-

 یحام داداش به تو که یعشق ابن کنمیم حس کنمیم نگاه بهتون که رونیب از اما.ستمین

 و عشق نیا خلوتتون تو یحام داداش چرا نکهیا حاال.است طرفه دو عشق کی یدار

 خوادینم نکهیا و شغلش بودن خطرناک ی هیقض همون به گردهیبرم نظرم به دهینم بروز

.بهتره براتون ینطوریا کنهیم فکر دیشا.بشه ادیز تون نیب یاحساس یوابستگ  

 ییخدا روزا نیهم تو ممکنه کنهیم فکر یحام.باشه ینطوریا خوادیم یک   تا دونمینم-

 از بعد تونمیم من که باشه راحت الشیخ و شه تموم یچ همه و فتهیب یاتفاق براش نکرده

 ه؟منییزناشو ی رابطه داشتن به زیچ همه مگه یول.بدم ادامه میزندگ به راحت یلیخ اون

 و میاومد بعدشم.کنم تصور تونمینم خودم یبرا رو یا ندهیآ چیه یحام بدون االنشم نیهم

 چند تا خوادیم یحام یعنی.فتادین یحام یبرا یاتفاق خداروشکر و گذشت سال یسالها

باشه؟ ینطوریهم گهید سال  

 نظرم به شمینطوریهم.داره احساس. مرده هرحال به هم یحام داداش.نه که معلومه-

 از شب هی تازه که شما بعدشم.نده بروز احساسشو که کنهیم کنترل خودشو داره یلیخ

 شیپ تیمامور یحام داداش یبرا که هم صبح دیبود خسته که شبید.گذرهیم تونیعروس

.که دینکرد یزندگ هم با هنوز.اومد  

:داد ادامه و اومد نگاهش تو طنتیش  

 شبید همون کردمیم فکر من دیبوس رو تو یحام داداش شب اون که یاونجور یول-

.تمومه کارت  

:دادم جواب و رفتم یا غره چشم  

.خواستمینم یچیه گهید کنم پاک تو ذهن از و شب اون تونستمیم اگه من یعنی-  

:گفت شخندین با و انداخت باال ییابرو  

 ریتصو خود به خود نمتیبیم اصال.مدتم بلند ی حافظه تو رفته لحظه اون.شهینم نوچ-

.ذهنم تو ادیم شب اون  

.منحرفه ذهنت که بس-  

.دیکش شدن بلند یبرا منم دست و شد بلند و دیخند  

 نباش نگران.نزن غمبرک خودت یبرا نجایا یالک.زجونیعز و مامان شیپ میبر پاشو-

 لبات خجالت از یحساب یدلتنگ رفع یبرا و گردهیبرم یبزن بهم چشم یحام داداش

.ادیدرم  

.واااااااااایه-  



.جاااااان-  

.داشتم رو وایه که بود خوب چقدر.میشد خارج اتاق از هم با و دمیخند  

 

~~~ 

 

 خونه شتریب مدت نیا تو.مینداشت ازش یخبر چیه و گذشتیم یحام رفتن از یا هفته کی

 خوشحال.زدمیم یسر ام خونه به و رفتمیم نایا عمه شیپ هم یگاه و بودم بابا حاج ی

 همه و بود جمعه غروب.شمیم درس سرگرم یکم و شهیم باز ها دانشگاه فردا از که بودم

 تا کنم کاریچ دیبا دونستمینم و بود گرفته دلم یلیخ.بودن استراحت مشغول اتاقشون تو

 حوصله کم من   و رونیب میبر هم با بود کرده اصرار یلیخ صبح وایه.بشه بهتر حالم یکم

 لیموبا به چشمم همش.کردیم تمیاذ داشت واقعا یحام از یدور و یخبر یب.نکردم قبول

 هیبق یوقت تا کنم دم یچا برم گرفتم میتصم.بشم متوجه فورا شد ازش یخبر اگر تا بود

 اول.شد بلند لمیموبا امکیپ یصدا که بودم نشده خارج اتاق از هنوز.میبخور شدن داریب

 طاقت دلم باز اما نکنم نگاه هیغاتیتبل امیپ کی نکهیا الیخ با و باشم توجه یب خواستم

 امشویپ و کردم باز رو قفلش عجله با یحام اسم دنید با.رفتم لیموبا سمت به و اوردین

:خوندم  

؟یخوب.خانوم هیهان سالم-  

 و نبود ریتدب را کرده خود یول بودم ریدلگ واقعا مونیزندگ اول یروزها اونم نبودنش از

باشم شهیهم مثل کردم یسع.بودم نذاشته یا گله چیه یجا زیچ همه کردن قبول با  

 

 

.شما خوبی؟ نگران شدم کاش زودتر پیام میدادی.سالم.خوبم ممنون-  

 ارسال کردم و بی قرار منتظر جوابش موندم.کمتر از یک دقیقه جوابش اومد.

خداروشکر خوبم.شرمنده واقعا شرایط جور نبود تا باهات در تماس باشم.کجایی؟-  

ی برمیگردی؟- خونه حاج بابام.گفتی تنها نمون اومدم اینجا.ک   

 با جوابی که داد ناباور و هیجان زده از جا بلند شدم.

.بنده .گفتم تنها نمون ولی نگفتم کال چراغ خونمونو خاموش کنی هانیه خانومای بابا-

. االنم خونمونم.برگشتم  



 فورا شماره شو گرفتم.به محض برقراری تماس با صدای جیغ مانندی گفتم:

واقعا که حامی.یک ساعته سرکارم گذاشتی؟؟؟-  

 صدای خنده اش دل عاشقمو لرزوند.با دلجویی جوابمو داد:

سرکار چیه خانوم.خوبی؟حاج دایی و زندایی و امیرمهدی خوبن؟-  

 سعی کردم بر احساساتم غلبه کنم و جواب بدم.

.خداروشکر همه خوبن.االن لباس میپوشم میام خونه-  

نه هانیه جان الزم نیست بیای.من یک دوشی بگیرم و یکم استراحت کنم شام میام اونجا.-  

دنش بی قرار بودم اما عادی جواب دادم:با اینکه برای هرچه سریع تر دی  

باشه پس متتظرتم.-  

چشم یکی دو ساعت دیگه اونجام.یا علی.-  

خداحافظی کردم و با سرعت هرچه تمام به طبقه پایین رفتم تا برای شام امشب حسابی 

 تدارک ببینم.هنوز شروع نکرده بودم که مامان بیدار شد و به آشپزخونه اومد:

ه؟چیکار میکنی هانی-  

در حالی که حواسم بود شمارش لیوان های برنجی که برداشتم از دستم در نره جواب 

 دادم:

حامی اومده.شام میاد اینجا دارم غذا درست میکنم.-  

 مامان خندید و گفت:

.چشمت روشن مامان جان.خداروشکر این دفعه ماموریتش طوالنی نبود-  

با سر حرف مامان و تایید  بلند شدم و مشغول شستن برنج شدم و در همون حال

 کردم.مامان به سمتم اومد و شیر آب و بست و قابلمه ی برنج و از دستم گرفت:

تو برو به خودت برس قراره شوهرت بیاد من خودم غذا ها رو درست میکنم عزیزم.-  

آخه...-  

آخه نداره مامان جان.نگران نباش هیچی کم نمیزارم خیالت راحت.-  

:بوسیدمش و جواب دادم  

این چه حرفیه.شما که همیشه سفره هاتون شاهانه است ملیحه خانوم.-  

برو کم خودتو شیرین کن بچه.-  



امیرمهدی خمیازه کشان وارد آشپزخونه شد و چون به شدت چایی خور بود و این 

اخالقش به حاج بابا رفته فورا به سمت گاز نگاه کرد و با دیدن جای خالی کتری طلبکار 

ت:به سمت من برگش  

یعنی آبجی بیدار بودنت قد یک چایی دم کردن فایده نداشت؟-  

 در حالی که از آشپزخونه بیرون میرفتم آروم روی سرشونه اش زدم و گفتم:

.من اینجا مهمونم عزیزم.خودت چایی دم کن-  

اونم که ماشاءهللا از زبون کم نمی آورد صداشو کمی بلند کرد تا به من که داشتم از پله 

میرفتم برسه.ها باال   

مهمون تا سه روز مهمونه بعد سه روز میشه صاحبخونه.تو که ماشاءهللا هفت روز هفته -

.اینجایی آبجی  

 خندیدم و شنیدم که مامان گفت:

اذیت نکن دخترمو.-  

دیگه به باال رسیده بودم و نفهمیدم امیرمهدی به مامان چی گفت.وارد اتاقم شدم و تصمیم 

بعد حاضر بشم.بعد از حمام موهامو که خیس بود بافتم تا دیگه گرفتم اول دوش بگیرم 

باز نشه.شومیز و شلوار سبز رنگی هم برای امشب انتخاب کردم.لباسامو پوشیدم و کمی 

آرایش کردم.ادکلن و برداشتم و روی مچ دست و گردنم اسپری کردم.هنوز ادکلن و 

تاق بیرون رفتم و بلند گفتم:.با عجله از اسرجاش نذاشته بودم که صدای آیفون اومد  

من باز میکنم.-  

حاج بابا از اتاق مطالعه اش بیرون اومد و با خنده به من که داشتم با عجله پله ها رو 

 پایین میرفتم گفت:

باشه باباجان خودت باز کن فقط یواش تر برو.-  

ان و .حاج بابا و مامخجالت کشیدم و سر به زیر آیفون و برداشتم و دکمه رو فشردم

امیرمهدی هم اومدن تا از حامی استقبال کنن.حامی با یک جعبه شیرینی تو دستش داخل 

شد.اخالقش بود که معموال وقتی دیر به دیر میومد دست خالی نباشه.با همه به گرمی 

سالم و احوال پرسی کرد و رو به من در حالی که شیرینی رو به دستم میداد با لبخند 

 مهربونش گفت:

انیه خانوم؟احوال ه-  

 کمی ناز کردم و با صدای آرومی گفتم:

بد نیستم.-  



به ناز کردنم خندید و چون بقیه هنوز بودن چیزی نگفت و به همراهشون به سمت 

پذیرایی رفت.تا آخر شب من و مامان درگیر پذیرایی کردن شدیم و حامی هم کنار حاج 

بود که حامی بلند شد و رو  بابا و امیرمهدی گرم صحبت و بازی شد.ساعت حدود دوازده

 به حاج بابا گفت:

حاج دایی اگر اجازه بدید ما بریم دیگه.-  

 مامان قبل حاج بابا جواب داد:

خب شب و اینجا بمونید.-  

 حامی در نهایت ادب درخواست مامان و رد کرد و رو به من گفت:

هانیه خانوم آماده ای بریم؟-  

طبقه باال برم گفتم: بلند شدم و در حالی که میخواستم به سمت  

کاری ندارم زودی لباس بپوشم میام.-  

ده دقیقه بعد لباس پوشیده و کنار حامی از مامان و حاج بابا و امیرمهدی خداحافظی 

 کردم.

حامی ماشین نیاورده بود و پیاده به سمت خونه حرکت کردیم.کمی از راه در سکوت 

 گذشت و بعد حامی بود که سکوت رو شکست.

ه خانوم چه خبرا؟چیکار کردی تو این یک هفته؟خب هانی-  

 با لحنی که نا خواسته کمی دلخوری اش معلوم بود جواب دادم.

.تو این یک هفته هم بین خونه ی حاج بابا و خونه ی شما در رفت و آمد خبری نیست-

 بودم.

 شرمنده سر به زیر انداخت و گفت:

ببخش که اذیت شدی.-  

ی کردم با شوخی از حال و هوای پیش اومده بیرون بیایم.نمیخواستم ناراحتش کنم.سع  

میتونی با خریدن بستنی جبران کنی.-  

 خندید و در حالی که به قدماش سرعت میداد گفت:

.بازم میگم.خداکنه همیشه اینقدر راحت بخشیده بشم.من یکم تند تر برم تا مغازه نبسته-  

 خندیدم و جواب دادم:

باشه برو.-  
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ی میخوای خودتو اذیت کنی؟ خب آخه- اینطوری که نمیشه.تا ک   

 در حالی که دور برگردون و دور میزد با آرامش جواب داد:

من اذیت نمیشم.گفتم که تا وقتی هستم خودم میبرمت و میارمت و وقتی نیستم خودت -

 تنها یا همراه هیوا از ماشین استفاده کنید.

ایده است و آخرش حامی کار خودشو ترجیح دادم سکوت کنم.میدونستم بحثم بی ف

میکنه.دو سه روزی بود که دانشگاه باز شده بود.چون ارشد بودم هفته ای دو روز بیشتر 

کالس نداشتم.اما این دو روز از صبح تا غروب بود و برای برگشت به تاریکی 

.بنده خدا از اون میخوردم.حامی هم اصرار داشت هرجوری هست خودش منو ببره بیاره

 سر شهر و با گرفتن مرخصی ساعتی دنبالم میومد تا یک وقت تنها برنگردم.

خب هانیه خانوم درسا چطوره؟-  

 با غرغر گفتم:

خیلی بد.اصال نه فضای کالس و دوست دارم نه استادا دیگه مثل قبلن.جز یکی دو تا -

 استاد که واقعا خوبن بقیه خیلی تو این دوره سخت گیر تر شدن.

گوشه ای پارک میکرد به شوخی جواب داد: در حالی که یک  

ای بابا.دلت پر بود خوب شد پرسیدم.-  

 خندیدم و نگاهی به اطراف کردم.

چرا وایستادی؟-  

گفتم امشب تا برسیم خونه خسته ای برای همین بیرون یک چیزی بخوریم بعد بریم -

 خونه.

ه بهش داشتم و آخرش با این همه مهربونی اش دیوونه ام میکرد. با همه ی عشقی ک

 قدردانی که اون لحظه تو نگاهم اومد بهش خیره شدم.به خیرگی من خندید و گفت:

بریم؟-  

 با سر تایید کردم و از ماشین پیاده شدم.



بعد از خوردن شام به سمت خونه رفتیم.به رسم ادب همیشه اول وارد طبقه پایین میشدیم 

به طبقه خودمون میرفتیم.وقتی به  و سالمی به عزیزجون و عمه و هیوا میکردیم و بعد

باال رسیدیم من که حسابی خسته بودم فوری لباسامو عوض کردم و بعد از شستن دست و 

صورتم و زدن مسواک برای خوابیدن آماده شدم.تازه میخواستم بخوابم که حامی در حال 

 پهن کردن سجاده اش پرسید:

هانیه خانوم نماز خوندی؟-  

فهمیدم نمازمو نخوندم.فورا بلند شدم و به سمت سرویس  چشمام به ضرب باز شد و

 بهداشتی داخل اتاق دویدم.حامی از این حرکتم خندید و گفت:

حاال عجله نکن یک وقت میفتی.-  

وضو گرفتم و پشت حامی قامت بستم به نماز. نمیدونم تاثیر آب سرد بود یا حال خوب 

دیگه احساس خستگی نکنم.سالم نماز خوندن پشت کسی که عاشقشم باعث شده بود تا 

 نماز و دادم با آرامشی که به وجودم تزریق شده بود رو به حامی گفتم:

قبول باشه.-  

 در حال ذکر گفتن بود و چند دقیقه ای طول کشید تا جواب داد.

قبول حق.حاال میتونی با خیال راحت بخوابی.-  

 سجاده امو جمع کردم و گفتم:

چای دم کنم.میخوری که؟دیگه خوابم نمیاد.میخوام -  

 بلند شد و رو بهم گفت:

نیکی و پرسش.-  

لبخند زدم و با دلی آروم به سمت آشپزخونه رفتم.در حالی که چای ساز و روشن میکردم 

به این چند روزی که حامی برگشته بود فکر کردم. همه چیز خوب بود و محبت های 

ز هیچ اقدامی برای ایجاد رابطه حامی هم مثل دوران عقد همینطور ادامه داشت.اما هنو

نمیکرد و این موضوع داشت اذیتم میکرد.نمیدونستم چیکار کنم.منم غرور داشتم و 

 نمیتونستم در مورد این قضیه مستقیما چیزی بگم.باید با کسی مشورت میکردم.

آماده نشد؟-  

 شونه هام از ترس باال پرید و به سمت حامی برگشتم:

ترسیدم.-  

هم کرد.عذرخواهانه نگا  



ببخش.تو فکر بودی ترسوندمت.-  

نه اشکالی نداره.االن حاضر میشه.تو برو بشین من میریزم میارم.-  

 در حالی که از آشپزخونه خارج میشد گفت:

دستت درد نکنه.-  

چند دقیقه ای صبر کردم تا چای دم کشید.دو تا لیوان ریختم و همراه خرما داخل سینی 

یز ناهارخوری که همیشه برای چای خوردن اونجا گذاشتم و به سمت پذیرایی و م

 مینشستیم رفتم.

بفرمایید.اینم از چایی.-  

خیلی ممنون.چایی بخوریم یا خجالت هانیه خانوم.-  

خندیدم و لیوانی چای مقابلش گذاشتم.تو سکوت مشغول خوردن چای شدیم و گاهی از 

مکان چای خوردنمون شده پنجره به آسمون نگاه میکردیم.شاید این پنجره دلیل انتخاب 

 بود.کمی که گذشت حامی گفت:

تا هستم یک شب حمیدرضا و خانومش و شام دعوت کنیم. هانیه جان میگم-  

اتفاقا خودمم تو فکرش بودم.زنگ بزن ببین اگر کاری ندارن آخر همین هفته دعوتشون -

 کنیم.

د از اداره بخرم.باشه فردا تماس میگیرم.شما هم اگر چیزی الزم داری بگو خودم بع-  

 لیوان خالی شده از چای رو داخل سینی گذاشتم و جواب دادم:

جز میوه و شیرینی چیزی الزم ندارم.-  

 در حالی که بلند میشد و سینی چای رو هم بر میداشت گفت:

باشه خودم میخرم.بابت چای دستت درد نکنه خیلی چسبید.من برم بخوابم دیگه شبت -

 بخیر.

شب بخیر.-  

.یا زودتر از من برای خوابیدن میرفت.یا صبر میکرد مدت همیشه همینطور بود تو این

. باید خودم یک راه حلی پیدا .اینطوری نمیشدوقتی من خوابیدم برای خواب بیاد تو اتاق

میکردم.حامی خیلی داشت با سیاست حرف شرط خودش و عملی میکرد.منم باید مثل 

کرسی بنشونم.خودش با سیاست جلو برم و حرفمو به   
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خیلی وسیله هات خوشگلن هانیه مبارکت باشه.-  

 ظرف ساالد و روی میز ناهارخوری گذاشتم و جواب ساره رو با لبخند دادم:

قربونت برم عزیزم.چقدر دلم برات تنگ شده بود.-  

 در حالی که تو چیدن میز بهم کمک میکرد گفت:

یادمون رفت یک شماره برای تماس بهم .اون شب انقدر گرم صحبت شدیم منم همینطور-

 بدیم.

آره.امشب یادمون نره خوبه.-  

.خندیدیم و من رو به حامی کردم  

آقا حامی بفرمایید شام حاضره.-  

حامی به حمیدرضا تعارف کرد و همراه هم سر میز شام حاضر شدن.من و ساره یک 

ن.مشغول سمت میز نشستیم و حامی و حمیدرضا سمت دیگه و روبه رومون نشست

خوردن شدیم و این بین گاهی آقایون در مورد مسائل مختلف صحبت میکردن.کمی که 

 گذشت حمیدرضا رو به من گفت:

هانیه خانوم شنیدم حامی فردای عروسی رفت ماموریت.درسته؟-  

معلوم بود میخواست سر شوخی و اذیت کردن حامی رو باز کنه.لبخند زدم و جواب 

 دادم.

ن ماموریت خورد.بله.صبح زود بهشو-  

 ساره با تعجب به سمتم برگشت.

واقعا؟؟؟دقیقا فردای عروسیتون؟؟؟-  

 با سر تایید کردم و ساره ادامه داد:

یعنی آقا حامی مرخصی نگرفته بود؟؟؟-  

 به جای من حمیدرضا جواب داد:

نه بابا مرخصی کجا بود ساره خانوم.ببین حتی برای عروسیشم مرخصی ساعتی رد -

ت برای بعدش توقع داشتی مرخصی بگیره؟کرده.اونوق  

 بعد با لبخند چندبار روی شونه ی حامی زد و گفت:



تو اداره همیشه حرف آقا حامیه به خاطر این حس مسئولیت پذیری که داره.-  

 حامی لبخند محجوبی زد و گفت:

.داری اغراق میکنی حمیدجان-  

سرزنش آمیز گفت: ساره که فهمیده بودم تو زدن حرفش آدم راحتیه با لحنی  

ولی آقا حامی آدم فقط تو کارش نباید حس مسئولیت پذیری داشته باشه.به هرحال زن و -

 زندگی هم مسئولیت داره.

 حمیدرضا که دید بحث جدی شده رو به ساره تذکر داد.

ساره خانوم.-  

ساره کمی بی خیال شانه باال انداخت و دیگه چیزی نگفت.حامی هم که معلوم بود از 

حرف ساره نه ولی از حقیقت کالمش ناراحت شده سر به زیر انداخت و تو فکر رفت.با 

این که حرف ساره حرف دلم بود اما نمیخواستم حامی تو جمع و کنار دوستش اذیت بشه 

 برای همین به دفاع ازش گفتم:

من خودم از حامی نخواستم که مرخصی بگیره ساره جان.وگرنه حامی مرخصی -

 میگرفت.

ی سرش و بلند کرد و قدردان خیره چشمام شد.منم با نگاهی مطمئن از حرفی که زدم حام

 خیره اش شدم.

 ساره بود که ارتباط چشمی مون رو قطع کرد.

خب تو هم کار درستی نکردی هانیه جون.به هرحال یه مرخصی چند روزه میگرفتن و -

 با هم ماه عسل میرفتید که بعدا تو دلتون نمونه.

اره خنده ام گرفته بود.دختر خوش قلبی بود و میدونستم همه ی حرفاش از از سماجت س

روی خوش قلبیشه.حمیدرضا که انگار فهمیده بود نباید این بحث و پیش میکشید رو به 

 ساره گفت:

ساره خانوم هر کسی برای زندگی خودش یک برنامه ای داره عزیزم.حامی جان و -

ه ریزی کنن.خانومشون هم خودشون بلدن چطور برنام  

 ساره که دید ممکنه از حرفاش برداشت سویی بشه خندید و رو بهمون گفت:

حمیدرضا درست میگه.منم اگر چیزی گفتم که باعث ناراحتی تون شد معذرت میخوام.-  

 لبخندی به مهربونی اش زدم و گفتم:

این چه حرفیه عزیزم.-  



به من خیره بود جواب حامی هم باالخره سکوتش و شکست و محجوبانه در حالی که 

 ساره رو داد:

اتفاقا کار خوبی کردید گفتید ساره خانوم.من باید مرخصی میگرفتم و هانیه خانوم و یک -

سفری جایی میبردم.االنم دیر نشده.ان شاءهللا تو همین روزا چند روزی مرخصی میگیرم 

 تا با هم بریم سفر.

جب نگاهش کردم.از نگاه متعجبم انتظار این حرف و نداشتم و ذوق زده و با کمی تع

خندید و مشغول خوردن غذاش شد.ساره هم خوشحال از اینکه حرفاش تاثیر گذار بود 

 گفت:

پس به افتخار خودم که باعث شدم اولین سفر دو نفره تونو برید.-  
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با خوندن شماره پروازمون بلند شدیم.دقیقا هفته ی بعد از اون شبی که حمیدرضا و ساره 

ن بودن حامی بهم گفت مرخصی گرفته تا به اولین سفر دو نفره مون بریم.حامی خونمو

میخواست جایی که میریم به انتخاب من باشه.منم با اینکه خیلی جاهای دیگه رو دلم 

میخواست اما تصمیم گرفتم اولین دو نفره هامون تو یک مکان مقدس اتفاق بیفته.به 

بود.حامی هم راضی از انتخابم فورا برای  خاطر همین مشهد به نظرم بهترین گزینه

رزرو هواپیما و هتل اقدام کرد.سوار هواپیما شدیم. اولین بارم نبود و ترسی از ارتفاع 

نداشتم.اما نمیدونم چرا به محض بلند شدن هواپیما حس کردم حالت تهوع گرفتم.حامی 

 نگاهی بهم انداخت و با دیدن حالم گفت:

از هواپیما میترسی؟-  

حالی که سعی میکردم نفس عمیق بکشم جواب دادم:در   

نه.تا حاال تو هواپیما اینطوری نشدم.احتماال به خاطر نخوردن صبحانه یکم حالم بد شده.-  

پس بزار بگم برات یه چیزی بیارن بخوری.-  

 دکمه ی مخصوص مهماندار و زد.

کی بیاره.وقتی چند دقیقه نشد که مهماندار اومد و حامی ازش خواست تا آبمیوه و کی

مهماندار با سینی آبمیوه و کیک برگشت حامی تشکری کرد و سینی را روی پای خودش 

 قرار داد و نی را درون آبمیوه فرو کرد و به سمتم گرفت.

بیا یکم بخور.-  



. حامی ورق کیک رو هم باز کرد و تیکه به حرفش گوش دادم و کمی از آبمیوه نوشیدم

اد اهل کیک خوردن نبودم اما اون لحظه کال میلم نمیکشید و ای از آن به سمتم گرفت.زی

 دستش و رد کردم.

نه نمیخورم ممنون.-  

طعمشو دوست نداری؟-  

نه میل ندارم.-  

سری تکان داد و خودش کیک و خورد و بعد آبمیوه رو از دستم گرفت و بقیه اشو 

 نوشید.

 با خنده نگاهش کردم و گفتم:

.نیاز به صبحانه داشتی.من بهونه بودممثل اینکه تو بیشتر از من -  

 به شیطنتم دامن زد و گفت:

.به اسم تو گرفتم به کام خودم.بله پس چی-  

 چشم درشت کردم و با حرصی ساختگی گفتم:

واقعا که.-  

 خندید و با مهربونی نگاهش دوباره نوازشم کرد.

چقدر خوردن دهنی تو بهم چسبید.-  

حامی از دهنی من میخوره.از تعریفش سرخ شدم و نگاه اصال حواسم نبود اولین بار که 

دزدیدم.با اینکه آدم خجالتی نبودم اما حامی با حرفاش که یک دفعه ای و بی مقدمه بود 

 باعث خجالتم میشد.

 سعی کردم موضوع و عوض کنم.

چرا نمی رسیم؟-  

 حامی که متوجه شرم من شد لبخندی زد و گفت:

فکر کنم یک ربع دیگه برسیم.-  

تا موقع رسیدنمون دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد.تو فرودگاه مشهد از تاکسی های 

مخصوص هتلی که رزرو کرده بودیم برای رفتن به آن استفاده کردیم.هتلمون تو خیابون 

امام رضا بود و به حرم نزدیک بود.با دید ضریح هر دومون سالمی از راه دور به آقا 

توی هتل حامی گفت برای نماز بریم حرم.حاضر شدیم و دادیم.به محض جاگیر شدنمون 



راهی حرم شدیم.دم ورودی که میخواستیم از هم جدا بشیم قرار گذاشتیم که بعد از نماز 

تو همین ورودی همو ببینیم.چون اوایل پاییز و مدارس باز بود حرم خیلی شلوغ 

میکردن.همیشه نگاه نبود.ولی باز هم دور ضریح چند ردیف آدم به سختی داشتن زیارت 

کردن به ضریح و دعا و نماز خوندن و به اینکه بخوام به زور از ال به الی جمعیت 

دستمو به ضریح برسونم ترجیح میدادم.یک سالی بود مشهد نیومده بودم و حسابی دلتنگ 

.زیر لب برای همه دعا میکردم و از دیدن ضریح آقا آرامش میگرفتم.برای خواندن بودم

رت به گوشه ای خلوت رفتم.همیشه تو حرم عالوه بر خودم به نیت مردگان و نماز زیا

کسانی که دلشون تو حرمه و نتونستن بیان هم نماز میخوندم.تازه از خوندن نمازم فارغ 

شده بودم و مشغول خوندن و دعا و زیارت شدم که از کنارم صدای گریه شنیدم. برگشتم 

کنارم دیدم.چادرش رو کمی جلو کشیده بود و  و دختر جوونی رو با یک بچه تو بغلش

.گریه اونم تو این فضای معنوی داشت با صدایی که سعی در کنترلش داشت گریه میکرد

طبیعی بود اما نمیدونم چرا نسبت به گریه ی این خانوم کنجکاو شدم.میدونستم کارم 

م:درست نیست اما نتونستم طاقت بیارم و کمی به سمتش متمایل شدم و گفت  

عزیزم حالت خوبه؟-  

ساکت شد و سعی کرد صورتشو پاک کنه.بچه ی تو بغلش و که خواب بود کمی جا به جا 

کرد و چادرشو عقب کشید.دختر جوونی بود و چهره ی ساده و دلنشینی داشت.بهش 

میخورد هم سن من یا شاید یکی دو سال بزرگتر باشه.با همون چشمای سرخ شده از 

و شرمنده گفت:اشکش لبخندی بهم زد   

معذرت میخوام که صدای گریه ام اذیتت کرد.-  

 برای اینکه از اشتباه درش بیارم فوری گفتم:

.فقط نمیتونستم نسبت به گریه هاتون بی توجه نه عزیزم.شما منو ببخش که فضولی کردم-

 باشم وگرنه منظوری نداشتم.

ت:باز با مهربونی که انگار ذاتی بود لبخندی زد و رو بهم گف  

فقط یکم دلم گرفته بود.-  

 نگاهی به بچه ی توی بغلش انداختم و با سرانگشتام صورت نرم و تپلش و ناز کردم.

خداحفظش کنه.اسمش چیه؟-  

 با عشق نگاهش کرد و گفت:

امیرعلی.-  

ای جانم.چقدرم نازه ماشاءهللا.-  



 با حسرت گفت:

آره همه میگن شبیه پدرشه.-  

داره.خدا همسرتون هم براتون نگه -  

 باز بغض کرد و گفت:

همسرم دیگه نیست.-  

 با حس بدی که تو وجودم اومد پرسیدم:

طالق گرفتید؟-  

نه عزیزم.شوهرم چند ماه پیش تو سوریه شهید شده.-  

و باز اشک هاش بود که روی صورتش روان شد. و منی که مبهوت و ترسیده باقی 

 مونده بودم.فقط یک چیز تو سرم میچرخید.*حامی*

ی به هتل رسیدیم.شوک نفهم یدم چطور بلند شدم و از حرم بیرون اومدم. اصال نفهمیدم ک 

بدی بهم وارد شده بود و به شدت از آینده و نبود حامی ترسیده بودم.خبر داشتم گاهی 

.حامی که ماموریت های حامی تو سوریه است و این موضوع به شدت نگرانم کرده بود

زیارته که ساکتم اول خیلی پیگیر حالم نشد.اما وقتی فکر میکرد به خاطر حال و هوای 

 دید این سکوت ادامه داره باالخره بعد از ناهار وقتی برگشتیم به اتاقمون ازم پرسید:

.چیزی شده؟خیلی ساکتی-  

.رو به روی تخت ایستاده بود و نگاهم میکرد.از باال تا پایین نگاهش نگاهش کردم

ه هیکل ورزیده و درشتش.کردم.به قد بلندش نگاه کردم.ب  

.به موهای خرمایی خوش حالتش.به ته ریشی که همیشه روی صورتش بود و عجیب 

بهش میومد. به ابروهای کشیده اش.به چشمای سبزش.راستی گفته بودم سبزی چشمای 

حامی خیلی خوش رنگ تر و قشنگ تر از چشمای منه؟به مردی نگاه دوختم که نمیدونم 

ی و کجا همه ی قلب م و به نامش کردم.کاش حامی یک کارمند ساده تو اداره ای معمولی ک 

بود تا انقدر نگرانش نبودم.کاش انقدر دلم برای وجودش نمی تپید.کاش اصال انقدر 

 عاشقش نبودم.

 سکوتم به درازا کشید که حامی به سمتم اومد و کنارم روی تخت نشست.

انگار جدی جدی یک چیزی شده.تو حالت خوبه؟-  

ی ای کاش های ذهنم و کنار زدم.مهم االن بود.مهم این لحظه و وجود حامی کنارم همه 

بود.خدا به من نعمت عشق داد تا حتی شده برای لحظه هایی کوتاه تجربه اش کنم.حاال که 

دارمش و میتونم تو همین روزای کوتاه از وجودش استفاده کنم نمیخوام با ای کاش های 



مطمئن بودم اگر تنها یک روز فرصت داشتم تا با حامی  ذهنم این روزا خراب بشه.من

زندگی کنم اون یک روز و به همه چی ترجیح میدادم.حاال که خدا انقدر فرصت بهم داده 

 نمیخوام از دستش بدم.با صدای حامی از فکر بیرون اومدم.

هانیه جان حالت....-  

بوسیدمش.با هر بوسه  نذاشتم جمله اش تموم بشه و بوسیدمش.با همه ی عشق و احساسم

ای که میزدم یک قطره اشک از چشمام سرازیر میشد اما کنار نکشیدم و به بوسیدنم 

ادامه دادم.حامی اول از حرکتم شوکه شد اما بعد همراهی ام کرد.وقتی نفس کم آوردم 

عقب کشیدم.حامی نذاشت خیلی فاصله بگیرم و با دستاش صورتم و نگه داشت و پیشانی 

یشانی ام تکیه داد.با انگشتاش اشکام و پاک کرد و گفت:اش رو به پ  

گریه چرا هانیه خانوم؟-  

چشم بستم تا از شر اشک های جمع شده در چشمانم راحت بشم.میخواستم بهش بگم 

عاشقشم.با اینکه به خودم قول داده بودم تا زمانی که حامی چیزی نگفته منم حرفی نزنم 

امی هیچ وقت به عشقش اعتراف نکرد من اعتراف اما امروز تصمیم گرفتم حتی اگر ح

کنم.چون میترسیدم یک روز از نگفتنش پشیمون بشم. چشمام و باز کردم و نگاه به زمرد 

 سبز چشماش دوختم.

.چون من خیلی دوست دارم حامی.خیلی خیلی دوست دارم-  

چشماش .کم کم حامی که انگار انتظار این اعتراف و نداشت با شگفتی بهم نگاه کرد

ستاره بارون شدن و لباش خندیدن.هیچی نگفت ولی شروع به بوسیدنم کرد.انقدر این 

بوسه ادامه پیدا کرد که حامی باالخره نتونست مقاومت کنه و در حالی که نفس نفس میزد 

 کنار گوشم زمزمه کرد:

هانیه دارم کم میارم.-  

اجازه رو صادر کردم.قبل از با بوسیدن دوباره اش همه ی تردید هاش رو کنار گذاشتم و 

 اینکه کاری کنه دوباره آروم زمزمه کرد:

قرص برای بعدش داری؟-  

نداشتم.نمیخواستم جلوگیری کنم.داشتن بچه از وجود حامی آرزوی من بود.میدونستم 

حامی تا جایی که بتونه جلوگیری میکنه.چون از مسئولیت بیشتر و شرمندگی بعدش 

رو کرده بودم و میخواستم اگر روزی خدایی نکرده حامی  میترسید.اما من فکر همه جا

نبود ثمره ی زندگی مون بشه انگیزه ی من برای ادامه دادن.نمیخواستم بهش دروغ بگم 

برای همین با باز کردن دکمه های پیراهنش جلوی هرگونه مخالفت و گرفتم.بعدش این 

ی پر از احساس حامی من بودم که شدم ملکه ای که با دستان نوازش گر و بوسه ها

 ستایش شد.



تو بغل حامی بودم و با انگشتم شکل های فرضی روی سینه اش میکشیدم.حامی هم 

ساکت بود و با دستش موهامو نوازش میکرد.کمی جا به جا شدم که حامی فوری به سمتم 

 برگشت:

جانم.حالت خوبه؟-  

بدم.لبخندی زد و دوباره اولین جانمش انقدر بهم چسبیده بود که نتونستم جوابی بهش 

 خودش بود که گفت:

چطوری این چند وقته تونستم ازت بگذرم؟-  

 با ناز خندیدم و جواب دادم:

اینو دیگه باید از تو بپرسیم.-  

 با صورتی که پر از نگرانی شده بود و دیگه از لبخند خبری نبود گفت:

گر یک روزی من نبودم . دلم نمیخواد ااگر این چند وقته اقدامی نکردم چون ترسیدم-

 آینده تو خراب بشه.

 طاقت نیاوردم و در حالی که از بغلش می اومدم بیرون با ناراحتی و کمی تندی گفتم:

چرا فکر میکنی اگر جسمم کامل باشه آینده دارم؟آینده رو تو این میبینی که من دختر -

 باشم و بعد از تو بتونم دوباره با کس دیگه....

روی لبام گذاشت و حرفمو قطع کرد.در حالی که سعی میکرد  فورا انگشت هاش و

 خودش و کنترل کنه و صداش باال نره با نگاهی سرخ شده گفت:

خواهش میکنم ادامه نده.-  

.صبر کردم تا کمی آروم شد و بعد با صدایی که هم آروم بود و هم فهمیدم کمی تند رفتم

 قصد دلجویی داشت گفتم:

نباشی هیچ آینده ای ندارم.یعنی بدون تو آینده رو نمیخوام. منظورم اینه من اگر تو-  

 با چشم هایی ملتمس نگاهش کردم و گفتم:

حامی من هیچی رو بدون تو نمیخوام.-  

حامی که حاال کمی آروم تر شده بود دستشو به سمت صورتم آورد و در حالی که نصف 

 صورتم و قاب میگرفت دلخور گفت:

ول دادی وابسته نشی. چیشده که همین اول راه داری این حرفا تو بهم قول دادی هانیه.ق-

 رو میزنی.



سعی کردم فورا توجیح کنم تا فکر نکنه کم آوردم و دارم گله میکنم.دستمو روی دستش 

 گذاشتم و با لبخندی ساختگی جواب دادم:

ستم و این حرفا رو نزدم که بخوام گله کنم یا بزنم زیر قولم.من سر قولی که بهت دادم ه-

مطمئن باش اجازه نمیدم عشق و عالقه ام مانع کار و هدفت بشه.فقط خواستم بدونی وقتی 

تو رو انتخاب کردم یعنی آینده مو با تو ساختم.پس دیگه حرف از آینده و نبودنت و این 

 چیزا نزن لطفا.

 بعد در حالی که بلند میشدم ادامه دادم:

خیلی آخ...االنم بلند شو بریم یک چیزی بخوریم که -  

 حامی با عجله به سمتم اومد و نگران پرسید:

چیشد؟-  

در حالی که سعی میکردم نسبت به دردی که زیر دلم پیچیده بود بی توجه باشم جواب 

 دادم:

چیزی نیست.-  

 حامی قانع نشد و با دستاش منو بلند کرد و روی تخت گذاشت.

وای بگو بگم برامون بیارن هانیه جان میشه لطفا امشب و استراحت کنی؟ هرچی میخ-

 باال.

 از حرص صداش خندیدم و حالت فکر کردن گرفتم:

خب حاال که قراره لوسم کنی باید بگم که من االن دلم کلی چیز برای خوردن -

 میخواد.مثالاااا

بعد شروع کردم به دادن یک لیست از چیزایی که دلم میخواست.قصدم شوخی بود ولی 

رو سفارش داد و چیزهایی که موجود نبود رو هم گفت هر حامی در نهایت حوصله همه 

وقت آماده کردن بیارن.کمی دردم آروم تر شد بلند شدم دوشی گرفتم و نمازمو 

خوندم.حامی هم دوش گرفته و مشغول نماز خوندن بود که در زدن.تا خواستم روسری 

مون رو آورده سر کنم حامی سالم نمازشو داد و برای باز کردن در بلند شد.سفارش ها

.تا شروع به بودن و من که خیلی گرسنه بودم به محض بسته شدن در به سمت میز رفتم

 خوردن کردم حامی گفت:

هانیه جان غذاتو خوردی یادت نره بعدش قرصتم بخوری.-  

 بی حواس و با دهنی نیمه پر گفتم:

کدوم قرص؟-  



 در حالی که سجاده اشو جمع میکرد جواب داد:

.قرص جلوگیری-  

دستام متوقف شد و نگاهم به سمتش چرخید. حواسش به من نبود و بعد از جمع کردن 

 سجاده اومد و رو به روم نشست و مشغول خوردن شد.

فکر نمیکردم انقدر براش مهم باشه و بخواد دوباره تاکید کنه.ناراحت شده بودم و دلم 

حرفای منطقی و به یاد میخواست به خاطر این حرفش بهش اعتراض کنم.اما میدونستم با 

آوردن قول و قرارمون دهنم بسته میشه.پس به خاطر همین تنها به گفتن یک "باشه" آروم 

.کفایت کردم  

لذت بخش و پر از آرامش  سفر سه روزمون به سرعت تموم شد.انقدر این سه روز برام

و ماموریت بود که دلم نمیخواست برگردم تهران.اینکه حامی کنارم بود و حرفی از کار 

نبود باعث شد که احساس کنم مشهد جاییه که حامی رو برام حفظش میکنه.تو این سه 

روز هم حسابی زیارت کردیم هم جاهای دیدنی و تفریحی مشهد رو گشتیم.حامی خیلی 

دست و دل باز و خوش سفر بود و واقعا کنارش همه چیز عالی میگذشت.محبت هاش 

هیچی از عشق و دوست داشتن نمیگفت.با اینکه منم دلم  بهم بیشتر شده بود اما هنوز هم

شنیدن از زبانش رو میخواست اما خودم و قانع کرده بودم که این همه محبت و مهربونی 

نشونه ی چیزی جز عشق نمیتونه باشه.به محض برگشتنمون به پیشنهاد حامی خانواده 

د رفت بیرون و من هامونو برای اولین بار شام دعوت کردیم.صبح حامی برای خری

مشغول مرتب کردن خونه شدم.سوغاتی هایی که خریده بودیم رو هم بسته بندی کردم و 

جلوی چشم گذاشتم تا یادم نره بهشون بدم.مامان و عمه خیلی اصرار کردن که برای غذا 

درست کردن بیان کمکم اما نتونستن حریف من بشن.دوست داشتم همه چیز و خودم 

.این کارا برام لذت بخش بود درست کنم و انجام  

صدای در اومد و حامی با دستای پرش وارد خونه شد و در حالی که با عجله وسیله 

 هارو تو آشپزخونه میاورد رو بهم گفت:

هانیه جان مرخصی ساعتی گرفتم تا اینارو برات بخرم بیارم.ببخش که دست تنهایی -

 ولی من برم اداره دیگه دیر شد.

گران نباش.فقط شب زودتر بیا.باشه تو برو ن-  

باشه سعی میکنم.یا علی.-  

خداحافظ.-  

حامی رفت و منم حسابی سرگرم کارا شدم.در قابلمه ی برنج و که آبکش کرده بودم 

گذاشتم و نگاهی به ساعت انداختم.غروب شده بود و کم کم مهمونا میومدن.همه کارام 

لباس حاضر میکردم تا برم دوش  تموم شده بود و فقط باید خودم حاضر میشدم.داشتم



.انتظارم زیاد نشد و صدای بگیرم که صدای در ورودی باعث شد سر جام مکث کنم

 حامی در حالی که به اتاق نزدیک میشد اومد:

هانیه جان.زودتر اومدم که بهت کمک کنم ولی مثل اینکه تو خودت همه کارارو انجام -

 دادی.کجا...

گذاشت و نگاه محجوبش و به صورتم دوخت و مهربون با دیدن من حرفش و نصفه 

 گفت:

خسته نباشی.شرمنده امروز تنهایی اذیت شدی.-  

انقدر مهربون بود و توقع داشت من به این همه احساس و مسئولیتی که خرجم میکنه 

 وابسته نشم.

سالمت باشی.کار زیادی نبود.-  

 بعد به سمت حمام رفتم و گفتم:

که االن میان.من برم یک دوش بگیرم -  

به سمتم اومد و قبل از اینکه وارد بشم منو تو بغلش گرفت و با لحن شیطونی که خیلی 

 کم ازش دیده بودم دم گوشم گفت:

چطوره قبلش من یکم از خجالتتون دربیام.به هرحال امروز با این همه خانومی تون -

 خیلی مارو شرمنده کردید.

تم:با تعجب خندیدم. تو بغلش چرخیدم و گف  

نه بابا.شما هم از این حرفا و کارا بلدی و رو نمیکردی.-  

 حامی که حسابی رگ شیطنتش گل کرده بود لبخند بدجنسی زد و گفت:

بله.اگر بخواید میتونم عملی هم نشون بدم.-  

 دیگه واقعا نمیتونستم جلوی باز شدن دهنم و بگیرم.

حامی مطمئنی حالت خوبه؟تو اداره اتفاقی نیفتاده؟-  

خندید و با محبت شروع به بوسیدن صورتم کرد و در همون حال با صدای بم و مردونه 

 اش که حسابی دلمو میبرد جواب داد:

کمال همنشین در من اثر کرده هانیه خانوم. حسابی با دلبری هات منم از راه بدر -

 کردی.

 تخس شدم و طلبکار گفتم:



کنم. اگر ناراحتی میخوای کال سمتت نیام.اتاقمم جدا-  

.چشماش پر از حس خواستن بود.به خدا که حامی دست از بوسیدن برداشت و نگاهم کرد

ی قفل زبونش میشکست اما دعا دعا میکردم منو آرزو به دل  هم دوستم داشت.نمیدونم ک 

نزاره.کمی که خیره نگاهم کرد به قصد بوسیدن لبام جلو اومد و قبل از اینکه لباش به 

:لبام برسه زمزمه کرد  

دیگه اگر بخوامم نمیتونم به نبودنت کنارم فکر کنم.-  

 بعد این من بودم که به بوسه های داغش جواب میدادم.

 

