
 

 نام پروردگار عاشقان به

 

 :خالصه

 ساله است. ۲۷و  یباجوون، ز یدختر  خزان،

 یدسف  یزاغ. پوست   یبلند، رنگ مشک   یالغر داره. با موها  یکلیبلند و ه  یقد  او
 یهاپرپشت، چشم  یریشمش  ینسبتًا بلند، ابروها  یشونیپ  ی،الماس  یو صورت 

بزرگ قرمز و  یهاو لب یبلند، دماغ عقاب  یهاو پلک  یابه رنگ قهوه ییآهو
 گود.  یاچونه

*** 

 :خزان

 

 دورمم. یهاآدم یاز همه گیر دل

که از ته دل   پیچیدیگوشم م  یمامان تو ی. صداداشتمیآروم قدم برم آروم
 :گفتیبلند رو به من م یبا صدا

 خواییتره. چرا نمسال از تو بزرگ  یزدهدختر؟! اون مرد س  یشد  یوونهمگه د  -
 تو؟! یاين رو بفهم

 بود؟ ی. چاره چ فشردیو بغض گلوش رو م لرزیدیم صداش



بچگانه. کارم  یهاو حرف یالک  یهادادن یر ش گ. همهیزارمخونه ب یناز ا من
 مرد چهل ساله شدم. یهبه ازدواج با  یکه راض  یدهرس ییبه جا

و  شدیتر مهوا داشت تاريک  یگهراه رفتن نداشتن. د یبرا یرمق  پاهام
 بود. یبایی. شب ززدنیها سوسو مستاره

 خواستم ازشون؟ یدوشم. من مگه چ  یرو یهابودم از بار حرف خسته

 !یستن یبکه ع  یآزاد یکم فقط

 رو انداختم تو قفل و دور دادم؛ در خودش باز شد. کلید

متوسط، هيکلش چهارشونه و توپره و سالشه. قدش  ۳۸بود. مامانم  مامانم
و  یا. رنگ پوستش سبز روشنه، موهاشم متوسط قهوهیمرغ صورتش تخم

هاش بلنده، پشته، چشماش بادوميه، مژهنازک و کم یرینرم، ابروهاش شمش
دماغش مثل دماغ من عقابيه، لبش نازک و صافه،  ی،ارنگ چشماش قهوه

 مامانم خانوم خوشگليه. بهم گفت: ی،کالً بدون گود اشهچون

 ی؟هست  یمعلومه تو دنبال چ  ی؟کجا بود  -

 دهنش رو قورت داد. تا خواست حرف بزنه، گفتم: آب

نفس راحت بکشم.   یه  خوامیبابام بدبينه؟ م  یهنگو مامان! گناه من چ  یچیه  -
 هام.شونه یبار رو رو ینا کشمینم یناز ا تر یشب

ها صورتم، به سرعت از پله  یز چشمم ُسر خورد روپر از اشک شد و ا  هامچشم
 باال رفتم تو اتاقم و درب اتاق رو محکم کوبيدم و قفلش کردم.



رو تختم. صورتم رو چسبوندم به  یدمپر  یارم،هام رو دربلباس کهینا بدون
 کردم.  یهبالشم و بلندبلند گر

 .شدیداشت از شدت درد منفجر م سرم

 گفت:  یتب رو تکون داد. درب باز نشد. با عصباندر  ییرهاومد دستگ مامانم

 ی؟چرا در اتاق رو قفل کرد -

 نکن! یبابات رو عصبان  یم؛غذا بخور خوايمیبيا م -

داره بچه  کنهی. فکر مزدیبابام اومد. داشت بلندبلند داد م یصدا دیدم
 .ترسونهیم

ميه ست، موهاش جوگندو چهارشونه یسالشه، قدش بلنده، هيکل ۴۷ بابام
پرپشته و کلفته،  ی  ست، ابروهاش کمون فر درشته، رنگ پوستش تيره یکم

 تر یشب یهکه عصبان  یغره است. تو مواقع یشههم یهاش معموليه ولچشم
هاشم کوتاهه، دماغش بزرگه، رنگه، مژهکم یارنگشون قهوه شه،یغره م

ش گوده، شغلش کلفت. لبش بزرگ و صافه و چونه  یبیلس یهداره؛  يبيلمس
 امالکيه.

 :گفتیبه مامانم م یتعصبان با

در رو   زنمیکنه! م  یوونهمنو د  خوادیدختر م  ینشده؟ چرا در رو بسته؟ ا  یچ   -
 !یاز همه چ  کنمیو خودت و اون دختر رو راحت م و خودم شکونمیم

 لگد کوبيد به در. از جام پريدم. گفت: یه



و بعدش که دلت   یکه با اون مرتيکه بذارم ازدواج کن  ینباش  ینبه فکر ا  ینبب  -
که   یت. با کستو خونه یور دل من بشين یایب یرینخواست، طالقت رو بگ

 شد؟ یت! حالیاز حرف منو ندار یو حق سرکش کنییازدواج م گمیمن م

. ریختیگوله مهام گولهشدت گرفت. اشک  میههاش گر حرف یدنشن با
. اومدیبرام نموند. خوابم م یکردم، َرمق   یهشده بود. از بس گر  یسبالشم خ
 .یدمهام رو بستم و خوابچشم

*** 

 . به مامانم گفتم:یینظهر بود. رفتم پا یک شدم. نزد یدار خواب ب از 

 .شهیتموم م یگهکالسم دو ساعت د  یشگاه؟برم آرا یچرا بيدارم نکرد -

 هم گفت: مامانم

اعصابت آروم باشه  کمیهنکردم گفتم  یدارتونه بخور. بو صبح یچا یاب -
 !ی؟رفتن رو ندار یشگاه. حال آرایاستراحت کن

 گفتم:  منم

 .خورمیفکرم آزاد بشه. صبحونه نم کمیه یرمنه. م -

 افسرده رو به من کرد و گفت: یابا چهره مامانم

 کنمیدرست م یچساندو یهبرات  خوری،یچرا عزيزم؟ حاال که صبحونه نم -
ظرف غذا رو هم   ین. ایجا احساس ضعف کن  ت نشه، اونببر با خودت گشنه

 ش نشه.گشنه  یادبابات ظهر نم یببر برا



 ش زدم و گفتم:گونه  یبوس رو یهزدم و  یمليح  لبخند

 .یگل  یلیممنونم مامان مهربونم، خ -

اال تا لباس بپوشم. درب اتاقم رو بستم و درب کمدم رو باز کردم. چون ب رفتم
رو با شال   امیبرداشتم. مانتو زرشک   یمانتو بهار  یههوا گرمه اواسط بهاره، منم  

. موهام رو یدمبه سر و صورتم رس کمیه. یدمپوش یشلوار مشک  یهو  یمشک 
 یممال یر با بوعط یهساده کردم.  یشآرا یهبستم و  یشونه زدم و دم اسب

. یینم و رفتم پارو هم برداشتم انداختم سرشونه امیزرشک  یفزدم. ک
کردم و اومدم   یاز مامانم خداحافظ  یدم،رو پوش میاسپرت مشک  یهاکفش

 از خونه. یرونب

 .یامالک  یدمباالخره رس ی،رو یادهپ یقهاز چند دق بعد

سمت راست هم  ی،تا صندلسه یزشم یرونشسته بود. روبه یز پشت م بابام
زرد   یهابزرگ با گل  یاگلدون قهوه  یه. گوشه سمت راست هم  یچهارتا صندل

 .آفتاب گردون بود

 خانوم نشسته بودن. »سالم« کردم و رفتم تو. یهآقا با  یهپسر و  یه

 بابا برات ظرف غذات رو آوردم! -

ه نگو. خانومه با شوهرش داشتن نگاهم طرفم اومد ک یاچشم غره یه
 کمیه. کردیکه پسرشون داشت بهم نگاه م یدمچشم د یر . منم زکردنیم

 یه. راهم رو ادامه دادم. رفتم تو یرونکردم و اومدم ب  یو خداحافظ  یدمترس
 سوپر مارکت. گفتم:



 .خواستمیآب م یهسالم آقا!  -

از آب خوردم   کمیهتشکر کردم.    هم برداشت و داد بهم؛ پولش رو دادم و  آقاهه
داشت دنبالم  یهمون پسرهه تو امالک  یدمد یهوکيفم.  یش توو گذاشتم

 !اومدیم

. یادهنوز داره م یدمگرفتم. چند دفعه نگاه کردم به پشت سرم، د استرس
 برداشتم. تر یع هام رو سر قدم

همه زود خودم رو انداختم توش از ترس.  یشگاه،آرا یدمرس ینکهمحض ا به
 .کردنینگاهم م یبیجور عج یه

خانوم   ینکردم و نشستم. به نازن  یرو آويزون جالباس  یفمهمه سالم کردم. ک  با
 گفتم:

 شلوغه؟ یم؟دار یخانوم! امروز چندتا مشتر  یننازن -

 گفت:  رسید،یم اشیجور که داشت به مشتر  همون

موهاش رو رنگ کنه.   خوادیداره، م  یسالم عزيزم! اون خانوم که مانتو مشک   -
انجام   یقدرش رو تونست تا هست. هر چهتا هست؛ اصالح هم سهسه  یکوتاه 

 بسپار به خودم. یبده نتونست 

 .کردیعروس رو شينيون م یه یموها داشت

 :پرسیدم

 شما عروسيد؟ -



 :گفت

 .یها شبم عروسآره، امشب جشن حنابندونه، فرد -

 کار شدم.بهخانوم دست ینگفتم و کمک نازن  یک تبر  بهش

*** 

رو هم برداشتم و راه افتادم  یفمکردم از همه. ک  یتموم شد. خداحافظ  کارم
. تندتند یدمکردم، دوباره همون پسره رو د یرو یادهکه پ کمیهبرم خونه. 
اونم زود  یدمم. دگرفتم و رفتم سوار شد  ین. زود يه ماشرفتمیداشتم راه م

 :یداز پسره پرس  دمراننده جلو. به راننده آدرس خونه رو دا  یشاومد نشست پ

 ريد؟یکجا م  -

 :گفت

 !یدشما اول خانوم رو برسون -

دوباره   کهینشدم. از ترس ا  یادهرو حساب کردم و پ  یخونه. پول تاکس  رسیدم
رو  ید. کلیاطخودم رو رسوندم به درب ح یجور چه یدمتعقيبم کنه، نفهم

 یه. زدمینفس م انداختم، درب رو باز کردم و رفتم تو حياط. داشتم نفس
 بود. سالم کردم و گفتم: و رفتم تو. مامانم تو آشپزخونه یدمکش  یقنفس عم

 ی؟درست کرد ی...چ یخوب راه انداخت  یبو موها -

 لبخند مهربون، رو بهم گفت: یه با



درست کردم. برو دست و صورتت رو بشور،  یسبز سالم! قرمه یکعل -
 .یمناهار بخور خوايمیم

 :یدمپرس ازش

 یومده؟کجاست؟ هنوز از مدرسه ن  یمانپ -

 گفت:  مامان

اونم  ی،سفره رو آماده کن یایو ب یدست و صورتت رو بشور ینه. تا تو بر  -
 ظهر. آدی. بابات نمیادم

دست و صورتم رو شستم. بشقاب   یینهامو عوض کردم و اومدم پالباس  رفتم
تو  یختمها رو رها رو آماده کردم. ماستبا چنگال و قاشق هایوانو ل

 . نوشابه با سفره رو هم برداشتم و بردم تو سالن پهن کردم.هایخورماست

 اومد. گفت: یمانپ یم،رو کشيديم. چند قاشق که خورد غذاها

 !خورین؟یگشنمه مامان. بدون من غذا م  یلیسالم! خ -

 بهش گفت: مامانم

رو عوض کن. دستات رو هم بشور بيا برات غذا  هاتبرو پسر گلم. برو لباس -
 .کشمیم

 اومد سر سفره! یک    یدیمهاش رو عوض کرد. نفهمرفت لباس بدوبدو

لباس عوض   یک    یدمکه نفهم  یقدر زود اومدآخه اون  ی؟هات رو شست دست  -
 .یکرد



تو جمع کردن  یمانتموم شد، سفره رو جمع کردم. پ یمرو که خورد غذامون
اومد.   یمزنگ گوش  یشستم که صداها رو ميکرد. داشتم ظرفسفره بهم کمک  
 مامانم گفت:

 .یدمش رو انجام متو برو گوشيت رو جواب بده من ادامه -

 :گفتم

 ممنون مامان. -

 ناشناس بود! یشماره یهرو برداشتم.  یمباال گوش رفتم

 دوباره تماس گرفت. با خودم گفتم: یدمندادم. د جواب

دارم که کاًل  یاگه بابام بفهمه مزاحم تلفن یه؟ک یشماره یگهد ینا یاخدا -
 .نهکیبدبختم م

 کردم جواب ندم اما جواب دادم:  سعی

 !یدبله بفرمائ -

 خانوم بود. گفت: یه

منم  یادهز یمشتر  ی؟زودتر بيا کمیهفردا  شهی. مینم. من نازنیزمسالم عز  -
 .رسمیشون نمبه همه

 :گفتم

 جواب دادم. یر همون د یتون رو نشناختم، براشماره یدسالم ببخش -



 :گفت

 خودم شارژ نداشت. یشماره مال شوهرمه، گوش ین. ایزمنداره عز  یاشکال -

 :گفتم

 حتمًا...خدافظ. یامباشه م -

به  یدمشدم. د یرهو به سقف خ یدمدراز کش کمیهکردم و رفتم رو تخت   قطع 
بود.  یاحمد یکردم. خواهر آقا ینگاه  یهپيامک اومد. برداشتم  یمگوش

 پيامک داده بود:

 خدمت؟« یمبرس ی! ما ک  ید. قرار بود خبر بدسالم»

 دادم: جواب

 !«وقتهیچ»

تلفن حذف کردمش.  و از تو دفترچه یاهس یستشماره رو هم گذاشتم تو ل و
. کردیداشت پخش م ینماییس یلمف یهنگاه کنم.  یزیونتلو کمیهرفتم پایین 

 بود. جالب یلیمنم نشستم نگاه کردم. خ

. ینمکارتون بب  کمیهکودک   یُبُکش بود؛ حالم بدشد. زدم شبکهُبُکش  فیلمش
. یششنگاه کردم. مامانم تو آشپزخونه بود. رفتم پ کمیهبود.  یتام و جر 

 گفت:

شب   یبرا  یچ   خواییم  ینبابات گفته قراره شب برات خواستگار بياد. برو بب  -
 .یبپوش



 آخه حق حرف زدن نداشتم. نگفتم. یزیاما چ گرفته شد  حالم

هام داشت از شدم. چشم یرهگوشه خ  یهتو اتاقم نشستم رو تختم و به  رفتم
 یچیهام اشک جمع شده بود که هقدر تو چشم. اونسوختیشدت اشک م

 .دیدمینم

به  ی. فکر نکنم تو دنيا کسسوختیشد. دلم به حال خودم م یر سراز اشکام
 یهام کاسهکرده بودم که چشم  یهقدر گر ونمن باشه. ا یو بداقبال یبدشانس

نداشتم. از  یچیاشتها به ه یخون شده بود. دلم از همه سرد شده بود، حت 
شدم.  یدار ب مدرب اتاق ی. با صدایدمخواب کمیهکردم، هالک شدم.   یهبس گر 
 گفتم:

 بله؟ -

 مامانم اومد: صدای

 و قرمزت رو بپوش بيا دخترم. یدسف یهالباس -

 :گفتم

 باشه. -

 .شهیم یکه بابات عصبان   یديرنکن -

پاک بشه. درب کمدم  یملحظه از زندگ ینا خواستیجام بلند شدم. دلم م از 
 هاشیکتش و مچ   ییقه. یدمرو باز کردم. کت و دامن کرپم رو برداشتم پوش

 هم سرم کردم. یدسف یروسر  یه. بودن یدسف



ها مهمون  یدم. نشستم رو تختم و به فکر فرو رفتم. نفهمیدمخودم نرس  به  اصالً 
در نرم، بابام خودش اومد دنبالم. درب   یرشاز ز  کهینا  ی. برایومدنن  یااومدن  

 رو باز کرد. از جام پريدم. با اخم رو به من گفت:

 ها اومدن.. مهمونیینپا یاخوبه...بدو ب ی؟حاضر شد -

 اجبار گفتم: یرو از 

 .یامشم االن مچ -

. یینبلند شدم چادرم رو برداشتم سرم کردم و رفتم پا یین،که رفت پا  بابام
پسره با خواهر و برادرش و خودش بودن با همه سالم کردم و  یمامان و بابا

دار دسته  یهابود تو استکان  یختهرو ر  هایرفتم آشپزخونه. مامانم چا  یممستق
تا قندون گذاشته بود. هم سه یگهد ینیس یه ی. توینیس یهدار تو و طرح

 قندون رو برد. به منم گفت: ینیرو صدا زد و اومد س یمانپ

 رو بردار بيار پشت من. یچا ینیس -

 :گفتم

 مامان! -

 زد: تشر 

 حرف نباشه. -

پنجاه، پنجاه  یآقا یهپدرش.  یرو برداشتم بردم. اول گرفتم جلو ینیس منم
 ییکاموا  یبود. با يه جليقه  یدهبراق پوش  یکت و شلوار خاکستر   یهو دو ساله.  