~~~ 

 

ی پس شام میخوریم؟- وای هانیه دلم ضعف رفت.ک   

 در حالی که پیش دستی و چاقو بر میداشتم رو بهش با خنده گفتم:

بزار اول میوه بخورن یکم بشه بعد شام و میکشم.-  

یوا اما قانع نشد و با غرغر گفت:ه  

آخه االن وقت میوه خوردنه؟-  

حامی وارد آشپزخونه شد و پیش دستی هارو از دستم گرفت و به جای من جواب هیوا 

 رو داد:

هیوا جان انقدر غر نزن به جاش یکم کمک کن.-  

تقصیر زنته که انقدر دسر و ژله و خورشت های مختلف درست کرده و من با شکم -

نه و ناهار نخورده باید صبر کنم.گرس  

به حرص صداش خندیدیم و حامی که همیشه حواسش جمعه با لحنی مهربون اما 

 سرزنشگر گفت:

چرا ناهار نخوردی وروجک؟مگه نگفتم یا با خودت غذا ببر یا حتما اونجا یک چیزی -

 بخور.

نم به جای اینکه .االنشد بخورم داداش.امروز آزمایشگاه داشتیم دیگه نرسیدم به ناهار-

منو دعوا کنی زنتو دعوا کن که رسم مهمون نوازی رو به جا بیاره و سریع تر شام و 

 بکشه.



 حامی با محبت نگاهمون کرد و جوری که هیوا هم ناراحت نشه از من دفاع کرد.

.بعدم زن منو اذیت االن میوه اشونو خوردن به هانیه جان کمک کن تا میز شام و بچینین-

وجک.نکن ور  

چشم چشم.دیگه نمیگم باال چشم زنت ابروئه.-  

 من که تا اون موقع ساکت بودم طاقت نیاوردم و باالخره گفتم:

مشکل از مهمون نوازی من نیست هیوا جون مشکل از خودته که هنوز هم وقتی -

.این اخالق میخوای بری مهمونی از صبح چیزی نمیخوری تا شب حسابی جبران کنی

عزیزم بزارش کنار.خوبی نیست   

حامی سعی کرد جلوی خندیدنش و بگیره و من اما ریز ریز خندیدم.هیوا با حرص در 

 حالی که ظرف میوه رو میگرفت و از آشپزخونه خارج میشد گفت:

زن و شوهر خوب لنگه ی هم دیگه اید.از شما که به ما خیری نمیرسه برم حداقل یک -

 موز بخورم تا تلف نشدم.

کرد و گفت: حامی رو بهش  

صبر کن پیش دستی ها رو اول بزارم.-  

 بعد به سمت من برگشت و جوری که انگار دلش نمیاد دعوام کنه با تذکر گفت:

هانیه خانوم انقدر اذیت نکن ته تغاری مونو.-  

من که کاریش نداشتم.-  

 خندید و سری تکان داد و از آشپزخونه خارج شد.

چیدیم و با راهنمایی حامی همگی سر میز حاضر میز شام و با کمک هیوا و حامی 

شدن.عمه و عزیزجون تا نشستن شروع کردن از هنرای من تعریف کردن.تمام مدتی که 

.میون تعریف کردن ها هیوا باز با بقیه تعریف میکردن حامی با محبت بهم نگاه میکرد

 زبان نیش دارش منو کفری کرد:

ه بعدا هنراش افت میکنه.یکم انتقاد کنید.انتقاد خب حاال زیادم تعریف کنید مغرور میش-

 همیشه سازنده است.

اومدم یک چیزی بگم که قربونش برم امیر مهدی با حرفی که زد هیوا رو کیش و مات 

 کرد:

واال ما از تو انتقاد کردیم بدتر شد آبجی هیوا. شاید اگر ازت تعریف میکردیم یکم -

.هنرمندتر میشدی  



این بار از هیوا دفاع نکرد و عوضش با چشم و ابرو بهش فهموند  همه خندیدیم و حامی

 چیزی که عوض داره گله نداره.

 همه دوباره مشغول خوردن شدن که حاج بابا رو به عمه پرسید:

راستی لیال جان گفته بودی فرش کنار بزارم میان میبرن امروز پس چرا نیومدن؟-  

 عمه کمی آب خورد و جواب داد:

ت و گفتم پشیمون شدن.واال تا قیم-  

 حامی که انگار کنجکاو شده بود از عمه پرسید:

برای کی میخواستید مامان؟-  

غریبه نیست.برای نوه ی خانوم غفاری.ماه بعد عروسیشه دارن جهاز میخرن.-  

 حامی کمی فکر کرد و بعد با ناراحتی گفت:

هماهنگ کنم فرش ها  کیو میگید اگر حاج دایی مشکلی نداشته باشه خودم فردا میدونم-

.رو براشون ببرن  

حاج بابا که متوجه شده بود به خاطر هزینه ی فرش ها از بردنش پشیمون شدن در 

 جواب حامی با اون صدای دلنشینش گفت:

آره بابا جان.حاال که آشنا هستن این فرش ها کادوی عروسیشون باشه.چیز دیگه ای هم -

دوست و آشنا میسپارم جنس خوب تحویلشون  خواستن تو بازار بخرن به خودم بگو به

 بدن.

خدا خیرت بده داداش.بنده های خدا خیلی تو فشارن.دستت درد نکنه.-  

 عزیزجون هم مثل همیشه دست به دعا شد.

خدا برای همه بسازه مادر.-  

 بعد رو به ما گفت:

چشم قشنگ های من دستتون درد نکنه.خیلی خوشمزه شده بود عزیزجان.-  

نوش جان.-  

بعد از عزیزجون بقیه هم تشکر کردن و از پشت میز بلند شدن.آخر شب هم حاج بابا به 

دلیل اینکه صبح زود باید بلند بشه و بره دم حجره زودتر از بقیه بلند شد و عزم رفتن 

کردن.سوغاتی هاشونو دادم و بعد از رفتنشون بدون اینکه به چیزی دست بزنم به سمت 

ی خوابیدن شدم.حامی اما کمی خونه رو جمع و جور کرد و بعد  اتاق خواب رفتم و آماده



از خاموش کردن برق ها به اتاق خواب اومد.وقتی کنارم دراز کشید فورا تو بغلش رفتم 

 و با آرامشی که گرفتم چشمام و بستم.

هانیه جان میتونم یک چیزی ازت بخوام؟-  

 چشمام و باز کردم و پرسیدم:

جانم چیشده؟-  

هر وقت که تونستی همراه مامان به خانم غفاری سر بزنید و اگر کاری  میشه لطفا-

 چیزی داشتن کمکشون کنید؟

 حس کنجکاوی باعث شد از آغوشش دل بکنم و روی تخت بشینم.

مگه مشکلشون چیه؟وضع مالی شون بده؟-  

 حامی هم نشست و رو بهم با حوصله شروع کرد برام تعریف کردن:

ه االن دخترش میخواد ازدواج کنه مثل بابا حسین جانباز پسر خانوم غفاری همون ک-

بوده.اما پرونده های مربوط به جانبازی اش بر حسب اتفاق گم میشه و هر چی به این 

بنده خدا گفتن بره پیگیری کنه قبول نکرد و گفت من با خدا معامله کردم و نیاز به این 

بود روزی حالل میاورد سر سفره چیزا ندارم.تا وقتی بود هم خداروشکر به هر زحمتی 

اشون.اما سه چهارسالی میشه فوت کردن یعنی در واقع شهید شدن.فقط یک دختر داره 

که بعد از شهادتش خانوم و دخترش اومدن پیش خانوم غفاری زندگی میکنن.حقوق 

بازنشستگی آقای غفاری یعنی شوهر خانوم غفاری کفاف هزینه هاشونو نمیده. آدمای 

هستن و تا االن از کسی کمک نگرفتن.ولی امشب که مامان گفت پشیمون  آبرو داری

شدن متوجه شدم ممکنه به خاطر هزینه هاش باشه. مامان هم حدس زده بود و انگاری 

میخواست بعدا به حاج دایی بگه که خود حاج دایی امشب بحث شو پیش کشید و متوجه 

 قضیه شد.

 با فکری مشغول پرسیدم:

از من برمیاد براشون انجام بدم؟ اگر بحث کمک تو خرید جهیزیه است حاال چه کاری -

 که حاج بابا به تو و عمه گفت هرچی الزم دارن بگن.دیگه نیازی به حضور من نیست.

حامی ساکت شد و سر به زیر انداخت.انگار برای گفتن حرفی دو دل بود.باالخره بعد از 

 کلی این دست و اون دست کردن گفت:

مان و یک سری از دوستاش برنامه دارن هر بار به بهونه ی عیدی ،جشنی راستش ما-

،کاری، چیزی میرن خونه ی خانواده های شهدا.در اصل ازت میخوام تو هم تو 

جمعشون شرکت کنی.به هر حال خوبه از نزدیک با همسران شهدا آشنا بشی و ببینی 



ادت همسرشون دارن با چقدر زیادن زن هایی که از صدتا مرد مردترن و بعد از شه

 انگیزه و امید زندگی شونو ادامه میدن.

فهمیدم منظورش چیه.داشت منو آماده میکرد که اگر روزی خودش نبود با دیدن این 

خانواده ها انگیزه امو برای ادامه ی زندگی از دست ندم.حالم به شدت بد شده بود.تو این 

مکنه حامی در آینده کنارم نباشه روشن یک هفته این دومین بار بود برام حقیقت اینکه م

میشد.سعی کردم با توجه به قولی که بهش داده بودم واکنش بدی نشون ندم و به هر جون 

 کندنی بود لبخندی ساختگی روی لبم نشوندم و جواب دادم:

باشه.ببینم چطور میشه.-  

نفس عمیقی  حامی که انگار خیالش از بابت اینکه واکنش بدی نشون ندادم راحت شده بود

 کشید و در حالی که دراز میکشید رو بهم گفت:

حاال بیا سرجات که بخوابیم.-  

و به سینه ی ورزیده اش اشاره کرد.با همون طرح لبخند روی صورتم سر روی سینه 

اش گذاشتم و با گفتن"شب بخیر"چشمامو بستم.اما فقط خدا میدونست که تو دلم داشتم 

میتونه حامی رو برام حفظش کنه.من تو این یک هفته  بهش التماس میکردم هر طور که

که رابطه مونو شروع کرده بودیم جلوگیری نکرده بودم و هر بار به بهونه های مختلف 

سوال های حامی رو در مورد قرص خوردنم بی جواب گذاشتم.فقط به امید اینکه باردار 

که به مرور به قسمت بشم و عشق این بچه باعث بشه حامی بیشتر کنارمون باشه و بل

اداری و کم خطری بیاد.با اینکه ته دلم میدونستم حامی آدم کنار کشیدن از هدفش نیست 

اما باز هم به خودم دلداری میدادم که اومدن بچه میتونه حامی و کمی نرم کنه.نمیدونم 

شه .منی که بارها زندگی نامه شهیدان رو خونده بودم و همیچرا انقدر خودخواه شده بودم

به همسرانشون افتخار میکردم که انقدر صبور بودن و حاضر شدن از عشقشون بگذرن 

حاال خیلی خودخواهانه حامی رو برای خودم و زندگی ام میخواستم و فکر نبودن و 

نداشتنش باعث جنونم میشد.دلم از تصور روزی که این آغوش گرم نباشه میخواست 

تا قبل از این فکر میکردم خیلی دختر قوی هستم بترکه.شاید عشق انقدر ضعیفم کرده بود.

و اگر در آینده همسری داشتم که در راه دین و خدا شهید شد خیلی راحت با این قضیه 

کنار میام.اما حاال فهمیدم اصال قوی نیستم و فکر رفتن یک خار کوچیک تو پای حامی 

ام حاضر بودم حامی  میتونه منو از پا دربیاره. ولی با این حال در نهایت خودخواهی

جانباز بشه و زنده بمونه اما شهید نشه.نفس های عمیق حامی نشون میداد که خیلی وقته 

خوابیده و من تو فکر بودم.سر از روی سینه اش برداشتم و خیره ی صورت مردونه و 

 مهربونش شدم.

امتحان  نتونستم جلوی ریزش اشک هام رو بگیرم.خدایا من واقعا عاشقشم.منو با نداشتنش

 نکن. انقدر بهش نگاه کردم که نفهمیدم چه زمانی خوابم برد.



 

~~~ 

 

حامی چند روزی بود به ماموریت رفته بود.منم درگیر دانشگاه بودم.بعد از کلی کلنجار 

با خودم کنار اومدم و از عمه خواستم وقت هایی که به دیدار خانواده های شهدا میرن به 

برم.میخواستم به هرحال از یک جایی شروع کنم.گرچه منم اطالع بدن تا همراهشون 

خود عمه هم با شنیدن درخواست من انگاری یک حالی شد و به زور تونست با سر 

حرفمو تایید کنه.فهمیده بودم همه ی ما به ظاهر با شغل حامی و سختی هاش کنار اومدیم 

ه.بعد از اون شبی و در باطن آرزومون اینه حامی کمی از خطرات این شغل فاصله بگیر

که تا صبح نخوابیدم تصمیم گرفتم به خدا توکل کنم و برای چیزی که اتفاق نیفتاده از 

همین االن عزاداری نکنم.مثل هر وقت دیگه ای که حامی ماموریت بود به خونه ی حاج 

بابا میرفتم.البته گاهی هم خونه ی عمه میموندم و به خونه ی خودمون سر میزدم اما 

بودن حامی فقط خونه ی حاج بابا و آرامشی که از اونجا میگرفتم برام خوب روزای ن

بود.بعد از تموم شدن کالسم با ماشین به سمت خونه حرکت کردم.بین راه هیوا باهام 

 تماس گرفت.جواب دادم و روی آیفون گذاشتم:

جانم هیوا؟بگو پشت فرمونم.-  

اینجا بود برای شام نگهش داشتیم تا حاج هانیه کجایی؟پاشو امشب بیا خونه ی ما.زندایی -

دایی و امیر مهدی بیان.تو هم پاشو بیا اینجا.الکی نری خونتون.کسی اونجا منتظرت 

 نیست.

 خندیدم و گفتم:

باشه.تو راهم دارم میام.-  

خداحافظی کردیم و نیم ساعت بعد به خونه رسیدم.هوا تاریک شده بود و صدای اذان از 

ماشین و داخل پارکینگ گذاشتم اذان تموم شده بود. به سمت  مسجد محل میومد.وقتی

طبقه اول رفتم.خیلی ساکت بود و برام تعجب برانگیز بود چطور هیوا و امیر مهدی که 

همیشه پر سر و صدا هستن خبری ازشون نیست. در ورودی از بیرون هم باز 

ک شده سر جام میشد.خودم در و باز کردم و با دیدن فضای رو به روم همونطور خش

ایستادم.باورم نمیشد امروز تولدمه. از دیدن حامی اونم جلوتر از بقیه بیشتر شگفت زده 

شدم و زبانم بند اومد.هیوا بود که سکوت و شکست و با کیک تو دستش شروع کرد به 

خوندن تولدت مبارک.همگی با دست زدن همراهی اش کردن. البته حاج بابا و 

سته بودن و با لبخند نگاهمون میکردن.حامی جلو اومد و با عزیزجون روی مبل ها نش

 دیدن من که هنوز مات بودم لبخندی زد و گفت:



تولدت مبارک باشه هانیه خانوم.-  

 اشک شوق تو چشمام جمع شد و با نهایت دوست داشتنم بهش نگاه کردم و جواب دادم:

ممنون.واقعا سورپرایز شدم.-  

ت:هیوا دوباره خوشمزگی کرد و گف  

سورپرایز نه عزیزم شگفتانه.-  

 خندیدیم و امیر مهدی معترض رو بهم توپید:

ُبر بخوریم ضعف کردیم از بس - ی میخوای دم در وایستی؟بیا تو کیکت و ب  آبجی تا ک 

 بهش خیره شدیم.

با اعتراض امیرمهدی همه داخل شدیم و من همه رو بوسیدم و تشکر کردم.با همون لباس 

و شمع های کیک مو با آرزوی قلبی ام که داشتن حامی بود فوت های بیرونی نشستم 

کردم.بعد از بریدن کیک مامان و عمه به آشپزخونه رفتن تا تقسیمش کنن.منم فرصت و 

غنیمت شمردم و اجازه خواستم تا به طبقه ی باال برم و لباس عوض کنم.به حامی هم 

ی نمیتونست طاقت بیاره و مهمون اشاره کردم که پشت سرم بیاد.دلم تا تموم شدن

.میخواستم حتی شده دو دقیقه باهاش تنها بشم و حسابی از خجالت کار امشبش دربیام  

با نگاهش بهم فهموند که برم و خودش بعدا میاد. عاشق این حجب و حیا و احترام نگه 

داشتنش تو جمع بودم.به سمت طبقه باال رفتم و لباسامو عوض کردم و خواستم کمی 

کنم که صدای در اومد.به طرف پذیرای رفتم و نذاشتم حامی کامل پا تو خونه  آرایش

بزاره و به سمت آغوشش دویدم.خندید و در حالی که سعی میکرد تا از افتادنمون 

 جلوگیری کنه منو تو آغوشش نگه داشت.

یواش تر هانیه جان بزار بیام داخل.-  

.بعد تمام خوشحالی امشبمو تو سیدمکمی فاصله گرفتم و نگاهش کردم و محکم لباشو بو

 نگاه و زبانم ریختم.

واقعا امشب برام خیلی خاطره انگیز شد.من قبال هم هر سال تولد داشتم.اما امسال با این -

ی برگشتی؟:جدیدا ماموریت هات چقدر کوتاه شدن  کارت تولدمو خیلی قشنگ کردی.ک 

 آقای تهرانی؟

و پشت گوشم میزد جواب داد:پیشانی امو بوسید و در حالی که موهام  

خداروشکر که تونستیم خوشحالت کنیم.چند ساعتی بیشتر نمیشه برگشتم.به هیوا سپرده -

 بودم کارارو انجام بده تا برسم.خیلی زحمت کشید دستش درد نکنه.

 پشت چشم نازک کردم و با بدجنسی گفتم:



اون که وظیفشه.-  

 اخطار گونه گفت:

هاااانیه جان.-  

ندیدم.امشب دلم میخواست فقط بخندم.حامی با همون آرامش نگاهش لبخند به از ته دل خ

لب خیره ی خندیدنم شد.کم کم خنده ام بند اومد و منم خیره اش شدم.چقدر دوستش 

داشتم.چقدر بودنش خوب بود.صورتش بهم نزدیکتر شد و من هم با همه ی اشتیاق و 

ش غرق بشم.نمیدونم چقدر گذشت که عالقه ام چشم بستم تا تو حس چشیدن طعم گرم لبا

 کمی فاصله گرفت و آروم لب زد:

بریم پایین تا کار دستمون ندادی.-  

بله به نظر منم بهتره بیاید پایین فکر کنم این جشن برای شماست نه ما که پایین نشستیم.-  

با شنیدن صدای هیوا هر دو فورا عقب کشیدیم و به ورودی نگاه کردیم.با کاری که کرده 

بودم باعث شدم حامی نتونه در و کامل ببنده و هیوا دوباره سر بزنگاه رسیده و حسابی 

 دید زده.حامی دستی به گردنش کشید و در حالی که سعی میکرد به هیوا نگاه نکنه گفت:

هیوا جان در زدن خیلی کار قشنگیه.کاش دیگه اینطوری ظاهر نشی.-  

ازوند و اصال از شرایط پیش اومده ناراحت هیوا با چیزی که دیده بود حسابی داشت میت

 نبود.

بله داداش درست میگید.اما اون مربوط میشه به دری که بسته است.در باز یعنی اجازه -

 داری داخل بشی.گرچه شما دیگه خیلی مشغول بودید که متوجه صدای پای من نشدید.

 این بار من اخطارگونه نگاهش کردم و توپیدم:

لطفا بری پایین؟ما هم االن میایم.هیوااااا.میشه -  

 بعد با چشمام براش خط و نشون کشیدم که دیگه ادامه نده.

باشه بابا رفتم.فقط تو روخدا این بار واقعا بیاید باز من بیچاره رو نفرستن دنبالتون.-  

بعد در حالی که سعی میکرد نخنده پله ها رو به سمت پایین رفت.حامی نگاهم کردم و با 

گفت:ناراحتی   

خیلی بد شد.دومین باره این اتفاق میفته.-  

از دیدن حالتش نتونستم نخندم و با صدای بلند خندیدم و حامی هم بعد از چند دقیقه 

 همراهم شد.

.آره شما باید بخندی هانیه خانوم-  



 در حالی که سعی میکردم جلوی خنده ی بیشترمو بگیرم جواب دادم:

ده بود.باور کن خیلی قیافه ات باحال ش-  

 مهربون نگاهم کرد و گفت:

حاال اگر آماده شدی زودتر بریم پایین زشته منتظرشون گذاشتیم.-  

 با سر تایید کردم و با هم از خونه خارج شدیم.

بعد از خوردن کیک نوبت به باز کردن کادو ها رسید.هر کدوم با چیز هایی که خریده 

ود و حرفی از کادو نمیزد.من بودن حسابی خوشحالم کردن.حامی اما سکوت کرده ب

انقدر از برگشتنش و تدارکاتی که دیده بود خوشحال بودم که نخریدن کادو برام اصال 

 مهم نبود.هیوا اما طاقت نیاورد و پرسید:

داداش پس کادوی شما کجاست؟-  

 حامی نگاهی بهم کرد و جواب داد:

کادوی من گفتنیه.-  

داد:همگی با تعجب نگاهش کردیم که ادامه   

با یکی از دوستانی که تو دانشگاه آشنا داشتن صحبت کردم تا هانیه خانوم مدتی -

 آزمایشی برای تدریس برن اونجا.

با ناباوری دست روی دهانم گذاشتم و نگاهش کردم.باورم نمیشد آرزویی که فکر میکردم 

لی از حداقل سه چهارسال دیگه بهش میرسم االن برآورده شده باشه.هرکدوم با خوشحا

حامی تشکر کردن و به من تبریک گفتن.اما من فقط داشتم به چشمای سبز کسی نگاه 

میکردم که امشب با کاراش عشق مو نسبت بهش بیشتر کرد.زیرلب طوری که کسی 

 نفهمه زمزمه کردم:

دوستت دارم.-  

 و حامی هم چیزی زمزمه کرد که حس کردم اشتباه دیدم.

ما بیشتر.-  

ت که میخواد شام سفارش بده و به سمت تلفن رفت.من اما هنوز و زود بلند شد و گف

چیزی که زمزمه کرد بودم.یعنی واقعا گفت ما بیشتر؟یعنی اعتراف کرد  درگیر اون

دوستم داره؟نمیدونم تا آخر شب و با شادی که تو وجودم بود چطور گذروندم.فقط 

داره و من خیالم راحت  میخواستم تنها بشیم و حامی یک بار دیگه اعتراف کنه دوستم

بشه که درست فهمیدم.بعد از خوردن شام حاج بابا اینا عزم رفتن کردن و بعد از 



رفتنشون ما هم مشغول جمع و جور کردن خونه شدیم.وقتی کارا تموم شد از عمه و هیوا 

 و عزیزجون تشکر کردیم به خاطر امشب و بعد به سمت طبقه باال رفتیم.

بگیره بعد بخوابه منم مشغول مرتب کردن کادو ها داخل کمد  حامی گفت که میره دوش

شدم.بعد از تموم شدن کارم لباس راحتی پوشیدم و روی تخت منتظر اومدن حامی 

 شدم.چند دقیقه بعد اومد و کنارم روی تخت دراز کشید.

واقعا آب گرم باعث میشه آدم خستگی اش در بره.-  

و جواب دادم:به سمتش رفتم و محکم گونه اشو بوسیدم   

بابت همه چیز ممنون.خیلی امشب خوش گذشت.-  

 لبخند زد و "خداروشکری" گفت.منم به پهلو رو بهش دراز کشیدم و پرسیدم:

حاال این دانشگاهی که گفتی کجا هست؟-  

دانشگاه آزاده.حاال آدرس دقیق اش رو برات میگیرم.ببین چه روزهایی کالس نداری -

روزا برات تدریس بزارن. من به اونا بگم تا تو همون  

 هیجان زده از روزایی که قرار بود تدریس کنم گفتم:

وای حامی باور نمیشه.نمیدونم چطور ازت تشکر کنم.فقط میتونم بگم خیلی عاشقتم.-  

 مهربون نگاهم کرد و جواب داد:

ان شاءهللا یک روزی تو اون دانشگاهی که دوست داری تدریس کنی.و مطمئن باش تا -

ستم برای رسیدن به اون مرحله حمایتت میکنم.وقتی ه  

بغض مو فروخوردم و با لبخندی لرزون نگاهش کردم.کاش همیشه باشه.چیزی از 

دوست داشتن نگفت و من به این نتیجه رسیدم که احتماال اشتباه متوجه شده بودم.با اینکه 

این کلمه رو از کمی دلم گرفت ولی در واقع برام مهم نبود.من حاضر بودم تا آخر عمرم 

زبان حامی نشنوم اما خدا حامی رو برام حفظش کنه.سر روی سینه اش گذاشتم و از ته 

 دل گفتم:

ان شاءهللا که همیشه باشی.-  

و قطره اشکی که نتونستم جلوش رو بگیرم و از چشمام جاری شد.چشمامو بستم و با 

 نوازش دستای حامی به خوابی آروم فرو رفتم.

 

 

~~~ 



 

د اینم برنامه ی تدریس این ترمتون.بفرمایی-  

با لبخند برنامه رو از مدیر گروه گرفتم و تشکر کردم.نگاهی به آن انداختم.هفته ای سه 

روز تدریس داشتم.یعنی دقیقا روز هایی که خودم دانشگاه کالس نداشتم برام تدریس 

ز شروع ترم گذاشته بودن. قرار شد از هفته ی بعد تدریس ام رو شروع کنم. یک ماهی ا

میگذشت و بچه ها با استادی دیگر این یک ماه رو گذرونده بودن.اما این استاد که از 

قدیمی های دانشگاه بود از مدیر گروه خواسته بود تا کالس هاش رو کمتر کنن و فقط با 

.این در خواستش ترم باالیی ها که روزای کمتری دانشگاه هستن براش کالس بزارن

امی از آشنایی که تو این دانشگاه کار میکنه پرسید استاد برای تدریس باعث شد وقتی ح

نیاز دارن ایشون با مدیر گروه حرف بزنن و مدیر گروه از اومدن من استقبال 

.اینطور شد که شرایط تدریس برای من فراهم شد.خداحافظی کردم و از اتاق خارج کنه

کارا به این ه بود تا امروز برای انجام .حامی اداره بود و ماشین و برای من گذاشتشدم

 دانشگاه بیام.شمارشو گرفتم و برای شنیدن صدای گرمش منتظر موندم.

بله.-  

سالم.میدونم بد موقع زنگ زدم و نمیتونی حرف بزنی.فقط خواستم بگم از هفته ی بعد -

 تدریسم شروع میشه.

 حس کردم لبخند زد.

فق باشی.علیک سالم.خب خداروشکر.ان شاءهللا مو-  

 شیطنتم گل کرد و گفتم:

خیلی عاشقتم آقای تهرانی.-  

 سرفه ای کرد و جواب داد:

بله.شب میبینمتون.-  

حتما عزیزم.شب منتظرتم عشقم.-  

 خنده ام گرفته بود و رو به انفجار بودم.حامی دیگه نمیدونست چی بگه و جواب داد:

خب دیگه یا علی.-  

آسانسور میرفتم گفتم:باالخره خندیدم.در حالی که به سمت   

یا علی برادر یا علی.-  

 آروم خندید و قطع کرد.



 

~~~ 

 

 

چند ماهی از زندگی مشترکمون میگذشت و همه چیز خوب بود.تو این مدت من مشغول 

تدریس و و گذروندن کالسای ارشدم بودم و حامی هم یا صبح تا شب اداره بود یا 

داشتم همراه عمه به دیدار خانواده های ماموریت.تو این بین گاهی که وقت های خالی 

شهدای اخیر هم میرفتم.دیدن خانوم هایی جوونی که داشتن به تنهایی یا با وجود داشتن 

بچه به زندگی شون بدون وجود همسرشون ادامه میدادن واقعا برام ناراحت کننده بود.تو 

شتنم تا چند روز حال این چند باری که به دیدار این خانواده های عزیز رفتم بعد از برگ

.فقط از خوبی نداشتم و نمیتونستم ترس و نگرانی ام رو نسبت آینده ی زندگیم کنار بزنم

خدا میخواستم اگر مصلحت من چیزی برخالف میلمه به من توانایی بده تا صبور باشم و 

بپذیرمش.مثل همیشه بعد از اتمام کالس به سمت خروجی پارکینگ که مخصوص اساتید 

فتم.دلم میخواست زودتر به خونه برسم و تا شب کمی استراحت کنم تا وقتی حامی بود ر

اومد خسته نباشم.اینبار ماموریتش چهل روزی طول کشیده بود.این مدت مثل هر وقت 

دیگه ای که به ماموریت میرفت به خونه ی حاجی بابا میرفتم تا شب هامو تنهایی سر 

که تماس گرفته بود گفته بود ان شاءهللا هفته بعد  نکنم.اما آخرین بار یعنی هفته ی پیش

چهارشنبه تا آخر شب میرسه خونه و از اونجایی که هیچ وقت بدقولی نکرده بود و من 

مطمئن بودم امشب میاد تصمیم گرفتم مستقیما به خونه خودمون برم و برای استقبال از 

وبایلم از توی کیفم بلند همسرم آماده بشم.هنوز ماشین و روشن نکرده بودم که صدای م

.موبایل و از کیف خارج کردم و با دیدن شماره حاج بابا فورا جواب دادم:شد  

سالم حاج بابا خوبید؟شرمنده یادم رفت بگم امروز نمیام خونتون منتظرم نباشید. -  

. هانیه جان بابا نرو خونه خودتون بیا حاجی بابا با صدایی گرفته گفت:سالم بابا جان

.اینجا  

 با استرس گفتم:چیشده حاج بابا؟اتفاقی افتاده؟

حاجی بابا که سعی میکرد با آرامشش به منم آرامش بده جواب داد: نگران نباش بابا جان 

 . بیا اینجا بهت میگم.

.تو رو خدا اگر چیزی شده بهم آخه من تا برسم اونجا که از استرس میمیرم حاج بابا -

 بگید.



و انگار زیر لب ذکر گفت و بعد جوابمو داد:از سپاه زنگ  حاج بابا نفس عمیقی کشید

.گفتم بیای اینجا تا  زدن مثل اینکه حامی یه مقدار زخمی شده امروز منتقلش کردن تهران

 با هم.....

دیگر نشنیدم حاج بابا چی گفت.قبل از اینکه موبایل از دستم بیفته ناخواسته این کلمات از 

 دهنم خارج شد:

گن.حامی شهید شده....نه دروغ می -  

نفهمیدم چیشد و چطوری ماشین و روشن کردم و چه زمانی به خونه رسیدم و با کی به 

بیمارستان رفتیم.فقط میدونم از وقتی تلفن از دستم افتاد تا همین االن که رسیدیم 

بیمارستان و منتظریم تا جوابمونو بدن به پهنای صورت اشک ریختم.هرچی حاج بابا 

ی نشده و نگران نباشم،من اما فقط یک چیز تو سرم میچرخید و اون این بود میگفت چیز

که حامی رو از دست دادم.با همه ی نا امید بودنم از خدا میخواستم اینطور نباشه چون 

من طاقتشو ندارم.طاقت این اتفاق و اونم االن ندارم.گریه میکردم و زیر لب به خدا 

که یک نفر با لباس شخصی اومد و با حاج بابا سالم  .نمیدونم چقدر گذشتالتماس میکردم

 و احوالپرسی کرد.نگاهی به من انداخت و خطاب به حاج بابا گفت:

.چی گفتی بهشون که حاجی من که گفتم خداروشکر چیزی نشده و حامی حالش خوبه-

 حال و روز دخترت این شده؟

ی که از گریه ی زیاد گرفته قبل از اینکه حاج بابا جواب بده به سمتش رفتم و با صدای

 بود پرسیدم:

حامی کجاست؟پس چرا نمیزارید ببینیمش.-  

 با آرامش و نگاهی به زیر افتاده جوابمو داد.

.خودش اصرار داشت که بهتون نگران نباش دخترم.منم اومدم شما رو ببرم اتاق حامی-

دادم اگر خدایی نگیم.اما من گفتم بعدا جواب حاج آقا رو نمیتونم بدم چون بهش قول 

نکرده اتفاقی افتاد حتما خبر بدم.حاال شما دخترم اشکاتو پاک کن.من فکر میکردم حاجی 

به جای مادرش و بقیه شمارو بیاره بهتره گفتم بهتون بگه.اگر میدونستم انقدر حالتون بد 

 میشه میگفتم حاجی تنها بیاد.

و بقیه نیستن.بی توجه به با حرف هاش تازه متوجه شدم فقط من و حاج بابا اومدیم 

 سرزنشش گفتم:

تو رو خدا زودتر بریم پیشش.-  

لبخندی زد و بعد از هماهنگ کردن با پرستارای بخش مارو به داخل راهنمایی کرد.چند 

 اتاق و گذروندیم تا باالخره جلوی یک اتاق ایستاد.رو به حاج بابا کرد و گفت:



یالش راحت بشه بعدا ما بریم.اگر موافق باشی دخترمون اول بره داخل تا خ-  

.دستگیره رو به سمت پایین حاج بابا سری به تایید تکون داد و من فورا به سمت در رفتم

کشیدم و داخل شدم.حامی با شنیدن صدای در به سمتم برگشت و نگاهم کرد.باور 

نمیکردم سالمه.خداروشکر که دوباره چشمای قشنگش رو باز دیدم.درو بستم و به سمتش 

رواز کردم.روی قسمت خالی تخت نشستم و با چشمانی گریون تمام صورتش رو پ

.باالخره حامی با دستاش بوسیدم.هق هقم اوج گرفته بود اما دست از بوسیدنش برنمیداشتم

 صورتم رو نگه داشت و به چشمام خیره شد.

م چرا با چشمای سرخت من و شرمنده میکنی هانیه جان. من سر و مر و گنده کنارت-

 دیگه این همه گریه برای چیه؟

فقط خدا میدونست تو این دو سه ساعت چی کشیدم.هنوزم نمیتونستم بودنش رو باور کنم. 

دلم میخواست حاال که سالمه دست و پاش رو ببندم و نزارم دیگه از جاش تکان 

بخوره.جوابی ندادم و فقط نگاهش کردم.کمی که گذشت تازه فهمیدم برای چی اینجاست و 

با چشمام دنبال زخمش گشتم.نگاهم روی پای باندپیچی شده اش قفل شد و دلم هزارتیکه 

 شد.خم شدم و پاشو بوسیدم که حامی طاقت نیاورد و معترض گفت:

هانیه تو رو به علی انقدر شرمندم نکن.-  

 نتونستم ساکت بمونم و در حالی که هنوز گریه میکردم بریده بریده جواب دادم:

زنده ای....این دو سه ساعت مرگ و با...با چشمام دیدم....حامی میدونی  باورم نمیشه-

من....من چی کشیدم؟..ه...هنوز با دیدنت فکر میکنم دارم خواب میبینم....چطور 

 آ...آروم باشم وقتی خدا ب....به التماس هام گوش داده و تو...تو االن اینجایی.

که آروم تر شدم حامی منو از خودش  سر روی سینه اش گذاشتم و باز گریه کردم.کمی

 دور کرد و گفت:

پس التماسای تو بود که خدا منو قبول نکرد و االن اینجام.هانیه خانوم قرارمون یادت -

 رفت؟

 تخس و بی مالحظه جواب دادم:

.میفهمی چی بهم گذشته تو همین دو سه ساعته؟نمیتونم.من نبودنت و نمیتونم دووم بیارم-  

سر به زیر گفت:حامی ناراحت و   

تو این شرایط و میدونستی و قبول کردی.-  

با خودم و حامی رو فراموش  فشار این قضیه باعث شده بود کوتاه نیام و قول و قرارم

 کنم.



سخته.اصال دیگه نمیزارم بری.دیگه بسه هر چی تا االن ماموریت رفتی.-  

میگفت:خیلی ناراحت و شرمنده شد.چهره اش گرفته شده بود و زیر لب   

به همین روزا فکر میکردم که میگفتم ازدواج نکنیم.-  

من اما چشم منطقم کور شده بود و به شدت خودخواه شده بودم.ناراحتی و شرمندگی و 

 حرفای زیرلبی اش روم اثری نداشت و مثل بچه ها بهانه جویی میکردم.

ی من بدون تو من دوست دارم.انقدر دوست دارم که اگه نباشی منم از بین میرم.حام-

 میمیرم.

 طاقت نیاورد و مستقیما به چشمام خیره شد:

انقدر با حرفات دلمو نلرزون هانیه.-  

با اینکه کلی حرف واسه گله کردن داشتم اما انگار خواست خدا بود تا تو این موقعیت که 

متوجه نبودم چی دارم میگم بیشتر از این با حرفام حامی رو اذیت نکنم و ساکت 

از سر روی سینه اش گذاشتم و عطر تنش رو بوییدم.حامی هم که فهمیده بود بمونم.ب

اصال حالم خوب نیست با سکوت کردنش و نوازش هاش سعی در آروم کردنم 

داشت.کمی که گذشت صدای در زدن اومد و من فاصله گرفتم و اشکای باقی مونده روی 

وز نمیدونستم اسمش چیه وارد .حاج بابا به همراه اون آقایی که هنصورتم رو پاک کردم

 شدن.حاج بابا به سمت حامی اومد و پیشانی اش رو بوسید.

خداروشکر سالمی باباجان.-  

.من به سید هم گفتم نیازی نیست به ممنون حاج دایی.ببخش تو رو خدا باعث زحمت شدم-

.شما خبر بدن  

 اون آقایی که فهمیدم سید خطابش میکنن خندید و رو به حامی گفت:

بد کردم باعث شدم عزیزتر بشی.-  

 حاج بابا هم خندید و جواب داد:

آقا حامی که خیلی وقته عزیز همه است.-  

حامی لبخندی زد و تشکر کرد.من اما هنوز رو به راه نشده بودم و به حرف ها و شوخی 

 هاشون توجهی نداشتم.کمی که به خوش و بش گذشت سید گفت:

جام دادم.فقط دکترش گفته که تا دو سه هفته نباید حاج علی من کارای ترخیصش رو ان-

 از پای راستش که زخمیه استفاده کنه.

 بعد رو به من کرد و ادامه داد.



دخترم من مرخصی هم براش رد کردم.دیگه میسپارمش دست خودت.تا میتونی تالفی -

.من به شخصه به عنوان مافوقش اجازه ی هر گونه این ماموریت رفتن هاش و بکن

 شکنجه ای رو میدم.

 همگی به شوخی سید خندیدن و من به رسم ادب لبخندی زورکی زدم.

دستت درد نکنه سید.منتظر بودی تا زخمی بشم از دستم راحت شی.-  

 سید این بار پدرانه پیشانی حامی رو بوسید و با محبت جوابش رو داد.

خانومت عوض شه. خدا برامون حفظت کنه حامی جان.شوخی میکنم یکم حال و هوای -

بنده خدا امروز خیلی اذیت شد.حسابی این مدت که مرخصی هستی براش جبران کن 

 پسرم.نزار دلش ازت گرفته باشه.

حامی این بار مستقیما نگاهی بهم انداخت و بعد با چشم هایی که از حاج بابا و سید حیا 

 میکرد گفت:

من که شرمنده حاج دایی و هانیه خانوم هستم.-  

ز حالم خوب نبود و نمیتونستم خودم رو قانع کنم تا با لبخندی یا حرفی شرمندگی من هنو

.حاج بابا اما ساکت نموند.نگاهش رو از بین ببرم  

.خدا بهت خیر بده با کار سختی که داری.ما شرمنده شماهاییم.این چه حرفیه بابا جان-  

ممنون حاج دایی.-  

 سید در حالی که آماده ی رفتن میشد گفت:

خب دیگه اگر با بنده امری نیست برم دیگه.برگه ی ترخیصش روی میز گذاشتم.حامی -

جان من باهات در تماس هستم تا ان شاءهللا رو به راه بشی.با اجازتون من 

.خدانگهدار.رفتم  

 همگی تشکر و خداحافظی کردیم و حاج بابا باهاش تا بیرون از اتاق رفت.

 

~~~ 

 

ش بود به استقبالمون اومد و در حالی که زیرلب خداروشکر عمه با اسپندی که توی دست

 میکرد حامی رو بوسید.

دورت بگردم الهی.خداروشکر که به خیر گذشت مامان جان.-  



.حامی تشکری کرد و بعد از عمه نوبت هیوا بود که  کلی قربون صدقه ی برادرش بره  

یدم.وای داداش اگر چیزی ات میشد من خودم حساب هانیه رو میرس-  

همه با تعجب بهش نگاه کردیم تا دلیل این جمله ی بی ربطش رو بدونیم که خودش ادامه 

 داد.

واال چه معنی داره به خاطر اینکه به خاطر ق ر و ف ر های این خانوم برسی میری کار -

میکنی.اونم هر کاری نه کار به این خطرناکی که هربار میری فقط خدا میدونه کجایی و 

.چیکار میکنی  

همه خندیدن و من که حاال حالم نسبت به یکی دو ساعت پیش بهتر شده بود برایش پشت 

چشمی با حرص آمدم.حامی در حالی که با عصا و کمک حاج بابا سعی میکرد وارد 

 پذیرایی بشه به عزیزجون که ایستاده بود و میخواست به سمتش قدم بردارد گفت:

ی بیای با این پادردت.من خودم دارم میام.عزیزجون شرمنده ام نکن.شما کجا میخوا-  

 بعد رو به حاج بابا که کنارش بود با شرمندگی گفت:

.من با عصا اسباب زحمت شدم.باور کنید نیازی نیست خودتونو اذیت کنید حاج دایی-

 میتونم خودم برم.

 حاج بابا توجهی به حرفش نکرد و تا نزدیک عزیزجون همراهی اش کرد.

کن باباجان.ما که غریبه نیستیم.انقدر تعارف ن-  

.در اوج صمیمیت هم یک خط قرمزی به اسم شرم و حیا حامی اما اخالقش این بود

داشت که نمیگذاشت هیچ وقت اسباب زحمت کسی شود. حامی با شرمندگی تشکر کرد و 

 بعد خم شد تا عزیزجون راحت بتواند ببوسدش.

الهی همیشه سالمت باشی عزیزجان.-  

جواب محبت های عزیزجون و داد و کنارش روی مبل نشست.هر کدام جایی حامی هم 

را برای نشستن انتخاب کردیم و کمی به صحبت در مورد حامی و وضعیتش و اینکه تو 

این مدت کجا باشه براش بهتره پرداختیم.من اصرار داشتم تو خونه خودمون باشه و 

هایی از پسش برنمیام و بردن حامی به خودم ازش پرستاری کنم.اما بقیه معتقد بودن به تن

طبقه باال با وجود اون پله ها کار اشتباهیه.باالخره حاج بابا تصمیم نهایی رو گرفت و 

 گفت:

.مثل هرسال ده شب اول و که مراسم داریم همه خونه ی مایید.من پس فردا اول محرمه-

اونجا باشید بهتره.میگم فردا حامی رو ببریم خونه ی ما تو این مدتی که خوب میشه   



هیچ کدوم حرفی نداشتیم و پیشنهاد حاج بابا درست و منطقی بود.حامی اما باز نتوانست 

 به راحتی قبول کند و مخالفت کرد:

حاج دایی اینطوری که باعث زحمت میشم. همینطوریم امسال به خاطر وضعیت پام -

 نمیتونم کمکتون کنم بعد با اومدنم کاراتون رو زیاد میکنم.

 این بار مامان جواب داد:

چه زحمتی حامی جان؟تو پسر مایی.اتفاقا بیاید خیال منم راحت تره که آبجی لیال و -

 هانیه دست تنها نیستن.به هر حال امیرمهدی هست من هستم گاهی کمک میکنیم.

 حامی کوتاه نیومد.

آخه زندایی....-  

 این بار حاج بابا حرفش رو قطع کرد.

داره.ان شاءهللا فردا همگی وسایلتون و جمع میکنید میاید خونه ما.دیگه اما و آخه ن-  

این بار حامی هم سکوت کرد و چیزی نگفت.اما من میدانستم که دلش رضا نیست.کاری 

از دستم برای رفع ناراحتی اش برنمیومد.خود من هم از وقتی که ترخیص شده بود داشتم 

تدریس کنم هم به کارهای حامی به این فکر میکردم چطور هم دانشگاه برم هم 

برسم.پیشنهاد حاج بابا باعث شد خیالم از بابت این چیزها راحت شود. آن شب بعد از 

شام حاج بابا و مامان رفتن و ما هم به خاطر شرایط حامی تصمیم گرفتیم همونجا 

 بخوابیم.

لحاف و بعد از شب بخیر گفتن به همه کمک کردم به حامی تا اتاقش بریم.عمه برامون 

.رو تشک نشست و تشک گذاشته بود و منم لباسای راحتی از باال برای خودمون آوردم

لباس های راحتی رو از دستم گرفت.قصد عوض کردنشون رو داشت و منم برای اینکه 

.راحت باشه مسواکم و برداشتم و بلند شدم  

اگر کمک نمیخوای من میرم مسواک بزنم.-  

اد.حامی سری به تایید تکان د  

نه کمک نمیخوام.میتونم خودم عوض کنم.-  

.وقتی برگشتم حامی لباس هاش رو عوض کرده و باشه ای گفتم و از اتاق خارج شدم

دراز کشیده بود.نگاهش به سقف و مشخص بود حسابی تو فکر فرو رفته.کنارش دراز 

د اما کشیدم و بدون تعارف دستاشو باز کردم و سرم و روی بازوش گذاشتم. نگاهم نکر

با قفل کردن دستاش به دور شانه هام منو به آغوش کشید.کمی که به سکوت گذشت نفسی 

 آه مانند کشید و پرسید:



کم آوردی هانیه؟-  

تازه یادم افتاد که بعدازظهر تو حال خودم نبودم و چیزهایی گفتم که فکر و ذهن حامی 

ست نبوده و باعث ناراحتی و .حاال که بهتر شده بودم فهمیدم حرفام دررو بهم ریخته بود

 عذاب وجدانش شده.در صدد توجیح برآمدم.

نه اصال.من فقط حالم بد بود و ترسیده بودم. وگرنه سر قولم هستم.-  

.سر قولم نبودم.فقط برای اینکه فکرش رو از حرفای عصرم دور کنم گفتم.وگرنه نبودم

میتونستم به قولم وفا کنم وقتی با من خیلی وقت بود که فهمیده بودم سر قولم نیستم.مگه 

 زخمی شدنش به جنون رسیده بودم.حامی به پهلو شد و نگاهم کرد.

امشب فکر کردم کاش به حرفت گوش نداده بودم و تو رو درگیر این زندگی -

نمیکردم.وقتی حال بعدازظهرت و دیدم از خدا خواستم که فقط بیشتر از این منو پیش تو 

کاش میشد برگردیم عقب و تو بهم جواب منفی میدادی یا کاش  شرمنده نکنه.هانیه ای

هیچ وقت خودم پاپیش نمیذاشتم تا اینطور شرمنده ی تو و حاج دایی و زندایی 

 بشم.نمیدونم چیکار کنم تا یکم از این حس عذاب وجدان کم کنم.