و وسط سرش   ی. هيکلش چاق بود. قدش هم متوسط، موهاش جوگندمیاهس
 رنگ پوستش ی،مرغ کچل بود. صورتش تخم

دماغش بزرگ   ی،و بادوم  یز هاش رد، چشمابروهاش پرپشت و کوتاه بو  سبزه،
 هاش هم بزرگ و ورم کرده بود.لب ی،او کوفته

لبخند   یهاجبار،  یلبخند تو صورتم زد. از رو یهبرداشت و  یاستکان چا یه
خانوم   یهمامانش.    یبابام بردم. بعد بردم برا  یمليح زدم تو صورتش، بعد برا
 یهابه رنگ سبز با گل  ی،ادار قوارهگل  یو روسر   یبا هيکل متوسط، مانتو مشک 

روشن بود. صورتش گرد   هدار. پوستش سبز بنفش و سفيد و يه چادر حرير گل
ش کوچيک هاش قطوره، چونهپر پشت، دماغش قلمبه و لب  یماننده، ابروها

 دار.و غبغب

خواهرش. هيکلش درست مثل خودم بود و الغر،  یرو گرفتم جلو ینیس بعد
شکل، رنگ پوستش سبزه  یضیصورتش ب ی،بلوند عسل یرنگ کرده یموها

پر برداشته بود. فکر کنم ازدواج کرده، دماغش  یهروشن، ابروهاش رو هشت
هاش فرم ُپر و صاف، کاًل دختر . لببود مثل دماغ مامانش یز تقلمبه نوک

 برداشت و به صورتم لبخند زد و گفت: ییچا یه. بود یخوشگل

 !یزمممنونم عز  -

 تم:گف  منم

 نوش جون! -



يا  یدمند یقرو گرفتم جلوش. صورتش رو دق ینیرسيدم به خود پسره. س و
 برداشت و گفت: یچا یهبايد بگم اصاًل نگاه نکردم. 

 دستتون درد نکنه! -

رو گرفتم جلو داداش کوچيکش. رو به  ینیدر جوابش سکوت کردم و س منم
 خواهرش کرد و گفت:

 مامان! -

 مامانش بوده فکر کردم خواهرشه!تعجب کرده بودم؛  منم

 هم گفت: مامانش

 بردار عزيزم. -

نرم بلند، رنگ  ییشش_هفت ساله بود. الغر، موهاش خرما یپسر بچه یه
. دماغش شکل یک بار یکمون   یبا ابروها یپوستش سبزه، صورتش تخم مرغ 

اش کوتاه و زير هاش هم کوچيک و باريک بود. چونهدماغ مامانش بود، لب
 داشت. یرهدا یمخط ن یک لبش 

 مامانم. گفت: یرو بردم برا سینی

 .ینو بش جاینبذار هم -

 یینمامانم و خودم هم نشستم. سرم رو انداختم پا یرو گذاشتم جلو سینی
 فقط گوش



گرونه،   یچ که همه  کردنیصحبت م  یدادم. داشتن از خرج و مخارج زندگ   می
 ینزودتر ا  کردمیدعا م  رفت؛یم داشت سر مخرج داره و... . حوصله  هایزندگ 

 تموم بشه. یبازمسخره

سرم  یپسره مثل سوت تو یبابا یصدا یینبودم. يهو جاینمن ا یانگار کالً 
 :یچیدپ

 دختر و پسر برن با هم صحبت کنن. -

. بابام لرزیدیسطل آب سرد ريختن، دست و پام م یهسرم  یرو یانگار منم
 گفت:

 .یدتو اتاق مهمون، با هم حرفاتون رو هم بزن ینپاشو دختر. بر  -

خودم بلند  یاونه. بدون خواسته یبه خواسته و اراده یهمه چ  کنهیم فکر 
شدم. پسره هم بلند شد. من جلوجلو رفتم تو اتاق مهمون. اونم پشت سرم 

تم حرفش رو گرف  ی. تا خواست حرف بزنه، جلویمداخل نشست  یم. رفتاومدیم
 و گفتم:

 ... .ینیدبب -

 یبهمون پسره که داشت من رو تعق یدمصورتش که نگاه کردم د توی
مردونه   یمشک   یمن نشسته! قد بلند چهار شونه، موها  یروحاال روبه  کرد،یم

 یعسل یهاپرپشت، چشم یریشمش یسبزه روشن، ابروها یلخت، پوست 
کاًل   یک،کوچ  یمتوسط، چونه یهالب یز،تنوک یدماغ قلم ی،درشت و بادوم

 و اخم گفتم: یتسکوت کردم و با عصبان کمیه. بود ذابیپسر ج



 تو... . -

 :گفت

م صحبت ازت خوشم اومد و با خونواده  یدمت،آره من! من از همون روز که د  -
 .یانشدن ب یتالش کردم راض یلی. خیخواستگار یانکردم ب

 :گفتم

 .خوامیخوب فکر کنم. فرصت م ید...من باینیدبب -

 ش معلوم بود که ناراحته. گفت:. از چهرهیینرو انداخت پا سرش

 یاز رو کنمی. فقط خواهش مینباشه. پس چهار روز فرصت فکر کردن دار -
 فکر نکنين. حوصلگییب 

 :یدمکم مکث، ازش پرسيه با

 چند سالتونه؟ -

 :گفت

 سالمه. ۲۹من  -

شدم؟ از جام بلند شدم اونم  جوریین! چرا من ایواتر بود. ازم بزرگ دوسال
 بلندشدن و گفتن: یه. بقیرونب یمپا شد. با هم رفت

 .شیمیهاشون رو زدن باز مزاحمتون مها حرفبچه -

 لبخند از ته دل گفتن: یهو بابام با  مامانم



 !ینمراحم یه؟چه حرف ینا -

 یهادرآوردم. لباس هام روکردن و رفتن. منم بدو رفتم و لباس  خداحافظی
 .یدمراحتيم رو پوش

 اومد تو اتاقم. معلوم بود بابام فرستادتش. اومد گفت: یعسر  مامانم

 بود. یشد؟ ازش خوشت اومد؟ به نظر من که پسر خوشتيپ و گل یچ  -

 نگفتم. مامانمم که ديد ساکتم، گفت: هیچی

 رضايته. یسکوت معنا -

 شد و رفت. با خودم گفتم: بلند

 .یتساکت بودن دختر، نشانه خجالت بود نه رضا یشههم -

 کردم به خدا و گفتم:  رو

 به خودت سپردم. مویرو، همه چ  یم! خودمو زندگیاخدا -

. یمو خورد یدیمغذاها رو کش یمپایین. شام حاضر بود. سفره پهن کرد رفتم
 ها رو جمع کردم و نشستم. بعدش گفتم:ظرف

 های...آخه مشتر یشگاهبرم آرا یدبخوابم...صبح زودتر با یرممامان من م -
 .یادهز

خوشم اومد  یکمبود. منم  یفکر کردم بهش...پسر خوب  کمیهرفتم باال.  بعد
 ازش! 



 هام و خوابم برد.نشست رو لب یحلبخند مل یه

ت پوش صبح،  یدمسر حال بيدار شدم. درب کمدم رو باز کردم. مانتو شلوار س 
. یینساده کردم و رفتم پا یشآرا یهرو برداشتم.  یممشک یف. کینبا شلوار ج
لقمه هم مربا برداشتم خوردم. به راه افتادم و بلند  یهخوردم و  یتندتند چا
 داد زدم:

 خدافظ من رفتم! -

 یدمآخر د  یگرفتم. سوار شدم. لحظه  یتاکس  یهرو بستم، رفتم سر کوچه    درب
 شد. یناومد و سوار ماش یدو تيشرت سف ینپسر قد بلند با شلوار ج یه

رو حساب کنم، اون زودتر پول رو داد و  میه. تا خواستم کرایشگاهآرا رسیدم
 گفت:

 دو نفريم! -

ه بلند کو  یه یاز رو یکی ی. انگارزدیشدم. قلبم داشت تاالپ و تلوپ م پیاده
 رو بهش گفتم: یت. احساساتم رو نشون ندادم و با عصبانیینپرتم کرد پا

 رو دارم! میهمن خودم کرا ی؟رو تو بايد حساب کن چرا کرايه من -

 گفت:  یحلبخند مل یه با

. دوست داشتم من حساب کنم...حاال اشکالش کجاست؟ یددار دونمیم -
 ناراحتتون کردم؟

 نگفتم و راهم رو کشيدم و رفتم. یزیخجالت چ از 



لبخند قشنگ زد. قلبم   یه. به پشت سرم که نگاه کردم،  یشگاهدرب آرا  رسیدم
 . دلمیختر یيهوي

 ازش چشم بردارم. به خودم گفتم: خواستنمی

 کنی؟یم یکار چ یدختر دار یگهبسه د -

برام  یشگاهنبودم. آرا یشه. مثل همرفتیم سر مرفتم تو. داشت حوصله و
زندون شده بود. کارام که تموم شد، زود کيفم رو برداشتم و به راه  یهمثل 

 یغجلوم سبز شد؛ بلند ج  یهویی.  یدمشند  یافتادم. دور و َبَرم رو نگاه کردم ول
 زدم! 

 :گفت

و سالم  یحکه صح بینیی...مینکنه نگرانم شد گشتی؟یدنبال من م -
 نگران نباش! یستادم،روت وابهرو

. یرمبگ یتاکس یهداشتم که نخندم. بعد راه افتادم برم  رو نگه زور خودم به
. کردنیپشت سرم راه افتاده بود. دوتا آقا جلوش رو گرفتن و باهاش دعوا م

مرده.  یهاوسط شونه یدمکوب  یفمبدو رفتم با کپشت سرم رو نگاه کردم. بدو
 . گفتم:یگهد یکیضربه هم با کيفم زدم تو سر اون  یه

 ...آشنامه!شناسمشیم دیولش کن -

 و رفتم. یدمهم ولش کردن و رفتن. بعد راهم رو کش اونا

 :گفتیو م اومدیسرم داشت م پشت



 ...ممنون!یمکتک خورد  یکمبه لطفت  -

 و رو بهش گفتم: یدمخند ریز 

 !یتا کتک نخور یایدنبالم ن خواستییم -

 گفت:  یز تمسخرآم یبا لهجه بعد

ر بهم م یدار دونمیم - ره   !یهست  رحمییآدم ب  یلیخ خندی،یه 

 داشت و منم رفتم سوار شدم. نگه یتاکس یه

 راننده گفتم: به

 سوار بشه! یادب خوادیآقا هم م یدصبر کن -

 راننده تشکر کرد و رو به من گفت: از 

 گوشيت رو بده!  -

 یرو از رو یمکنم...گوش  یکار بگم! بدم؟ ندم؟ چ یراننده چ  یموندم جلو منم
 کرد با گوشيم، بعد داد بهم.  یکار چ دونمیاجبار دادم بهش. نم

و  یهام رو درآوردم چپوندم تو جاکفشخونه. درب رو باز کردم. کفش رسیدم
آب خوردم. رفتم باال اصاًل  یوانل یهبه صورتم زدم و  یرفتم تو آشپزخونه. آب 
هام رو عوض رفتم تو اتاقم. هنوز لباسها رو برم باال. پاهام رمق نداشت پله
 نوشته: دیدمپيامک اومد. نگاه کردم  یمنکرده بودم که به گوش

 «یدی؟محسن هستم، رس سالم»



 م رو برداشته؟!تعجب شاخ درآورده بودم! شماره از 

. باالخره کردیم یمرو ندادم و نشستم رو تختم. شيطونه داشت راض جوابش
 بهش پيامک دادم:

 .«یدمم. بله رسسال علیک »

دوباره پيامک اومد. برداشتم نگاه کردم. نوشته   یدمرو عوض کردم. د  هاملباس
 بود:

 «ی؟زودتر جوابت رو به من بگ  شهنمی»

 جوابش نوشتم: در 

 !«دیوونه»

 پایین. رو به مامانم گفتم: رفتم

 ی؟درست کرد یمامان جون! ناهار چ  -

 رو کرد به من و گفت: یبا خوشحال مامانم

 . خب!یسبز برنج و قرمه -

 سرم، پرسيدم: یعالمت سوال بزرگ رو یه با

 رو خب؟ یچ  یچ  -

 و گفت: یدخند ریز 

 بود؟ آها محسن! یاز پسره خوشت اومد؟ عه...اسمش چ  -



 گل انداخت. خودم رو سرگرم ظرف َمرفا کردم و گفتم:  هاملپ

 .یدمشند یدرست حساب  یست! بدک نیه  -

 بلند کرد و گفت: یخنده یه

 !کردیینگاهش م یخب درست حساب  -

 خجالت زده گفتم: یچهره با

 عه مامان! گشنمه بريم سفره رو بچينيم. -

. رفتم صداش کاشتیمشغول بود درخت م  یاطرو انداختيم. بابام تو ح  سفره
 .کردیکردم. پيمان هم داشت بهش کمک م

اومدن، رفتن   یمان. بابام و پیدیمکنار سفره ناهار رو کش  یمو مامانم نشست  من
 ی شون رو شستن. اومدن نشستن و همه با هم براخونه دست و صورتآشپز 
 .یمدر آرامش ناهار خورد بار یناول

رو ويبره بود داشت   میرفتم تو اتاقم. گوش  یم،معمول سفره رو جمع کرد  طبق
 . برداشتم و جواب دادم:خوردیزنگ م

 «ه؟بل»

 بود. فکر کنم خودش بود. یبهغر  یه صدای

 «یم؟بشناس تر یشهم رو ب یستبهتر ن ی؟خوب  سالم»

 :گفتم



 !«یم؟بشناس یترو قبل محرم یگهبايد همد حتماً »

...بهش شمیخورده دلواپس م یه یده،که جواب م یرتر چرا د دونستمنمی
 پيامک دادم:

 «یاد؟خوشت م ییاز چه غذا ینم؛بگو بب حاال»

 داد: جواب

 درست کن! یسبز ها قرمهوقت تر یشدوست دارم. واسم ب یسبز قرمه من»

 دادم: یگرفت. جوابش رو با تند  مخنده

 آقا!« ییپررو قدر چه»

 جوابم گفت: در 

 !«یمنداره به املت هم راض یاشکال یستی؟بلد ن نکنه»

 گفتم:  بهش

 .«یپيامک نده! با هیگلطفًا د  یاددرنيار. خوابم م  ینکن! پرروباز خودشیرینی»

ش رو روشن کردم. . گوشيم رو برداشتم و صفحهیومدکردم خوابم ن  یکار  هر 
 رو برداشتم و بهش پيامک دادم: ی. گوشیومدهپيامک ن یگهد یدمد

 !«ی. گفتم بدون یادپررو خوشم نم یهااز آدم من»

اومد. زود برش داشتم نگاه کردم. در جوابم نوشته   یمپيامک گوش  یصدا  سریع
 بود:



 !«یشهتکرار نم یگهد ببخشید،»

 .یدمجواب ندادم و خواب یگهپيامک اومد. د یگرفت. دوباره صدا  مخنده

پيامک اومده. خوندم،   یدمساعت چنده. د  ینمنگاه کردم بب  یهبيدار شدم    صبح
 نوشته بود:

 دوست دارم.« یلیباشه خ یادت»