بغضی به بزرگی عشقی که بهش داشتم گلومو فشرد.کاش الل میشدم و اون حرفا رو 

ش نمیزدم.کاش یکم خود داری میکردم و با حال بهتری پیشش میرفتم.به شدت پشیمون به

بودم و دلم داشت برای حال بد صداش میترکید.سعی کردم این بار خودم و کنترل کنم و 

 با صدایی که سعی میکردم بغض اش رو پنهان کنم جواب دادم.

روز و به همه چیز ترجیح  حتی اگر قرار بود فقط یک روز با تو زندگی کنم اون یک-

 میدادم.

 لبخندی غمگین زد و در حالی که دوباره به پشت میخوابید گفت:

تو با عشقت فقط منو بیشتر شرمنده میکنی. همش میگم خداروشکر که جلوگیری میکنیم -

و فعال پای یک طفل معصوم به این زندگی که هنوز از زیر بار عذاب وجدان تو در 

 نیومدم وارد نشده.

با نگرانی نگاهش کردم.حامی فکر میکرد جلوگیری میکنیم اما من اصال جلوگیری 

نکردم و برام جای سوال بود چطور هنوز اتفاقی نیفتاده.میدونستم وقتی باردار بشم حامی 

خیلی از پنهون کاریم ناراحت میشه. اما حاضر بودم ناراحتی هاشو به جون بخرم ولی 

.فهمیده بودم اک حامی بود.سکوت کردم و چیزی نگفتممادر بچه ای بشم که از وجود پ

هرچی بگم باز حامی چیزی برای عذاب دادن وجدانش داره.سرم و نزدیک تر بردم و 

روی سینه اش گذاشتم.صدای ضربان قلبش بهترین موسیقی برای من عاشق بود.فقط از 

می که گذشت و خدا میخواستم سال های سال این قلب بتپه و صاحبش و برام نگه داره.ک

حرفی نزد گمان کردم خوابیده و سرم و کمی بلنده کرده و نگاهش کردم.ولی بر خالف 



انتظارم بیدار بود و هنوز نگاهش خیره به نقطه ای روی سقف بود.طاقت نیاوردم و کمی 

خودم رو باال کشیدم.شروع به بوسیدن صورتش کردم و در همون حال با لحن شوخی که 

ی رو از نگاهش دور کنه گفتم:سعی داشتم ناراحت  

مطمئنی پات زخمی شده؟به نظرم به سرت ضربه خورده ها.آخه همش به یک نقطه -

 خیره ای.

سعی کرد همراهم بشه و کمی از آن فضا دور شد. به جای صورتم بوسه های گرم و 

 لطیفش رو تقدیم به لبام کرد.

کاری کنم تا صداتو در بیارم.شایدم خورده باشه.آخه نمیدونم چرا همش دلم میخواد -  

بعد شروع به قلقلک دادنم کرد.میخندیدم و در حالی که تالش میکردم صدام بیرون نره از 

حامی میخواستم تا تمومش کنه.حامی اما دست بردار نبود و با دستاش محکم نگهم داشت 

دست  و همینطور به کارش ادامه داد تا اینکه صدای چند تقه به در باعث شد از کارش

 بکشه و منم فورا تی شرتم که باال رفته بود و مرتب کنم.

جانم؟-  

 در باز شد و هیوا اول سرش را داخل آورد.

گفتم در بزنم باز یک وقت تو حالی نبینمتون که به جای شرمندگی دعوام کنید.-  

 چشم غره ای بهش رفتم و رو به حامی که نگاه میدزدید کردم.

سرت خورده به سر این میخورد تا یکم عقلش بیاد کاش اون چیزی که میگی به -

 سرجاش.

 حامی خندید و چیزی نگفت. هیوا وارد شد و در حالی که کنارمون مینشست پرسید.

مگه چی به سر داداش حامی خورده؟-  

هیچی.تو بگو چیکار داشتی این وقت شب مزاحممون شدی.-  

 حامی مهربون تذکر داد.

هانیه جان.-  

ه.بله دیگه وقتی کارم داره میشم هیوا جون وقتی تو هستی و کارم نه داداش بزار بگ-

 نداره میشم مزاحم.

منو بگو تا شنیدم صدای خنده میاد گفتم بیام پیشتون تا شادیتون تکمیل بشه.قدر نمیدونه -

 که.



از حالت حرف زدنش خندیدم و نتونستم در برابر وسوسه ی بوسیدن این خواهر شوهر 

نم.زبان دراز مقاومت ک  

.دیگه حرفتو زدی.منم برم بهتره.نمیخواد الکی بوسم کنی-  

میدونستم نازش الکیه و میخواد فقط با حرفاش مارو اذیت کنه.برای همین به روش 

.خودش جواب دادم  

باشه برو.خیلی حیف شد چون من دیگه کاری از دستم برنمیاد تا دلت و به دست بیارم.-  

میانجی گری بینمان را عهده دار شد.حرصی نگاهم کرد و این بار حامی   

.بشین عزیزم.شوخی میکنه هیوا جان-  

هیوا رو به حامی کرد و به یکباره جدی شد و با نگاهی که محبت در آن موج میزد خیره 

 اش شد.

خداروشکر که اینجایی داداش.-  

نتونست طاقت بیاره و اشک هاش جاری شد.منم علی رغم قولی که به خودم داده بودم 

تونستم آروم باشم و بغضم سرباز کرد.حامی نگاهی به هر دومون کرد و با تعجب گفت:ن  

ای بابا.االن کدومتون و آروم کنم؟-  

 با اون چشمای اشکی هر دومون هم زمان جواب دادیم.

من.-  

حامی کمی نگاهمون کرد و ما نیز نگاهش کردیم. آخر هم نشد خودمونو کنترل کنیم و 

خندیدیم.هر سه با صدای بلند   

 

~~~ 

 

هانیه جان مامان کاش به حامی میگفتی بیرون نشینه.یک وقت این طور دائم نشستن -

 پاشو اذیت نکنه؟

در حالی که سبد سبزی را برای بردن به حیاط بلند میکردم با نگرانی جواب دادم:-  

.میگه برای مراسم امام حسین همه تو حیاط مشغول کار باشن چی بهش بگم مامان جان-

.میدونی که چقدر به خاطر و من تو خونه دراز بکشم؟بزار هر طور خودش راحته باشه

 این که نمیتونه کاری کنه ناراحته.ان شاءهللا که مشکلی براش پیش نمیاد.



 مامان "الهی آمین" گفت و با نگرانی بهم توپید:

سبد سبزی سنگینه مامان جان تو نمیخواد ببری.-  

الی که کمی سنگینی اش اذیتم میکرد با لجبازی گفتم:من اما بلندش کردم و در ح  

نه خوبه میتونم.-  

و بعد راهی حیاط شدم. سبد و به سمت دیگ آش که عمه و خانوم های دیگه کنارش 

 ایستاده بودن بردم.

هانیه جان عمه تو چرا آوردی؟میگفتم یکی از پسرا بیاره.سنگینه قربونت برم.-  

دادم:سبد و پایین گذاشتم و جواب   

نگران نباش عمه جون زیاد سنگین نبود.-  

خودت بهتری؟-  

.سعی کرد به زور هم شده از صبح حالم زیاد خوب نبود و همه رو نگران کرده بودم

 لبخند بزنم.

خوبم خداروشکر.-  

.نتونست بیکار بشینه و مشغول مرتب به آالچیق و جایی که حامی نشسته بود نگاه کردم

ر مصرف در سینی ها شد.چون مرد ها اون سمت بودن نمیتونستم کردن ظرف های یکبا

کنارش برم. این ده روز محرم که مراسم داشتیم حامی هر طوری که بود سعی داشت 

حتی شده به اندازه ی انجام کوچک ترین کار کمک کنه.امروز هم روز آخر بود و 

پیش رفت و مراسم  همگی برای پختن آش رشته اینجا جمع شده بودن.با کمک هم کار ها

نذری پزون روز آخر هم به بهترین نحو برگزار شد.بعد از رفتن مهمان ها و انجام 

.البته حاج بابا و کارهای به جا مانده ، آخر شب همگی خسته و بی جان دور هم نشستیم

عزیزجون اعالم کردن که باید زودتر بخوابن تا نماز صبح خواب نمونن و به سمت اتاق 

..مامان سینی چای را جلوی ما گذاشت و رو به امیرمهدی کردنهاشون رفت  

امیرمهدی مامان خرما رو از روی میز بیار .-  

امیرمهدی با غرغر بلند شد و کاری که مامان خواست و انجام داد.بعد به حالت دراز 

 کش رو مبل افتاد.حامی نگاهی شرمنده بهمون کرد و گفت:

سابی خسته شدید.شرمندتون شدم که نتونستم باری از روی ان شاءهللا که خدا قبول کنه.ح-

 دوشتون بردارم.

.ناراحت بودم به من با چشمانی سرزنشگر به خاطر حرفی که زده بود نگاهش کردم

 خاطر چیزی که مقصر نبود هم اینطور عذاب وجدان داشت.



ه بودی این چه حرفیه حامی جان.تو که با وجود توصیه های دکتر همش تو حیاط نشست-

 و کمک میکردی.من همش نگران پات بودم که بدتر نشه.االن درد نمیکنه؟

نه زندایی خداروشکر اصال پام اذیت نشد خیالتون راحت.-  

دست به سمت خرما بردم تا زودتر چای بخورم و بعد خودمو به یک خواب حسابی 

که پا به پای مهمون کنم.از صبح زیاد حالم خوب نبود و با این وضع تالش کرده بودم 

.خرما رو تو دهنم گذاشتم و به بقیه تو کارا کمک کنم و االن واقعا نایی برام نمونده بود

محض چشیدن طعم آن حس کردم دل و روده ام داره باال میاد و به سرعت به سمت 

دستشویی رفتم.خرما رو قورت نداده باال آوردم و چند عوق از حال بدی که بهم دست 

.نمیدونم چرا حس کردم خرماش مونده بود و به ترشی میزد.صورتم و شستم داده بود زدم

.همه با نگرانی نگاهم کردن و حامی زودتر از بقیه پرسید:و به پذیرایی برگشتم  

هانیه جان چیشد یه دفعه؟-  

 با دستمال صورتم و خشک کردم و جواب دادم:

ندارید من برم بخوابم واقعا چیزی نیست.خرماش ترش شده بود حالمو بد. اگر کاری -

 دیگه جون ندارم.

برو عمه جون شبت بخیر.-  

.نگاه نگران حامی رو پشت سرم "شب بخیری"به جمع گفتم و به سمت اتاقم قدم برداشتم

حس کردم.هیوا هم که تا آن موقع ُچرت میزد بعد از من با شب بخیری به جمع همراهم 

جای خواب مشخصی نداشتیم.آمد.این مدت که خونه ی حاج بابا بودیم   

گاهی من پیش حامی و در اتاق های پایین میخوابیدم و گاهی مثل امشب با هیوا به اتاقم 

در طبقه ی باال میرفتیم.به محض رسیدنمون به اتاق و جاگیر شدنمون هر دو از شدت 

خستگی بیهوش شدیم.صبح با حس مایع ترشی در گلوم بیدار شدم و به سمت سرویس 

دویدم.باز هم مثل دیشب عوق زدم و چون معدم خالی بود چیزی باال نمی  بهداشتی

آوردم.کمی که بهتر شدم وضو گرفتم و از دستشویی بیرون اومدم.نگاهی به ساعت 

.بعد از تموم انداختم و با خیالی راحت از قضا نشدن نمازم چادر سر کرده و قامت بستم

ورم و باز دچار این تهوع نشم.تقریبا همه شدن نماز به طبقه ی پایبن رفتم تا چیزی بخ

بیدار بودن و مامان و عمه داشتن بساط صبحانه رو آماده میکردن.صبح بخیر به همه 

.حامی نگاهم کرد و نگران لب زد:گفتم  

حالت خوبه؟-  

 با لبخند چشم هام رو بستم و لب زدم:

خوبم.نگران نباش.-  



شدم.مامان مشغول آماده کردن تخم  برای اینکه کمکی کرده باشم مشغول چای ریختن

مرغ بود و عمه هم پنیر هارو تو پیش دستی میریخت و کنارش گردو میگذاشت.بوی 

کره ی داغ شده داشت حالم رو بد میکرد.سعی کردم بی توجه باشم و به کارم ادامه 

بدم.اما به محض اینکه مامان داخل کره داغ شده تخم مرغ ریخت و بوی آن به مشامم 

نتونستم خودمو کنترل کنم و به سمت سرویس طبقه پایین پا تند کردم.به محض  رسید

 خارج شدنم عمه و مامان دورمو گرفتن.

چیشده مامان جان؟از دیروز چرا اینطوری شدی؟غذایی چیزی خوردی که اذیتت کرده -

 باشه؟

 به جای من عمه گفت:

بود بهش چیزی نخورد که نه بابا بچم همون آشی که ما خوردیم و خورده. من حواسم -

 بخواد مسموم بشه.

 حامی نگران نشسته روی مبل نگاهمون میکرد.

من میگم ببریمش دکتر.-  

 با حرفی که عزیزجون زد ناباوری در چهره ی همه به خصوص حامی دیده شد.

.چشم قشنگم طوریش نیست.احتماال تو راهی داره پسرم.الکی شلوغش نکن عزیزجان-  

ن و عمه با لبخند نگاهم کردن.من اما به خاطر شرمی که صورتم و سرخ حاج بابا و ماما

کرده بود و همچنین برای اینکه نگاهم به چشم های ناباور حامی نیفته سرم و تا جایی که 

ممکن بود پایین نگه داشتم.عمه و مامان تبریک گفتن و کلی قربون صدقه ام رفتن.من اما 

 با خجالت تنها گفتم:

ی معلوم نیست.هنوز که چیز-  

همین امروز میریم داروخونه یک بیبی چک میگیریم تا مطمئن بشیم.-  

 اینو مامان با صدای آرومی گفت و عمه که لبخند از لباش دور نمیشد با سر تایید کرد.

هم بیبی چک میگیریم هم میریم درمانگاه آزمایش میدی تا مطمئن شیم عزیزم.-  

م.حس میکردم نگاه همه رو صورتم سنگینی میکنه کمی بعد همگی دور سفره نشسته بودی

و نمیتونستم سرم و باال بگیرم. هنوز هیچی معلوم نشده نگران تغذیه ام بودن و هرچیزی 

که تو سفره بود برام میذاشتن.گرچه میلم نمیکشید و بیشتر به غذا نگاه میکردم. کمی که 

صبر کنه و به محض  گذشت هیوا هم بیدار شد و به جمع مون پیوست. عمه نتونست

 نشستنش با ذوقی که توی صداش مشخص بود رو به هیوا گفت:

هیوا مامان یک خبر خوب برات دارم.-  



چیشده مامان؟-  

 عمه نگاهی به من و حامی کرد و ادامه داد:

مژده بده که داری عمه میشی.-  

افتاد.ان هیوا که داشت چایی میخورد با شنیدن این جمله چای تو گلوش پرید و به سرفه 

حالش باعث خنده ی جمع شد.مامان کنارش بود و چندبار به پشتش زد.سرفه اش که بند 

 اومد رو به حامی کرد و پرسید:

واقعا داداش؟-  

باالخره جرئت کردم و به حامی نگاهی انداختم. سرش پایین بود و حسابی تو فکر فرو 

داد.رفته بود.سعی کرد حفظ ظاهر کنه و تنها با یک جمله جواب   

هنوز چیزی معلوم نیست هیوا جان.-  

با این حرفش نگاهی به من انداخت.دلخوری تو نگاهش بیداد میکرد و من هزار بار 

برای نگاه دلخورش ُمردم و زنده شدم.کاش بهش میگفتم قرص نمیخورم.سعی کردم 

آروم عادی باشم.جواب نگاه دلخورش رو با مهربونی و لبخند دادم.اما انگار قرار نبود 

بشه.دلخور و نگران ، معلوم بود منتظر فرصتیه که باهام حرف بزنه.سعی کردم خودم و 

مشغول خوردن کنم تا بیشتر از این با نگاهش دلم نگیره.هیوا که از حرف حامی تعجب 

 کرده بود این بار رو به من پرسید:

پس مامان چی میگه هانیه؟-  

م جواب دادن به سوال هیوا بود.عزیزجون" تنها کاری که تو این موقعیت نمیتونستم بکن

 الهی شکری" گفت و رو به هیوا جواب داد:

داداشت که این چیزارو نمیدونه تو ازش میپرسی مادر.من که چند تا پیرهن بیشتر از -

 بقیه اتون پاره کردم میگم چشم قشنگ من بار شیشه داره.

ناگوشش باز شده بود رو بهمون هیوا با ذوق دستاشو بهم کوبید و در حالی که نیشش تا ب

 گفت:

آخ الهی عمه فدای این بار شیشه بشه.-  

و خیره به نگاه هم شده  همگی خندیدن و تنها من و حامی بودیم که صدامون در نمیومد

.بعد از جمع کردن سفره همگی بر این نظر شدن که برای مطمئن شدن باید به بودیم

 درمانگاه بریم.

ه ذوق زده بود و از وقتی امیرمهدی بیدار شده بود مدام بهش هیوا که بیشتر از بقی

 میگفت:



دایی کوچولو چطوره؟-  

امیرمهدی هم در حالی با شنیدن کلمه ی دایی کلی کیف میکرد اما از کوچولویی که هیوا 

.میگفت عصبی میشد و با حرص نگاهش میکرد  

ومده کلی برنامه ریخته همه خوشحال بودن و هنوز چیزی قطعی نشده برای این نوه ی نی

 بودن. حتی حاج بابا هم با همه صبوری اش طاقت نیاورده بود و با ذوق پرسیده بود:

ی به دنیا میاد ملیحه؟- حاال این نوه ی ما ک   

و بعد صدای خنده هایی که از شنیدن جمله ی حاج بابا بلند شده بود.این بین تنها حامی 

سته بود و کلمه ای حرف نمیزد.قبل از اینکه بود که هنوز ساکت و نگران روی مبل نش

 بقیه متوجه حالش بشن به هر جان کندنی بود رو بهش کردم و گفتم:

حامی جان میای تو اتاق لطفا.-  

همگی در حال صحبت و خندیدن بودن و حواسشون به ما نبود.شاید هم من اینطور فکر 

.حامی با حرفم آوردن میکردم و بقیه با سرگرم نشون دادن خودشون به رومون نمی

نگاهی بهم انداخت و انگار تنها منتظر اشاره ای از من بود تا فورا بلند شود. به سختی 

روی پا بند شد و به کمک عصا پشت سرم به اتاق اومد.وارد اتاق که شدیم رفت و روی 

تخت نشست.منم یعد از بستن در کنارش قرار گرفتم.خواستم حرفی بزنم که خودش 

وع کرد.زودتر شر  

چرا بهم نگفتی قرص نمیخوری؟-  

 نگاه دزدیدم و سعی کردم موضوع رو عوض کنم.

نیست.بعدم نهایتش حامله باشم مگه چی... هنوز که چیزی معلوم-  

اولین بار بود که اینطور ناراحت و دلگیر بین حرفم میومد.با صدایی خش دار که سعی 

ه و بخواد صدایی بلند کنه گفت:در کنترلش داشت تا مبادا اخالق و زیر پا بزار  

باید بهم میگفتی هانیه.نباید فقط خودت تصمیم میگرفتی.میدونستی من مخالفم.کاش برای -

 حرفم احترام قائل میشدی.

ناراحت و دلگیر سر پایین انداختم.در برابر بغضی که توی گلوم ریشه زده بود نتونستم 

ی که از گریه میلرزید طلبکارانه مقاومت کنم و اشک از چشم هام روان شد.با صدای

 گفتم:

هنوز که چیزی معلوم نیست اینطوری ناراحت شدی.اصال...اصال من دلم بچه -

 میخواست.



.حامی کالفه دستی به حرفم کامال احساسی بود و بدون هیچ منطقی بیان شده بود

 صورتش کشید و مغموم از حال من زمزمه کرد:

عذابی میکشم.دیدن حالت اون روزی که اومدی  متوجه نیستی.نمیدونی من دارم چه-

بیمارستان برای عذاب وجدان داشتنم تا آخر عمر کافی بود.حاال االن اگر پای یک بچه 

؟هم بیاد وسط اون وقت من با وجدانی که خفه ام میکنه چیکار کنم هانیه  

م و به راست میگفت.حق داشت و من باز هم خودخواهانه جلو رفته بودم.پشیمون شده بود

شدت عذاب وجدان گرفتم.کاش صبر میکردم تا خودش هم برای این کار موافق 

باشه.حاال که به خواسته ام رسیده بودم اما دیدن این چهره ی گرفت باعث میشد از خودم 

.گریه ام شدید تر شده بود و با صدایی ناراحت باشم.چطور دلم اومد این همه عذابش بدم

م تا بیرون نره بهش نزدیک تر شدم.برای اینکه از دلش که سعی میکردم کنترلش کن

 دربیارم با دستام صورتش و قاب کردم.

.همه پشیمونی ام رو تو چشمام ریختم و خیره اش شدم.امان از چشمای نگاهش کردم

.با صدایی بریده بریده از گریه نالیدم:مهربونش که حاال پر از غم شده بود  

اه کردم....باور کن فقط میخواستم ...میخواستم ازت بچه ب..ببخشید...من...من اشتب-

...نمیخواستم عذابت...بدم...ببخشید... ببخشید.... داشته باشمداشته ..  

دیگه نتونستم حرف بزنم و سرمو تو سینه اش پنهان کردم.اما حامی من،حامی مهربونم 

کرد.سرمو بوسید و با نتونست بیشتر از این ازم دلگیر باشه و با دستاش محکم منو بغل 

 صدایی که حاال مثل قبل پر از محبت شده بود جواب داد:

.منم مثل همه از اینکه کاش بدونی داشتن بچه از تو چقدر برام لذت بخش و شیرینه-

من هنوز از شرمندگی تو درنیومدم.چطور  .اما هانیه جانبخوام پدر بشم خوشحال میشم

؟کاش بتونی بفهمی چقدر نگرانم.دارم از درون مسئولیت یک بچه رو هم اضافه کنم

متالشی میشم هانیه.همش با خودم میگم کاش هیچ وقت پا پیش نمیذاشتم و تو رو درگیر 

.این ده دوازده روز انقدر که حس سربار بودن داشتم همش به خدا زندگی خودم نمیکردم

.گله میکردم کاش میمردم و اینطور شرمنده ی همتون نمیشدم  

مله ی آخرش فورا سرمو بلند کردم و دستامو روی لباش گذاشتم.با ج  

دیگه حق نداری این حرفارو بزنی.اوال تو اگه نمیومدی خواستگاریم من هیچ وقت -

.دوما چرا انقدر داری خودت و برای چیزایی که ممکنه برای هرکسی ازدواج نمیکردم

نده باشی؟ممکنه بود وقتی اتفاق بیفته عذاب میدی؟ چون پات اینجوری شده باید شرم

ماموریت نبودی تو خونه یک اتفاقی بیفته و پات بشکنه.یا برعکس برای من این اتفاق 

 بیفته.من باید شرمنده باشم؟



سکوت کرده بود و چیزی نمیگفت.چشم هاش بین چشم ها و لبام که حرف میزدم در 

اما صبر کرد تا گردش بود.فکر میکردم سکوتش به خاطر این که حرفامو قبول کرده.

 حرفام تموم شد و بعد جوابمو داد:

تو برای پای شکسته من که بر حسب اتفاق تو خونه شکسته هیچ وقت اینطوری بی -

.عادی نیست چون هربار که من میرم ماموریت تو قراری میکنی؟نگو عادیه هانیه جان

.میدونی چقدر باید با نگرانی و استرس بگذرونی.فکر کن اگر االن واقعا حامله باشی

 برات سخت میشه روزایی که من نیستم؟

باز هم با حرفاش آچمزم کرد.علنا بهم فهموند حتی با وجود بچه هم دست از کارش 

 نمیکشد.

میدونستم حامی آدم کنار کشیدن نیست و ایمانو وفای به عهدش حرف اول و تو زندگیش 

ت داشتم با بچه دار شدنمون میزنه.اما میگن عاشق خودخواه میشه.منم عاشق بودم و دوس

حامی دیگه ماموریت نره و تو قسمت اداری کار کنه.تصمیم گرفتم فعال حرفی نزنم و 

 صبر کنم تا از حاملگی ام مطمئن بشم.

فعال که چیزی معلوم نیست.اگر هم حامله بودم دیگه خواست خداست نمیشه که خواست -

 خدا رو فقط تو جهاد و شهادت دید.میشه؟

به لحن شیطونم زد و "ال اله اال هللا"ی زمزمه کرد.خندیدم و بعد از بوسیدن نیشخندی 

.نگاهی به پذیرایی صورتش که ریش بلند و کاملی زینتش داده بود از اتاق خارج شدم

خبری از حاج بابا و امیر مهدی نبود و عزیزجون به عادت همیشه بعد از انداختم.

تم و عمه و مامان و هیوا رو دور میز کنار هم صبحانه خوابیده بود.به آشپزخونه رف

.با دیدن من لبخندی زدن و هیوا با لودگی از روی صندلی بلند شد و در حالی که دیدم

دستش رو پشتم قرار میداد و برای نشستن روی صندلی راهنمایی میکرد با نیشی باز 

 شده گفت:

شه اذیت میشه.شما اصال سر پا نباید باشی.یک وقت خدایی نکرده بار شی-  

من چشم غره ای برای با مزگی اش رفتم و عمه و مامان خندیدن. پوفی کردم و جواب 

 دادم:

.از صبح همتون یک جوری برخورد میکنید انگار پا به بابا هنوز که چیزی معلوم نیست-

 ماهم.

عمه که از صبح لبخند از روی لبش پاک نمیشد دست روی دستم گذاشت و با اطمینان 

 گفت:

عزیزجون تو این یک مورد رد خور نداره عمه جان.پارسال عروس خانوم فیضی -

.چون از زایمان بچه اولش خیلی نمیگذشت اصال حامله بود یعنی بچه دومش و حامله شد



فکر نمیکرد حامله باشه. چهار ماهش بود و هرکس میدیدش فکر میکرد تپل بودنش به 

ن تا دیدتش گفت حامله است.بنده ی خدا خاطر اینه که تازه زایمان کرده. عزیزجو

.باورش نمیشد.رفت آزمایش داد دید بلههه.حامله است و نزدیک چهارماهشه  

 مامان با عشق نگاهم کرد و در حالی که خیره به من بود عمه لیال رو مخاطب قرار داد:

.هانیه من انقدر بزرگ شده که داره مادر میشه.اصال باورم نمیشه آبجی لیال-  

با تموم شدن جمله اش قطره اشکی که گوشه چشمش جمع شده بود و با نوک انگشت 

گرفت.منم بغض کرده بودم و سعی میکرد با لبخند ساختگی حفظ ظاهر کنم.هیوا بود که 

.دوباره شوخ طبعی اش گل کرد  

.شما باورتون میشه منننن دارم عمه میشم؟من خودم که این که چیزی نیست زندایی-

میشه.باورم ن  

این بار منم همراه بقیه خندیدم و تو دلم خداروشکر کردم که هیوا هست تا لبخند به لبمون 

 بیاره.

 

~~~ 

 

جواب آزمایشتون مثبته. بفرمایید عزیزم-  

تشکری کردم و با لبخندی از شوق برگه ی آزمایش و تحویل گرفتم. دیروز قبل از ظهر 

دادن آزمایش بارداری اومدیم و امروز به  بود که به همراه هیوا و عمه و مامان برای

.هنوز برگه رو کامل نگاه نکرده بودم که موبایلم متنهایی برای گرفتن جواب اومده بود

.عکس چشم های سبز حامی روی صفحه ی موبایل دلبری میکرد و با لبی زنگ خورد

 خندون که سعی داشتم خوشحالی صدامو پنهان کنم جوابش رو دادم:

.جانم-  

 اضطراب کامال در صدایش مشخص بود.

چیشد هانیه جان؟-  

 دلم میخواست کمی اذیتش کنم.

چی میخواستی بشه؟همونی که خودت دوست داشتی شد.-  

 با نگرانی و لحنی نا امید پرسید:

یعنی جواب منفی بود؟-  



.با بدجنسی به اذیت کردنش پس دلش بچه میخواست و اون روز انقدر اذیتم کرده بود

 ادامه دادم و صدامو کمی ناراحت کردم.

مگه همینو نمیخواستی؟االن دیگه خیالت راحته مسئولیت کس دیگه ای به گردنت -

 نیفتاده.

.انگار که با خودش زمزمه میکرد و حواسش به حرف های من نبود  

پس عزیزجون و مامان چی میگفتن دیروز.-  

 این بار کمی بلندتر مخاطبم قرار داد:

اشتباه نشده؟مطمئنی -  

 کالفه شده از این همه تغّیرش پرسیدم:

حامی معلوم هست دقیقا چی میخوای؟من فکر کردم االن خوشحال میشی بفهمی جواب -

 منفیه.

.حس میکنم یک دقیقه .منم سکوت کردم تا خودش به حرف بیادمکثی کرد و جوابی نداد

 ای گذشت که باالخره گفت:

شه؟باشه.کالست ساعت چند شروع می-  

از اینکه انقدر راحت موضوع و فراموش کرده و عادی شده بود متعجب و عصبانی شده 

.با اینکه داشتم از حرص خفه میشدم اما سعی کردم لحنم عادی باشه و به سختی بودم

 جوابش رو دادم.

ساعت ده.-  

مواظب خودت باش.یا علی.-  

یه؟خواستم با این کارم کمی و قطع کرد.یعنی واقعا براش مهم نبود که جواب آزمایش منف

اذیتش کنم و سر به سرش بزارم.اما اونی که اذیت شده بود خودم بودم.تا آخر کالس ها 

تو دانشگاه موندم اما دریغ از کلمه ای که از درس فهمیده باشم.دو بار هم وسط کالس به 

م که خاطر حالت تهوع بلند شدم و عوق زنان از کالس خارج شدم.انقدر خجالت زده بود

بقیه ی کالس جرئت نگاه کردن به هیچ کس و نداشتم.از طرفی از حامی و این رفتار 

هایی که نشون میداد عصبی بودم و نمیدونستم وقتی رفتم خونه باید چه رفتاری نشون 

بدم.هیوا بهم پیام داده و از جواب آزمایش پرسیده بود.بهش جواب و گفتم و ازش خواهش 

نگن. کردم فعال به حامی چیزی  

هیوا هم به خیال اینکه قراره حامی رو سورپرایز کنم با کلی استیکر چشمک خیالمو از 

.غروب بعد از تموم شدن آخرین کالس از دانشگاه خارج شدم و با نگفتنش راحت کرد



ماشین به سمت خونه حرکت کردم.تصمیم داشتم این بار عاقالنه تر رفتار کنم و باز 

پشیمونی برام بمونه.بین راه فکری به سرم زد.شاید باید واقعا حرفی نزنم که بعدش فقط 

ی میخواستم با بحث و جدل جلو برم؟حاال که حامی حامی رو سورپرایز میکردم .تا ک 

هست و خدا مارو الیق بچه دار شدن دونسته چرا باید با بحث های بی فایده این روزا رو 

ونه است برای من تا خدا بهم بگه برای خودمون تلخ کنم.شاید وجود این بچه یک نش

دعاهام مستجاب شده و حامی رو برام نگه میداره.شاید همین زخمی شدن حامی دلیلی 

بشه برای اینکه مثل قبل نتونه زیاد ماموریت بره.چون دکترش گفته بود وقتی هم خوب 

مین بشه به خاطر آسیبی که به پاش رسیده ممکنه نتونه راحت راه بره و اذیت بشه.با ه

حرف ها به خودم انرژی دادم و غافل از این بودم که سرنوشت شاید های دیگه ای هم 

داره و روزای سختی در انتظارمه.نزدیکای خونه از شیرینی فروشی محبوبم کیک 

 کوچولویی خریدم و ازشون خواستم برام این جمله رو بنویسن:

 "پدر شدنت مبارک"

اخت با گفتن حرفم لبخندی از شوق زد و خانومی که مسئول فروش بود و منو میشن

تبریک گفت. تشکری کردم و منتظر موندم تا سفارشم حاضر بشه.کارم تو شیرینی 

فروشی که تموم شد با انرژی بیشتری به سمت خونه حرکت کردم.انگار نه انگار این من 

بودم که از صبح تا همین یک ساعت پیش داشتم برای حامی و رفتارش حرص 

ه کارای خودم خندیدم و با وارد شدنم به کوچه ماشین و به سمت پارکینگ میخوردم.ب

بردم.سعی کردم بدون ایجاد سر و صدایی به طبقه باال برم.نمیخواستم االن بفهمن من 

اومدم.به سمت طبقه ی خودمون رفتم.حامی تو این مدت کمی بهتر شده بود و دیشب به 

در و باز کردم و داخل شدم.نگاهی به  اصرار خودش به خونمون برگشته بودیم.آروم

پذیرایی انداختم و حامی رو ندیدم.کیک و روی کانتر آشپزخونه گذاشتم و به سمت اتاق 

خواب رفتم.حامی تو اتاق خواب هم نبود.کنجکاو به سمت اون یکی اتاق رفتم و حامی 

ش رو در حال قرآن خوندن دیدم.آروم مسیری که اومده بودم و برگشتم تا مزاحم

نشم.خوشحال از اینکه وقت دارم تا لباس عوض کنم و کیک و جایی قرار بدم که ببینه به 

سمت اتاق خواب رفتم و پیراهن خوشگلی رو جایگزین لباس بیرونی ام کردم.آبی به 

و به سمت دست و صورتم زدم و کمی آرایش روی صورتم نشوندم.از اتاق خارج شده 

.نمیدونستم خارج کرده و روی میز قرارش دادم آشپزخونه رفتم.کیک و از جعبه اش

حامی با دیدنش خوشحال میشد یا ناراحت.به خصوص که صبح دروغ گفتم و احتماال 

توبیخ میشدم.چای ساز و روشن کردم تا چای هم دم کنم.کمی که گذشت حامی از اتاق 

من زد و  خارج شد.ناز کردم و با صدای آرومی سالم گفتم.جواب داد و لبخندی به حالت

 به سمت پذیرایی رفت.هول شده از اینکه به آشپزخونه نیومد گفتم:

کجا میری؟-  

 با تعجب نگاهم کردم.



میرم بشینم.اشکالی داره؟-  

نه...نه چه اشکالی.فقط چایی دم کردم گفتم بیای اینجا با هم بخوریم.-  

رس نگاهش "دستت درد نکنه"ای گفت و مسیرش رو به سمت آشپزخونه تغییر داد.با است

کردم تا عکس العملش رو موقع دیدن کیک ببینم.صندلی رو کنار کشید و قبل از نشستنش 

متوجه کیک روی میز شد.اول با تعجب و بعد با چشمانی که برق خوشحالی داخلش 

 معلوم شده بود نگاهش کرد.لبخندی زدم و رو بهش گفتم:

جواب منفیه چیکار میکنی. ببخش صبح دروغ گفتم.ولی خب خواستم ببینم وقتی بفهمی-  

 با شیطنت ادامه دادم.

البته که تو هیچ کار خاصی نکردی.-  

لبخندی زد و روی صندلی نشست.ساکت بود و با همون لبخند روی لبش دستاشو روی 

 میز بهم قفل کرد و خیره ی چشمام شد.

مگه باید چیکار میکردم؟-  

میکردم االن به خاطر دروغم بخواد انتظار هر جمله ای رو داشتم جز اینی که گفت.فکر 

نصیحتم کنه یا به خاطر اینکه فهمید جواب مثبته بخواد باز از عذاب وجدان و نگرانی 

هاش بگه یا اصال بر خالف تصورم از خوشحالی اش برای پدر شدن حرف بزنه.اما 

ما حامی هیچ کدوم از این ها رو نگفت و سوالی پرسید که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و 

داریم یک گفت و گوی معمولی انجام میدیم.با همون چشمای متعجب از حرفش روی 

 صندلی رو به روش نشستم.دیگه نتونستم آروم باشم و با حرص گفتم:

واقعا که حامی.آخه چرا انقدر بی تفاوت برخورد میکنی.میگم منفیه میگی باشه برو -

م.دیگه دارم کفری میشم.اَههه.دانشگاه یا علی.میگم مثبته میگی چیکار باید میکرد  

با عصبانیت و خشمی که وجودم و گرفته بود بلند شدم و خواستم از آشپزخونه خارج بشم 

که حامی دستمو و کشید و من و روی پای سالمش نشوند. دست و پا زدم تا از آغوشش 

ه بیام بیرون که محکم نگهم داشت.وقتی دیدم فایده نداره آروم شدم.حامی هم سرش و ب

 گوشم نزدیک کرد و با صدای بمش که دل عاشقم رو میلرزوند زمزمه کرد:

میدونی از صبح چقدر پیش خدا طلب بخشش کردم؟-  

با شنیدن حرفش سرمو که ازش برگردونده بودم به سمتش چرخوندم.سوالی نگاهش کردم 

 تا خودش ادامه بده.



دیروز داشتم ناشکری  وقتی گفتی جواب منفیه یاد حرفای دیروزم افتادم.هانیه من-

میکردم و از خشم خدا ترسیدم.امروز فقط از خدا بخشش خواستم و گفتم راضیم به 

 رضای خودش.

خوشحال بودم که متوجه اشتباهش شده بود. این نشون میداد که ممکنه به مرور متوجه 

 اشتباهش تو شرطی که برام گذاشته بود بشه و به این زندگی بیشتر دل ببنده.سعی کردم

 چیزی از خوشحالیم بروز ندم و با همون حالت قهر گفتم:

کاش بابت رفتارت با من هم طلب بخشش میکردی.-  

 به لحن طلبکارم خندید و در حالی که سرش رو تو گردنم فرو میکرد آروم گفت:

من که کاری نکردم.-  

 با این حرفش بیشتر کفری شدم و ازش فاصله گرفتم:

ری ناراحتم کردی. امروزم که بهت زنگ زدم میگم کاری نکردی؟دیروز که اونجو-

جواب منفیه میگی باشه برو دانشگاه یا علی و قطع میکنی. بعدش هم انگار نه انگار. 

 اصال زنگ نزدی.

با کمال خونسردی به حالت کفری من خندید و باز هم خودش رو بهم نزدیک کرد.سرش 

ش و به زیر پیراهنم برد و مشغول .دستو دوباره تو گردنم فرو کرد و نفس عمیقی کشید

.. صداش کمی خمار شده بودنوازش شکمم شد  

دیروز اگر حرفی زدم به خاطر مخفی کاری شما بود که به من نگفتی قرص -

نمیخوری.امروز صبح هم که دروغ گفتی و دروغ گفتن اصال کار خوبی برای شما 

 نیست هانیه خانوووم.

ی از زیر بار عذرخواهی شانه خالی کرد.در حالی به همین راحتی من مقصر شدم و حام

که از بوسه هاش روی گردنم و نوازش های دستش روی بدنم سست شده بودم اما کوتاه 

 نیومدم و طلبکار گفتم:

مثل اینکه یک چیزی هم بدهکار شدم.میخوای من ازتون عذرخواهی کنم.چطوره؟-  

قلقلکم شد.اما نخندیدم و حالت قهرمو  تو گلو خندید و بینی اشو به گردنم مالوند که باعث

حفظ کردم.این بار خودش بود که کمی فاصله گرفت و خیره ی صورتم شد.شیطنت تو 

 چشماش بیداد میکرد.

اینم فکر بدی نیست.-  

 چشمانم از حرص درشت شد و نگاهش کردم:

حااااامی.-  



جااانمممم.-  

وری جانم بگه و من دلم براش دیگه نتونستم مقاومت کنم و خندیدم.مگه میشد حامی اینط

ضعف نره.حامی که دید کوتاه اومدم به سمتم اومد و بوسه ی عمیقی به لبهام زد.بوسه 

ای که پر از دلتنگی بود و تا زمان کم آوردن نفسم ادامه داشت.فاصله گرفت و با نگاهی 

 که خواستن داخلش موج میزد گفت:

دلم برات تنگ شده.-  

ز همین ابراز عالقه ی نصف و نیمه.به همین راحتی بدون و منی که غرق خوشی شدم ا

اینکه حامی معذرت خواهی بکنه از دلم درآورد و من  عاشق دل به دل خواسته ی چشم 

 هاش دادم.

 

~~~ 

 

وای حامی کیک و یادم رفت بزارم یخچال آب شد که.-  

کردم تا فورا کیک رو از روی میز برداشتم و داخل یخچال گذاشتم.چایی ساز و روشن 

باالخره یک لیوان چایی با این کیک بخوریم.حامی در حالی که با یک دست حوله رو 

 روی موهای خیسش میکشید و با دست دیگه عصاشو نگه داشته بود دم آشپزخونه ایستاد.

امروز پیش دکتر هم رفتی؟-  

 لیوان هارو از چای پر کردم و جواب دادم:

از طرفی هم کالسم دیر میشد دیگه پیش دکتر نه راستش انقدر اعصابم خورد بود و -

 نرفتم.

 وارد آشپزخونه شد و روی صندلی نشست.

خب پس نوبت بگیر این بار با هم میریم.-  

خوشحال از این احساس مسئولیتش "باشه" ای گفتم.چایی ها رو روی میز گذاشتم و 

ی برای خودمون کیکی که تازه تو یخچال گذاشته بودم تا مثال سفت بشه رو در آوردم.کم

برش زدم و بقیه رو دوباره به یخچال برگردوندم تا برای عمه اینا ببرم.حامی کمی از 

 کیک و خورد و رو بهم با مهربونی گفت:

مادر شدن شما هم مبارک باشه.-  

 ذوق زده نگاهش کردم و با نیشی که باز شده بود جواب دادم:



خیلی ممنون.-  

بخریم؟حاال برای مامان خانوم چی کادو -  

 متعجب پرسیدم:

واقعا میخوای برام کادو بخری؟-  

 شیطون شده بود و حسابی داشت دلبری میکرد.

درسته به خاطر دروغ گفتن باید تنبیه میشدی اما خب من میبخشمت و برات کادو -

 میخرم که از این به بعد بچه ی خوبی باشی و دروغ نگی.

 آخر هم تونست حرص منو در بیاره.

داری به خدا.یک عذرخواهی خشک و خالی نکردی بعد تازه واسه من نقش  خیلیییی رو-

 بابابزرگ ها رو بازی میکنه.

 خندید و آخرین تیکه کیک و به زور تو دهنم گذاشت.

.فعال که دارم بابا میشم.حاال تا بابابزرگ شدن خیلی مونده-  

می فکر کیک و قورت دادم و نگاهش کردم.دلم غنج میزد وقتی به بابا شدن حا

میکردم.چقدر خوشبخت بودم که بچه ی حامی تو شکمم بود. متوجه خیرگی نگاهم شد و 

 با محبت نگاهش پاسخ داد.

ممنونم هانیه.این روزای خوب و مدیون حضور تو و صبوری هاتم.خداکنه بتونم کمی -

 جبران کنم.

 دستاشو گرفتم و با لبخند حاصل از حرفای خوبش جواب دادم:

تر کنارم باشی جبران میشه.همین که بیش-  

چشم.سعی میکنم.-  

و منی که با شنیدن تاییدش پر از خوشی و امید به آینده شدم.آینده ای که فقط با وجود 

بود.بعد از خوردن چای با شنیدن صدای زنگ موبایلم به سمت اتاق  حامی برام قشنگ

 خواب رفتم. با دیدن اسم ساره فورا تماس و برقرار کردم.

عزیزم.چه عجب یادی از ما کردی؟سالم -  

علیک سالم.باز آفرین به خودم که یادی ازت میکنم.تو که کال مارو فراموش کردی.-  

 خندیدم و دلجویانه گفتم:

این چه حرفیه.مگه میشه تو رو فراموش کرد آخه.خوبی؟آقا حمیدرضا خوبن؟-  



ا شنیدم آقا حامی قربونت عزیزم ما خوبیم خداروشکر.شما خوبید الحمدهلل؟از حمیدرض-

 زخمی شدن.االن بهترن؟

ممنون ما هم خوبیم.آره پاش آسیب دیده.االن بهتره خداروشکر.-  

خب الحمدهلل.دیگه چه خبرا؟خودت چیکارا میکنی؟-  

منم سرگرمم با دانشگاه.دلم تنگ شده برات. یک شب شام بیاین اینجا.حامی هم چند وقته -

ضا رو ببینه خوشحال میشه.به خاطر پاهاش سرکار نرفته آقا حمیدر  

واال من که حرفی ندارم.اتفاقا قصد داشتم خودم دعوتتون کنم بیاید.اما خب آقا حامی -

 اینطوری شده براتون سخته.حاال باشه یک وقت دیگه مزاحمتون میشیم.

مزاحم چیه.همین فرداشب ما منتظرتونیم.به آقا حمیدرضا بگو بهم خبر بده.-  

میشی که. ای بابا اینطوری اذیت-  

اذیت چی؟خیلی هم خوشحال میشیم.پس قرارمون شد فرداشب شام.-  

 

 

~~~ 

 

آخه الزم بود این همه غذا درست کنی؟-  

.مشغول چیدن بشقاب ها روی میز شدم  

راستش و بخوای همه رو عمه زحمتش و کشیده.-  

 ساره در حالی که ماست ها رو تو کاسه میریخت خجالت زده گفت:

؟حاال مگه واجب بود ما بیایم که مادرشوهرت و به زحمت انداختیوای دیگه بدتر.-  

صدای خنده ی حامی و حمیدرضا از تو پذیرایی میومد و لبخند به لب ما مینشوند.با 

 اشاره به آنها جواب ساره رو دادم:

آره واجب بود.نگاه کن چه دو نفری با هم میگن و میخندن.-  

ت.نگاهش به حمیدرضا پر از عشق و خواستن ساره با حرف من نگاهی به آنها انداخ

بود.دیده بودم هربار که به حمیدرضا نگاه میکنه انگار تو چشم هاش هزارتا چراغ 

 همزمان روشن میشه.و جالب بود که نگاهش همیشه همینطور بود.

آره.حمیدرضا خیلی دلتنگ آقا حامی بود.-  



 به سمت من برگشت و با لحنی شوخ  ادامه داد:

ت ها به شوهرت حسودی ام میشه.چون شوهرم خیلی دوسش داره.گاهی وق-  

 با خنده گفتم:

حامی هم اسم حمیدرضا از دهنش نمی افته.به هر حال چندین ساله که با هم دوستن.-  

به سمت قابلمه خورشت رفتم.تا در قابلمه رو برداشتم این دل و روده ام بود که همزمان 

.سعی کردم جلوی عوق زدنم و بگیرم تا بهداشتی کردباال اومد و منو راهی سرویس 

صدام بیرون نره.اما مگه دلم آروم میشد.مامان از همون روز اول بهم گفته بود حاملگی 

ام قراره سخت باشه. چون خیلی نسبت به بو حساسیت داشتم و سریع دچار تهوع 

ساره رو دم در  میشدم.بعد از شستن صورتم با خجالت از سرویس بهداشتی خارج شدم و

.منتظر و نگران دیدم  

چیشدی تو؟-  

هیچی چیز خاصی نیست.-  

.با گفتن این جمله نگاه نگران ساره به نگاهی متعجب و خوشحال تبدیل شد  

چیز خاصی نیست یعنی بارداری؟؟؟؟-  

 جوابش لبخندی بود که روی لبم نشست.

واااای هانیه باورم نمیشه.-  

گفت.از این همه محبتش غرق لذت شدم.واقعا خوش ذات و محکم بغلم کرد و بهم تبریک 

مهربون بود و محبت های از ته دلش به دل آدم می نشست.به سمت آشپزخونه 

رفتیم.متوجه نگاه نگران حامی که بهم خیره بود شدم.حامی جایی نشسته بود که به 

حال  آشپزخونه دید داشت ولی حمیدرضا پشت به آشپزخونه بود و خداروشکر بد شدن

.ساره دیگه اجازه نداد منو ندید.با نگاهم و بستن چشمانم بهش اطمینان دادم که حالم خوبه

من کاری انجام بدم و تمام کارارو به تنهایی انجام داد.خجالت زده و شرمنده فقط 

عذرخواهی میکردم و ساره هم با لحن همیشه شوخ و مهربونش میگفت"اصرار نکن 

".عذرخواهی تو قبول نمیکنم  

سر میز شام هم ساره نتونست تحمل کنه و به حمیدرضا گفت که حامی داره بابا میشه.من 

و حامی از خجالت سرمونو باال نمی آوردیم و حمیدرضا و ساره با تبریک ها و شوخی 

هاشون سر به سرمون میگذاشتن.بعد از شام هم ساره خودش تمام ظرف ها رو جمع کرد 

ی اضافه رو مرتب تو ظرف غذا قرار داد.واقعا معذب و تو ظرفشویی گذاشت و غذاها

.حتی بعد از شده بودم و هر کاری میکردم تا تمومش کنه و بره بشینه قبول نمیکرد

خوردن چایی و میوه هم تمام ظرف هارو مرتب کرد و رو به حمیدرضا گفت که زودتر 



نمی اومد تنها بهش کنیم.جز شرمندگی و خجالت کاری از دستم بر برن تا ما استراحت 

 گفتم:

ان شاءهللا حامله بشی و ویار کنی و من بیام خونت امشب و جبران کنم.-  

 از ته دل خندید.خنده هاش شیرین بود و دوست داشتی موقع خندیدن نگاهش کنی.

همین که با این حالت مارو دعوت کردی باعث شرمندگی مون هست.پس نیازی به -

 جبران نیست مامان خوشگله.

مکی ضمیمه حرفش کرد و بعد با تشکر و  خداحافظی پشت سر حمیدرضا از خونه چش

خارج شدن.نگاهی به حامی انداختم.به کمک عصا سرپا ایستاده بود تا بدرقه اشون 

 کنیم.به سمت مبل رفت و اشاره کرد که کنارش بشینم.نشستم و با نگرانی گفت:

یام پیشت.ببخش.حالت چرا بد شد؟حمیدرضا اینجا بود نمیتونستم ب-  

 چادر و روسری مو درآوردم و در همون حال جوابش و دادم.

چیزی نیست.فقط فکر کنم بچه مون از اون اذیت کن هاست.آخه از وقتی اعالم حضور -

.کرده من همش حالت تهوع دارم.موندم دانشگاه و چطوری برم  

طنتش شده بود یا خندید و باز شیطون شد.نمیدونم این چند وقت خونه نشینی باعث شی

 اینکه شیطون بود شوهرم و رو نمیکرد.

خب هانیه جان اون موقع که قرص نمیخوردی باید فکر این روزا میکردی.-  

 چشم درشت کردم که صدای خنده اش بیشتر شد.

خوبه سختی هاش برای منه حاال.-  

 این بار جدی شد و نگاهم کرد.

برنمیاد.من شرمنده ام که تو این مورد کاری از دستم -  

 دستمو روی شکمم گذاشتم و با لحن بچه گانه ای گفتم:

خب میتونی به فسقلمون بگی مامانت و کمتر اذیت کن.شاید حرف باباش رو گوش بده.-  

نگاهش به سمت شکمم رفت و دستش به سمتم آورد.در حالی که نگاهش از شکمم کنده 

 نمیشد پرسید:

.هانیه االن چند ماهشه-  

حساب کردم باید دو ماه باشه.ولی بازم فردا که دکتر بریم معلوم میشه.نمیدونم.خودم -  

 دستش و برداشت و این بار صورتمو با دستاش قاب کرد و بوسه ای به پیشونی ام زد.



شرمندتم ولی این بچه حاال حاال ها مونده تا اذیتت کنه.به هر حال اگر یک ذره هم از -

هانیه خانوم.من ارث گرفته باشه کارت زار میشه   

راست میگفت.حامی تو دوران بچگی اش به شدت کنجکاو و دردسر ساز بود.هیچ وقت 

به کسی آسیب نمیرسوند ولی تا تونست با شیطنت هاش خودش رو آبدیده کرد.هربار که 

میرفت بیرون بازی کنه تا برگرده عمه چند دور ختم صلوات میگرفت.حتی یادمه وقتی 

یخواستیم ما هم همپای شیطنت هاش جلو بریم با همون سن کمش با هم بازی میکردیم و م

اجازه نمیداد و همیشه میگفت شما باید فقط خاله بازی کنید.منم که کم شیطون نبودم کلی 

 از این کارش حرص میخوردم.

یعنی میگی با یک مذاکره پدر فرزندی نمیتونی جلوی شیطنت هاش رو بگیری درسته؟-  

جواب داد: همپای من شد و با شوخی  

بله دقیقا خانوم فرشچی.یک ضرب المثل معروف داریم که میگه هر کس خربزه -

 میخوره باید پای لرزشم بشینه.

.نمیدونم چرا زبان همیشه فعالم امشب کوتاه شده علنا از کنایه زدن به من ابایی نداشت

 بود و فقط با حرفاش حرص به خورد معده ام میدادم.

ز شد و با نهایت پررویی گفتم:باالخره قفل زبانم با  

پس سعی کنید دیگه خربزه نخورید آقای تهرانی. به هرحال این خربزه ای که شما ازش -

 حرف میزنید به تنهایی خوردنش باعث لرز نمیشه.دو نفر تو خوردنش نقش دارن.

اشاره ام به اینکه خودش هم جلوگیری نکرده، بود .به حاضرجوابی من با تعجب و خنده 

ه کرد و به سمتم خم شد.با صدای بم و آرومی زمزمه کرد:نگا  

من که پای لرزش نشستم.تازه پای لرزه خربزه های بعدی هم میشینم شما نگران نباش.-  

 مثل خودش با صدای آروم جواب دادم:

یعنی میگید خربزه های بعدی هم درکاره؟-  

 بعد حالتی متفکر گرفتم و این بار من بهش کنایه زدم:

.یک وقت خربزه های بعدی باعث زیاد شدن عذاب وجدانتون نشن.اوووم-  

 نگاهش تبدار شد و صدایش خمار.

چیکار کنم دیگه.میخوام تنهایی پای لرزش نشینید.-  

 و با قفل کردن لبام توسط لباش جلوی حاضر جوابی های منو گرفت.

 



~~~ 

 

اید رعایت خب عزیزم خداروشکر همه چیزت نرماله.فقط یک سری نکات هست که ب-

کنی و برات مینویسم.به جای یک سری قرص های ویتامینه هم بهت میگم باید چه 

غذاهایی بخوری.سعی کن استرس نداشته باشی.هر ماه هم برای چکاب باید بیای.االن دو 

ماه و نیمته و باید تا چهارماهگی و ثبات جنینت حواست به خودت باشه.برای ویارت هم 

...یک سری دارو مینویسم..  

دکتر توضیح میداد و من و حامی با دقت گوش میدادیم.هرچه به حامی اصرار کردم که 

نیازی نیست بیاد قبول نکرد و همراهم شد.بعد از توضیحات و گرفتن نسخه از دکتر 

تشکری کردیم و از مطب خارج شدیم.خداروشکر ساختمان دارای آسانسور بود و کار و 

داخل ماشین نشست و من هم بعد از گرفتن دارو ها  برای حامی راحت تر میکرد.حامی

سوار شدمو حرکت کردیم.نزدیک خونه که شدیم حامی ازم خواست دم فروشگاه مواد 

 غذایی توقف کنیم.نگاهش کردم و گفتم:

چی الزم داری؟بگو خودم بخرم.-  

چیزایی که دکتر گفت.باید خودمم بیام تو مثل اینکه حواست نبود دکتر چی گفته.-  

ندیدم و چیزی نگفتم.با آن وضعیت پاش خودش تمام موادغذایی و خوراکی و تنقالت و خ

از قفسه ها انتخاب میکرد.بعد از خارج شدن از فروشگاه و گذاشتن خریدها به کمک 

چرخ دستی داخل ماشین حامی به سمت میوه فروشی جلوتر از فروشگاه رفت و کمی 

ی خرید دستش بود خارج شد.آنها رو هم داخل بعد با کارگر میوه فروشی که پالستیک ها

 صندوق عقب گذاشتن و حامی با دادن انعام تشکری کرد و سوار شد.

خب دیگه چیزی نیست بخریم؟-  

 من به شوخی پرسیده بودم اما حامی جدی گفت:

دلت چیزی میخواد؟هرچی که هوس کردی بگو بخریم.-  

بعد دیگه چی دلم میخواد آخه. وای حامی کل فروشگاه و میوه فروشی رو بار زدیم-  

 خندید و اشاره به جلو کرد.

االن بی زحمت حرکت کن جلوتر از شیرینی فروشیه یک شیرینی کیکی چیزی بخریم.-  

پوفی کردم و ماشین و به حرکت درآوردم.این بار اجازه ندادم پیاده بشه و خودم برای 

 خرید رفتم.



هیچ کدوم از خرید ها دست بزنم و هیوا رو بعد از رسیدن به خونه حامی اجازه نداد به 

میکرد و سر به سر حامی  برای کمک صدا کرد.هیوا هم به شوخی غرغر

میگذاشت.حامی هم با کلی قربون صدقه جواب حرفاشو میداد.بعد از آوردن وسیله ها به 

 کمک هیوا جا به جاشون کردیم.عمه هم به طبقه ی باال اومد و کمکمون کرد.

دکمه ی ضبط مغزشو تو مطب فعال کرده بود.چون تمام حرفای دکتر و مو حامی انگار 

به مو حفظ بود و برای عمه توضیح میداد که اگر نبود عمه حواسش جمع باشه.عمه هم با 

حوصله تمام نکات و گوش میکرد و هر بار با گفتن"حواسم هست مامان جان.نگران 

وا مشغول مرتب کردن بودم و فکرم نباش" خیال حامی رو راحت میکرد.من اما کنار هی

 فقط حول این جمله ی حامی میچرخید:

وقتی من نیستم.-  

وضعیت پاش بهتر شده بود و معلوم بود داره برای هر چه زودتر رفتن به سرکار برنامه 

میریزه. از اینکه سرکار بره نگران نبودم.نگرانیم بابت ماموریت هایی بود که با بهتر 

شد.نهایت دیوونگی ام و میرسوند اینکه دلم میخواست پاش شدن وضعیتش شروع می

خوب نشه و دیگه ماموریت نره.با اینکه هر بار دیدن راه رفتن و عذاب کشیدنش قلبمو 

 به درد می آورد اما برای بودن حامی حتی به این وضعیت هم راضی بودم.

هم مرخصی حامی اصرار داشت که دیگه برای تدریس به دانشگاه نرم.برای درس ها 

بگیرم. من اما حاال که به خواسته هام تو زمینه ی شغلی و تحصیلی ام رسیده بودم ازش 

خواستم بهم اعتماد کنه و نگران نباشه.با توجه به داروهایی که دکتر داده بود تهوع هام 

کمتر شده و میتونستم راحت تر کارامو انجام بدم.حامی چند روزی میشد به سرکار 

.زندگی وز پاش کامال خوب نشده بود و فقط تو بخش اداری میتونست باشهبرگشته بود.هن

رو روال افتاده بود و من درگیر درس و دانشگاه بودم و حامی هم روز ها میرفت و شب 

ها به خاطر من سعی میکرد زودتر برگرده.مامان و عمه هم کلی کمک حالم شده بودند و 

ین کار و از شانه هام برداشتند.حامی بر با درست کردن غذا و فرستادنش مسئولیت ا

روی غذا خوردن و زمان  خالف مخالفت هایی که برای باردار شدنم داشت، به شدت

خوابیدن و حتی نوع فعالیت کردنم حساس شده بود.همش در حال تذکر دادن بود و گاهی 

بودیم  انقدر عاصی میشدم که دلم میخواست فریاد بکشم.امروز هم که جمعه بود و خونه

حسابی وقت داشت تا نکات مختلف دکتر و برام گوشزد کنه.پشیمون بودم که چرا اجازه 

دادم همراه من به مطب بیاد و االن از دست تذکراتش اینطور عاصی بشم.دقیقا از صبح 

شروع میکرد.بعد از خوندن نماز برام چایی عسل یا چیز های گرم و شیرین دیگه ای 

اده میکرد.بعد از خوردنش اجازه میداد بخوابم.روز های دیگه دکتر توصیه کرده بود آم

چون من دانشگاه میرفتم و حامی سرکار فورا صبحانه ی مفصلی آماده میکرد و تا 

نمیخوردم اجازه ی بلند شدن از پشت میز بهم نمیداد.امروز جمعه و دلم میخواست تا 

شپزخونه صدام میکرد روی ظهر بخوابم.نماز مو خوندم و بدون توجه به حامی که از آ



تخت افتادم و بیهوش شدم.با نوازش های دستی بیدار شدم.حامی بود که با لبخند 

 مهربونش موهامو نوازش میکرد.خمیازه ای کشیدم و با چشمانی خمار نگاهش کردم.

سالم.صبح بخیر.-  

صبحتون بخیر خانوم.چه عجب بیدار شدی.-  

مگه ساعت چنده؟-  

نشده؟یازده.گرسنه اتون -  

 در حالی که بلند میشدم جوابشو دادم.

چرا اتفاقا خیلی گرسنه امونه.-  

بله.صبحم که هرچی صدات زدم بعد از نماز بیای یک چیزی بخوری جواب ندادی.کار -

درستی نمیکنی که گرسنه میخوابی. چون دیدم خسته ای و خوابیدی چیزی نگفتم.االنم 

تو بخور.زودتر دست و صورتت و بشور بیا صبحانه ا  

 در حالی که با موهای آشفته ام ور میرفتم تا مرتبشون کنم کالفه گفتم:

حامی تو رو خدا اول صبح شروع نکن.امروز بخوای به خوردن و خوابیدن و همه -

 چیزم گیر بدی بگو تا من همین االن برم خونه ی عمه یا حاج بابا.

به سمتم اومد.شانه رو از روی میز از قیافه ی تهدید آمیزم با اون موهای آشفته خندید و 

توالت برداشت و خودش پشت سرم قرار گرفت و با آرامش مشغول شانه کردن موهام 

شد.غرق لذت از این کاری که داشت برای اولین بار انجام میداد سکوت کردم و خودم و 

به دستش سپردم.بعد از تموم شدن کارش موهامو بافت ودر آخر راضی از کارش نگاهی 

تو آینه بهم انداخت. از  

اگر چیزی میگم اول برای سالمتی خودته بعد هم برای خربزه ایه که تو راه داریم.-  

از ته دل به کلمه ی خربزه که گفته بود خندیدم.حامی هم همراهی ام کرد. اسم خربزه ای 

که اون بار گفته بودیم روی بچه مون مونده بود و حاال هربار به طریقی من یا حامی 

انش میکردیم.موهای بافته شدم و روی شانه ام انداختم و به سمتش برگشتم.بی  

مو بافتن هم بلدی پس.-  

 دستشو دور کمرم حلقه کردو چشمانش رو در چشمانم به گردش در آورد.

وقتی یک خواهر کوچولو داشته باشی مو بافتن هم یاد میگیری.-  

.پس خوش به حال دخترمون که باباش بلده مو ببافه-  

به نظرت دختره؟-  



پسره. راستش نه.حس میکنم-  

هر چی هست سالم و صالح باشه.االنم بریم صبحانه اتونو بخورید که ظهر شد.-  

چند روزی بود که گاهی من و با فعل های جمع خطاب میکرد.با این کارش میخواست به 

و به خربزه مون هم شخصیت بده و تو همه جا حضورشو یاد آوری کنه. دستمو گرفت 

خارج از اتاق برد.تا آخرین لقمه ای که آماده کرده بود به خوردم داد و بعد با خیال 

 راحت از آشپزخونه بیرون رفت.

 