 یینبدو رفتم پا. بدوکنمیم یکار دارم چ دونستمینم یجالت و خوشحالخ از 
سرد بشه و خوردم.  کمیهکه   یختم. توش هم آب ریختمر یخودم چا یبرا

کوتاه   یمانتو  یه.  یرونصبحونه نخوردم و رفتم باال خودم رو آماده کردم برم ب
مختصر   یشآرا  یه. عطر شنل چمز زدم و  یدمپوش  یبا شال و شلوار مشک   یلجن

رژ  یهزدم.  یملکردم، ر  یاههام رو هم سکننده، چشم  یدخوب کردم. کرم سف
در  یکیها رو هم برداشتم. پله یممشک یاسرشونه یفرنگ زدم. ککم  یصورت 

 . بلند داد زدم:یدمرو هم پوش یماسپرت مشک یهاو کفش یینميون رفتم پا

 مژگان. یشخدافظ من ميرم پ -

اومد. محسن  یمپيامک گوش یکه صدا  رفتمیزنان م. داشتم قدمیرونب زدم
 پيامک داده بود:

 !«یهم نگرفت  یتاکس کجا؟»

 در جوابش نوشتم: منم

 .«یهواخور یرمم دارم»



 :یدتمام پرس یبا کنجکاو اونم

 به صرف هوا؟« کنییما رو دعوت نم ی؟هوا بخور یریکجا م  حاال»

 لبخند ژکوند زدم و جواب دادم: یه

 !«نه»

 یهو نشستم رو  یدممون. رفتم مغازه تخمه خر به پارک پشت خونه رسیدم
از  یکمکنارم نشست. يه مترییمن ی. محسن هم اومد با فاصلهیمکتن

 برداشت. ییهام هم با پرروتخمه

ی . اونم داشت من دزديدمیو باز نگاهم رو م کردمینگاه کوتاه بهش م یه ه 
. احساس کردمیخودم حس م ینگاهش رو رو ینی. سنگکردیرو نگاه م

. ترهیرینها شکنارش هستم لحظه یدوستش دارم. وقت  یلیخ کردمیم
 :ید. ازم پرسگذرهیهم زود م هایهثان

 ی؟دار یتو هم نسبت به من حس -

 گفت:  . از جام بلند شدم.شدیم یر داشت د یگهجوابش سکوت کردم. د در 

 شده؟ یزیچ -

 :گفتم

 برم خونه. خوامیشده م یر آره...د -

 :یدپرس دوباره

 !ی؟جواب سؤالم رو هنوز نداد -



 هم تکون دادم و گفتم: یدست  یههام رو گرد کردم. بهش چشم رو

 خدافظ! -

هام رو درآوردم رو باز کردم. کفش یاطو درب ح یدمافتادم برم خونه. رس راه
 خونه و به مامانم گفتم:. خسته و کوفته رفتم تو آشپز یو انداختم تو جا کفش

 گشنمه!  یلیمامان غذا حاضره؟ خ -

 لبخند مهربون، رو به من کرد و گفت: یهبا  مامانم

 آره حاضره، خب؟! -

 :یدمتعجب پرس با

 خب؟! یچ  -

 هم گفت: مامانم

 یگی؟م ی. تو چ یهبدونن جوابت چ خوانیزنگ زدن...م -

 . گفتم:یینو سرم رو انداختم پاگل انداخت   امگونه

 !ینبابام و شما بگ یبگم خب؟ هر چ  یچ  -

هام رو عوض کردم و نشستم رو رو گفتم و بدو رفتم تو اتاقم. لباس هااین
هاش. ناگهان پيامک اومد. محسن و رفتم تو پيام رو برداشتم یمتختم. گوش

 نوشته: یدمبود. د

 نه؟« یا یدوستم دار نگفتی»



 در جوابش نوشتم: منم

 .«فهمییامشب م باشه؛»

اومد صدام کرد که برم ناهار  یماننفرستاد. بابام اومده بود. پ یزیچ ديگه
 :گفتی. داشت مکردیصحبت م ی. رفتم پایین. بابام داشت با گوشیمبخور

 !«یاریدب یف...شما امشب تشر خوبه»

ها رو آماده شده بودم. رفتم آشپزخونه. مامان داشت بشقاب و قاشق گیج
 . بهش گفتم:کردیم

 بود؟ یشده؟ ک  یچ  -

 هم گفت: مامانم

 امشب عقدتون کنن! یانکه قراره ب  یمرو ببر غذا بخور ینازود ا -

 . گفتم:یینکوه بلند پرتم کرد پا  یک  یاز رو یکی یانگار یدم،رو شن ینا تا

 امشب؟ ینهم -

 هم با تمسخر بهم گفت: مامانم

 !یندهنه پس؛ شب سال آ  -

اشتها به غذا  ی. اصاًل هيچ یدیمو کش یمرو انداختم. غذاها رو هم برد سفره
قدر . اونلرزهیم  کمیه...دستام هم  زنهیقلبم داره تاالپ و تلوپ م  ینداشتم. وا

 که استرس دارم، هنوز غذام تموم نشده بود، بلند شدم گفتم:



 شدم. یر س یگهمن...من د -

 یچ   دونمی! نمیا. خدایرونب  یختمکمد ر  یهام رو از تورفتم باال. کاًل لباس  بدو
 بپوشم... .

 اومد تو اتاقم و گفت: مامانم

. یدمخر  یهخوشگل گلب یلیخ یر حر  یراهنپ یه! برات ی؟بپوش یچ  یموند -
شو  ی؟ت هست؟! دوستش داراندازه  ینکمدت. بردار بپوش بب  یگذاشتم تو ک 

شو  منم  یدهخوشگل خر   یرهنپ  یهمامان جونم    یدمکمدم رو باز کردم، د  یزود ک 
شلوار  یه. یر شده بود، با دامن حر  یدوزسنگ  شیقهبود؛ تا زير زانوم بود و 

 یدهرنگ داشت هم خر کم  یصورت  یز ر یهاکه گل  یدسف یروسر  یهبا  یدسف
 بود. بدوبدو رفتم مامانم رو بغل کردم و بهش گفتم:

 !نظیرهیب  تیقهخوشگلن...سل یلیواقعًا ازت ممنونم مامان جونم! خ -

 م زد و گفت:گونه  یبوس کوچولو رو یههم  مامانم

! زود یزمبرام مهمه عز  یتدختر گلم. فقط خوشبخت کنمیخواهش م -
تر خوشگلم بکن که خوشگل  یشآرا  یهرو بپوش.    یناهات رو جمع کن و الباس
 .یبش

 لبخند ژکوند، رو بهش گفتم: یهبا  منم

 چشم. -



کمد و با   یتو یدمهام رو تند تند چرفت و در رو بست. منم لباس مامانم
 رو یم. موهااومدیبهم م یلیخ ینه؛آ  یها رو پوشيدم. رفتم جلواشتياق لباس

رو برداشتم و خودم  امیشیباال بستم و فرق کج باز کردم. لوازم آرا یدم اسب
هام رو سرمه زدم، ريميل زدم، چشم یدکنندهکردم؛ کرم سف  یشرو مفصل آرا

بلکم که  یتانزدم، عطر کاپ یزدم، رژ صورتى اکليل یرژ گونه صورت  یدم،کش
 یک داشتم و زدم ازش که زود تموم نشه، بر  یدوستش دارم و کم م یلیخ

 عالمه زدم.

 گفتم:  یشش،. رفتم پشستیرو م هایوهتو آشپزخونه داشت م مامانم

 مامان؟ خواییکمک نم  -

 رو که برگردوند، گفت: صورتش

 دور بزن ببينمت! یه! یچه خوشگل شد ی،وا -

 گفت:  یدم،و آروم چرخ خندیدم

من تو کمدمه،   ید. فقط چاى رو دم کن و برو چادر سفیستن  ینه مامان کار  -
 بردار سرت کن.

زنگ درب اومد. فکر کنم اومدن  یرو برداشتم و رفتم تو اتاقم که صدا چادر 
شد. نشسته بودم با چادر سفيد سرم روتخت   تر یشهامون. استرسم بمهمون

 پيامک اومد. محسن بود. نوشته بود: یمکه يهويى گوش

 خانومم؟« ییکجا  سالم»

 . در جوابش نوشتم:ُگر گرفت  هامگونه



 هنوز مونده تا خانومت که نه...نامزدت بشم!« ییکه پررو  واقعاً »

 اومد باال. بهم گفت: مامانم

 و برو اتاق مهمون. یینبلند شو بيا دخترم. سرت رو بنداز پا -

 :یدمبلند شدم و از مامانم پرس منم

 شلوغه؟ یلیخ -

 هم گفت: مامانم

 ما و اونان. یک . فقط اقوام نزدیاده زن -

شلوغ نبود اما اتاقمون پر شده بود. با   یادپایین. زود رفتم اتاق مهمون؛ ز  رفتم
 یهاپچگوش دادن به پچ یقههمه سالم کردم و نشستم. بعد از چند دق

 ها، مامانم اومد گفت:خانوم

 بپرسن! یانب خوانیم -

 پرسيدند:اومدند و ازم  یعل ییآقاهه و دا یه

 یه؟دخترم! وکيلت ک -

 :گفتیهمش م ییمزن دا یدند،سه دفعه پرس تا

 !ینهعروس رفته گل بچ -

 گفت:  ید،دوم که پرس دفعه

 !یارهعروس رفته گالب ب -



 گفتم:  ید،سوم که پرس یدفعه

 بله. -

رو   یگهدهم  یلیو خ یمدست زدن. خالصه من و محسن باهم نامزد شد همه
 .یمدوست دار

*** 

کرم زدم.    یکم.  یدمپوش  یاشلوار سورمه  یهو    یاشال سورمه  یهبا    یمشک   تومان
رژ قرمز زدم. بدو رفتم. مامانم نشسته بود  یهو  یدمابروهام رو مداد ابرو کش

 . گفت:کردیتموم م شویداشت بافتن

 درست کنم؟ تر یشغذا ب یایشب م -

 گفتم:  پوشیدم،یهام رو مداشتم کفش کهدرحالی

 ! یامب یدمبهت خبر م -

 درب رو بستم محسن منتظرم بود. گفتم: و

 که نکردم؟  یر ! دیزمسالم عز  -

 لبخند مهربون گفت: یه با

 نه! منتظر تو موندن ارزشش رو داره. -

 و گفتم: خندیدم

 زبون!چرب -



مامان محسن.   یدرب خونه  یدیم. رسیمگرفت  یتاکس  یه  یمزنان رفتهم قدم  با
 محسن در رو باز کرد: یگ رو فشار داديم. برادر کوچيکهو زن یمشد یادهپ

 سالم زن داداش! -

لبخند ژکوند زدم  یه! یطفلک  یدرو گفت و فرار کرد. فکر کنم خجالت کش این
 تو صورت محسن،

 تو. بلند گفتم: رفتیم

 ی؟سالم خوبين اهال -

 استقبالمون و گفت: ی»مامان« اومد با مهربان  یگممحسن که بهش م مامان

 .یمدم کردم کنار هم بخور یی! چاید. بفرمائینخوش اومد -

 ینامحسن ا یهام رو در آوردم و رفتم داخل. خونهزن مهربونيه. کفش خیلی
و انگور داره. از درب سالن که وارد   یر توت، انج  یهابزرگ پر از درخت  یاطح  یه

با  یدسف یر حر  یپرده یهکن بود. بعدش درب رو پرده زدند. بشى، کفش
کن کفش  یتو ربشاتاق د یه. سالنشون دوتا قالى پهن شده. یانقره یهاگل
درب هم از تو حياط؛ دست چپم هستش. آشپزخونه و حموم  یه شه،یباز م
ست و سمت چپ حمومه. رو هستش. سمت راست آشپزخونهروبه

 از  تر ییندارن که دربش پا یگهاتاق د یهشون ُاپن داره. کنار حموم آشپزخونه
دو تا اتاق  هپله است که ب یهکن عقب، تو کفش یمبرگرد کمیهدرب حمومه. 

. یک ش  یلیکمدديوارى خ  یهبا    یدن،کوب  یوار باال راه داره. تلويزيونشون هم به د
 کن، اتاق ما دو تاست.اتاق تو کفش



*** 

هم کنارش گذاشت تا  یکیرو گذاشت جلوم و  یمحسن استکان چا مامان
 . رو به درب، داد زد:دیامحسن از بيرون ب

 .شهیسرد م یختم،رو ر ییتچا یامحسن! ب -

 بعد رو به من، با لبخند گفت: و

 مامان و بابات چطور بودن؟ -

 گفتم:  ی،با لبخند کوتاه  منم

 هستن. یکار  یهامشغله یر سالم داشتن خدمتتون. درگ -

 یه، داره یککوچ  یک کوچ  هاییقندون بلورشون که مربع شکله و لوز یتو از 
 یچرا چا دونمیقلوپ چايى خوردم. نم یهقند برداشتم زدم تو چاییم و 

طعم و مزه   یهباشه،    یمکه ما دار  یاگه هم همون چا  یحت   یگه،د  یکی  یخونه
 داره! اییگهد

 . چاییم رو خوردم تموم شد. مامان محسن گفت:چسبهیهم م خیلی

تو استکانت بخور. تا اون بخواد بياد، مثل آب  یز محسن رو هم بر  یچا -
 .یشهجوب م

 یبعدش هم محسن اومد، چا کمیهواسه خودم.  یختمبرداشتم و ر منم
 و محسن رو به من گفت: یمخورد

 پاشو خانومم تا بريم. -



 :یدپرس مامانش

 عروسم رو؟ یببر خواییکجا م  -

 با لبخند رو بهش گفتم: منم

 !ینیمبريم خونه بب خوایمیم -

 گفت:  یبا مهربون  مامانشم

 بريد در امان خدا. -

طور . همونیمرو بست  یاطو درب ح  یدمهام رو پوشو کفش  یمکرد  خداحافظی
 بهش گفتم: زدیم،یقدم م یمکه داشت

 یز م یز چ چندتا یه خوامی. میمبزن یبه لوازم خانگ  یسر  یهجا بريم از اون -
 !یزمخونمون عز  یبخرم برا

 کرد و رو به من گفت:  ییدبا حرکت سر، تأ محسن

 یزم؟عز  یریمبگ یتاکس یه -

 هام رو تو هم کردم و گفتم:، لبام رو برگردوندم. اخمرو لوس کردم براش  خودم

 !یمکن  روییاده. دوست دارم پیگهنه د -

 کرد و گفت:  یبلند یخنده محسن

 کنی؟یباشه حاال چرا قهر م -

 رو بهش با عشوه گفتم: منم



حسرت ما رو   کمیهکرد. بذار    یغ رو از چشم همه در  یبازوج ز  ینکه ا  شهینم  -
 بخورن آخه!

 . محسن گفت:یدمو از ته دل خند بلند

 ها! کوکه  یفتک  یلیخ کهینمثل ا -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: منم

 ر.محسن ُمدب یآقا یگهآره د -

 دار کرد و گفت:دار و موجمدل یخنده یه

 !جاستینبيا بريم ا -

داخل »سالم«  یم. رفتاییشهبا درب بزرگ ش یک ش یساختمون دو طبقه یه
 . محسن به آقاهه گفت:یمکرد

 واسه خونه! یمزنگ زد یروز ما د -

 هم با احترام گفت: آقاهه

 نشون بدم.هاش رو بشينين تا بهتون عکس ینبله جناب. بفرمائ -

چندتا عکس بهمون   یهبا کامپيوترش مشغول شد و بعد    کمیه.  یمهم نشست  ما
 نشون داد. محسن گفت:

 دنج و پر از دار و درخت داشت! یاطح یهجا . اونیستاون خونه ن ینکها -

 گفت:  آقاهه



داشت شما هم دير  ی. مشتر یم! اون خونه رو فروختیگینبله درست م -
 با خانوم؟ یدینبه توافق نرس کهینکردين...مثل ا

 بلند شد و گفت: یتبا عصبان محسن

نه،   یا  یدیمبوده. ما به توافق رس  دار یهما  یتوناون مشتر   کهین! مثل ایر خ  نه  -
 نداره. یبه شما ربط 

 رو به من گفت: یبا پرخاشگر  بعد

 بلند شو بريم! -

. از جام بلند یدمبودم، ترس یدهند یکه اصاًل تا حاال محسن رو اون طور  منم
. منم که رفتیتند راه م. محسن داشت تندیرونب یماومد یشدم و از امالک 

 یتبا عصبان  کرد،یم  یتمهام اذکفش  یهاو پاشنه  گرفتیداشت پاهام درد م
 به محسن گفتم:

 درد اومد!تر راه برى؟ پاهام آروم کمیه تونییم -

و بلند  ین. نشستم رو زمدادیبدون توجه به من به راهش ادامه م محسن
 صداش زدم:

 ادامه بدم. تونمینم یگهمحسن! من د -

 و گفت: یشمبرگشت و بهم نگاه کرد. اومد پ آخر 

 بلند شو. -

 بهش گفتم: یتاز جام بلند شدم و با عصبان منم



 یتوقع ینميرى؟ ازت همچو  کنییکه وسط راه ولم م یهمن چ یر تقص -
 نداشتم!