~~~ 

 

اصال نباید بری.-  

 حامی کالفه شده از لجبازی من نگاهم کرد.

نمیشه هانیه جان.باید برم تعهد دارم.-  

بودم و جنسیت بچه مشخص شده  لب برچیدم و رو بر گردوندم.ماه چهارم و رد کرده

بود.این مدت انقدر همه چیز خوب بود و زندگی مون ثبات پیدا کرده بود که دلم 

میخواست تا آخر عمر همینطوری زندگی کنیم.اما باالخره اومد روزی که ازش 

میترسیدم.پای حامی میشد گفت بهبود کامل پیدا کرده و ماموریت رفتن هاش باز شروع 

ه دقیق نمیدونستم تو چه بخشی کار میکنه و کجاها ماموریت میره اما خب شده بود. من ک

مدتی بود حامی میگفت وضعیت خوب نیست و نباید کم کاری کنه.چند باری هم که با 

ساره حرف زده بودم یا دیده بودمش میگفت حمیدرضا هم کمتر خونه میاد و این روزا 

که میگفتن نمیتونست منی که تازه مزه ی  .اما هیچ کدوم از ایناییبیشتر ماموریت میره

 زندگی آروم رو چشیده بودم قانع کنه.

تو که پاهات کامال خوب نشده.شاید اذیتت کنه بیشتر سربار بقیه بشی.اصال اینجا مگه -

 کار نیست؟ تعهدی که دادی اینجا هم میتونی انجامش بدی.

 حامی به بهانه جویی های من  لبخندی زد.

عزیز من.مگه قبال ماموریت نرفتم؟ نگران چی هستی-  

 بعد نگاهی به شکمم کرد و ادامه داد:

تازه االن تنها نیستی پسر بابا هم پیشته مثل شیر هواتو داره.-  

 چشمکی زد و بعد لب های بر چیده امو بوسید.



نرو حامی.نمیشه همیشه تو همین بخش اداری بمونی و ماموریت نری؟-  

ه سعی میکرد دلخوری و ناراحتی اش از حرفمو نشون نده این بار جدی شد و در حالی ک

نگاهم کرد.با صدایی که همیشه کنترلش میکرد تا از یک حدی باالتر نره ولی با همونم 

 تاثیرش رو میگذاشت گفت:

تو بهم قول دادی هانیه جان.قرار نبود با خواسته هات من و شرمنده ی خدا و پیغمبر -

.کنی  

زدن و قهر کردنم بی فایده است و در هر صورت حامی از ساکت شدم.میدونستم غر 

هدفی که داره دست نمیکشه.سعی کردم کنار بیام و مثل همیشه شب و روز دست به دعا 

.با بشم تا بره و برگرده.از گردنش آویزون شدم و سرمو روی سینه اش مخفی کردم

 صدایی که بغض درونش مشخص بود گفتم:

اشی.زود هم برگردی.پس قول بده مواظب خودت ب-  

 سرمو بلند کردم و خیره ی چشم هایی که دلمو برده بود شدم.

االن فقط من تنها منتظرت نیستم.پسر بابا هم منتظرته.-  

اخم هاش باز شد و مهربونی به چهره اش برگشت.پیشونی امو بوسید و در حالی که سرم 

 رو به آغوش میکشید جوابمو داد:

هم هستم.من مخلص شما و پسر بابا -  

 

~~~ 

 

یک ماهی از رفتن حامی میگذشت.تو این چند وقت دو سه باری باهام تماس گرفت و از 

خوب بودن حالش مطمئنم کرد.گرچه تو زمان کوتاه صحبت کردنمون از هر پنج تا 

سوالش چهارتاش در مورد بچه بود.این همه نگران بودن و عالقه داشتنش به بچه ای که 

شد کمی خاطر جمع بشم که بیشتر مراقب خودشه.گرچه حامی هنوز نیومده باعث می

وقتی پای اعتقادش وسط بود از خواسته های قلبی اش میگذشت اما من به خودم دلداری 

میدادم تا روز های نبودنش راحت بگذره. تو این مدت بقیه خیلی هوامو داشتن و به هر 

کنن.مامان و عمه پیشنهاد  نحوی سعی میکردن استرس و نگرانی نبود حامی رو ازم دور

کردن حاال که جنسیت بچه مشخص شده شروع به خرید سیسمونی کنیم.میدونستم بیشتر 

برای پرت کردن حواسم از نبود حامی این پیشنهاد و دادن.وگرنه خرید سیسمونی االن 

زود بود و به نظر خیلی وقت داشتیم تا اتاق پسرمونو بچینیم.من هم با نهایت ادب و 

م پیشنهادشون رو رد کردم و گفتم میخوام حتما حامی هم تو خرید باشه.مثل همیشه احترا



به نظرم احترام گذاشتن و قبول کردن. دلتنگی خیلی اذیتم میکرد و با وجود خانواده 

هامون و کارایی که برای خوب بودن حالم میکردن اما باز هم شب ها با گریه به خواب 

مم متوجه حس ناراحتی و خوشحالیم میشه و سعی میرفتم.میدونستم جنین درون رح

میکردم روحیه ام رو شاد نگه دارم.اما گریه های شبانه از کنترلم خارج بود و تنها حامی 

با برگشتنش میتونست این حال بدم رو خوب کنه.گاهی بدون خبر به بقیه مسیر خونه ی 

می رو بغل میکردم و خودمون رو پیش میگرفتم و تو اتاق خوابمون روی تخت بالشت حا

میخوابیدم، بلکه کمی با بوی به جا مونده از عطر تنش آروم بگیرم.جالب بود که اینطور 

خوابیدن هام بدون گریه و در نهایت آرامش بود.پنج ماهم داشت تموم میشد و وارد ماه 

ششم میشدم.تکان خوردن هاش مدتی بود شروع شده و با اعالم وجودش قلبم و سرشار 

میکرد.معلوم بود پسرمون حسابی شیطونه.لحظه شماری میکردم تا حامی  از شوق

برگرده و تکون خوردن های پسرمون رو حس کنه.از اتاق خارج شدم و به سمت 

پذیرایی رفتم.مامان برای اینکه من راحت باشم و پله ها رو باال و پایین نکنم اتاق مهمان 

ر ورودی کامل عبور نکرده بودم که حاج طبقه پایین رو برام حاضر کرده بود.از کنار د

بابا با دست هایی پر از خرید داخل شد.از وقتی که اینجا اومده بودم امکان نداشت حاج 

 بابا یک روز با دست خالی بیاد خونه.هر روز کلی خوراکی و میوه میخرید و میگفت:

باباجان امروز این و دیدم گفتم شاید هوس کنی و روت نشه بگی.-  

کلی شرمنده ی مهر و محبتش میکرد.هیچ وقت فکر نمیکردم حاج بابا انقدر با و منو 

شنیدن خبر نوه دار شدنش خوشحال بشه.حاج بابا که با همه ی مهربون و خوش قلب 

بودنش یک جور سنگینی و سیاست توی رفتارش داشت االن طوری شده بود که به 

عمه کلی سر به سرش میگذاشتن خاطر این همه ذوقی و شوقی که نشون میداد مامان و 

و حتی گاهی وقتا هیوا و امیرمهدی هم جرئت به خرج میدادن و با حاج بابا که داشت 

بابابزرگ میشد شوخی میکردن.به سمتش رفتم و در حالی که سالم میکردم خواستم  تو 

بردن خرید ها کمکش کنم که نذاشت و خودش به تنهایی تا آشپزخونه رفت.پشت سرش 

شپزخونه شدم و شرم زده از این همه خوبی نگاهش کردم.راهی آ  

حاج بابا به خدا من شرمنده میشم هر روز اینطوری میاید خونه.-  

با مهربونی نگاهم کرد و به سمتم اومد.با عشق پدرانه ای که هیچ وقت ازم دریغ نکرده 

 بود پیشانی مو بوسید.

نیست که برای نوه امه.دشمنت شرمنده باشه باباجان.بعدشم اینا برای تو -  

 به طنز کالمش خندیدم و قدردان نگاهش کردم.

 حاج بابا در حالی که از آشپزخونه خارج میشد پرسید:

حامی دیگه زنگ نزد؟-  



 مغموم و ناراحت جواب دادم:

نه.از هفته ی پیش که زنگ زد دیگه خبری ازش نشد.-  

ن شاءهللا که همین روزا نگران نباش باباجان.حتما شرایط جور نبوده زنگ بزنه.ا-

 برمیگرده.

"ان شاءهللا" ای گفتم و با نگاهم حاج بابا رو تا اتاقش بدرقه کردم.وارد آشپزخونه شدم تا 

 با خوردن خوراکی هایی که حاج بابا خرید از فکر و نگرانی حامی فرار کنم.

 

~~~ 

 

وای هانیه چقدر با مزه شده شکمت.میشه دست بزنم؟-  

به جای من جواب ساره رو داد: لبخند زدم و هیوا  

نخیر.فقط عمه اش حق داره لمسش کنه.-  

 چشم غره ای به هیوا رفتم.ساره اما خندید و مثل خود هیوا پررو جواب داد:

منم خاله اشم.پس حق دارم لمسش کنم.-  

بعد هم بدون توجه به هیوا که چشم درشت کرده بود جلو اومد و دستشو روی شکمم 

ای گذشت و انگار که براش کافی نبود سرش رو نزدیک کرد و گوشش گذاشت.چند ثانیه 

رو روی شکمم گذاشت.چشماشو بسته بود و داشت با تمام حواسش تکان خوردن های 

جنینم رو حس میکرد.حسابی درگیر تکان خوردن های پسرم شده بود که هیوا با حرفی 

 که زد باعث شد ساره به خودش بیاد.

القات تمومه.خاله خانوم بسه وقت م-  

هم من هم ساره به حرفش خندیدیم.هیوا و ساره بعد از این رفت و آمد ها حسابی صمیمی 

شده بودن و هر بار که من خونه ی ساره میرفتم یا ساره اینجا میومد هیوا هم حضور 

داشت.البته صمیمیتشون هم مثل اخالقشون بود. همش در حال اذیت کردن هم دیگه با 

خداروشکر هیچ کدوم هم تو دادن جواب کم نمی آوردن.ساره از جلوی زبانشون بودن و 

 پام بلند شد و به سمت مبل رفت.

هانیه خدا خیلی بهت صبر داده واال.خداروشکر که حمیدرضا فقط یک برادر داره و من -

 از نعمت خواهر شوهر داشتن محرومم.



رفش خندیدم.یک ماه و نیم در همون حال اشاره ای هم به هیوا کرد.باز هم از ته دل به ح

میشد که حامی ماموریت بود.حمیدرضا هم همینطور.تنها وقت هایی که واقعا فکر و 

حواسم از حامی پرت میشد همین دورهمی سه نفره بود.خیلی حالم خوب میشد و از ته 

دل میخندیدم.ساره و هیوا هم وقتی میدیدن با بودنشون کمتر غصه میخورم و نگران 

هایی که وقت خالی داشتن برای با هم بودنمون دریغ نمیکردن. میشم از روز  

.با صدای هیوا دوباره حواسم جمع آنها شد  

آدم خواهر شوهر داشته باشه بهتر از جاری داشتنه.-  

خداروشکر برادرشوهرم کوچیکه و اونم فعال ندارم.-  

و از خدا طلب  به هر حال بزرگ که میشه.اونوقت میبینمت ساره خانوم که میای اینجا-

 مغفرت میکنی به خاطر حرفای امروزت.

 در حال بلند شدن با لب هایی که لبخند داشت گفتم:

به جای این حرف ها بلند شید بیاید به من کمک کنید تا شام آماده کنم.-  

.هیوا با دیدنش پرسید:ساره بلند شد و مشغول مرتب کردن روسری روی سرش شد  

موهات ریزش داره؟-  

اره با تعجب نگاهش کردیم.من و س  

نه چطور؟-  

آخه داری روسری میپوشی بری کمک گفتم شاید موهات میریزه نگرانی تو غذا مو نره.-  

ساره "دیوونه"ای نثارش کرد و در حالی که دکمه های مانتو را در تنش میبست جواب 

 داد:

.ممکنه حمیدرضا امروز فردا بیاد.من دیگه برم.شام نمیمونم-  

است بیاد خبر میداد دیگه.خب میخو-  

قبل از اینکه ساره جواب بده صدای در اومد.به سمت در رفتم و با فکر اینکه عمه پشت 

دره بدون پرسشی درو باز کردم.بر خالف تصورم حاج بابا پشت در بود.با تعجب از 

 حضورش سالمی کردم و پرسیدم:

سالم حاج بابا خیر باشه.-  

ج بابا نشانی از خیر بودن خبرش نداشت.وارد خونه نشد اما چهره ی گرفته و ناراحت حا

 و فقط گفت:



باباجان برو لباستو بپوش بیا باید بریم جایی.-  

 با استرسی که به جانم افتاده بود نگاهش کردم.

کجا؟-  

نترس بابا.میخوایم بریم خونه ی دوست حامی.-  

خونه ی دوست حامی چرا؟-  

م توضیح نده از استرس بیهوش میشم نفس عمیقی حاج بابا که فهمیده بود اگر کامل برا

 کشید و گفت:

هانیه جان بابا آروم باش.اول بهت بگم برای حامی اتفاقی نیفتاده.اما برای دوستش -

 حمیدرضا....

 مکثی کرد و با ناراحتی ادامه داد:

مثل اینکه بدجور زخمی شده.گفتم بیام اینجا ببرمت پیش خانومش تا خانواده اش از -

 شهرستان میان تنها نباشه....

من اما دیگر صدای حاج بابا رو نمیشنیدم.نگاهم به سمت پذیرایی برگشته و خیره ی 

ساره ای شده بود که چشم های غرق اشک و چهره ی شوکه شده اش نشان دهنده ی 

شنیدنش بود.نفهمیدم چیشد و چقدر گذشت، فقط دیدم هیوا جیغ کشان به سمت ساره ی 

رفت و بعد فقط سیاهی بود و سیاهی.بیهوش شده   

 

~~~ 

 

چشم های سنگین شده ام را به سختی باز کردم. نگاهم در اتاق چرخید و متوجه شدم که 

تو اتاق خواب خونه ی خودمم.خواستم بلند شم که متوجه آنژیوکت روی دستم شدم.گلوم 

سی که یک به شدت خشک شده بود و حس میکردم صدام در نمیاد. در اتاق باز شد و ک

ماه و نیم ندیده بودمش داخل شد.با دیدنش تازه به یاد آوردم چه اتفاقی افتاده و برای چی 

از حال رفتم.نگاهش کردم.او هم خیره ی چشمانم بود و جلو نمی آمد. غم عظیمی در 

نگاهش بود.دلم این حالش را طاقت نمی آورد.باالخره سد چشمانم شکست و همزمان 

 اسمش را صدا زدم.

حامی.-  



معطل نکرد و به سمتم اومد و با دست های نوازشگرش در آغوشم کشید.گریه میکردم و 

او سعی در آرام کردنم داشت.اویی که خود غمگین بود و نیاز به دلداری داشت.کمی که 

 گذشت جرئت به خرج دادم و پرسیدم:

حمیدرضا؟-  

سعی میکرد لبخندی  چشمانش برقی از اشک زد و در حالی که بغضش را قورت میداد و

 زورکی بزنه جوابم رو داد:

خدا خیلی دوستش داشت.-  

 با فعل ماضی که بکار برد مات شده نگاهش کردم.

شهید شد؟؟؟-  

 نگاهش را دزدید و سری به تایید تکان داد.

وای...وای بمیرم برای ساره...-  

ای نگاه چهره ی ساره و خنده های دلنشینش از جلوی چشمم کنار نمی رفت و دلم بر

.عمه و عاشقش میخواست بمیرد.هر چه میگذشت حالم بدتر میشد و اصال آروم نمیشدم

مامان هم به داخل اتاق اومدن و همراه حامی سعی در آرام کردنم داشتن. اما من تنها 

گریه میکردم و برای ساره ی مهربانم مرثیه میخواندم.منی که دوستش بودم این چنین 

بر دل بیچاره ی ساره. مامان بود که باالخره طاقت نیاورد و رو داغ بر دلم نشست وای 

 بهم تشر زد:

هانیه تو االن باید به ساره دلداری بدی.ولی نگاه کن حالتو.تو االن باید همراه شوهرت -

ی میخواد بره دنبال کارای تشییع و مراسم دوستش ولی باشی.آرومش کنی .حامی از ک 

.مامات جان تو االن باید حواست به ساره باشه.نه ستاینجانگاه کن به خاطر حال تو االن 

 اینکه همه مون اینجا نگرانت باشیم.

با هر جمله ای که میگفت اشک میریخت.راست میگفت.من االن باید یک باری از روی 

دوششون بردارم نه اینکه باری بر دوششون باشم.نگاهی به نگاه خسته و غمگین حامی 

می  عزیزم هم االن عزادار بود و به جای اینکه من آرومش کنم اون .بمیرم براش.حاکردم

.چشمان سبز مهربانش از غم لبریز بود و دلم برایش پر پر در حال آروم کردنم بود

میزد.سعی کردم به خودم مسلط بشم و با صدایی که از شدت گریه بریده بریده شده بود 

 جواب دادم:

...ساره....بریم پیش..من خو...خوبم.بری..من-  

 حامی قانع نشد و رو به مامان و عمه کرد.



به نظرم هانیه خونه باشه بهتره.اونجا شلوغه یک وقت حالش بد بشه حواسمون نیست.-  

 فورا مخالفت کردم.

.به خدا خوبم.فقط بزارید بیام.من اینجا تنهایی میمیرم.میخوام برم پیش نه...نه خوبم-

 ساره.

از سر گرفتم.مامان و عمه هم همراهیم کردن.حامی هم بیچاره وار و باز گریه را 

 نگاهمان کرد و با گفتن:

پایین منتظرتونم.-  

از اتاق خارج شد.سریع لباس های مشکی که مامان آماده کرده بود به تن کردم و 

.هیوا هم انگار از همون دیشب که من و ساره حالمون بد همراهشان به طبقه پایین رفتم

ود به همراه ساره رفته بود و اونجا موندگار شد.به محض رسیدنمون و دیدن شده ب

شلوغی و پارچه های سیاه طاقت از کف دادم.به هر سختی بود جلوی هق هقم را گرفتم 

.حامی با سفارش تا بقیه را نگران نکنم.دل تو دلم نبود تا داخل خانه شوم و ساره رو ببینم

ا شد و به دنبال کار های مراسم و کمک به پدر حمیدرضا هایی به مامان و عمه از ما جد

رفت.به محض داخل شدنمون ساره با دیدنم انگار  که تازه آرام شده بود ، دوباره شروع 

 به زاری کرد:

هااانیه...دیدی بدبخت شدم....دیدی آخر از دستش دادم....هانیه دیدی چی به سرم اومد.-  

ش میشدم. وقتی کنارش رسیدم رو به روش نشستم و گریه میکردم و با حالی نزار نزدیک

محکم بغلش کردم. بغلش کردم و همراهش زار زار گریستم.هیچ حرفی نبود تا بزنم و 

آروم بشه و هیچ کاری جز بغلش کردن نبود تا انجام بدم.تنها همراهیش کردم و پا به 

ردم این حال پایش گریستم.منی که روز هامو با نگرانی از دست دادن حامی سر میک

ساره برام قابل درک بود.حتی فکر اینکه یک لحظه هم جای او باشم به جنون 

میرساندم.من برای حمیدرضا و ساره ای  که تنها چندماه میشناختم اینطور داشتم 

 میسوختم.وای به روزی که برای حامی اتفاقی بیفته.حتی فکرش هم پشتم رو میلرزونه.

رضا با افتخار در میان جمعیتی عظیم به سمت خانه ساعت ها به سرعت گذشت و حمید

ی ابدی اش بدرقه شد.ساره انقدر که بی قراری کرد شب به زور آرام بخش خوابید و در 

عالم بی خبری فرو رفت.مادر حمیدرضا هم حال خوبی نداشت و هرکاری میکردن آروم 

 نمیشد.

م بگیرد.لحظه های سختی بود راهی درمانگاه شد تا بلکه با تزریق سرم کمی آرا آخر هم

.خیالم از بابت ساره و و منتظر بودم تا حامی زودتر کارهایش تمام شود و به خانه برویم

تنها نبودنش راحت بود.فامیل ها و دوست و آشنا همگی آمده بودند و لحظه ای ساره ی 

ام بی قرار را تنها نمیگذاشتن.دلم خانه و خلوتم با حامی را میخواست تا کمی آر



بگیرم.باالخره بعد از حدود نیم ساعت حامی صدایمان کرد و به همراه عمه و مامان و 

هیوا بعد از خداحافظی از خانواده ها راه خروج را در پیش گرفتیم.در ماشین که نشستیم 

 هیوا که از صبح به شدت ساکت و مغموم بود به حرف اومد.

وده.اصال باورم نمیشه.احساس میکنم همش یک کابوس ب-  

 عمه در تایید حرفش سری تکان داد و گفت:

دنیا همینه مامان جان.اگر قرار بود همیشه خوبی و خوشی باشه که دیگه اسمش دنیا -

 نبود.

 من اما با بغضی که از صبح یک لحظه هم رهایم نکرده بود گفتم:

 خدا به دل ساره آرامش بده.حتی فکر کردن به اینکه ساره االن چه حالی داره هم-

 وحشتناکه.

با این حرفم حامی نگاهی زیرچشمی بهم انداخت و چیزی نگفت.اما این سکوت حامی 

فقط به اون روز ختم نشد.آخر شب بعد از اینکه به خونه رسیدیم وقتی مطمئن شد حالم 

خوبه و آرومم به سمت اتاق دیگر رفت و سجاده اش را پهن کرد. تا صبح صدای راز و 

وشم میرسید.فکر میکردم بعد از دو سه روز آروم بشه اما حامی نیاز و گریه هایش به گ

عوض شده بود.فقط در حد رفع نیاز غذا میخورد و حرف میزد.حال و روزش باعث شده 

بود من هم ساکت و گوشه گیر بشم.دلم حرف زدن با حامی و آرامش پیدا کردن کنارش 

وضعیتم داشت ازم فاصله رو میخواست.اما حامی با همه ی دقت و توجهی که به من و 

گرفته بود و با سکوتش منو نگران تر میکرد.مراسم هفتم حمیدرضا هم به بهترین نحو 

برگزار شد.قرار بود بعد از تموم شدن مراسمات ساره به همراه خانواده اش به شهرستان 

برگرده. رفتن ساره و از دست دادن دوستی که یک سال هم از پیدا کردنش نمیگذشت 

.تقریبا خت بود.فردای مراسم به همراه حامی برای خداحافظی به خونشون رفتمخیلی س

همه ی وسایل و جمع کردن بودن و خونه در حال تخلیه شدن بود.ساره با دیدنم جلو اومد 

 و محکم در آغوشم کشید.

ممنون که اومدی هانیه.-  

کاش نمیرفتی؟-  

یداد جواب داد:ازم فاصله گرفت و با لبخندی که غم درونش رو نشون م  

دیگه دلیلی برای موندن ندارم.-  

با اینکه به خودم قول داده بودم گریه نکنم اما با شنیدن این حرفش اشک از چشمانم 

 جاری شد.



ساره هم اشک های صورتش رو پاک کرد و بعد در حالی که سعی میکرد آروم و قوی 

 به نظر بیاد با لبخند ساختگی گفت:

یا اونجا بهم سر بزن.بی معرفت نباش.گاهی ب-  

 بعد با نگاهی به شکمم ادامه داد:

مواظب فسقل خاله هم باش.قول میدم برای تولدش خودم و برسونم.-  

چیزی نداشتم در برابر این همه محبت و خانومی اش بگم.پس محکم بغلش کردم و از ته 

 دل گفتم:

خیلی دلم برات تنگ میشه.-  

خودت و فسقلت باش.قدر لحظه هات و بدون منم همینطور عزیزدلم.خیلی مواظب -

 هانیه.

ازش جدا شدم و با همه ی عالقه ای که به این دختر خونگرم و شیرین داشتم نگاهش 

کردم.دلم میخواست چهره ی مهربونش و جز به جز به خاطر بسپارم.نگاهمان چند دقیقه 

 ای طول کشید و باالخره ساره بود که اتصال نگاهمان را قطع کرد.

نها اومدی؟ت-  

نه حامی تو ماشین منتظره.-  

ای بابا تعارف میکردی بیان داخل.-  

نه دیگه.منم باید برم.فقط اومدم قبل رفتن ببینمت.-  

باشه پس منم تا دم در باهات میام.فرصت نشد از آقا حامی تشکر کنم.این چند وقت خیلی -

 زحمت کشیدن.

این چه حرفیه عزیزم.-  

با دیدنمان از ماشین پیاده شد.ساره با دیدنش سالم و  از خانه خارج شدیم و حامی

احوالپرسی کرد وبابت این مدت ازش تشکر کرد.حامی هم با شرم از این همه قدرشناسی 

 جواب داد:

این چه حرفیه.حمیدرضا بیشتر از اینا به گردنم حق داشت.از این به بعد هرچی بود و -

میدرضا شرمنده میکنید.هرکاری که داشتید اگر بهم نگید من و جلوی ح  

لطف دارید.شما که برادری رو در حق حمیدرضا تموم کردید.بازم ممنونم به خاطر همه -

 چیز.



حامی خواهش میکنمی گفت و من هم بعد از بوسیدن ساره و خداحافظی آخر سوار 

ماشین شدم.به سمت خونه حرکت کردیم.امروز جمعه بود و حامی اداره نداشت.بعد از 

وارد خونه شدیم.لباسمو و عوض کردم و مشغول درست کردن شام شدم.دو رسیدنمون 

هفته ای میشد به خاطر تعطیلی بین ترم دانشگاه نمیرفتم.ویارم خیلی کمتر شده بود و 

خودم میتونستم آشپزی کنم.بعد از آماده کردن مواد کتلت آنها را در ماهیتابه چیدم و 

ای دم کردم به سمت پذیرایی و جایی که مشغول سرخ کردنش شدم.کارم که تمام شد چ

.مشغول تلویزیون دیدن بود و با دیدنم تشکری بابت چای کرد و حامی نشسته بود رفتم

دوباره به تلویزیون خیره شد.چیزی نگفتم و من هم در سکوت کنارش چای خوردم.این 

ز اینکه سکوت طبق روال این مدت سر میزشام و تا موقع خوابیدن هم ادامه داشت.بعد ا

 برق اتاق رو خاموش کرد و روی تخت دراز کشید طاقت نیاوردم و باالخره پرسیدم:

حامی؟-  

بله؟-  

چرا انقدر ساکتی؟-  

 چیزی نگفت و باز هم من بودم که ادامه دادم.

میدونم از دستت دادن حمیدرضا چقدر برات سخت بوده.اما با سکوت کردن و -

 خودخوری که چیزی درست نمیشه.میشه؟

این بار طاقت نیاورد و به حالت نشسته درآمد.سرش رو میان دستانش گرفت و با 

 درماندگی گفت:

نمیدونی هانیه.نمیدونی.-  

 کنارش نشستم و دستانم را نوازش وار روی بازوی او کشیدم.

خب بهم بگو چرا انقدر ساکتی؟-  

 چند دقیقه ای طول کشید تا به حرف اومد:

تی که بودیم منم باید شهید میشدم.اما دلم لرزید هانیه.من کنارش بودم.تو اون وضعی-  

 مکثی کرد و این بار نگاه به چشمانم دوخت:

دلم برای تو و بچه ای که تو راه داریم لرزید.-  

 اما حمیدرضا دلش نلرزید.با همه ی عشقی که به ساره داشت دلش نلرزید و شهید شد.

ر ادامه داد:صورتش را با دستانش پوشاند و با صدایی بغض دا  



شهادت لیاقت میخواد هانیه.من الیقش نبودم.چون هنوز به این دنیا وابسته ام.اما -

 حمیدرضا الیقش بود.بهش هم رسید.

و بعد شانه های حامی بود که لرزید و نشون از شکستن بغضش داشت.دیدن این حال و 

گریه هر  روزش داشت از پا درم می آورد.جلو رفتم و سرش رو در آغوش کشیدم.با

جمله ای که در نظرم می اومد و فکر میکردم شاید کمی حالش رو بهتر کنه به زبان می 

.آوردم  

عشقم خدا تو رو به من و این بچه بخشید.چرا با این فکرا خودتو داغون میکنی؟ اگر تو -

 چیزی ات میشد من با یک بچه تو شکمم باید چیکار میکردم؟

جدا کردم.نگاه خیسش را به چشمانم دوخت و با  کمی آروم شد و سرش رو از آغوشم

 سوالش دلم را لرزاند.

هانیه تو برای شهید نشدنم دعا کردی؟-  

 با چشمانی قاطع جواب دادم:

من همیشه برای سالمتی ات دعا میکنم.-  

نگاهم کرد.با چشمانی پر از گله و ناراحتی نگاهم کرد.با نگاهش حرف های دلش را به 

مون این نبود.گفت که نباید وابسته میشدم.گفت که ازدواج و االن هم من زد.گفت که قرار

بچه دار شدنمون اون رو از هدفش دور کرد.همه ی گالیه هایش را با نگاهش گفت.آخر 

 سر بلند شد و بیرون رفت.من ماندم و فکر و خیالش که تا صبح رهایم نکرد.

ل قبل شده بود اما گاهی از فردای آن روز همه چیز به روال قبل برگشت. حامی مث

عجیب تو فکر فرو میرفت.مهربونی ها و توجه های همیشگی اش رو داشت و مثل قبل 

خیلی حواسش به وضعیت و خورد و خوراکم بود.اما کمتر لبخند به لبش می اومد و دیگه 

خبری از شیطنت هاش نبود.به روش نمی آوردم ولی خیلی نگران این حالش بودم.کارم 

و روز دست به دعا شدن و از خدا سالمتی و طول عمر برای حامی  شده بود شب

خواستن.یک ماهی از شهادت حمیدرضا میگذشت.تو این مدت حامی ماموریتی نداشت و 

روزها به اداره میرفت و شب ها با هم به خونه برمیگشتیم.شش ماهم تقریبا رو به اتمام 

ر ویار هایی که داشتم وزنی اضافه بود و کم کم داشتم چاق میشدم.ماه های اول به خاط

نکرده بودم و االن تازه به قول عمه داشتم استخوان میشکستم. حامی هم هر روز بابت 

.معتقد بود کار درستی نمیکنم با این وضعیت هر روز دانشگاه رفتنم مواخذه ام میکرد

ه این ترم بیرون از خونه و تا شب مشغول فعالیت هستم.به سختی هربار با وعده ی این ک

پایان یابد دیگه دانشگاه برای تدریس نمیرم قانعش میکردم.فردا نوبت سونوگرافی داشتم 

و قرار بود با حامی به مطب بریم.هر ماه برای چکاب پیش دکتر میرفتم و حامی هر بار 

.این همه که ماموریت نبود حتما همراهم میشد تا نکات دکتر و کامل تو خونه اجرا کنه



امی و حتی گاهی حاج بابا که تو دورهمی هامون وقتی من یک بشقاب ساده حساسیت ح

را بلند میکردم فورا به همه تذکر میداد که هانیه حامله است و نباید کاری انجام دهد 

سوژه ی خنده ی هیوا و امیر مهدی شده بود.هر بار که آنها چیزی را یادآوری میکردن 

بودن هیوا واکنش نشان میداد و با گفتن جمله  و مراقب خوردن و خوابیدن و نشستن من

هایی از قبیل"خوبه بعضی ها زن هم نمیخواستن بگیرن چه برسه به بچه" خطاب به 

حامی و "حاج دایی و این همه دقت" خطاب به حاج بابا حسابی سر به سرشان 

به میگذاشت.آنها هم فقط میخندیدن و هیچ ابایی از نشان دادن ذوق و شوقشان نداشتن.

پیشنهاد من با حامی شروع به خرید سیسمونی کرده بودیم.اتاق و رنگ کرده و هر بار با 

خرید یکی از وسایل چیدمانش را انجام میدادیم.قرار بود فردا هم بعد از مطب برای 

خرید یک سری لباس و وسایل به بازار بریم. با ساره هم به وسیله فضای مجازی و 

تباط بودم و از حال و روزش خبر داشتم.به خصوص که گاهی تماس های تلفنی در ار

حامی هر بار تاکید داشت که بهش پیام بدم یا باهاش تماس بگیرم.آخرین خبری هم که 

ازش داشتم دنبال کار بود و در تالش تا به روال عادی زندگی برگردد.تشویقش کردم و 

یدوار میکردم.با اینکه خودم این گونه نبودم اما همیشه او را به آینده ام  

.دلم همه چیز عادی بود و خداروشکر خبری هم از ماموریت فوری و بی خبر هم نمیشد

میخواست زمان همینطور بایسته و این آرامش نسبی تو زندگیم ثابت بشه.ولی خب 

 زندگی پر از خواستن هایی بود که گاهی به هیچ کدوم از آنها نمیرسیدیم.

 