رو که گفتم، زد تو گوشم. دستم رو گرفتم تو صورتم، بغض کردم و  اینا
. ناگهان قطرات دیدمیجا رو تار مکه همه  یطورهام پر از اشک شد. بهچشم

و به  یهگر   یر هام. بلند زدم زگونه  یهام راه افتاد و ريخت رواشک از چشم
رفتم.  خونه یمگرفتم مستق  یتاکس یهادم زود محسن محل نذاشتم. راه افت

هام رو پاک کردم و درب رو باز کردم. رفتم داخل، مامانم نشسته بود اشک 
 . رو بهم گفت:ديدیو فيلم م خوردیداشت تخمه م

 شد زود برگشتين؟ محسن کجاست؟ یچ  -

 زدم و گفتم: یلبخند اجبار یه

هام لباس  یرم. میومدآره. من خسته شدم، زود برگشتيم. محسن کار داشت ن  -
 .یامرو عوض کنم م

 گفت:  مامانم

 .یمبا هم چاى بخور یاباشه برو عزيزم. بعد ب -

تا کنم، مچاله شده تو  کهینهام رو بدون اچشم و رفتم بدو باال. لباس گفتم
 یهبلند گر  دهنم و بلند کمد انداختم. نشستم رو تختم. دستم هم گرفتم رو

 .کردیکردم. صداى مامانم اومد. داشت صدام م

استکان  یهخودم  یآب زدم به صورتم و برا یه ییننفهميده بود، رفتم پا تا
 :یدمامانم. پرس یش. رفتم نشستم پیختمبرداشتم چايى ر



 مامان محسن چطور بود؟ -

 :گفتم

 خوب بود سالم رسوند. -

 :یدپرس بعدش

 چطور بود؟ یدین؟شد؟ د یخونه چ  -

 و گفتم: یدمپوفى کش منم

فروخته بود. محسن هم اعصابش   یگهد  یکیباالتر به    یمتمرده خونه رو به ق  -
 .یمخورد شده بود برا همون برگشت

 . بابام و پيمان هم پيداشون شد.یمخورد یقانع شد. با هم چا مامانم

که   یا. من هر لقمهیمشام بخور یم. همه دور سفره نشستیمرو انداخت سفره
 گفت:  کرد،ی. مامانم که داشت نگاهم مکردیم یر تو گلوم گ داشتم،یبر م

 ین؟خورد یزیچ یروننکنه ب خوری؟یچرا غذا نم -

 :گفتم

 نه مامان جون...اشتها ندارم! -

 وجود، بشقابم رو با زور خوردم و بلند شدم. بابام رو به من کرد و گفت:  ینا  با

 یاد؟شب مامانت غذا درست کرده ب یمگه نگفت  کنه؟یم یکار محسن چ -

 ترس گفتم: با



 .یادکار داشت نتونست ب  -

 گفت:  یتهمون موقع یهم تو مامانم

 ؟یدیشد؟ چرا نخر  ی. چ یبخر  یزاییم یز چ یهخودت  یقرار بود برا -

 :گفتم

 .ینمنشد برم بب ینبود...واسه هم یروقتد -

و تماس از دست رفته   یامک رو که نگاه کردم، چهل پ  یمرفتم اتاقم. گوش  دویدم
 داشتم؛ محسن بود.

 رو تا گذاشتم، به صدا دراومد. برداشتم و جواب دادم:  گوشی

 ! بفرما؟«بله»

 و آروم بهم گفت: یفلط ییصدا با

 احتت کردم.«نار  یدببخش یزم؟عز  چته»

 نفهمن، گفتم: یناکه بابام ا  یآروم، طور ییبا صدا یول یتبا عصبان منم

...تو از اولش یمعقد کرد یستن یادیحواست هست؟ ما االن مدت ز اصالً »
من  یگهد شه؟یم یچ  دونییبابام بفهمه م ی؟کار  دعوا و کتک  یشروع کرد

پس  فهمی؟یم یصدام رو بشنو یحت  تونیینم یگهبه کنار، د بینییرو نم
 ببخشمت.« یشههم یستحواست رو جمع کن؛ چون قرار ن

 و گفتم: یدمکش  یقنفس عم یهرو قطع کردم. بعدش  یرو گفتم و گوش هااین



 ! دلم خنک شد.[یش]آخ

محسن  ی. صبح با صدایدمروم خواب یدمتو تخت خوابم و پتو رو کش رفتم
 شدم. رو بهش گفتم: یدار ب

 ی؟ومدا یتو ک   -

 لبش، گفت: یلبخند رو با

 االن اومدم. ینهم -

 آورد و داد به من. گفت: یرونجعبه ب یه یبشج یتو از 

 .یمن رو ببخش کهینا ی. برایدمتو خر یرو برا ینا -

 یهشکل بود. دورش هم  یلمستط یاقهوه یجعبه یهلبخند کوتاه زدم؛  یه
 معذرت!« یزمروبان قرمز بسته بود. روش هم نوشته بود: »عز 

 خوشگل بود. یلیساعت خ یهکردم و توش رو نگاه کردم.   بازش

هاش و بود. عقربه یفلخودش عکس برج ا یاصل و تو یابند چرم قهوه با
 بود. ییهاش طالشماره

 خوشگل بود. ازش تشکر کردم. بستم به مچم و بهش گفتم: واقعاً 

 !یها نکناشتباه یناز ا یگهکن د  یسع -

 گفت:  یخنده و لحن شوخ طبع با

 نخرم برات؟ یههد یگهها؟ آها داز کدوم اشتباه -



 زدم و بهش گفتم: یترضا یاز رو ایخنده

 ی؟و صبحانه خورد یچا -

 :گفت

 رفتینم  ییناز گلوم پا  یزیبعد بخورم. چ  یارم،رباز دل تو د  یامنه. گفتم اول ب  -
 که!

 گفتم:  منم

و صبحونه   یدست و صورتم رو بشورم تا با هم چا  یمباشه. پس بلند شو بر   -
 .یمبخور

 . مامانم رو به محسن گفت:یینپا یمشد و با هم رفت بلند

ناراحت بود، با زور  یومدیچون شما باهاش ن یشبآقا محسن. دخترم د -
 و خورد.غذاش ر 

 به مامانم گفت: یزبون هم با چرب محسن

 !خوامیاز شما و دختر خانوم گلتون معذرت م -

 هم گفت: مامانم

 .یناراحت نکن وقتیچکن دخترم رو ه  یسع -

 .یهآدم حساس یلیباباش خ آخه

 هم که تعجب کرده بود، گفت: محسن



 دونهیکنم. خودش م ینبخواد براش تأم یهر چ  کنمیم ینه اصاًل. سع -
 ! یدمقدر دوستش دارم واسش جونمم مچه

رفتم سفره رو انداختم. توش نون گذاشتم و دو تا استکان برداشتم. به  منم
 مامانم گفتم:

 .یدبا ما بخور یزمبراتون بر  یناگه نخورد ین؟و صبحونه خورد یشما چا -

 گفت:  یهم با مهربون  مامانم

 !ین. شما دوتا راحت باشیمرس یزم،عز  یمخورد -

شستم. با چاقو خردشون کردم.   یز برداشتم و تم یخچالبا گوجه از    یار خ  کمیه
 یمکنارشون گذاشتم. سر سفره نشست  یر پن یکهت یهنمک هم بهشون زدم و با 

 کردمیها رو جمع م. داشتم استکانیممون رو تموم کردو صبحونه  یبا هم چا
 که محسن گفت:

 بهت نشون بدم. یزیچ یه خوامی. مییجا یه یمحاضر شو بر  -

 گفتم:  یبا کنجکاو منم

 باشه! -

 یهکرم زدم با    کمیهزود همه رو جمع و جور کردم و رفتم باال حاضر بشم.    بعد
ساده  یمشک  یمانتو یهو  یدممداد کش کمیه. ابروهام رو یارنگ قهوهرژ کم

هم  کمییه. ینشلوار ج یهو  یگریو شال ج یف. با کیدمداشتم اون رو پوش
 . به محسن گفتم:یینعطر زدم و رفتم پا



 !یکه ُمردم از کنجکاو  یمبلند شو زود بر  -

 امیلژدار مشک   یها. کفشیمکرد  یو بلند شد. از مامانم خداحافظ   یدخند  اونم
 . رو به محسن گفتم:یابونتو خ یمزنان رفتو قدم یدمرو پوش

 ی؟امالک  یمبر  خواییباز م -

 :گفت

 خوب! یلیخ یجا یهنچ!  -

 . بهش گفتم:یمکنجکاو بودم. دوست داشتم زودتر برس  خیلی

 من خسته شدم! یریم؟بگ ینماش شهیمحسن؟ نم -

 بلند کرد و گفت: یخنده یه

 !خورمیها گول نمحرف ین...با ایابدو بدو! راه ب -

 رو بهش گفتم: ی،لحن لوس یه با

 جا تحمل کنم خب؟تا اون یجورمحسن! من چه -

 و گفت: خندید

 !کنییتحمل م -

 یدداشت. محسن رفت و کل یدخونه. درب بزرگ سف یهبه  یدیمرس باالخره
 انداخت، قفل رو باز کرد. بهش گفتم:

 !یه؟ک  یخونه جاینمحسن ا -



 :گفت

 .یمکن  یدزد خوایمیم یا! بیسه -

 و گفتم: یستادمدر وا دم

 !بردمونیم یادم یس. پلترسمی. میامنه من نم -

 و گفت: یدخند محسن

 خودته بابا. یکردم! خونه  ی...باهات شوخ یوونهداخل د یاب -

بود.  یکبزرگ و ش یاطشرو که گفت، خوشحال بدوبدو رفتم داخل. ح این
 یاطتو ح  یبزرگ، به رنگ آب   شکلیضیاستخر ب  یهدرخت داشت.    یوارهاکنار د
 یه. سمت چپ هم یاطو محوطه سمت راست حت یک،جنگل کوچ یهبود. با 
 یسبز به شکل تنه یهاو ستون یخوشگل داشت با سقف نارنج  یقآالچ

پله به داخلش  یه. یماندرست کرده بودند با س یهم صندل وشدرخت. ت
 .خوردیم

هم سمت راست داشت. درب  یکیبزرگ سمت چپ و  یپنجره یه خونه
 یککوچ  هاییهم لوز  یینشبود. پا  اییشهخوشگل بود؛ ش  یلیورودش هم خ

 داشت. یدسف یآهن

 یراییپذ  یه.  ینمبدو رفتم توش رو بب  که رفت درب خونه رو باز کنه، بدو  محسن
ش هم سرامیک بزرگ و ش ستون هم وسط  یهشده بود، طرح چوب.  یک . َکف 
 .ییبود به رنگ طال یراییسالن پذ



ش سرام رفتم  ی،صدف  یدتا باال سف هاشیوارهد ید،سف یک تو آشپزخونه. َکف 
باال و   هایینتخوشگل، کاب  یگلبه  یهاروش گل  ای،یروزهف  یکمربندش هم آب 

 ید،هود سف ید،سف یواریکن دآبگرم ی،انقره هاییرهگبا دست ید،سف یینپا
 .بود یکش یلیکاًل خ

تخت بزرگ و  یهم، هوش از سرم رفت. . در رو که باز کردینماتاق رو بب رفتم
 یهاُپر از َپره. بالش کردییکه توش فکر م  یدنرم سف یداشت، با پتو یک ش

 !ینرم و فنر یلیخواب خخوش یهنرم با 

بلند و بزرگ.   یهامخمل و پنجره  یطوس  یهابا استوک  یر حر   ید  سف  هایپرده
 یر و گ هایخاطر بد اخالق بودم. به  یدهند  یزهاییچ  ین! تو خوابم هم همچیوا

خودم رو بدبخت کنم. خوب  یدست  یدست  خواستمیبابام، م یالک  یهادادن
 خرفت! یرمردشد که باز خودش نجاتم داد از اون پ

ر آرا یه راو  دورش.  دار یچک طرح پ یضیبزرگ ب یینهبا چهارتا کشو و آ  یشد 
 ییو طال  ید. همه سفیشاآر   یز م  یبا روکش چرم جلو  یصندل  یهو    یک لباس ش

 العاده!بودند و فوق

 یرو  ینهآ   یهبزرگ داشت، هم بود.    یدوان سف  یهبزرگ که    یکحموم ش  یه  تازه
 ییطال یسنگ  یز با م یک،سرام ییشودست یهحموم بود که جلوش هم  یوار د

 بزنم که محسن اومد و گفت: یدجاش رو دهمه خواستمیبود. م

 کنی؟یم یکار چ جاینا -

 :گفتم



 !جاینمثل قصره ا شییشودست ین. محسن ببکنمی! دارم نگاه میچیه -

 و گفت: یدخند دیدم

 . کارم تموم شد.یمکه بر   یاخدا قسمت خودمون کنه. ب -

 پاهاش. گفتم:  یجلو  یفتهو ب  یرونهام بزنه ببود جفت چشم  یک تعجب نزد  از 

 کدوم کارت تموم شد؟  -

 !کنهیم یتمکردم داره اذ  فکر 

 :گفت

ها به گل یام. منم میستآدم پولداره. االنم رفته خارج و ن یه  یخونه  جاینا  -
که خشک نشن. اونم به  یدمو بهشون آب م رسمیم یاطح یهاو درخت

 .یدهجاش بهم دستمزدم رو م

 گفت:  ید،رو که د مقیافه

 خودمون؟ یرو گرفتم برا جاینا ینکنه فکر کرد یه؟چ -

 و گفت: یدخند بلندبلند

 جاینا تونمیبابا من پولم کجا بود؟ بعدش هم اگه هم پول داشته باشم، م -
 تر یش. خودشون هم بستیچارهب یرزنهو پ یرمردپ یهمال  جاینرو بخرم؟ ا

 .یرنهاشون مبچه یشپ یسسوئ یستن،ها نوقت

 گرفته گفتم:  یباچهره



 قدر خوشحال شدم!اون ی؟. چرا از اولش نگفت اییوونهد یلیخ -

 ها رو قفل کرد. بهش گفتم:. محسن هم در یرونب یمخونه اومد از 

 دوست دارم. یلی. من خیمبخور یتزابا هم پ یمبر  -

اسمش  یتزایی؛پ یهبه  یدیمتو شهر. رس یمهم قبول کرد و با هم رفت محسن
 بود. یلیو چ چرب

خواستم، محسن   یاهس  ی. من نوشابهیمقارچ سفارش داد  یدو نفره  یتزایپ  یه
. تا یز آماده شد و آوردن گذاشتن رو م یتزامونسفارش داد. پ یمونادهم ل

 ها رو آوردند، من شروع کردم به خوردن.نوشابه

 محسن. گفتم: یرو هل دادم جلو شیهکه شدم، بق  سیر 

 .یزمشدم؛ تو بخور عز  یر من س -

. یمو اومد که بر رو هم برداشتم و خوردم. محسن رفت حساب کرد  منوشابه
داشت  رویادهکه با موتور از تو پ  یکی یهو. یادتا ب یستادموا یرونمنم رفتم ب

 . داد زدم:یدو دزد یدرو کش یفمک  اومد،یم

 اون موتور! یدرو دزد یفمعه! محسن دزد! ک -

کردم که حد نداشت.  یهقدر گر . اونلرزیدیشدت ترس دست و پاهام م از 
 محسن گفت:

 بود حاال؟ یتوش چ  -

 گفتم:  یهگر   با



 بخرم! یزیهخودم جه یباهاش برا خواستمیهام، مبا پول یمگوش  -

 گفت:  محسن

نخور.  غصه یزم،عز  گیرمیو با پوالت رو م یتگوش  کنیمیم یتشکا ریمیم -
 .یدمخودم بهت پول م

. یستادکه وا  رفتیمیزنان مقدم یمآروم شدم. داشت کمیهمحسن  یهاحرف با
هم واسه خودش. به  یکیداد به من،  یکی. یدخر  یرفت دوتا بستن یدمد

 محسن گفتم:

 !کشهیبگم؟ منو م یحاال به بابام چ  -

 هم رو به من کرد و گفت: محسن

 یه؟واقعًا بابات آدم بد ترسی؟یقدر از بابات ماون یعنی -

 گفتم:  منم

 !کنهیکردنم هم دخالت م  یشتو آرا ی. حت یدهم یر بهم گ یلیام خباب -

 با تعجب گفت: محسن

 ها!! گفته باشم...منم رو دخترم حساسم یهچه آدم حساس یوا -

 اخم بهش گفتم: با

من دوست ندارم دخترم  ی؟رو براش زندون کن یزندگ  خواییم یعنی -
 که من تجربه کردم رو تجربه کنه.  یزهاییچ



 گفت:  هم محسن

که به دخترم دارم رو بهش ثابت   یمثل بابات بشم گلم. من عشق  کهیننه ا -
 دادنه! یر که فکر نکنه گ  کنمیم

. یداستنرمش پ  یتهاش شخصاز حرف  یه؛محسن واقعًا آدم خوب  کنمیم  فکر 
و دوست دارم   شهیم  تر یشم به محسن داره بکه عالقه  کنمیروز به روز فکر م

 یمزندگ یتو یزیچ یه کنمیفکر م بینمش،یکه نم  یکنارم باشه. وقت   یشههم
 و روحه! رنگیب  یمقدر زندگکمه و اگه نباشه، چه

*** 

محسن رو بشنوم. زنگ زدم  یشدم. دوست داشتم اول صدا یدار خواب ب از 
 بهش:

 صدات تنگ شده بود.« یدنشن ی! دلم برایزمعز  سالم»

 مکث، گفت: یبا کم محسن

 دستم بند بود.« کمیهبهت زنگ بزنم،  خواستمیگلم. م  طور نیهم منم»

 حال گفتم:خوش ییبا صدا منم

 که من زنگ زدم!«  اول»

 از سر شوق کرد و گفت: یاخنده یههم  محسن

 خوب!« یجا یهدنبالت ببرمت  یامب خوامیم ی،! حاال که تو بردآره»

 تمام گفتم: یو فضول یکنجکاو  با



 .«میرمیم یاز کنجکاو یای! تو رو خدا بگو کجا. من که تا تو بمحسن»

 گفت:  یتحرف رو گفتم، محسن تن صداش عوض شد و با عصبان ینا تا

 از غم نبودت.« میرمیو م یارممنم َدووم نم یری،خانوم اگه تو بم خیر نه»

اشتها نداشتم، صبحونه  یحالشخو یاز رو یخوردم ول یچا یینپا رفتم
 یروسر  ی،مشک  ی. مانتویدمبرگشتم به اتاقم و لباس پوش یع سر  نخوردم.

. محسن هم زنگ زد، یماسبز سرشونه یفو ک یندار، شلوارجبزرگ سبز گل
 گفت:

 خبر خوب هم دارم!« یهگلم. برات   یینپا بیا»

 گفتم:  حالیباخوش

 !«باشه»

 رفتم. یینپا یع سر  و

بود، اومده بود دنبالم.   یز تم  َتر و  یانقره  یدپرا  یهدوستش که    ینبا ماش  محسن
رو پر  ینماش یبلکم فضا یتان. عطر کاپیندر رو بستم و رفتم نشستم تو ماش

 کرد.

 به محسن گفتم: رو

خبر خوشت  یدی،خر یننکنه ماش یهچ یه؟ک ینماش ین! ایزکمسالم عز  -
 ینه؟هم

 بلند کرد و گفت: یخنده یه محسن



دوستمه داده دستم. خبر خوش  ینماش ین! ایگمبهت م یصبر کن خانوم -
 یو همه یفت. همراه کیسکرده پل یدارو باالخره پ یتکه گوش ینههم ا
 .هاتیلوسا

 گفتم:  یخوشحال با

 هام هم توشه کامل؟جدًا؟! پول -

 گفت:  یگ با کالفه محسن

هات هم شامل پول هات،یلوسا یهمه یگمم یتو! وقت  ی! خنگ منیوا -
 .یزمعز . کمربندت رو ببند شهیم

آهنگ خوشگل داشت پخش  یهرو بستم و ضبط رو روشن کردم.  کمربند
 :شدیم

 رد داده قلبم یده"تو رو د

 حتماً  میرمیم نباشی

 یاز قلبم رو زد ییجا یه آخه

 که قباًل... ."  یشنزده بود که

 . محسن گفت:خوندیقشنگ م واقعاً 

 .یمبردار بازکن بخور  یدم،خر   یموراک   یخوراک   کمیه.  ینعقب رو بب  یرو صندل  -

 یهبا    یدهکه من عاشقشم، خر   ینمک سرکه  یپسچ  یه  یدمرو نگاه کردم د  عقب
که   یمرو باز کردم با هم مشغول خوردن شد  یپس. چیگهعالمه خرت و پرت د



بلند   یغ ج  یهبودم،    یدهقدر ترس. اونیداز پشت اومد و به ما کوب  ینماش  یه  یهو
 زدم.

 یادهپ یع . منم سر کردنی. داشتن با هم دعوا منییزد بغل و رفت پا محسن
 شدم. گفتم:

 !ید. دعوا نکنیادب یسمحسن زنگ بزن پل -

 شده بود. رو به من گفت: یقهبا پسره دست به  محسن

 !ینتو ماش ینخزان برو بش -

رو گرفتم درب رو باز کردم. تا خواستم  یرهگ. دستینسمت درب ماش رفتم
سر  یختنشون رشدن همه یادهپ یناز ماش یگهسه تا پسر د یدمد ینم،بش

محسن.  یبا چاقو زد به پهلو یکی یدممحسن. دوتاشون چاقو داشتن. د
 زدم: یغاز خونش قرمز شد. بلند ج شیآب  یراهنپ

 آشغاال! ینولش کن -

 . گفتم:یسرو برداشتم زنگ زدم پل یم. گوشینرفتم تو ماش سریع

و االن هم   ینمونسمند زد به ماش  یهشده. از پشت    یریدرگ  جاینالو...الو؟! ا  -
 چهار نفرن با چاقو به نامزدم حمله کردن.

رو که قطع کردم، چشمم افتاد به قفل فرمون. برش  یهم دادم. گوش آدرس
به همشون. محسن  مزدی. فقط ضربه میرونرفتم ب یهبدو با گرداشتم بدو

شون فرار کردن رفتن. منم شماره پالکشون رو . همهیابونافتاده بود کف خ



 یطورینجوب خون راه افتاده بود. هم یهبرداشتم. نشستم باال سر محسن. 
 آمبوالنس خواستم. یه. زنگ زدم اورژانس، رفتیداشت ازش خون م

. یدرس یسپل که کردمیم یهسر محسن نشسته بودم و داشتم گر  باالی
 :یدنپرس

 ید؟با مصدوم دار یشما چه نسبت  -

 گفتم:  ریخت،یهام مکه داشت اشک   طور همون

 !یدمن نامزدشم. تو رو خدا کمکش کن -

 گفت:  هایساز پل یکی

 آمبوالنس. یدزنگ بزن -

 گفتم:  سریع 

 .یادجناب من خودم زنگ زدم االنه که ب -

 دار یپز یک پالست یهرد و تو چاقو رو از تو پهلوش درآو هایساز پل یکی
 گذاشت.

برانکارد. پرستار   یبرانکارد آوردند و محسن رو گذاشتن رو  یه.  یدرس  آمبوالنس
 بهم گفت:

 .ینینبش یمارتونداخل کنار ب یاییدب -

 گفتم:  یسبه پل رو



 آخه! یستمال خودمون ن شه؟یم یچ  ینماش -

 هم گفت: پلیس

 ید،. مدارکش رو که آوردینگ پارک یرهم یلبا جرثق ینداخل شما. ماش یدبر  -
 .یدشببر  تونیدیم

 راحت شد و سوار شدم. خیالم

آوردند و  یگهبرانکارد د یه. درب اورژانس نگه داشتن. یمارستانب رسیدیم
 محسن رو گذاشتن روش. پرستار به دکتر گفت:

 .یمهوخ یتش! چاقو خورده وضعیهاورژانس یضمر  -

رو آوردند دادن دستم.  یلشمحسن و وسا یدم. گوشبو یدهترس یلیخ من
صحبت کنم و  تونستمینم یهدادم؛ چون با گر  یاممنم به باباش و مامانش پ

 جرأت داشت به بابام بگه؟! یدادم. ک  یامبعد به مامان خودم پ

که   کردمیعمل. منم پشت در منتظر شدم. همش دعا م  رو بردن اتاق  محسن
کنم با   یکار بشه، من چ یزیشاگه محسن چ فتمگینشه. با خودم م یزیشچ
 رو احساس کنم که گند خورد توش.  یخوشبخت   کمیهاومدم    ی؟نکبت   یزندگ   ینا

محسن اومدن. مامانش اومد  ی. مامان و بابااومدیهام بند نمچشم اشک 
 بغلم کرد. منم محکم بغلش کردم. باباش گفت:

 بال رو سرش آورد؟ ینا ی. ک ینشد دخترم؟ شما که با هم بود یچ  -

 شدت گرفت و گفتم: میهگر   منم



. یمکه ما سوار بود  ینیتا بودن. زدن به پشت ماشبودن. سه یاک  دونمینم -
تا بودن. پسره سه یشدن. دوستا هیقشد با هم دست به  یادهمحسن هم پ

فرمون محسن. منم با قفل  یچاقو رو درآورد و زد تو پهلو  شونیکیشدن    یادهپ
پالکشون رو   ارهبهشون حمله کردم...چند ضربه زدم بهشون که فرار کردن. شم

 رو هم دادم. ینماش یبرداشتم. نشون 

 دن و گفتن:حال صحبت با پدر و مادر محسن بودم که دو تا سرباز اوم در 

 .ینگارچهره یبرا یمبا ما بر  یدبا -

 بودم، گفتم: یدهکه ترس  منم

 !ینشماره پالک دارم از ماش -

 از سربازها گفت: یکی

 چون ممکنه فرار کنن. یایین؛ب ینگارچهره یبرا یداما با شهیاونم الزم م -

 گفتم:  یوسفآقا  به

 .ینبذار یانشد، منم در جر  یاگه خبر  -

 گفت:  هم یوسف آقا

 ! ذارمیدخترم، تنهات نم یاممنم باهات م -

 برم. یکالنتر   ییتنها ترسیدمیشدم و ازش تشکر کردم. آخه م خوشحال

اتاق.   یهسرباز باهامون اومد و ما رو برد تو    یه.  یمشد  یادهو پ  یکالنتر   رسیدیم
 . سالم کردم که به من گفت:یوتر نشسته بود پشت کامپ  یسپل  یهرفتم داخل.  



 .ییشناسا یبرا ینینبش یدسالم بفرمائ -

از سربازها اومد  یکیتا پسر نبودن. اون سه کدومیچعکس آورد اما ه چندتا
بود. ناگهان چشمم  یرازیگذاشت. جلدش از ورق ش  یز م یو چندتا پرونده رو

 پرونده خورد. گفتم: یدر چهار گوشه به عکس سه

 اونه! -

 . گفتم:یگمرو م یستمس یبود، فکر کرد عکس تو یوتر که پشت کامپ  پلیس

اون بود با چاقو به نامزدم حمله  یگم؛ست رو منه! اون عکس که تو پرونده -
 کرد!

 نگاه بهش کرد. گفت: یههم برش داشت و  اون

 مهرداد پلنگه! کهینا -

 محسن هم گفت: بابای

با مرگ  یمارستان. پسر من داره تو بیدکن یداشهست پ یهر خر  -
 واسه خودش!؟ چرخهیاون ول م کنه،یوپنجه نرم مدست

 گفت:  بالفاصله

. کنیمیم یداشهست، لقبش پلنگه. زود پ یتیمهرداد هدا یلشاسم و فام -
 ینپرونده قطور داره. شما نگران نباش یه جامینخرابه. ا یلیش خسابقه
 به ما. ینبسپار



بابا و مامانم هم  یدمد یدیم،رس ی. وقت یمارستانب یممحسن برگشت یبابا با
حس از درون داشت بهم  یه. داشتمیهام رو با زور برمجا بودن. قدماون
 :گفتیم

غم خاتمه  ینبرگرد. نذار دوباره غرورت رو له کنه. برگرد و به ا جایناز هم -
 بده.

کنم...با ترس رفتم جلو »سالم« کردم. خداروشکر  یکار چ دونستمینم دیگه
 یادمن ز یدبودن و بعد رفتن. شا اییقهچند دق یهنگفت.  یزیبابام چ
بگذره.   یعاد  یز و همه چ  یفتهاتفاق ن  یبد  یز چ  ید. شایدادمنشون م  یتحساس

 که مادر محسن اومد و گفت:  کردمیپچ مو پچ ینبا خودم گفتم آم

 . خودت رو مقصر ندون!یستتو ن یر تقصها اتفاق یندخترم ا -

خدا  یشش پ. همهیرونخواستم لب باز کنم، دکتر از اتاق عمل اومد ب تا
نشه و دکتر خبر خوش بده بهمون. همه  یزیشچ یزمکه عز   کردمیالتماس م

محسن بهمون بگه اما دکتر  یتدکتر از وضع یممنتظر بود یمبلند شد یعسر 
 گفت:

قلبش  یک که نزد  ییاما چاقو یمزد یهپهلوش رو بخ هنوز عملش ادامه داره. -
 کارمون رو سخت کرده.  کمیهخورده، 

 یاهیهام س. چشمیختسرم آوار شد. قلبم ر یرو یادن ی. انگاریهگر   یر ز زدم
رو پاهام. افتادم   کردیم  ینیرفت. پاهام شل شد و وزنم سنگ  یجرفت و سرم گ

 .ینرو زم



*** 

 مادر و پدر محسن باال سرم نشستن. گفتم: یدمرو باز کردم. د هامچشم

 از محسن نشد؟ عملش چطور بود؟ یشده؟ خبر  یچ  -

 محسن هم گفت: بابای

بهت تو استراحت کن  گیمیبشه م ی. خبریهطورهمون یتشهنوز وضع -
 !یزمعز  ی. رنگ به رخسار ندارکمیه

 رو تا بستم، خوابم برد. هامچشم

ُرم هم برداشتم گرفتم یستن یکس یدمردم، دکه باز ک چشم . بلند شدم س 
 نه! یاهست  یاز محسن خبر  ینمدستم و رفتم بب

 . گفتن:یششونعمل منتظرن. رفتم نشستم پهنوز پشت درب اتاق دیدم

 دخترم؟ یچرا بلند شد -

 گفتم:  جونیب  ییصدا با

 بخوابم؟ یچ  ینه خوبم...برا -

 یه یدمقدر طولش دادن، دت چنده و چهساع ینمرو نگاه کردم بب مگوشی
رو باز کردم  هایام. پیامعالمه تماس از دست رفته از مامانم دارم. با چندتا پ

 مامانم نوشته بود:



...توکلت یغصه نخور  یزم؟عز   یسالم. حال محسن خوب شد؟ خودت چطور  -
جوونه خدا جونش رو بهش  ی. طفلکنمیبه خدا باشه منم براش دعا م

 ببخشه.