~~~ 

 

اینم صدای تپش قلبش.-  

ای بوم بوم قلب جنین شش ماهه ام در اتاق پیچیده بود و بعد از گذشت این مدت صد

لبخندی از ته دل روی لب های حامی نشاند.نگاه هر دوی ما با عشق به صفحه ی 

مانیتور و تصاویر نا مفهوم درون آن بود که دکتر سعی داشت با توضیحاتش آن را 

اده شده از سونو را در اختیارمان گذاشت برایمان واضح کند.بعد از اتمام کارش عکس آم

و باز هم مشغول دادن توضیحات و نوشتن یک سری مکمل و قرص داخل دفترچه ام 

شد.حامی این بار هم با دقت همه را به گوش سپرد.کارمان که در مطب تمام شد برای 

 خرید دارو به داروخانه رفتیم و بعد به سمت بازار حرکت کردیم.مغازه های کوچک و

بزرگ رو رد میکردیم تا به مکان موردنظرمون برسیم.با دیدن فروشگاه بزرگی که 

مخصوص وسایل کودک و سیسمونی بود وارد آن شدیم.دلم این بار فقط خرید عروسک 

.همونطور که مشغول نگاه کردن به وسایل بودیم حامی با و وسایل بازی را میخواست

 نشان دادن قفسه ای رو به من گفت:



اونو براش بخریم خوبه؟ میگم-  

مسیری که نشان داد را نگاه کردم.اشاره اش به تفنگ های اسباب بازی چیده شده در 

 قفسه بود.

 با تصور پسرمون در حال تفنگ بازی و شیطنت در خانه ذوق زده جواب دادم:

آره بخریم.-  

دادم:بعد به ست کامل وسایل مربوط به بازی دزد و پلیس هم اشاره کردم و ادامه   

از اون هم براش بگیریم.-  

حامی خندید و وسایلی که میخواستیم رو از قفسه برداشت.در حالی که درون سبد خرید 

 قرار میداد رو بهم گفت:

مثل اینکه تو بیشتر به این چیزا عالقه داری.میخوای یک دونه هم برای تو بخریم.-  

ُتخس جواب دادم:خوشحال از حال خوب حامی و شیطنت های ریزی که داشت   

برای خودت بخری بیشتر الزمت میشه به هر حال ماموریت زیاد میری استفاده میکنی.-  

با لبخند سری تکان داد و چیزی نگفت.امشب بعد از مدت ها حال دل هر دوی ما خوب 

بود و دلیلش شنیدن و دیدن نفر سومی بود که به زودی به ما می پیوست.حامی هر چیز 

مد میخرید و چشمان سبزش با دیدن هر کدوم از خرید ها که خوشمان می آ

میدرخشید.شام را هم با شوخی و خنده در یکی از رستوران های نزدیک بازار خوردیم 

و به خانه برگشتیم.اما شادی ما دوام نداشت و به محض برگشت به خانه با حامی تماس 

هم معطل نکرد و با جمع گرفته شد و او را برای رفتن به ماموریت فرا خواندن.حامی 

کردن وسایلم و سپردن من به حاج بابا و تاکید بر انجام سفارشات دکتر خداحافظی 

ماندم و استرس روزهای نبودنش. عجولی کرد و رفت.باز هم من  

 

~ 

 

من که میگم همین مدل و سفارش بدی خوبه.-  

حاال بزار حامی بیاد.اونم نظر بده.-  

اید این مدل و تموم کنن تو سفارش بده نگران نباش هرچی بابا تا داداش حامی بیاد ش-

 خودت قبول کنی داداش حامی هم اوکیه.



با هیوا تو فضای مجازی مشغول دیدن کالسکه و کری ر بودیم و یکی از مدل ها خیلی 

دلنشین بود و هیوا معتقد بود تا تمام نشده سفارش دهم.من اما نگاهم اینجا بود و فکرم 

و هفته ای از رفتنش میگذشت و جز یک پیام کوتاه آن هم دو روز بعد از پیش حامی که د

رفتنش دیگه هیچ خبری از او نداشتم.دلم مثل سیر و سرکه میجوشید و نمی دانستم باید 

چه کار کنم.متوجه نگرانی در چشم های بقیه میشدم.اما برای اینکه من بیشتر از این 

ز نمیشد و سعی بر آرام نگه داشتن من نگران نشوم زبانشان به گفتن نگرانی با

میکردن.منم با آن همه دعا و قرآن و نمازی که برای سالمتی اش میخواندم به قول هیوا 

.شب ها وقتی از نبودنش کنارم بغض میکردم گالیه هایم عارفه ای برای خودم شده  بودم

لگد ها زیاد میشد را به پسرمون میگفتم و او با لگد هایش بهم دلداری میداد.گاهی شدت 

و نشان از اعتراضش بود که به پدرش گالیه نکنم.خداروشکر میکردم که باردار بودم و 

همدمی برای این روزهایم داشتم.این بار با خبر نداشتن از او به شدت نگران شده بودم و 

دلم میخواست به هر طریقی شده خبری از خوب بودن حالش بگیرم.با صدای هیوا از 

اومدم. فکر بیرون  

چیشد؟سفارش بدیم یا نه؟-  

باشه سفارش بده.-  

 

~ 

 

حاج بابا تو رو خدا دوباره زنگ بزنین.-  

 حاج بابا کنارم نشست و با آرامش نگاهم کرد.

باباجان زنگ زدم جواب ندادن.شما نگران نباش من دوباره زنگ میزنم.چرا انقدر -

 خودت رو اذیت میکنی باباجان.

ش کردم.یک ماهی از رفتن حامی میگذشت و هیچ خبری از با چشمانی اشک بار نگاه

او نداشتم.دلشوره امانم را بریده بود و آخر طاقت نیاوردم و از حاج بابا خواستم به سید یا 

هرکسی که میشناسد زنگ بزند.حاج بابا که خودش هم نگران بود و نشان نمیداد قبول 

ن نگران تر شده بودم.کرد و تماس گرفت.اما تا االن کسی جواب نداده و م  

یک چیزی شده.شده که اینا جواب نمیدن.حاج بابا تو رو خدا بلند شو بریم اداره ای -

 جایی.بریم اونجا بلکه جوابمونو بدن.



باشه باباجان میریم.یکم صبر کن اگر جواب نداد خودم میرم اداره یک خبری -

نتونسته تماس بگیره  میگیریم.چرا انقدر بی قراری میکنی.باور کن هیچی نیست.فقط

.همین  

نه حاج بابا.حامی حتما تماس میگرفت.حتما چیزی شده که نتونست تماس بگیره.-  

مامان با آبمیوه کنارم نشست و در حالی که سعی میکرد به زور هم که شده کمی آبمیوه 

 به من دهد با تشر گفت:

رفته؟نگاه کن صورتت آخه چرا اینطوری میکنی با خودت.مگه بار اولشه که ماموریت -

 مثل گچ شده. یکم از این بخور.

 در حالی که گریه میکردم کمی از آبمیوه نوشیدم.

.بار اولش نیست که میره ماموریت اما بار اولشه انقدر منو بی خبر میزاره-  

.چرا انقدر به قبال هم پیش اومده که اندازه دو سه هفته ازش بی خبر بودی مامان جان-

یدی.اون بچه ی تو شکمت گناه داره.خودت استرس م  

مامان تو دلم آشوبه.به خدا که دست خودم نیست.-  

و باز اشک بود که از چشمانم جاری میشد و حاج بابا و مامان رو درمونده کرده 

بود.حاج بابا خواست چیزی بگه که صدای زنگ آیفون مانع شد.احتماال امیرمهدی بود و 

گشتانم را بهم میپیچیدم و لبانم را از بس جویده بودم از باشگاه برمیگشت.با استرس ان

 خون مرده شده بود.حاج بابا به سمت آیفون رفت و با دیدن تصویر گفت:

حامیه.-  

مامان خوشحال از خبری که شنید "الحمدهلل" زیر لب زمزمه کرد و رو به من مات شده 

 لبخند زد:

دیدی بیخود نگران بودی مامان جان.-  

ردم و هیچ کلمه ای به ذهنم برای گفتن خطور نمیکرد.چشمانم میخ در شده تنها نگاه میک

بود تا وارد شدنش را ببینم.انگار حرف حاج بابا را تا زمانی که خود حامی نمیومد باور 

نمیکردم.در ورودی باز شد و حامی به رسم ادب سرشانه ی حاج بابا رو بوسید و سالم 

شتش زد و گفت:کرد.حاج بابا چندباری با محبت به پ  

سالم.خداروشکر که اومدی باباجان.زنت اینجا از نگرانی شب و روز نداشت.-  

با تموم شدن حرف حاج بابا حامی نگاهش را به سمت من کشاند.شرمندگی در چشمانش 

موج میزد و جواب سالم مامان رو این بار سر به زیر و شرمنده داد.مامان اما مثل 

رفت و برای روبوسی پیش قدم شد. همیشه برخورد کرد و به سمتش  



خسته نباشی حامی جان.خوش اومدی.-  

ممنون زندایی شرمنده ام که هر بار باعث زحمتم.-  

چه زحمتی عزیزم.برو پیش زنت که امروز حسابی خودش رو هالک کرد.منم برم چای -

 بریزم براتون.

.من اما ساکت و حامی تشکری کرد و مامان به همراه حاج بابا به سمت آشپزخونه رفتن

دلگیر تنها همانجا نشسته و نگاهش میکردم.حامی به سمتم اومد و جلوی پام زانو 

زد.دستانم رو گرفت و بوسه ای بر آنها زد.بعد با انگشتانش صورت نم دار از اشکم را 

پاک کرد.نگاهی به شکمم کرد و بعد نگاهش به صورتم خیره شد. باالخره به حرف 

 اومد:

نیه خانوم.باز که چشمات بارونی شدن.علیک سالم ها-  

نتونستم خودم و کنترل کنم بی توجه به اینکه کسی ممکنه بیاد مارو ببینه به سمتش رفتم 

 و محکم در آغوشش گرفتم.

دق میکنم. خیلی بدی.چرا یک ماهه ازت خبری نیست؟نمیگی من-  

ه آروم شدم از من گریه و گالیه میکردم و حامی تنها با سکوت نوازشم میکرد.کمی ک

بغلش جدا شده و به حالت اولم نشستم.حامی هم کنارم نشست و بوسه ای بر پیشانی ام 

 زد.

جز شرمندگی چیزی ندارم بگم هانیه جان.فقط حاللم کن که آرامش و از زندگیت گرفتم.-  

اما همین که صحیح و سالم اینجا نشسته بود برای من بس  با اینکه دلگیر بودم

به سختی لبخندی به چهره ی مهربون و خسته اش زدم.بود.باالخره   

همین که االن کنارمی خداروشکر.-  

 حاج بابا تلفن بدست و مامان با سینی چای وارد پذیرایی شدن.

آره سید جان شرمنده این دختر ما یکم بی قراری میکرد گفتم با شما تماس بگیرم....آره -

اومده....دست شما درد نکنه....بازم ببخش مزاحم آره... بله چند دقیقه ای میشه 

 شدم....خداحافظ.

.مامان هم بعد از گذاشتن چای ، حاج بابا تماس رو قطع کرد و رو به روی حامی نشست

 کنارش جای گرفت.

آقا سید بود.بهش زنگ زده بودم از تو بپرسم برنداشته بود.بنده خدا االن زنگ زد و -

جایی بودم نتونستم جواب بدم.کلی عذرخواهی که ببخش   



حامی که با دیدن وضعیت من و بی قراری هایم به شدت احساس شرم میکرد جلوی حاج 

 بابا و مامان با چشمانی که میدزدید جواب داد:

شرمنده تون شدم.حاللم کنید.-  

این چه حرفیه.دشمنت شرمنده و سرافکنده باشه.سرت و باال بگیر.ما شرمنده ی شماییم -

ان.باباج  

نگید حاج دایی.آرامش و از زندگی تون گرفتم.-  

 این بار مامان بود که جواب حامی رو داد:

آرامش زندگی ما همین لبخند و برق تو چشم های هانیه است که االن داریم میبینیم.پس -

انقدر با این فکرا خودت رو ناراحت نکن حامی جان.ما از اول با آگاهی از شرایط شغلی 

لت رضا دادیم.االنم اگر میبینی هانیه بی قراری میکنه به خاطر بارداری ات به این وص

 و روحیه ی حساسی که پیدا کرده.وگرنه هانیه هم شرایطت رو درک میکنه.

 ناراحت از اینکه با رفتارم باعث شرمندگی حامی شدم در تایید حرف مامان گفتم:

.ببخش اگر باعث ناراحتی مامان راست میگه.امروز اصال متوجه نبودم چیکار میکنم-

 ات شدم.

حامی با لبخند مهربونش به من و مامان نگاه کرد و چیزی نگفت.همگی مشغول خوردن 

 چای شدن و حامی کمی به سمتم خم شد و آروم زمزمه کرد:

حال خربزه ی بابا چطوره؟-  

 خندیدم و با شیطنت جواب دادم:

از دست باباش یکم ناراحته.-  

که از دلش در بیاد؟ ای بابا.چیکار کنیم-  

 حالت فکر کردن گرفتم و بعد از دقایقی با لبخند گفتم:

مثال شام ببرش بیرون و بعد از شام هم بهش یک بستنی عمو حسین بده.-  

 لبخندی به درخواستم زد و با چشمای مهربونش گفت:

در خدمتم. چشم من-  

 

~ 

 



ولی من دلم میخواد تو هم باشی.-  

بودنم کنارت انقدر مهمه من دیگه حرفی ندارم. باشه هانیه اگر واقعا-  

 دستامو بهم کوبیدم و بعد از یک بوسه آبدار از گونه هایش با نیش های باز شده گفتم:

ممنوووون.-  

خندید و سری تکان داد.امروز که به مطب رفتیم دکتر گفت میتونم به صورت طبیعی 

از من اصرار بود و از حامی زایمان کنم و همسرم هم کنارم باشه.از وقتی برگشتیم 

.معتقد بود اومدنش و دیدن من تو اون وضع ناراحتش میکنه.اما من نظرم این بود انکار

که باید باشه و کنار هم تولد نوزادمون رو ببینیم.باالخره تونستم راضی اش کنم و بله رو 

 ازش بگیرم.

خب دیگه چی مونده بود که نخریدیم.-  

فقط یک سری خورده ریز و دکوری برای اتاقش مونده.تقریبا همه چی خریدیم.-  

دیگه االن هر چی کمتر بیرون بری  به نظرم اینارو هم اینترنتی سفارش بده بیارن.-

 بهتره.

 لب برچیدم و با نگاهی به شکم بزرگ شده و دست و پای تپل شده ام گفتم:

امسال لباس عیدم نمیتونم بخرم.-  

خنده ی درون آن داشت جواب داد: با لبانی که سعی در مخفی کردن  

اون بار که با هم بازار بودیم یک مغازه بود که لباسای سایز بزرگ فقط داشت.اونجا -

 میشه بخریم.

چشمانم را درشت کردم و نگاه به چشمانش که از شیطنت برق میزد دوختم.منظورش به 

 مغازه هایی که مخصوص آدمای چاق و سایز خیلی بزرگ هستن بود.

ت درد نکنه.یعنی من انقدر چاق شدم؟اگر االن اینجوری شدم باید بگم به خاطر شما دست-

 و پسرتونه آقا حامی که نشستی من و مسخره میکنی.

همونطور که من حرف میزدم او میخندید و از حرص خوردن من لذت میبرد.گرچه تمام 

حامی.با حرص خوردن هایم ظاهری بود و ته دلم غرق شادی بود از این حال خوب 

دستانش مرا بلند کرد و روی پای خودش نشاند.با اینکه به نظرم خیلی تپل و سنگین شده 

 بودم اما هنوز هم حامی به راحتی من و بلند میکرد.

.من که همیشه شرمنده ی خانومی شما هستم هانیه خانوم-  

 ناز کردم و سرم و روی شونه هاش گذاشتم.



باشه بخشیدمت.-  

که دستش را روی شکمم گذاشت گفت:خندید و در حالی   

خوابیده؟-  

نه بابا چند دقیقه پیش لگد زد.-  

 سرم و بلند کردم تا بتونم راحت تر ببینمش.

حامی گاهی حس میکنم میخواد شکمم و پاره کنه بیاد بیرون انقدر که محکم لگد میزنه.-  

 همون لحظه لگد محکمی زد و حامی که دستش روی شکمم بود حس کرد.

دیدی؟-  

.خم شد و بوسه ای به نگاهش با عشق به شکمم دوخته شد و سری به تایید تکان داد

 شکمم زد.

هانیه این چه حسیه که هنوز نیومده بهش دارم.-  

با دستانم صورتش و قاب کردم.چقدر حس ته ریش هایش زیر دستانم برام لذت بخش 

در آنها موج میزد.راستش بود.به چشمان خوش رنگش خیره شدم.عشق به نوزاد نیامده 

حسودی کردم.او هنوز با وجود این همه توجه و محبتش حرفی از دوست داشتنم نزده 

بود و االن این چنین با عشق به شکمم و فرزندی که درآن داشتم نگاه میکرد.نا خودآگاه 

 بغض کردم.با چشمانی لبریز شده از اشک گفتم:

داره حسودی ام میشه.-  

ی گرفت و بدون معطلی سرم را به آغوش کشید.در حالی که چشمانش رنگ ناباور

 موهایم را نوازش میکرد جواب داد:

حسودی چرا هانیه جان.اگر تو نبودی که من این حس و تجربه نمیکردم.-  

 همانطور بغ کرده بودم و دلم فقط ناز کردن میخواست.

ه از همین االن گفته باشم، اگر قرار باشه با اومدنش توجه ات نسبت به من کم بش-

 کالهمون میره تو هم.

 حامی با لحنی که انگار داره یک دختر بچه ی پنج ساله را قانع میکنه گفت:

چشم.من قول میدم ذره ای از توجه ام نسبت به شما کم نشه.خوبه؟-  

هر چی هم براش میخری برای منم باید بخری.-  



شوخی بود و حامی هم متوجه آن خندید و بوسه ای بر پیشانی ام زد.جمله ی آخرم از سر 

 شد که با شوخی جواب داد:

باشه هرچی براش خریدم دخترونه اش و برای تو میخرم خوبه؟-  

اوهوم.-  

سری با لبخند تکان داد و مشغول نوازش موهایم شد.حس کرختی بهم دست داد و تقریبا 

 در آغوشش خوابیده بودم.

ری خودت اذیت میشی.هانیه جان بلند شو برو تو اتاق بخواب.اینطو-  

 با صدایی خمار شده از خواب گفتم:

خودت منو ببر روی تخت.-  

در حالی که در آغوشش بودم از روی مبل بلند شد و به سمت اتاق خواب رفت.با حس 

نرمی تخت و بعد گرمی پتویی که روی تنم گذاشته شد وارد عالم بی خبری شدم.تنها 

مزمه ی حامی زیر گوشم بود.چیزی که قبل از خوابیدنم متوجه شدم ز  

شب بخیر خانوم کوچولو.-  

 

~ 

 

یک ماهی از برگشتن حامی میگذشت و خداروشکر فعال خبری از ماموریت نبود.یک 

هفته ای از شروع سال جدید گذشته بود و من در این یک هفته تنها جایی که رفتم خونه 

قعا راه رفتن برایم سخت ی عمه و حاج بابا بود.وارد ماه آخر بارداری شده بودم و وا

شده بود.تمام فعالیتم در روز خالصه میشد در خوردن و نشستن و خوابیدن. اگر هم 

خودم میخواستم کمی فعالیت بیشتر کنم حامی و حاج بابا نمیذاشتن.سنگین شده بودم و 

شب ها به سختی میخوابیدم.دلم میخواست زودتر زایمان کنم تا یک خواب راحت داشته 

یه هم دلشون میخواست که من زودتر زایمان کنم و باالخره اولین نوه ی خانواده باشم.بق

به جمع مون بپیونده.اقوام و خویشاوندان رو تو ایام عید فقط زمانی که خونه ی حاج بابا 

.امشب هم قرار بود پدرجون به همراه دایی ها برای شام بیان.من و عمه می اومدن دیدم

نستم به مامان بکنم و فقط یک جا نشسته بودم.حامی چند روز که علنا هیچ کمکی نمیتو

اول عید مرخصی گرفته و االن اداره بود.قرار بود عمه اینا هم امشب بیان اما سمت 

فامیل های عمو حسین دعوت شده بودن و نتونستن.پدرجون و دایی مجید زودتر از دایی 

جا بلند شدم و برای استقبال به محمد اینا رسیدن.با وارد شدنشون به هر سختی بود از 

 سمتشون رفتم.پدرجون وقتی من و دید با لبخند گرم و مهربونش رو بهم کرد و گفت:



قربون دختر خودم برم که منو داره به آرزوم میرسونه.-  

به سمتش رفتم و بوسیدمش.پدرجون همیشه دوست داشت یک نبیره داشته باشه و اوایل 

میکرد زودتر بچه دار شن.حتی بعد از عروسی سهیل هم ازدواج سعید خیلی بهش تاکید 

ازش خواست حداقل اون به جای داداشش اقدام کنه. اما هر دو با شوخی و خنده از زود 

بودن و سخت بودن بچه داری گفتن و دیگه اقدامی نکردن.برای همین پدرجون با 

میزد.بارداری من خیلی خوشحال شده بود و االن هم با دیدنم چشمانش برق   

دایی مجید هم بعد از پدرجون به سمتم اومد و همون اول کاری شوخ طبعی اش رو 

 شروع کرد.

هانیه مگه چند قلو حامله ای که انقدر تپل شدی؟-  

 خواستم جواب بدم که حاج بابا پیش قدم شد.

اذیت نکن دخترمو مجید.-  

بیاری واقعا زشته. اذیت چی.خدایی این چیزی که من از هانیه میبینم کمتر از پنج تا-  

 همگی خندیدیم و امیرمهدی با ذوق نگاهی به شکمم کرد و رو به دایی مجید گفت:

دایی خواهرزاده ام خودش اندازه پنج نفر قدرت داره.-  

 دایی با مهربونی به برق چشمان امیرمهدی نگاه کرد.

تو هم داری دایی میشی که.بهت قراره بگه دایی جون؟-  

ز ته دلش گفت:امیرمهدی خندید و ا  

هرچی خودش دوست داره بگه.فقط دعا کن زودتر بیاد دایی.دلم میخواد ببینم شبیه من -

 میشه یا نه.

آره دایی جان نگران نباش حالل زاده به دایی اش میره.-  

بعد با شوخی سرش را در بغل گرفت و با هم به سمت پذیرایی رفتن.خوشحال بودم که 

خوشحالی برای همه است. هرکس به دلیلی منتظر اومدنش اومدن پسرمون انقدر باعث 

بود و این برای من خیلی ارزش داشت.کمی که گذشت دایی محمد و بچه هاش هم اومدن 

و جمع مون کامل شد.خونه پر شده بود از صدای خنده و همگی شاد کنار هم نشسته 

م در نهایت بودن.حامی هم از سرکار برگشته بود و دورادور حواسش به من بود.شا

صمیمیت خورده شد و بعد از شام هرکس مشغول کاری شد.من هم به همراه عروس های 

 دایی محمد در گوشه ای از پذیرایی نشسته بودم.نرگس با نگاهی به شکمم پرسید:

وای هانیه خیلی سخته نه؟-  



ماه آخر سخته ولی خب انتظار اومدنش هم خیلی شیرینه.-  

 سمیرا این بار پرسید:

ر زود بچه دار شدی هانیه.خودت خواستی؟چقد-  

 سری به تایید تکان دادم و گفتم:

آره.من بچه خیلی دوست دارم برای همین از همون اول پیشگیری نکردم.-  

منم عاشق بچه ام اما سعید همش میگه االن زوده.-  

نرگس بود که با چهره ای مغموم این حرف را زد.سمیرا در حالی که موز تکه شده 

بشقابش را به ما تعارف میکرد در جواب حرف نرگس گفت:درون   

.خب تو هم پیشگیری نکن.حامله بشی که داداش سعید چیزی نمیگه-  

 نرگس کمی خجالت کشید و چیزی نگفت.من اما شیطنتم گل کرده و رو به سمیرا کردم.

شاید سعید پیشگیری میکنه نه نرگس.-  

:سمیرا ابرویی باال انداختن و با خنده گفت  

وای راست میگی هانیه اصال اونو یادم رفته بود. بعد هر سه خندیدیم.نرگس و سمیرا -

هر دو دختر های مهربون و خونگرمی بودن و کنارشون دقیقه ها زود میگذشت.مرد ها 

تو حیاط مشغول بازی بودن و تنها حاج بابا و پدرجون داخل نشسته بودن و اخبار گوش 

و آشپزخونه مشغول بودن.کمی که گذشت حامی سراسیمه میدادن.مامان و زندایی هم ت

 وارد خونه شد.نگاهی به پذیرایی کرد و مرا دید.

هانیه جان میشه یک لحظه بیای؟-  

ببخشیدی رو به سمیرا و نرگس گفتم و به سختی از جا برخاستم.به سمت اتاقی که حامی 

تر کردن اتاقه.با دیدنم درون آن منتظرم بود رفتم.وارد که شدم دیدم بی قرار در حال م

 کمکم کرد تا روی تخت بشینم و خودش رو به روم روی زمین زانو زد.

هانیه جان یک ماموریت فوری پیش اومده باید برم.-  

 ترسیده و نگران نگاهش کردم.تنها جمله ای که به ذهنم رسید و به زبان آوردم.

اما تو قول دادی موقع زایمان کنارم باشی.-  

م.تمام سعی امو میکنم زودتر برگردم.میدونم عزیز-  

:بهانه گیر و عصبی گفتم  

چرا میگی سعی میکنم.بهم قول بده که زود برمیگردی.-  



 پلک بر هم فشرد و سعی کرد آروم باشه.

باشه هانیه جان قول میدم زود برگردم.خوبه؟-  

ز اتاق به سختی سری تکان دادم و حامی بعد از بوسیدن پیشانی ام بلند شد و خواست ا

 خارج بشه.

حامی خیلی مواظب خودت باش.منم بی خبر نزار.یادت باشه ما اینجا منتظرتیم.-  

حامی برگشت و به سمتم اومد و محکم در آغوشم گرفت.نتونستم تحمل کنم و اشک هام 

 جاری شدن.

شرمنده ام هانیه جان.حاللم کن.-  

فقط سالم برگرد.-  

لبانم چشمانم بسته شد.وقتی چشم باز کردم چیزی نگفت و با حس گرمی لب هایش روی 

 او دیگر در اتاق نبود.

 

~ 

 

ماااماااان دارم میمیرم....مامان بچه ام چیزی اش نشه....وااای...-  

 مامان در حالی که به سختی برام لباس میپوشید سعی در آرام کردن من هم داشت.

ی پسرت تو بغلته.اصال .االن میریم بیمارستان چشم بهم بزنچیزی نیست قربونت برم-

.نترس مامان جان  

 از درد به خودم میپیچیدم و فکر اینکه برای پسرم اتفاقی بیفته دردمو بیشتر میکرد.

مامان درد دارم....دیگه نمیتونم....-  

از شدت درد خیس عرق شده بودم و نفسام منقطع بود.مامان به هر زحمتی بود لباسامو 

کمکم کردن تا سوار ماشین بشم.هر دو با وجود استرسی که پوشید و به همراه حاج بابا 

از نگاهشان معلوم بود سعی میکردن به من آرامش بدن.حامی هنوز از ماموریت 

برنگشته بود و نبودنش تو این وضعیت حالمو بدتر میکرد.حاج بابا سعی میکرد با 

زد.بیشترین سرعت بره و در عین حال با منی که آه وناله میکردم حرف می  

چیزی نیست باباجان.االن میرسیم.ملیحه با دکترش تماس گرفتی؟-  

آره خداروشکر بیمارستان بود.-  



کل مسیر با صدای ناله های من و امیدواری های حاج بابا و مامان گذشت.وقتی رسیدیم 

به هر سختی بود داخل رفتم و بعد با کمک تخت تا اتاق عمل برده شدم.پرستارا فورا 

ض کردن و دکتر هم بعد از دقایقی کنارم اومد.با لبخند و لحن شوخی لباس هامو عو

 گفت:

چیه عزیزم اتاق عمل و گذاشتی رو سرت.چیزی نیست فقط پسرت یکم عجله داره -

 میخواد زودتر بیاد.