 . مادر محسن اومد کنارم و بغلم کرد و گفت:یهگر   یر ز زدم

 یشاز پ یکه کار  یمکن  یهگر   ینیمبش ییمغصه نخور دخترم، ما هم اگه بخوا -
 !یرهنم

خدا؛  یبنده دادیم یو من رو دلدار ریختیخودش داشت م هایاشک 
 یمجلوش. چشم دوخته بود  یمو رفت  میبلند شد  یع . سر یرونناگهان دکتر اومد ب

چنان . ما همیدکش  یقیرو پاک کرد و نفس عم شیشونیهاش. عرق پبه لب
 هر . کالهش رو برداشت و رو به یریمکلمه جون بگ یهکه با  یممنتظر بود

 تکان داد و گفت: یتامون سر سه

 !یگمم یتاما...تسل یمتالش کرد یلیمتأسفم! خ -

 یهزدم گر  یغ بلند ج یننوهام شل شد. نشستم رو زمجمله رو که گفت، زا این
 کردم. رو به خدا کردم و گفتم:

آدم  یهمن  کنی؟یمجازات م طوریینکردم که منو ا  ی! من چه گناه یاخدا -
م با باباش رو هم نداره. بزنن تو سرم لقمه یاروییجرأت رو یکه حت   یفمضع

 خسته یگهخدا د ی؟رو گرفت  هامیخوش ی. چرا همهزنمیدم نم یرنرو بگ
 خالصم کن! یر شدم...جون منم بگ

*** 



 )سه هفته بعد(

 

 در زد و اومد داخل مامانم

نکن مادر.   شی. عصبان یینپا  یاب  یگهمادر. بابات هم م  یمشام بخور  یاخزان! ب  -
 به جونت! یفتهباز ب ترسمیم

 پتو گفتم: یر از ز یفضع ییصدا با

 باشه مامان جون! -

 گفت:  مامانم

 . خب؟یایتو هم ب یرممن م -

 گفتم:  دوباره

 . نگران نباش.یامباشه مامان م -

که دکتر بهم   یاعصاب  یهاکه در رو بست، بلند شدم از تو کمدم قرص  مامانم
 همه رو باز کردم. چهار خشاب قرص بود. همه رو خوردم. بود، برداشتم. داده

 یاز جلو  ییهاصحنه  یه. فقط  یادنم  یادم  یقرو دق  شیهپتوم بق  یر رفتم ز  دوباره
 .زدی. بابام با کمربندش تو سر و بدنم مشدیهام رد مچشم

*** 



 یدخانوم پرستار با روپوش سف  یهو    یمارستانمتو ب  یدمهوش اومدم، دبه    وقتی
تو سرمم. صورتم رو برگردوندم.   کنهیم  یقسرمه داره با آمپول، دارو تزر  یالبا

هاش قرمز شده بود. تا کرده که چشم  یهگر   قدر ینمامانم کنارم نشسته بود. ا
. خانوم یدمکش  یغ که ج  رفتبدم، پام چنان درد گ یهخواستم بلند بشم و تک

 پرستار اومد و تختم رو داد باال و گفت:

 بلند نشو خانوم. پات در رفته بود. -

 به مامانم گفتم: رو

 کنم؟یم یکار چ جاینشده؟ من ا یمامان چ  -

 گفت:  کرد،یم یهداشت گر  کهیهم درحال مامانم

عالمه   یه. بابات اومد  یچهار خشاب قرص خورد  ی؟کرد  یکار چ  یستن  یادت  -
 یچندتا خشاب خال یدممنم زد. د یرم،. منم اومدم جلوش رو بگکتکت زد

کرده دخترم تا ولت   یقرص کنار تختت افتاده، به بابات گفتم نزنش خودکش
 کرد!

 داد: ادامه

 شو دادن.وت رو شستمعده یمارستان،ب یمتآورد -

 و گفتم: یهگر   یر . زدم زدادیگلوم رو داشت فشار م  بغض

محسن که رفت، خب  یرم؟بم ذاریدیچرا نم رستان؟یماب ینچرا منو آورد -
 خسته شدم! خوامیرو نم یلعنت  یایدن ینا یگهمنم برم...د یدبذار



 بلند شد و اومد بغلم کرد و گفت: مامانم

. فدات بشم! قسمتت بوده که با گذرهیروزها هم م یننکن دخترم. ا یهگر   -
 .یو بعد از دستش بد ینامزد باش یمدت  یهمحسن 

 داد زدم و گفتم: بلند

من شده؟ پس چرا من  یبهمه آدم فقط نص ینکه تو ا  یهچه قسمت ینا -
 !؟میرمینم

 پرستار اومد و گفت: خانوم

 تر!آروم یمارستانهب جاینگلم ا  یس،ه -

 بلند شد و رفت تا باهاش صحبت کنه. دکتر اومد و بهم گفت: مامانم

 که حالت بهتر شده باشه.  یدوارمدخترم؟ ام یچطور -

 به دکتر گفتم: رو

 کنید؟یمرخص م یمنو ک   -

 :گفت

 یبر  تونییو م یدهمامانت کارهات رو انجام م ی؟خسته شد  جاینچرا؟ از ا  -
 خونه!

 خودم گفتم: با

 ! چرا من نمردم؟یابرگردم به اون جهنم خدا یچطور -



ُرمم رو کش یهرو کرد.  یمارستانب یحسابدار یکارها  مامانم  یدپرستار اومد س 
. راه ینرو باز کرد، نشستم تو ماش ین. درب ماشیرونبرد ب یلچر و من رو با و

 سمت زندانم!  یمافتاد

 . رفتم داخل، مامانم گفت:یدیمرس باالخره

مدت تو اتاق مهمون  یه ینباال. واسه هم یبر  یتتوضع ینبا ا تونیینم -
 خت نشه تا پات خوب بشه.وآمد برات سبمون که رفت

 . مامانم اومد و برام سوپ آورد. گفت:یدمتو اتاق و دراز کش رفتم

ها رو بخور، برات درست سوپ ینا یا. بیرو که نخورد یمارستانب یغذاها -
 کردم.

زنگ در اومد.  یگرسنه بودم همه رو خوردم. صدا  یلیگرفتم؛ چون خ  ازش
 یدنشن  کهینمحسن بودن. مثل ا  یمامانم رفت تا در رو باز کنه. مامان و بابا

 . گفتن:یننشده و اومدن من رو بب یچ 

 سالم دخترم. خدا بد نده، حالت چطوره؟ -

 لبم، گفتم: یرو یلبخند اجبار یه با

 !ینممنون خوبم، خوش اومد -

 و گفت: یهگر   یر خانوم زد ز طلعت



قدر بود. همون یاعمرش به دن گرده؟یکارها محسن برم  ینمگه با ادخترم  -
رو سر  یکی...خدا ی. تو هنوز جوون شنیتم ناراحت منکن دخترم، خانواده

 که خوشبختت کنه، غصه نخور!  یدهراهت قرار م

 گفتم:  یتباعصبان ریخت،یهام ماشک  کهدرحالی

باشه!   خواممی. نمیستن  یمتو زندگ  یکه کس  خورمیرو نم  هاینا  یمن غصه  -
 و راحت بشم. یرمبم خوامیفقط م

 خوش بهم گفت: یمسعود با رو آقا

 یلی. ما خینیرو بب هاتیجهنوه و نت ی،شاهلل زنده بمون خدا نکنه دخترم! ان -
و  یتبا رفتن پسرمون، تو هم از زندگ یمو دوست ندار یمهست یازت راض
کارهات،  ین...مطمئن باش که محسن هم با ایدست بکش یتخوشبخت
 !کشهیو عذاب م شهیناراحت م

خوردن و بلند شدن رفتن. آقا مسعود   یاستکان چا  یه.  یینرو انداختم پا  سرم
 اومد درب اتاق و گفت:

شدن و ابد  یر تا پسر هم دستگسه خبر خوش هم بهت بدم دخترم! اون یه -
 فتم تا دلت خنک بشه.رو گ هایندر ابد افتادن زندان. ا

دلم کردم. واقعًا خوشحال شدم  خنده از ته یهکرد و رفت.  «خداحافظی»
 .یدناعمالشون رس یکردند، به سزا  یاهرو س یمکه زندگ  ییهااون

*** 

 سال بعد( یک )



 

 :یدمو از مامانم پرس  یین. رفتم پایدمرو ند  یشگاهآرا  هاییدچقدر گشتم، کل  هر 

 .یادب خوادیزد م زنگ  یمشتر  یدی؟رو ند یشگاهآرا هاییدمامان کل -

 هم گفت: مامانم

خونه،   ی. باز اومدینکن  یر زاپاست رو بردار که د  یدهای! حاال برو کلیدمنه ند  -
 دنبالشون! گردمی. منم بعد رفتنت مکنییم یدارو پ هاتیدکل

 :گفتم

 .باشه -

رو که  هایدام رو برداشتم و دربش رو باز کردم. کلرفتم تو اتاقم. صندوقچه و
هام محسن افتادم. بغض کردم؛ چشم  یادبرداشتم، چشمم خورد به انگشترم.  

شد. مامانم اومد که  ی. از هر دوشون، اشک جارسوختیاز شدت اشک م
 . بهم گفت:کنمیم یهنشستم گر  یدد کنم،یم یکار چ ینهبب

 یدی؟نکنه باز حلقه رو د یزم؟شده عز  یچ  -

 !ینیشجا که نب یهبهت گفتم بذارش  چندبار 

 کردم به مامانم:  رو

 کنم؟  یکار قلبم رو چ یانگشتر رو انداختم دور! ول ینا یمفرض کن -

شال  ین،و شلوارج یمشک  یمانتو یهرو پاک کردم و بلند شدم.  هاماشک 
رو هم  یدماسپرت سف یهاشنکردم و کف یش. اصاًل آرایدمپوش یاسورمه



ست. از خونه یک نزد یشگاهمچون آرا یابون؛زنان رفتم لب خ. قدمیدمپوش
 .شدم یرو باز کردم و منتظر مشتر یشگاهرد شدم و درب آرا یابونخ

 یهرمان بخونم و    یهگفتم    چرخیدم،یم  ینترنترو برداشتم. داشتم تو ا  گوشیم
 یاومد و به مشتر   یکه خوندم، مشتر ازش رو    کمیهرمان عاشقانه سرچ کردم.  

پنج بود. درب  یقاً شد. ساعت دق یر رو راه انداختم، د یم. تا مشتر یدمرس
 رو بستم و راه افتادم. یشگاهآرا

هام رو درآوردم. رفتم کن کفشخونه، در رو باز کردم و رفتم تو کفش رسیدم
. کردیم و جدا کردیکه شسته بود رو تا م  ییهاداخل. مامانم داشت لباس

 اتاقم که بابام از تو آشپزخونه گفت: رفتمیسالم کردم. داشتم م

 !یاددختر جون برو حاضر شو امشب برات خواستگار م -

هام رو لباس ینکهکنان رفتم باال تو اتاقم. بدون ا یهگر   گرد شد و  هامچشم
 یدمکش  یغ پتو رفتم. صورتم رو چسبوندم به بالش و فشار دادم. ج  یر ز  یارم،درب
خوابم برد! مامانم هم چون از حالم   یک    یدمکردم تا خسته شدم و نفهم  یهو گر 

 یبرا  با بابام چشم تو چشم بشم و جر و بحث کنم،  خواستیخبر داشت و نم
 شام صدام نکرد.

 :گفتیبابام اومد. داشت م صدای

 شوهر کنه و بره گم  خوادیخرس گنده؟ نکنه نم  کنهیچرا خودش رو لوس م  -
 بشه!



پهلو به اون   ینهام رو باهاش گرفتم. از ارو سرم و گوش  یدمرو محکم کش  پتو
 گفت:تا خواست خوابم ببره، بابام اومد پشت درب اتاقم و   یپهلو کردم ول

با کتک  یاموگرنه م یین؛پا یا...حاضر شو و بیارزود باش دختر! کفر منو در ن -
 !یرونب یارمتاز اتاق م

 شیقهزانو که دور  یر قرمز تا ز یکتون یهبلند شدم و حاضر شدم.  یهگر  با
با  یدممانند دوخته شده بود، پوشو اشک  شکلیضیب ییبزرگ طال یهاسنگ 
 یر شال حر   یهداشت. همراه    یانقره  یز ر  هاییننگ  یینشکه پا  یشلوار مشک   یه
کردم و   ایساده یلیخ یشقرمز، سبز داشت. آرا ی،صورت  یهاکه گل  یکرم

 تو آشپزخونه. یینچادرم رو برداشتم رفتم پا

 یه،چه شکل هاشونیافههستند و ق ییهاجور آدمبرام مهم نبود چه چون
 یکی یهویی یدمودم بودم، نفهمبهشون نگاه نکردم. از اول تا آخرش تو خ

 گفت:

 دختر و پسر برن با هم صحبت کنن؟ یستبهتر ن -

 گفت:  بابام

 بلند شو دختر! -

بلند  اختیار یعذاب تموم بشه. ب  ینو ا یرمهمون لحظه بم خواستیم دلم
گوشه نشستم؛ بدون   یهشدم. اونم مثل گوسفند بلند شد و اومد دنبالم. رفتم 

: »بنال خبر مرگت تا گفتمیبزنم. تو دلم داشتم بهش مکالم حرف   یه کهینا
 .«ینمرو نب تیافهق یگهتموم شه و د



 که لب گشود:  جنگیدمیبا افکار خودم م داشتم

 سالمه و... . یمن محمدم. س -

 خواست حرفش رو کامل کنه، گفتم: تا

من   یگنماجرا از دست دادم...همه م  یهمن قباًل نامزد داشتم. نامزدم هم تو    -
 !میرنیقدر نامزد کنم، مسر خورم و هر چه

 یبلند کرد. تو یخنده یهبشه؛ برعکس  یمونرو گفتم بهش بلکه پش هااین
 دونستمیچهارشونه بود. قدش نشسته بود نم یکلشصورتش نگاه کردم، ه

که باال حالت داده بود. صورت گرد،   یمردونه مشک  یکوتاهه! موها  یابلنده 
 کمیه  یادرشت قهوه  یمعمول  یهاچشم  یری،ُپر شمش  یبلند، ابروها یشونیپ

بزرگ   یهاصافه، لب  کمیهنوکش    یمتوسط، دماغ قلم  یها. مژهزدیبه زرد م
 جیبیشش  یشلوار کتان مشک   یهساده با    یدسف  یراهنپ  یه.  یشرو ته  دار ینچ

 یینشدم و سرم رو پا . سرخیملحظه با هم چشم تو چشم شد یهتنش بود. 
 بگم که گفت: یانداختم. موندم چ 

 پشت سرتون حرف بزنه. تونهینم ی! کسیدانتخاب من هست یدهرجور باش -

 یفکر  ینبا ا کنمیبود اما فکر م یهاش خوشم اومد. واقعًا پسر خوب حرف از 
کردم. سکوت  یصحبت کردم، به محسن نامرد اومدم باهاش یاکه کردم 

 گفت:  کهینبود، تا ا ینمونب یبیعج



. اگه دلت خواست و موافق یادکه ازم خوشت ب  کنمی...من اجبار نمینبب -
فکر  ی،عمرت رو کنار من بگذرون  ییهو بق یخانواده بد یلبا من تشک یبود

 .یستن یهم مشکل ینبود یکن و جواب بده. اگه راض

. بعد رفتن یمرفت یرونرو گفت و بلند شد. منم بلند شدم و ب هاشحرف
 یکی  یهوهاش فکر کردم.  و به حرف  یدمدراز کش  کمیهها، تو اتاقم رفتم  مهمون

. مامانم بود. اومد داخل، بلند شدم و نشستم. اون هم یددر اتاق رو کوب
 نشست رو تخت کنارم و گفت:

هم  گیریتیمدخالت کنم! تو تصم یتزندگتو  تونمیدخترم...من نم ینبب -
ش تو خاک رو با ُمرده ی. کسگردهیبرنم یگهکه رفته د  ی...اما کسطورینهم

که   ییها! به حرفیرو هدر ند یتبهتره ادامه زندگ ینکردن! تو هنوز جوون 
رو  یتزندگ کن  یو جوونه...سع یهفکر کن. پسره واقعًا پسر خوب کمیهزدم 
 .یبساز ی،کننابود   کهینا یجا

 رو زد و بلند شد. بعد گفت: هاشحرف

 .یمشام بخور خوایمی. میابلند شو ب -

کمد ُزل زدم و بلند   یبه گوشه کمیهباشه تکون دادم،.  یرو به نشانه سرم
 .یدمو اومدم خواب یم. شام خوردیینشدم رفتم پا

*** 

بدو اومد تو  یمان. پیشگاهبلند شدم. چون حوصله نداشتم نرفتم آرا صبح
 اتاقم گفت:



 کارت دارم!  یبلند شو آبج  -

 پتوم بود. بلند بهش گفتم: یر سرم ز یبودم ول بیدار 

 .یادحوصله ندارم، خوابم م یرونبرو ب یمانپ -

دنبالش. مامانم تو  یدمو فرار کرد. بلند شدم دو یدسرم کش یرو از رو پتو
 یشگونن  یهکردم و    یاقروچهشد. دندون  یمبود. رفت پشت سرش قا  یراییپذ

 و گفت: یدکش  یغ از بازوش گرفتم. بلند ج

 !ینفهم وحش شعور یب  -

و مزاحم خوابم بشه. مامانم رو  یاداون باشه ب یگه! دلم خنک شد! تا دهوف
 گفت:  یتبه من کرد و با عصبان

 کنه.  یدارتب یادمن گفتم ب گیری؟یم یشگونچرا بچه رو ن -

 گفت:  یهوییداره.  یکارممامانم چ ینمنگفتم و منتظر بودم بب چیزی

 یه؟چ یمتون...زنگ زدن گفتن تصمیشبتخواستگار د -

 که حال و حوصله نداشتم، گفتم:  منم

 قدر عجله دارن!حاال چه -

 هاش رو گرد کرد و گفت:هم چشم مامانم

 من! یز عز  یرهشون سر و سامون بگهرچه زودتر بچه خوانیخب دختر م -

 و گفتم: یدمکش  پوفی



 !دوزیدیو م بریدیخودتون که م ینشما بگ یگهد یباشه. خب هر چ  -

 گفت:  یحالبا خوش مامانم

 پس من برم بهشون خبر بدم. -

واسه  یانرو برداشت و زنگ زد بهشون. قرار شد شب ب یرفت گوش زود
سکه کردند و  یسترو دو میهکه مهر   ینامحسن ا یو... . برا یهصحبت مهر 

 .خریدنیم یدبا یطال که بعد عروس یسسرو یه

کرم زدم، ابروهام   کمیهساده کردم؛  یلیخ یشآرا یهاتاقم حاضر بشم.  رفتم
داشتم. در کمد رو  یکت و دامن زرشک   یهرژ ساده زدم.  یهو  یدمرو مداد کش

 یساتن مشک  یروسر  یههام برشون داشتم با لباس یالباز کردم و از البه
 ر زدم به لباسم.هم عط کمییه. یدمپوش

 زنگ در اومد. مامانم صدام کرد: صدای

 .چادرتم سرت کن...یانها دارن ممهمون یینپا یاخزان! ب -

 یدمد یین،دوم کمدم برداشتم و سرم کردم. رفتم پا یرو از داخل کشو چادرم
حاضر کرده   یرفتم آشپزخونه. مامانم چا  یعخانوم و آقا تو کفش کنن. سر   یه

از  یکیبا  یهوبود.  یدهچ ینیها رو هم تو سبا قندون یو نبلک  هابود. استکان
 یلیمثل خودم. خ ووندختر ج یهرو شدم. روبه شناختمشیها که نممهمون

شال   یهو    ینبود با شلوار ج  یدهکوتاه پوش  یمشک   یمانتو  یههم خوشگل بود.  
کردم. ناچار رفتم دم در  یپرس. باهاش احوالیرهبنفش ت یهابنفش با گل
 کردم!  یپرساحوال شونیکییکیآشپزخونه با 



که   یشاهلل زندگ رو سپردم به خدا. ان یمعقدمون کردند. من هم زندگ باألخره
 !ییهمراه باشه نه غم و جدا یرو دارم با خوش یشپ

نداشتم، قبول  یطرف مقابلم حس ازدواج نبودم و به ینبه ا یراض کهینا با
 .باهاش ازدواج کنم کردم

خودم آماده کرد.  ییقهرو با سل میزیهکار شد و جهبهخودش دست مامانم
مزون، لباس عقدمون رو انتخاب کنم.  یمبر  یادبعد از ظهر ب خوادیمحمد م

 یانقره یدپرا ینماش یه. محمد یمرو انجام داد هامونیخورده کار یهمه
با  یدم،پوش کیشلوار کتان مش یهبا  ساده، یمشک  یمانتو یه. ۱۴۱داره، مدل 

شدم.   ین. رفتم سوار ماشیمپاشنه بلند مشک  یهاو کفش  یمشک   یدشال سف  یه
 با محمد سالم کردم و کمربندم رو بستم.

 خانوم جوون بود. رو بهش گفتم: یهدرب مزون، رفتم داخل.  رسیدیم

با  یدهپوش یعروس نبات  لباس یه. من جشن عقدمه...یر خسالم روزتون به -
باشه   رنگینبات   هاییهتو ما  هاشینهم نگ  . تاجخوامیم  یکش  یلیخور ختن

 هم بزرگ نباشه. یلیبهتره...خ

 زد و گفت: یملبخند مال یه خانومه

 چشم. -

 یینپا یدم؛پسند یدمد یکش یلیمدل خ یهمدل آورد امتحان کردم.  چند
شده بود و  یادیز یدوزسنگ  پف نداشت و باالش هم یاددامنش ز



تور بلند که تا پشت زانوم  یهخوشگل داشت با  یلیخ یپور گ هایینآست
 .رسهیم

. محمد هم باهام خونه اومد. ظهر ناهار یمو کوفته با محمد برگشت خسته
ها به مون موند. من سفره رو جمع کردم و تو شستن ظرفو خون یمخورد

و قلقلکش  کردیم یشوخ  یمانا پمامانم کمک کردم. محمد هم داشت ب
 .دادیم

 گفت:  مامانم

 کن!  یفتعر کمیه یه؟چه شکل ی؟شد؟ لباست رو انتخاب کرد یچ  -

 از مدل لباس گفتم براش. خوشش اومد. کمیه منم

*** 

 )بعد از عقد(

 

تموم  کهیندوستم. بعد از ا یشگاهدختر خالمه امشب. منم اومدم آرا عروسی
داشتن  یدن،دنبالم. دوستام محمد رو که د یادشدم، زنگ زدم محمد ب

 :گفتنیم

 ! دختر چهیوا -

 و با کالسه. یپنامزدت خوشت قدر 



خاطر   بهش ندارم اما به  یخودم باهاش ازدواج نکردم و حس  یتبا رضا  درسته
 شدم و به محمد گفتم: ینناراحت شدم. رفتم سوار ماش هاشون،یفتعر 

 شد. یر که د  یمبر  زود -

 هم گفت: محمد

 !کردنیقدر نگاه مچه گفتن؟یم یدوستات چ  -

 تمام گفتم: یترو که گفت، با جد هااین

 .کشنیغلط کردن! خجالت هم نم -

 یزریز خودش شد. ر یرو یتمحسادتم و احساس مالک یمتوجه محمد
 بهش گفتم: یت. منم با عصبانخندیدیم

 نکنه خوشت اومده؟ یههان! چ -

 و گفت: یدزود صورتش رو ازم دزد دیدم

 .یستنتر ناز نامزدم که خوشگل یاد؟نه...چرا خوشم ب -

 رو لبم نشست. یشدم و لبخند حالخوش

*** 

. مامانم اومد، برام اسفند دود کرد ُمردمیشدم. داشتم از سردرد م یدار ب صبح
 و گفت:



قدر خوشگل چه گفتنیهمه م یشب...آخه ددختر قشنگم یچشم خورد -
 شده خزان!

. اوه! انقد دود راه انداخته یینها رو دود کنه، منم بلند شدم رفتم پااسپند  رفت
 بود که نگو. گفتم:

اسفند  خوایی! میشمدارم خفه م ی؟قدر دود راه انداخت ! مامان چرا انیوا -
 !یم کنخفه یا یدود کن

تختم بود،   یرو  یم. زود رفتم. گوشخوردیداشت زنگ م  یم. گوشیدخند  مامانم
 محمده. جواب دادم: یدمبرداشتم د

 «ی؟! سالم خوب الو»

 گلم. ممنون خوبم...چه خبر؟«  سالم»

 تو چه خبر؟« سالمتی،»

هم هستن. با محمد  یر و ام یمکوه. نس  یمدنبالت با هم بر  یامباش م حاضر »
 .«یرینپسر عموم و نامزدش ش

 گفتم:  منم

 سردرد دارم خب!« کمیه»

 مهربون گفت: ییبا صدا محمد

 .«یزمزود. حاضر شو عز  یشیخوب م ی،بخور خرمیمسکن م یه برات»



و شلوار کتان  یقبول کردم و رفتم درب کمدم رو باز کردم. مانتو زرشک  منم
 .برداشتم. اول موهام رو شونه کردم یاشال سورمه یهو  یبج یشش یمشک 

هم زدم،   یپسکل  یهه زدن موهام تموم شد، باال بستمشون.  شون  کهیناز ا  بعد
 .یزههم تافت زدم که موهام بهم نر  کمییهباز کردم. فرق کج

زدم. ابروهام  یدکنندهمرطوب کننده و روش هم کرم ضد آفتاب سف کمیه اول
 کمییه. یدمهام رو هم مداد کشزدم. چشم یمیل. ریدمرو هم مداد کش

 یین. رفتم پایدمهام رو هم پوشو لباس یرژ صورت  یهزدم با  یصورت  یرژگونه
 یاز تو منون برداشت یکهت یهخودم و خوردم.  یبرا یختمر یاستکان چا یه

که ناگهان  خوردمیگذاشتم. لول کردم و داشتم م یر پن کمیهسفره و روش 
 :ید. مامانم پرسینتکاب  ینون رو گذاشتم رو ییهمحمد زنگ زد. زود بق

 یری؟کجا م  ی؟ضر شدحا -

 گفتم:  پوشیدم،یرو م یماسپرت مشک یهاداشتم کفش کهیدرحال منم

هم  کوه. خواهرش و پسر عموش با نامزدهاشون  یمبر  خوایمیبا محمد م -
 هستن.

 یستادنوا یدشسمند سف ینمحمد با ماش یپسر عمو یدمد یرون،ب رفتم
. با همه یدممعطلشون کردم، خجالت کش کمیه کهینمنتظر منن. منم از ا

رو باز کردم نشستم جلو کنار محمد.  ینکردم و درب ماش  یپرسسالم و احوال
 ما بودند. محمد گفت: ینخواهرش با نامزدش با ماش

 !یزکمسالم عز  -



آهنگ   یهآهنگ رو بلند کرد.    ی. محمد صدایمبا همه سالم کردم. راه افتاد  منم
 :خوندیداشت م یزمان  یوسفاز  یباز

 "با تو! با تو! من

 حال خوبم دوست دارم غرق

 از جونم یزتر عز  آهای

 بگم یامم کهیندلم تا ا لرزهمی

 دل، یههمونم که  من

 صد دل عاشقتم... ." نه

 بود. رو به محمد گفتم: یآهنگ جذاب و خوشگل خیلی

 یم؟تو گوش ریزییآهنگ رو برام م ینا یزمعز  -

 گرد شد و با تعجب گفت:هاش  چشم محمد

 برات تو جون بخواه.  ریزمی! چشم میزمعز   یگیبه من م  یباره دار  یناول  ینا  -

 هام و با سکوت به آهنگ گوش دادم.لب ینشست رو یحمل ایخنده

 یهچندتا مغازه با  یهبود. درخت هم داشت.  یخوب  یجا یدیم؛رس باالخره
 یادهکه پ  یاننده بود. من که از لحظهک  یره... . واقعًا خیبابزرگ و ز  یلیآبشار خ

 شدم، شروع کردم به عکس گرفتن.



با   یم؛برداشت  مونمیو سبد مسافرت   یمرو پهن کرد  یرانداز لب رود خونه، ز  رفتیم
و زعفران   یمولرو تو آب  هاین. محمد پاچیچا  یهندونه و فالکس بزرگ دوقلو

رفتند با آقا محمد  یر جون، آقا ام یمو نمک و فلفل و...خوابوند و نامزد نس
عکس   کمیه  یمهم با هم رفت. من و دخترا  یشآت  یچوب خشک جمع کنن برا

که   یمقدر عکس گرفت. اونیریمبگ یلمو ف یمکن  یدنو از مناظر اطراف د یریمبگ
 !خوردیداشت حالش بهم م یعتفکر کنم طب یگهد

 یم. نسیمبا هم نشست یمخسته شده بود و عرق کرده بودم. اومد یگهد پاهام
 دار پاش کرده بود. رو بهش گفتم:کفش پاشنه

 !شنیها پاهات داغون مکفش  ینبا ا یدی؟نپوش یچرا کفش راحت  -

و پاهاش رو ماساژ  آوردیمیدر م ییتاهامون رو سهکفش  یمداشت کهدرحالی
 گفت:  داد،یم

...اشتباه کردم واقعا که کنهیهم درد م کمیهورم کرده... یاهام حساب ! پیوا -
 .یدمرو پوش هاینا

م شده بود. گرسنه  یراه انداخته بودن. حساب  یخوب  یهابو مو یحساب  پسرا
داشتم ضعف  یگهبودن که کباب کنن. د یدهکش یخچندتا گوجه هم س یه
 یختنرو ر هایندورش، پاچ یمکه سفره رو پهن کردن. همه نشست  کردمیم

. دور و برمون یم. همه مشغول خوردن شدیکباب   یهاها با گوجهتو بشقاب
 . گفتم:یعتاومده بودن تو طب یادیز یهاشلوغ بود. خانواده حسابی



کرده...فکر کنم با عجله  یر برام محمد! تو گلوم گ یز دوغ بر  یوانل یه! یوا -
 .ینمبرم دور و بر رو بب خوامیردم. مخو

 :گفتنیو م خندیدنیدوغ بهم داد. همه داشتن م یوانل یه محمد

 خورد! شهیوگرنه غذا رو هرجا م یمبگرد یماومد یگهآره د -

زمان  یک   یدیم. نفهمیمو با هم عکس گرفت یمبهمون خوش گذشت. گشت کلی
و راه   یمرو جمع کرد  یز . همه چزدیم  یاهیهوا داشت دل به س  یگهگذشت. د

 .یمبرگرد یمافتاد

 مغازه نگه یه. درب یمشده بود و ما هم هنوز تو راه بود یک تار یک  تار هوا
ها مشغول بشن و خوابشون نبره. که راننده  یدیمخر  یخوراک  کمیه یمداشت

 یم. رفتخوردیتا پله به باال مشون سهمامان محمد. خونه یخونه یمهمه رفت
 گفت:  ید،کرد. تا من رو د  یپرسباال. مامانش اومد با همه حال و احوال

 عه...عروس گلم هم اومده باهاتون! -

 و گفت: یدرو بوس صورتم

 عروس قشنگم. یخوش اومد -

 شده بودم. بعد گفتم: یفلبخند ژکوند زدم؛ خر ک یه منم

 ممنون مامان! -

لباس اونجا داشتم. تو کمد محمد بود. برداشتم  کمیهلباس عوض کنم.  رفتم
شون درد نکنه. بعد تنم کردم. شام برنج با مرغ درست کرده بودن. دست



تموم   یمها رو هم شستو ظرف مرف  یمخوردن، با کمک هم سفره رو جمع کرد
 شد.