خانوم دکتر دارم میمیرم....اگر چیزیش بشه چی؟-  

زودتر بغل  نترس هیچی نمیشه فقط باید یکم به من کمک کنی تا گل پسرت و-

 کنی.شوهرت کجاست؟

با گفتن اسم شوهر بغضی که چند ساعتی میشد در گلو داشتم شکست و تا خواستم جواب 

 بدم صدای گرم حامی به گوشم رسیدم.

اینجام خانوم دکتر.-  

با همه دردی که داشتم ساکت شدم و نگاه به چهره ی خسته و مهربونش دوختم.لباس 

نزدیک میشد. مخصوص پوشیده بود و داشت بهم  

.این خانوم خب آقای تهرانی بیا حسابی ناز خانومتو بخر تا گل پسرت و به دنیا بیاره-

 خوشگلی که من میبینم حسابی ناز داره.

دکتر همونطور که کارش را انجام میداد رو به حامی این حرف ها رو میزد.حامی 

ی جواب دادن به دکتر لبخندی زد و کنارم ایستاد.شروع به نوازش صورتم کرد و به جا

 رو به من زیر لب گفت:

گفتم که قول میدم پیشت باشم.خداروشکر که دیر نرسیدم.-  

خواستم جواب بدم اما درد شدیدی که در شکمم پیچید مانع شد.جیغ کوتاهی زدم و به 

 سختی گفتم:

درد دارم...خیلی درد دارم.-  

 حامی نگران رو به دکتر کرد و پرسید:

کنید دردش کمتر بشه؟نمیشه کاری -  

 دکتر به سمتم اومد و در همون حال جواب حامی را داد:

خود هانیه خانوم هم باید همکاری کنه تا زودتر تموم بشه.نفس عمیق بکش عزیزم.-  



به حرفش گوش دادم.حامی کنارم بود و دستانم رو نگه داشته بود.از درد به خودم 

میدادم.دکتر با شوخی سعی میکرد حواسمو از درد میپیچیدم و دستای حامی رو فشار 

 پرت کنه و رو به حامی گفت:

آقای تهرانی یکم با خانومتون حرف بزنید قربون صدقه اش برید نازشو بخرید که -

 راحت تر گل پسرتون و به دنیا بیاره.

حامی که تا االن با اضطراب نگاهم میکرد و زیر لب ذکر میگفت بهم نزدیکتر شد و 

طور که با یک دستش نوازشم میکرد و یک دستش دستمو نگه داشته بود دم گوشم همون

 گفت:

میدونستی من از اول عاشقت بودم؟-  

تو اوج دردم با شنیدن این جمله لحظه ای مکث کردم و با چشمانی متعجب بهش خیره 

شدم.خیرگی نگاهم خیلی طول نکشید چون باز درد امانم نداد و چهره ام از شدت درد 

مع شد.سعی کردم نفس عمیق بکشم و جواب دادم:ج  

پس چرا تا حاال نگفتی؟-  

 حامی به نوازش دادنش ادامه داد و با چهره ای که االن آروم تر شده بود بهم لبخند زد.

چون ترسیدم.ترسیدم این حس مانع بشه به هدفم برسم.-  

هانیه جان یکم تالش کن دختر.-  

حامی گرفتم و نهایت سعی امو کردم تا دستورهای دکتر بود که بهم تذکر داد.چشم از 

دکتر و اجرا کنم.نمیدونم چقدر و چطور گذشت.تنها به خاطر دارم که صدای کودکم را 

 شنیدم و زمزمه های پر از عشق حامی را که مدام میگفت:

ممنونم هانیه جان.-  

ت خستگی و و زمانی که دکتر او را به من و حامی نشان داد و در آغوشم گذاشت از شد

 بی حالی چشمانم بسته شد و دیگر هیچ نفهمیدم.

 

~ 

 

به سختی چشمانم را باز کردم.بعد از چند بار پلک زدن باالخره توانستم به وضوح 

اطرافم را ببینم.متوجه حامی و مامان که روی مبل کنار تخت نشسته بودند شدم.حامی 

اه خیره ام نزدیک تر شد.زودتر متوجه به هوش اومدنم شد و از جا برخاست.با نگ  



جانم؟درد داری؟-  

 نگاهی دوباره به دور و برم کردم و با دیدن شکم تخت شده ام با استرس پرسیدم:

بچه ام؟-  

نگران نباش مامان جان.یک پسر تپل و سالم خدا بهت داده قربونت برم.-  

خوب ندیدمش.میخوام دوباره ببینمش.-  

میارنش هانیه جان یکم صبر کن.-  

نکه هنوز به شدت احساس خستگی داشتم ولی دل تو دلم نبود تا پسرمو دوباره بغلش با ای

 بگیرم و یک دل سیر به صورتش نگاه کنم.

شبیه کیه؟-  

 مامان بود که جواب سوالمو داد.

شبیه هردوتونه.چشماشم هم رنگ چشمای شماست.-  

اتاق عمل به حامی نگاه کردم.عشق تو چشمای خوش رنگش موج میزد.یاد حرفاش تو 

افتادم.گفته بود از اول عاشقم بوده.منتظر بودم تا تنها بشیم و سواالی به وجود اومده تو 

 ذهنم و ازش بپرسم.انگار حرف نگاهمو خوند که گفت:

به وقتش همه چیز و تعریف میکنم.-  

لبخند زدم و به تایید پلک بستم.همون موقع در اتاق باز شد و پرستار به همراه پسرمون 

شد. وارد  

سالم عزیزم.بهتری؟-  

در حالی که نگاهم تنها به کودکم خیره بود با سر جواب مثبت دادم.پرستار هم وقتی دید 

.من حواسم نیست لبخندی زد  

بیا خوشگل خانوم اینم از گل پسرت.-  

پسرم را به سمتم گرفت و من با تمام دقتم او را در آغوش کشیدم.صورت گرد و موهای 

م را حسابی برده بود.چشمانش بسته بود و من لحظه شماری میکردم بور و کم پشتش دل

 برای دیدن رنگشان.پرستار در حالی که داشت وضعیتم را بررسی میکرد گفت:

دکترت هم االنا میاد.چیزی الزم نداری؟-  

ی بیدار میشه؟- نه ممنون.فقط ک   

 لبخند مهربونی که به صورت ملیحش میومد زد و گفت:



بیدار میشه. نگران نباش.زود-  

و بعد از اتاق بیرون رفت.حامی و مامان به کنارم اومدن و مثل من محو دیدن موجود 

 کوچولوی تو بغلم شدن.

برم ببینم وقت مالقات چه زمانیه.حاج بابا و عمه ات دل تو دلشون نیست تا بیان بچه -

 رو ببینن.

ک پسرمون رو گفت و از اتاق خارج شد.حامی کنارم نشست و با انگشتش دست کوچ

گرفت.کودکم نقی کرد و کم کم چشمانش باز شد.چشمانش باز شد و من ُمردم برای 

نگاهی که شبیه به پدرش بود.صداهای ریزی از خود در می آورد و با چشمان بازش 

حسابی دلبری میکرد.طاقت نیاوردم و بوسه ی ریزی به گردن خوش بویش زدم.حامی 

انم از اشک شوق پر شده بود و دلم میخواست شبانه هم خم شد و دستانش را بوسید.چشم

روز خدا را برای این لحظه شکر کنم.به سختی نگاه از کودکم گرفتم و به حامی 

 دوختم.نزدیکم شد و پیشانی ام را طوالنی بوسید.

ممنونم ازت.تو باعث شدی من بهترین حس این دنیا رو تجربه کنم.دوست دارم.-  

ای که مدت ها منتظرش بودم را با همه ی وجود حس کنم.باز چشم بستم تا شیرینی جمله 

کردن چشمانم مصادف شد با در آمدن صدای گریه ی نوزاد تازه به دنیا آمده ام.حامی خم 

 شد و رو به صورت کوچکش که از گریه جمع شده بود گفت:

شمارو هم دوست دارم بابایی.-  

ف کرد و نگاه به ما دوخت.خندیدم و کودکم با صدای خنده ام گریه اش را متوق  

 

 

~ 

 

وای وای وای نگاش کن.چقدر نازه.عمه فداش بشه الهی.داداش شبیه منه نه؟-  

نخیرم حالل زاده به داییش میره.نگاه کن قشنگ صورت منو داره.مگه نه آبجی؟-  

من و حامی به بحث و جدل بین هیوا و امیر مهدی خندیدیم و حاج بابا که پسرمون و تو 

رو بهمون پرسید: بغلش داشت  

اسمشو چی میخواید بزارید باباجان؟-  

 حامی نگاهی به من کرد و من با چشمانم حرفی که میخواست بزند را تایید کردم.



هرچی شما بگید حاج دایی.به هر حال شما بزرگ مایید.-  

 حاج بابا لبخند قدردانی زد و در حالی که نگاه از چهره ی کودکم نمیگرفت گفت:

باباجان.پدر و مادر باید خودشون اسم خوبی برای بچه هاشون انتخاب کنن.نه -  

این بار من پیش دستی کردم و اسمی که یکبار در موردش با حامی حرف زده بودم و 

 گفتم:

حسین.-  

عمه چشمانش دریایی شد و با محبت عمیقی به من نگاه کرد.حامی و هیوا هم 

شدیم اسم پدر حامی رو روش بزاریم.ذهنیت همینطور.خیلی دلم میخواست اگر پسردار 

من از عمو حسین آدمی پر از خوبی و ایمان و عشق بود.امیدوار بودم پسرم که هم اسم 

 پدربزرگش میشد شخصیتی این چنینی داشته باشه.

.قشنگ ترین اسمی بود که میشد انتخاب کنی.آفرین باباجان-  

به اذان گفتن و تکرار اسمش کرد و بعد گوش حسین را به لبانش نزدیک کرد و شروع 

 نگاه همه ی ما دوخته شد به یکی از قشنگ ترین صحنه هایی که تو زندگی اتفاق میفته.

 

~ 

 

یک هفته ای از مرخص شدنم میگذشت.هرچی مامان و عمه اصرار کردن که خونشون 

ن و برم قبول نکردم و مستقیما به خونه ی خودمون اومدم.قرار بر این شد نوبتی ماما

عمه کنارم باشن.حاج بابا وقتی رسیدیم گوسفند قربونی کرد و بین نیازمندان پخش 

کرد.قرار بود بعد از ده روزه شدن حسین جشنی بگیریم و اقوام و دوستان رو دعوت 

کنیم.برنامه ی خوابم بهم ریخته بود و اکثر شب ها تا دیروقت به خاطر حسین بیدار 

د تا کمک حالم باشه.گاهی شب ها همراه من بیدار بودم.حامی تمام تالشش رو میکر

میموند و اجازه نمیداد مامان یا عمه که اینجا میومدن خوابشون بهم بخوره.جالب بود که 

حسین هم شب هایی که تو بغل حامی بود خیلی کم گریه میکرد و بیشتر با سکوت به 

یز بود و دلش دیدن حامی خیره میشد. انگار که پسرمون هم مثل من از عشق حامی لبر

معشوق میخواست.امشب هم حسین را در آغوش گرفته بود و پیشانی به پیشانی کوچک 

حسین چسبانده و زیر لب با او حرف میزد.جالب بود که حسین هم ساکت نگاه به حامی 

 دوخته و به حرف هایش گوش میداد.

دون اینکه حامی متوجه انقدر دیدن این صحنه برایم زیبا بود که موبایلم رو برداشتم و ب

 بشه ازشون عکس گرفتم.



چی میگی بهش که اینطور محوت شده؟-  

 حامی نگاه از حسین گرفت و با شیطنت رو بهم گفت:

حرف های مردونه اس مامانش.-  

 ابرویی باال انداختم و با حرصی ساختگی گفتم:

که حرفای مردونه اس آره؟-  

 حامی خندید و دوباره نگاه به حسین دوخت.

برای امشب بسه. بابایی به نظرم-  

 بعد با صدای آرومتری که میدونست من هم میشنوم ادامه داد:

مامانت ناراحت شد برم یکم نازشو بکشم.-  

به لحنش خندیدم.به آرومی حسین را روی تخت کوچکی که کنار تخت خودمون قرار 

نگاه سبزش  داده بودیم گذاشت.به سمت من برگشت و چشمانش را به چشمانم دوخت.در

.نفس عمیقی از خواستن موج میزد.در آغوشم کشید و بینی اش را در موهایم فرو کرد

 موهایم گرفت و با لحن دلنشینی گفت:

دلمون تنگ شده براتون خانوم فرشچی.-  

 سرم را بلند کردم و بوسه ای آرام به لبانش زدم.

دل ما هم آقای تهرانی.-  

د.غرق در بوسه های گرمش شده و با هر نگاهش طوالنی تر و سرش نزدیک تر ش

بارش به آرامشی عمیق میرسیدم.دستانش به سمت بدنم پیش روی کردن که با صدای 

 گریه حسین به سختی عقب کشید.خندیدم و با شیطنت گفتم:

فکر کنم بازم دلش حرفای پدر پسری میخواد.-  

ر آغوش کشید و رو حامی هم خندید و به سمت تختش رفت.او را که هنوز گریه میکرد د

 بهش با لحن طلبکاری گفت:

پدر صلواتی قراره همیشه اینطوری بزنی تو حالمون.آره بابا؟-  

حسین که به محض در آغوش کشیده شدن آروم شده بود با حرفای حامی اصوات گنگی 

 از خودش در آورد.دلم برای پسرکم ضعف رفت و رو به حامی گفتم:

مامانمه دوست دارم.داره جوابت و میده.میگه -  

آره بابا.میخوای مامان و از من بگیری؟اگه اینطوری باشه کالهمون میره تو هم بابایی.-  



.چقدر دیدن صحنه ی رو به رویم بعد به آرامی بینی اش را به بینی کوچک حسین مالید

لذت بخش بود.دیگر چه از خدا میخواستم وقتی االن و در این لحظه از زندگی قرار 

و خودش هم  .حامی متوجه خیرگی نگاهم شد.حسین را روی تخت بینمان گذاشتداشتم

 خیره به چشمانم شد.

جانم؟-  

هیچی فقط دلم میخواد نگاهت کنم.خداروشکر که هستی.-  

من باید خداروشکر کنم که تو توی زندگیم اومدی.هیچ وقت فکر نمیکردم یک روزی با -

ر بشم.کسی که دوستش دارم ازدواج کنم و بچه دا  

یادم افتاد که تو این مدت فرصت نشد در مورد حرف هایی که تو بیمارستان زده بود 

 بپرسم.حاال که خودش دوباره اشاره کرد تکانی خوردم و با هیجان پرسیدم:

خبببب.آقا حامی بگو ببینم شما منو دوست داشتی پس؟؟؟-  

خنده افتاد.کمی که خندید حامی از دیدن من که هیجان زده و در عین حال طلبکار بود به 

نگاهی به حسین که ساکت و با چشمانی باز نگاهمان میکرد انداخت و دستان کوچکش را 

 در دست گرفت و مشغول نوازشش شد.

آره.من از وقتی که یادم میاد دوست داشتم.شاید از همون روزی که موقع تاب بازی تو -

دم و گذاشتمت روی تخته چوبی باغ افتادی و من با عجله به سمتت اومدم و بغلت کر

گوشه ی حیاط.تو گریه میکردی و من با دستمال سعی داشتم زانو هات رو که خراش 

برداشته بود تمیز کنم.خیلی کوچیک بودی.با همون سن کمم دیدم طاقت اشکات و 

.هرچی بزرگتر میشدیم عالقه ام بیشتر میشد و از ترس رسوا شدنم ازت فاصله ندارم

رفی عاشق این بودم که وارد شغلی بشم تا به کشور و مردمم خدمت میگرفتم.از ط

که بهت داشتم تصمیم کنم.وقتی وارد این کار شدم و سختی هاشو دیدم با همه ی عشقی 

گرفتم سکوت کنم و عشقت و تو قلبم نگه دارم.هر بار که مامان از خواستگارات میگفت 

.وقتی با اشرار فهمیده بودم اولویتم کارمهمن داغون میشدم اما دم نمیزدم.دم نمیزدم چون 

و تروریست و آدمای بی وجدانی که انسانهای بی گناه و معصوم رو به خاطر منافع شون 

میکشن رو به رو میشدم ، عشق و عالقه ام دیگه برام مطرح نبود و فقط دلم میخواست تا 

و تو این راه قرار بده و دل من .از خدا خواسته بودم تا مرگجایی که میتونم با اینا بجنگم

مامان و آروم کنه تا دیگه به فکر ازدواج من نباشه.به خودم قول داده بودم ازدواج نکنم 

 و خودمو وقف این راه کنم.موفق هم شدم تا اینکه مامان بحث تو رو کشید وسط.

اینجای تا االن با نگاه به حسین که چند دقیقه ای میشد خوابش برده بود حرف میزد.به 

.صحبتش که رسید نگاه از کودک خوابیده ام گرفت و به من دوخت  



دلم لرزید هانیه.فکر اینکه بتونم تویی که عشقت تو وجودم ریشه داره رو مال خودم کنم -

وسوسه ام کرد و پاپیش گذاشتم.اما این حس خیلی دووم نیاورد و تصمیم گرفتم تو دوران 

کنم.ولی تو سرسخت تر از این حرف ها بودی  محرمیت با شرطی که گذاشتم منصرفت

و با وجود سنگی که جلوی پات مینداختم بازم از تصمیمت کوتاه نیومدی.وقتی گفتی 

میخوای باهام زندگی کنی خدا میدونه با وجود عذاب وجدان و نگرانی هایی که داشتم 

بندی سعی چقدر خوشحال شدم.با این حال به خاطر اینکه تو به من و این زندگی دل ن

 میکردم کمتر محبت کنم و حرفی از عشق و عالقه نزنم.

 دستانم را گرفت و بوسید.لبخندی زدم و منتظر چشم به لبانش دوختم تا ادامه بده.

اما خدا میخواست بهم بگه چقدر اشتباه میکنم و اگر مرگ و زندگی ای قراره باشه دست -

ونم. وقتی فهمیدم حامله ای اولش خیلی خودشه ومن باید قدر نعمت هایی که بهم داد و بد

ترسیدم. عذاب اینکه زندگی ات کنار من خراب شد ولم نمیکرد.اما دیدم اگر خدا 

نمیخواست هیچ کدوم از این اتفاق ها نمی افتاد و شاید اگر من و تو با هم ازدواج 

 نمیکردیم آینده ی خوبی در انتظارمون نبود.

اهش میکردم زد و به شوخی گفت:لبخندی به من که در سکوت کامل نگ  

مثل اینکه خیلی خوشت اومده انقدر با دقت گوش میدی.-  

کدوم زنی از ابراز عالقه ی شوهرش بدش میاد. فقط برام جای سواله چرا تو این نه ماه -

 چیزی نگفتی؟تو که میگی با بارداری من متوجه شدی اشتباه فکر میکردی.

نمیشد. این آخری ها هم که شهادت حمیدرضا حقیقتش دلم میخواست بگم اما جور -

 بدجوری بهمم ریخت.

 غمگین سری تکان دادم و با یادآوری تماس ساره گفتم:

امروز ساره زنگ زد.گفت برای جشن حسین هرطور شده خودش رو میرسونه.-  

دستش درد نکنه.ان شاءهللا جبران کنیم.-  

 مکثی کردم و با لحنی گرفته جواب دادم:

ازدواج و بچه دار شدنشه که فکر نکنم ساره با اون همه عشقی که به  اگه منظورت-

 حمیدرضا داشت به ازدواج حتی فکر بکنه.

حامی ناراحت سری تکان داد و حسین را به آرامی بلند کرده و درون تختش 

گذاشت.کنارم دراز کشید و دستانش را برای در آغوش کشیدنم باز کرد.مشتاقانه به 

قرار گرفتن سرم روی سینه اش مثل همیشه وجودم سراسر آرامش  آغوشش خزیدم و با

 شد.



منم به همین چیزا فکر میکردم که با ازدواج مخالف بودم.حمیدرضا اما برعکس من -

همیشه میگفت عشق زمینی آدم و به عشق حقیقی یعنی خدا میرسونه. هیچ وقت یادم 

بود.آخر هم به عشق حقیقی نمیره وقتی میخواست با ساره ازدواج کنه چقدر خوشحال 

 رسید.

آهی از سر حسرت کشید و دیگر چیزی نگفت.من اما طاقت نیاوردم و بغضم شکست و 

صورتم خیس از اشک شد.هیچ وقت دلم نمیخواست خودمو جای ساره بزارم ولی منم 

اگر روزی خدایی نکرده تنها بشم این تنهایی رو به ازدواج با کسی که هیچ وقت جای 

رام نمیگیره ترجیح میدم.حامی انگار که ذهنمو خوند چون با کمی تعلل گفت:حامی رو ب  

هانیه اگر یک روزی من نبودم بهم قول بده که زندگی میکنی و حتی بعدا ازدو....-  

 نذاشتم ادامه بده و دستم را روی لبش گذاشتم.با صدایی که بغض داشت گله کردم:

از این حرفا بزنی.من زندگی مشترک و فقط به خدا حاللت نمیکنم یک بار دیگه بخوای -

 با تو میخوام و بس.

 سرانگشتان دستی که روی لبش بود را بوسید و لبخند مهربونی زد.

میدونم سخته هانیه جان.ولی آدم تا وقتی زنده است باید زندگی کنه.من که همیشه کنارت -

 نیستم.

 از آغوشش جدا شدم و نگاه غمگینم را به چشمانش دوختم.

تو به رفتن فکر میکنی؟حتی با وجود حسین؟-  

وجود تو و حسین تو زندگی من بهترین اتفاقی بود که میتونست بیفته.ولی هانیه همه ی -

کسایی که تو این شغلن مثل من زن و بچه دارن.اگر قرار باشه هر کس به خاطر زن و 

.دشمن میکردیم بچه اش کنار بکشه که باید این کشور و دو دستی تقدیم  

هایم را پاک کنم. عشق حامی کورم کرده بود و منطقی دستی به صورتم کشیدم تا اشک

 برای قبول حرف هایش نداشتم.

خب مگه اینجا بهتون نیاز ندارن؟فقط با تو دل خطر رفتن باید خدمت کنی؟همین جا تو -

 بخش اداری یا جایی که بهت احتیاج دارن برو.

دلیل نمیشه که تو دل خطر نرم هانیه جان.اگر تو  اینجا هم نیاز باشه میرم ولی این-

 مرزها باهاشون نجنگیم فردا روز باید داخل خاک خودمون جلوشون وایستیم.

حامی من نمیخوام تو رو از دست بدم باید چیکار کنم؟-  

 سرم را در آغوش گرفت و بوسید.نگاهم کرد و سوالی پرسید که تمام وجودم لرزید.



به خاطر تو میام بیرون.اما فردای قیامت جواب خدا رو میتونی باشه.من از این کار -

 بدی؟

انگار که سرم محکم به جایی کوبیده شد.انگار تا االن خواب بودم و تازه بیدار شدم.من تا 

االن چی فکر میکردم؟چرا یادم رفته بود تو این دنیا نیومدیم تا به همه چیز برسیم و بعد 

حسابی هم هست؟حاال که حامی با این حرفش چشمانم بریم؟چرا فراموش کردم یک روز 

را باز کرده بود عذاب وجدان تا بیخ گلویم آمده و داشت خفه ام میکرد.از حامی جدا شدم 

و به سمت سرویس بهداشتی رفتم.وضو گرفتم و وارد اتاق دیگری شدم و سجاده ام را 

ک میریختم و از خدا پهن کردم.قامت بستم و با چشمانی بارانی مشغول عبادت شدم.اش

طلب بخشش میکردم.حامی یک بار برای دیدن حالم اومد و با دیدنم در حال نماز 

رفت.انقدر گریه کرده بودم که نفهمیدم بعد از نماز چه زمانی همانجا روی سجاده خوابم 

.حامی مشغول خواندن نماز صبح برد.با صدای گریه ی حسین بلند شدم و به اتاق رفتم

ا بغل کردم و روی تخت مشغول شیر دادنش شدم.حامی سالم نمازش را داد بود.حسین ر

 و نگاهی به من انداخت.

دیشب خوب با خدا خلوت کردی هانیه خانوم.-  

 با سری پایین افتاده جواب دادم:

خدا منو ببخشه حامی.من خیلی خودخواه بودم.اصال یادم رفته بود همه چیز این دعا کن-

قدر زیاد برای این دنیا تالش کنم.دنیا نیست و نباید ان  

 حامی بلند شد و سجاده اش را جمع کردم.روی تخت نشست و بوسه ای بر پیشانی ام زد.

مگه میشه خدا نبخشه عزیزمن.دیشب با دیدنت تو اون حال فهمیدم خدا خیلی دوستم -

 داشته که تو رو بهم داده.

به آن تکیه داد.آرامش گرفته بودم و و دوباره بوسه ای بر پیشانی ام زد و پیشانی اش را 

 حالم خیلی بهتر بود.زیرلب زمزمه کردم:

خیلی دوست دارم حامی.این دنیا و اون دنیا رو فقط با تو میخوام.-  

منم دوست دارم مامان  حسین.-  

خندیدم و در آغوش گرم و مهربانش چشم روی هم گذاشتم.انگار که همه ی نگرانی ها و 

بود.من بودم و یک زندگی سرتاسر عشق و آرامش. استرس هایم تمام شده  

 

~~~ 

 



وای هانیه خیلی نازه.دلم میخواد قورتش بدم.از این بعد باید ماهی یه بار بیارش من -

 ببینمش وگرنه از دلتنگی دیوونه میشم.

 هیوا باز زبان درازی کرد و به جای من جواب ساره را داد:

زیارت کنید.بی زحمت خودت همون ماهی همین مونده که بچه رو بیاریم خدمتتون -

یکبار و بیا اینجا پسرمون رو ببین.زیاد ببریمش مسافرت دو هوا میشه براش خوب 

 نیست.

تو حرف نزنی نمیشه نه؟-  

نه.-  

 خندیدیم و این بار من رو به ساره کردم و گفتم:

حاال یکی دو روز بیشتر بمون چی میشه؟-  

میگذاشت جواب داد:در حالی که حسین را روی تشک   

خیلی دلم میخواد ولی تازه رفتم سرکار همین اول کاری مرخصی بگیرم دیگه عذرمو -

 میخوان.

 مامان به همراه عمه با سینی چای وارد شدن.ساره تشکری کرد و رو بهشون گفت:

دستتون درد نکنه امروز خیلی خسته شدید.-  

چه خستگی عزیزدلم.تا باشه از این خستگی ها.-  

ه مامان جان اینا خستگی نیس که همش خوشحالیه.آر-  

منم رو بهشون با نگاهی شرمنده تشکر کردم. مهمونی ناهار امروز به بهترین نحو 

برگزار شد و مامان و عمه حسابی سنگ تموم گذاشتن.مردونه طبقه ی پایین و زنونه 

ده بودن.حسین طبقه ی باال و خونه ی خودمون بود.از فامیل و دوستان تقریبا همگی اوم

امروز حسابی دست به دست شد و بعد از تموم شدن مهمونی عمه و مامان برای چشم 

نخوردنش اسپند دود کرده و تخم مرغ شکاندن.ساره هم از صبح اینجا بود و االن قصد 

 رفتن داشت.

خب ساره جان چه خبرا؟مامان اینا خوبن؟-  

بخند گفت:ساره جرعه ای از چای نوشید و در جواب مامان با ل  

خبری نیست خاله جون.خداروشکر همه خوبن سالم داشتن.-  

 این بار عمه ساره را مخاطب قرار داد:



حتما این بار با مامان اینا بیا چند روزی بمونید عزیزم.-  

دستتون درد نکنه چشم حتما.ما که همیشه مزاحم هستیم یک بار شما تشریف بیارید.-  

تر این خونه ای مادر.این چه حرفیه عزیزجان تو هم دخ-  

ساره با محبت به عزیزجون نگاه کرد و "لطف دارید"ی زیر لب گفت.هیوا که از صبح 

نتوانسته بود حسین را درست حسابی بغل کند طاقت نیاورد و او را که میان خواب و 

 بیداری دست و پا میزد در آغوش گرفت.حسین نقی کرد و عمه با تشر رو به هیوا گفت:

بچه رو از خواب بیدار میکنی؟هیوا چرا -  

خواب نبود که مامان.بعدم از صبح انقدر همه بغلش کردن تو دلم موند یکم بغلش کنم.-  

بیچاره حسین که هیوا شده عمه اش.-  

 همگی به این حرف ساره خندیدن و هیوا حاضر جواب گفت:

خیلی هم دلش بخواد.-  

بودم که صدای حامی از پشت  به بحث و کشمکش همیشگی بین هیوا و سارا چشم دوخته

 در اومد.

هانیه خانوم یک لحظه میای؟-  

عذرخواهی کردم و بلند شدم.وقتی در را باز کردم حامی را عجول و بی قرار 

دیدم.فهمیدم که احتماال باز ماموریت بهش خورده و اومده خداحافظی کنه.قبل از اینکه 

 لب باز کند و چیزی بگوید پیش دستی کرده و گفتم:

نگران ما نباش عزیزم.برو به امان خدا.ان شاءهللا که به سالمت بری و بیای.-  

 حامی لبخندی به این همه تغییرم زد و در حالی که میبوسیدم گفت:

ممنونم به خاطر بودنت.-  

من هم بوسیدمش و بعد برای آوردن حسین به داخل برگشتم.حامی حاضر و آماده دم در 

او را در آغوش گرفت و بوسید.زیر گوشش با صدای  ایستاده بود و با دیدن حسین

 آرومی زمزمه کرد:

من نیستم مواظب مامان باش پسرم.-  

آخه بچه ده روزه چه میدونه مواظبت چیه.-  

 هیوا بود که از پشت سرم این حرف را زد.حامی نگاهش کرد و با اطمینان گفت:

پسر من میدونه.-  



 بعد دوباره خم شد و زیرگوشش گفت:

مه دلخور نشو بابایی هنوز سنش کمه نمیدونه چی میگه.از ع-  

 از ته دل خندیدم و برای هیوا ابرویی باال انداختم.

دستت درد نکنه واقعا.-  

 حامی به سمت هیوا رفت و روی سرش را بوسید.

شوخی میکنم وروجک.-  

 بعد رو به من کرد و حسین رو در آغوشم گذاشت.

یا علی.من برم دیگه.مواظب خودتون باشید.-  

 و چشمک مهربونی به من زد و رفت.

و من باالخره فهمیدم که هر اتفاقی در این جهان به خواست و اراده ی خالقیه که عشق و 

دوست داشتن رو برامون آفرید.من از فرداهای زندگی ام خبر نداشتم اما مطمئن بودم 

ای فرداهای من هم خدایی که به من عشق و رسیدن و نتیجه گرفتن از آن را هدیه داد خد

هست.با اینکه برام خیلی سخته اما من راضی شدم به رضای خدا.اینکه حامی برای من 

بمونه یا نه رو سپردم به حکمت و صالح دید خودش.تا وقتی زندگی جریان داره من 

زندگی میکنم و برای روزهای تلخی که ممکنه بیاد و ممکن هم هست نیاد لحظه های 

ب نمیکنم.من حامی  عشق بودن را فهمیدم.شیرین االنم را خرا  
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