 :یدمشستم. از مامانش پرس  و صورتم رو تو آشپزخونهبلند شدم. دست    صبح

 محمد کجاست؟ -

 هم گفت: مامانش

ت داره. ما که   یلیبرات! خ  یرهصبحونه نون سنگک بگ  یمحمد رفته برا  - دوس 
 !ایستمینم یوا ییمن تو صف نونوا گفتیم یر برو نون بگ گفتیمیم

 که بهش گفتم:  کردیها رو با چاقو خورد مو گوجه هایار داشت خ مامانش

 .یدممن انجام م ینبد -

 :گفت

 .کنمیدخترم...خودم آماده م یعه...تو مهمون  -

 با اصرا گفتم: منم

 منم فقط نگاه کنم! ین،کارها رو شما بکن  یزشته که همه -

 رو که گفتم، گفت: هااین

 ها بذار.کن و تو بشقاب  تیکهیکهت یار رو ب هایر خب! دخترم...تو برو پن -



 یز م یرو برداشتم و آوردم گذاشتم رو هایر . پنیخچالرفتم درب  نمم
ها و مامانش هم مشغول تو بشقاب ذاشتمیم تیکهیکه. داشتم تیناهارخور

 . گفت:یدکردن از محمد بود که محمد از راه رس  یفتعر 

 ی؟شد یدار ...بیر سالم صبح بخ -

 آروم رو به محمد گفتم: یلبخند با

 ها! یبود یطونش هاتی...تو هم بچگ یر سالم صبح تو هم بخ -

. بابا یمنشست یز ها رو داد به مامانش. همه تو آشپزخونه دور مو نون خندید
باهم. بعد حاضر شدم و  یمو برادر و خواهر محمد هم اومدن، صبحونه خورد

 به محمد گفتم:

 ی؟من رو ببر  خواییمحمد نم -

 و گفت: یدخند یز هم ر محمد

 ی؟بر  خوایینه! کجا م -

 و گفتم: خندیدم

هست بازش نکردم،  ی. چند روزیشگاهبرم آرا خوامیم یگهعه...پاشو د -
 !یادم یمشتر 

 و گفت: خندید

 .برمتیبخورم، م یگهد یچا یهباشه گلم.  -

 »باشه« سرم رو تکون دادم. یبه نشانه منم



*** 

دوش  یهخونه. رفتم  یدمشدم رس ینکردم و سوار ماش یخداحافظ  یهبق از 
 .یشگاههام رو عوض کردم و رفتم درب آراگرفتم و لباس

سمت  یکه مغازه ینعمت  ی. همون موقع آقاکردمیقفل رو باز م داشتم
 اش نشسته بود، گفت:درب مغازه یصندل یرو مون،یچپ

 ی؟بود یض...نکنه مر ینبود یسالم دخترم! چند روز -

 . منم در جوابش گفتم:یهُمسن مرد

استراحت کردم؛  ینبودم چند روز یض! نه مر یدسالم حاج آقا. خسته نباش -
 .ین! دستتون درد نکنه به فکر بودیادهز یچون مشتر 

 ینگذشته بود که مشتر  یزیدم. هنوز چش یشگاهاهلل« گفتم و وارد آرا بسم»
شده بود که  یکتار کمیهکم شلوغ شد. هوا   اومد. دوتا دختر دانشجو و کم

بود. موقع برگشتن،  یاکنندهقدر امروز روز خستهرو بستم. چه یشگاهدرب آرا
 یارتشز یادز خونههست که  یبابام چند روز کردمیداشتم با خودم فکر م

نداره، از دستش راحت  یه نامزد کردم کاًل خوبه بهم کار. حاال هم ککنمینم
 شدم.

از دستم   یفمک  یهوییگشتم.    یددنبال کل  یفمک  یتو  حوصلگییبودم. با ب   خسته
برداشت و داد دستم. تو صورتش نگاه  یکیرو بردارم،    یفمافتاد. تا خواستم ک

 گفت:  اشیشونیپ یکردم. بابام بود. با اخم رو

 ی؟رو نگهدار یفتک  تونیینم -



 پاچه شدم و با لکنت گفتم: دست

...از دستم ُسر خورد! - ...ا   ا 

 ینگفت و در رو باز کرد. تو دلم گفتم: ]بفرما! وقت  یزیرو ازش گرفتم. چ کیفم
 ![یماقدر خوش بودچه یگهد یشهم ینهم کنییچشم م

 .یومد. بابام نیهام رو در آوردم و گذاشتم تو جا کفشداخل کفش رفتم

هام رو در آوردم و طور هم سالم کردم با مامانم. لباسرفتم باال. همون زود
 یراییبردم تو پذ یختم،ر یو چا ینیس یتو یدمها رو چ. استکانیینرفتم پا

 . بهش گفتم:کردیکودک نگاه م  یداشت برنامه یماننشستم. پ

 خوری؟ینم یداداش جونم چا -

 نگاه کرد بهم و گفت: یه

 .خورمیسالم، م -

استکان جلوش گذاشتم. چشم از  یهاالن متوجه من شد! اومد نشست.  بچه
 .داشتیبرنم یزیونتلو

هاش رو در آورد و رفت تو حموم، اومد و رفت تو آشپزخونه. جوراب بابام
 .یمخورد ییپاهاش رو شست با دست و صورتش. اومد همه با هم چا

 بهم گفت: مامانم

 محمد چطور بودن؟ یخوش گذشت کوه؟ خانواده -

 گفت:  یمانخواستم جواب مامانم رو بدم، پ تا



 .یامبا خودتون؟ منم دوست داشتم باهاتون ب ینچرا منو نبرد -

 بلند گفت: یتا خواستم صحبت کنم، بابام با صدا دوباره

 ی؟کجا بر   خواستییغلط اضافه نکن! تو م -

 گفتم:  یمان،رو به پ یمتبا مال منم

. ینداشت یفخواب تشر  یعالجناب رفتیمیم یمما داشت یداداش گلم وقت  -
 !یدکنم. ببخش  یدارتب یدمنم به ذهنم نرس

 رو به من کرد و گفت: یتبا عصبان بابامم

 ی؟رو کجا ببر  ینا خواستییم -

 یدنبال دعواست. چا  دونستمی. میمنگفت  یزیچ  یگه. دیمساکت بود  مونهمه
رو  یمگذاشتم و بلند شدم رفتم تو اتاقم. گوش  ینیخوردم و استکانم رو تو س

 زدم. یزندگ  یمهد ییبرداشتم و به دا

 :گفتم

 «ین؟. خوبین! خسته نباشییدا سالم»

 خوشحال شد و گفت: ید،تا صدام رو شن داییم

 خوبن؟« یناممنون...مامان ا ی؟خوب  ییدا سالم»

 گفتم:  منم

 .«یکنیک پ یمهمه با هم بر  یزینبرنامه بر  یه ییدا خوبن سالم دارن!  همه»



 و گفت: یدخند داییم

 «یم؟کجا بر   یا؟ک  یعنی همه»

 خودم رو لوس کردم و گفتم: منم

ما.  یو خانواده یگمبا عمو مسعود رو م یحهمل خاله یثم،م یی! دایی...داعه»
 !«یدو مامانم دلشون تو خونه پوک یمان. پیعتطب تو دل یطرف  یه یمبر 

هم فردا  ییمپس فردا شد. دا یچیهم قبول کرد و قرارمون فردا که ه داییم
و مامانم   یمانپ  جوریین. ایمشب قراره زنگ بزنه بابام که هماهنگ بشن و بر 

 قربونشون برم. یشنهم خوشحال م

د شدم برم قدر عکس گرفتم، شارژش آخراشه. بلنرو تو شارژ زدم. اون گوشیم
بودم که بابام باشه.  یدهدرب اتاقم رو باز کرد. ترس یمانکه ناگهان پ یینپا
 نشست رو تختم و بغلم کرد و گفت: یدپر  یمانپ

 زنه؟یزنگ م ییدا یممنونم خواهر جونم! ک   -

 هام و گفتم:دوتا لب یام رو آوردم جلواشاره انگشت

 !یریهم نم یکنیک ...پکشهیم یادما رو م شنوهیبابا م یس،ه -

 و گفت: یدترس پیمانم

 مامان! یحت  گمینم یزیچ یبه خدا به کس -

 کردم و گفتم:  یقشتشو منم

 دونی؟یتو م یمدار ی...شام چ یمشام بخور یمبر  یزمبلند شو عز  -



 زد و گفت: یژکوند لبخند

. مامان توش گوشت خورد کرد و سرخ کرد زمینییبس یگ دبا ته یماکارون  -
 ! اوم.توش یختر

. سفره رو برداشت و اومدمی. منم پشت سرش داشتم میینرفت پا بدوبدو
تو  یختمر یخچال،تو  یممخلوط بزرگ داشت یپهن کرد. منم ترش یراییتو پذ
ها رو هم آماده کردم. و بشقاب و قاشق و چنگال یک کوچ  هاییخورماست
. تموم یمخورد. همه در آرامش شام  یمو سر سفره برد  یدیمرو کش  هایماکارون 

. کردیهم بهم کمک م  یمانرو جمع کردم و شستم. پ  یفکث  یهاکه شد، ظرف
 .یدمهام رو مسواک زدم و رفتم تو اتاقم خوابدندون

*** 

 درد بودم. رفتم باال آوردم.شدم، حالم بد شده بود. دل یدار که ب  صبح

 گفت:  مامانم

شده، بهتره  یتت اذمعده یدیو زود خواب یرو خورد هایفکر کنم ماکارون  -
 .یدکتر بر 

 گفتم:  حوصلگییبا ب  منم

 .شمیبعد بهتر م کمیه...حالم خوبه. یستنه الزم ن -

واسه خودم  یختماستکان ر یهآماده بود.  ییو صورتم رو شستم و چا دست
با  یر پن کمیهنون لواش برداشتم.  یکهت یه یخچال،خوردم و از تو  یستادهو ا
اش خوب بود. رفتم تو اتاقم و لباس کره روش مالوندم و خوردم. مزه  کمیه



. یشال مشک   یهن و  یشلوار ج  یهزانو و    یر ساده تا ز  یمشک   یمانتو  یه.  یدمپوش
و  یفرنگ زدم. کرژ ساده و کم یه. یدمساده کرم زدم و ابروهام رو مداد کش

 حاضر شدم، گفت: یدرفتم. مامانم تا د یینبرداشتم و پا رو یشگاهآرا یدکل

 !یریم یحالت خوب هست دار یشگاه؟آرا یبر  خواییم -

 لبخند زدم و گفتم: یه

 !یادهز یآره بهترم. برم که مشتر  -

اومدم از خونه. تو کوچه،  یرونو ب یدمرو پوش امیدار مشک پاشنه هایکفش
شروع به صحبت کرد. داشت  د،ی. تا من رو دیدممعصومه خانوم رو د

 :گفتیم

 .یاریمششما قراره ب یشگاه. آرایممهنازمون رو عقد کرد -

 زدم و گفتم: یلبخند منم

 حتمًا در خدمتم! یارینبله ب -

 در برم. یطورچه دونستمیشد. نم یطوالن  هاشصحبت

 بهش گفتم: رو

فرصت مناسب باهاتون صحبت   یهمنتظره...در    یعجله دارم. مشتر   یدببخش  -
 !یارینب کنمیم



 ینعمت   ی. آقایابونکردم و با سرعت خودم رو رسوندم اون طرف خ  خداحافظی
اش نشسته بود. بهش سالم کردم و درب مغازه یصندل یمثل هر روز، رو

 کردم،یداشتم قفل َدر رو باز م کهیدرحال

 به من گفت: رو

و از من  اومدیم یبار مشترار_پنجت چهدرب مغازه یروز دخترم. د یک عل -
 !دونمیمنم گفتم نم یای؟م یکه ک    گرفتنیسراغت رو م

 مهربون رو بهش گفتم: ینگاه  با

 !یندستتون درد نکنه اطالع داد -

تا سر و  یصندل ی. نشستم رویدمکش  یط  یهرو  یشگاهداخل رفتم. کف آرا و
رو نگاه  هامیپلرو برداشتم و داشتم ک یمبشه. گوش یداپ یمشتر  یکله
 .کردمیم

 رو بستم. به مامان گفتم: یشگاهآرا ینهم ینداشتم؛ برا یادیز یمشتر  امروز 

 ی؟درست کن خواییم یمامان! ناهار چ  -

 هم گفت: مامانم

 !یسبز برنج و خورشت قرمه -

ازش خواستم بده من درست کنم. اونم قبول کرد. ناهار رو آماده کردم و  منم
 رفتم تو اتاقم به محمد زنگ زدم.

 «یدایی؟پقدر کمچه یی؟! سالم کجاالو»



 هم که معلوم بود دستش بنده، گفت: محمد

 !« ً فعال زنم،یگلم...بهت زنگ م  سالم»

 یالرو روشن کردم. سر  یزیونتلو یینرو قطع کرد. من هم رفتم پا گوشی
 .کردمیو من هم نگاه م کردیپخش م

 از تو آشپزخونه گفت: مامانم

 ی؟رو بست  یشگاهقدر زود آراچه -

داده بود  یهبالش که تک یهو دستم رو دراز کردم.  یدمکش  یقنفس عم یه منم
 :سرم. گفتم یر برداشتم گذاشتم ز یوار،به د

بوده! منم بستم و   یادز  یمشتر   یروز د  گفتیم  ینعمت   یکم بود. آقا  یمشتر   -
 !یچ  که  ینمبش یکار اومدم ب

. منم بلند شدم فلش رو زدم کردیپخش م یمیقد یلمف یهداشت  تلویزیون
نگاه کردم. از  ۴۵توش تا قسمت  یمبود یختهر یترک  یالسر یه. یزیونبه تلو
 یاطدرب ح  یبود که صدا  یلمف  یآخرها  یگهش زدم و باز هم نگاه کردم. دادامه

. یواربه د مداد یهاومد. بسته شد. زود بلند شدم نشستم. بالش رو هم تک
هاش غر زدن  یرو هم خاموش کردم. ممکن بود بابام باشه. حوصله  یزیونتلو

 رو نداشتم.

قندون و   یه. با  ینیس  یتو  یدمها رو چم تو آشپزخونه و استکانشدم رفت  بلند
با  شیقه. یعصبان  ی. بابام هم اومد حساب یراییبردم تو پذ یختمرو ر هایچا



طرف صورتش هم کبود بود و زخم شده  یهپاره بود.  ینشو سرآست یبشج
 .اومدیبود. داشت خون م

 داد زد: کهیننگاهش کردم، تا ا یستادمزده بود و ا خشکم

 یینپول من رو باال بکشه. منم از حلقومش پا خواستینفهم! م ییکهمرت -
 .یدمکش

. رفت تو آشپزخونه دست و صورتش رو شست و بعد رفت تو یدمجام پر  از 
چسب   یهکرد و    یز خواب و لباسش رو عوض کرد. مامانم هم زخمش رو تماتاق

 زخم زد روش. بابام اومد نشست و رو به من گفت:

 تا سرد بشه؟ یختیرو نر  ینفهم...چرا چا یدختره -

. تو دلم داشتم صلوات لرزیدینگفتم. دست و پام داشت م یچیه من
 که گفت:  فرستادمیم

ر  یستادهچشمم دور باش وا یبرو گمشو از جلو - ر من رو نگاه م ب   .کنهیو ب 

که   اومدیمامانم داشت م یرفتم باال. زد استکان رو شکوند. صدا یع سر  منم
 بهش گفت:

 ی؟دار یکار حاال! با دخترم چ شکونییچرا استکان رو م -

 :گفتیبابام اومد. داشت به مامانم م یصدا بعد

 هام؟چشم یرو بردارن ببرن گمش کنن از جلو ینا یانچرا نم -

 :گفتیهم داشت بهش م مامانم



دخترشون رو   یگنو ببرش...م  یر دست نامزدت رو بگ  یاب  یمه بهش بگزشته ک  -
 !کننیم یرونشون دارن باز خونه

 گفت:  بابام

 !یتوضع ینخسته شدم از ا یگهبه درک. د -

 بعد مامانم اومد و بهم گفت: کمیه. یهگر   یر تختم و زدم ز یرو نشستم

 کنی؟یم یهچرا گر  شناسی،یتو که بابات رو م -

کتکت   یادم  شهی. االن باز صداش بلند میمغذا بخور  یاریمرو با هم ب  سفره  بیا
 دختر گلم، خب؟ یاها...بلند شو ب زنهیم

. رفتم تو یینهام رو پاک کردم و رفتم پاخاطر مامانم، بلند شدم. اشک به منم
تو  یختمر یترش کمیهها و...برداشتم و ها و قاشقآشپزخونه و بشقاب

ش شده بود. اومد قربونش برم گشنه  یاومد. طفلک   یمانم. پیک کوچ  هاییالهپ
 تو آشپزخونه دست و صورتش رو شست. بهش گفتم:

 کنی؟یهات رو عوض نمچرا لباس -

 :گفتکرد،یکه داشت دست و صورتش رو خشک م  درحالی

 ول کن گشنمه اول غذا بخورم بعد... . -

ندادم. بعد سفره رو دادم بهش ببره پهن کنه. مامانم ناهار رو  یر بهش گ زیاد
در  یم. همه نشستذاشتمیسر سفره م بردمیها، منم متو بشقاب کشیدیم



 یاز جر و بحث و شکستن یدفعه خبر  ینآرامش و سکوت. خدا رو شکر که ا
 .یم. غذامون رو خوردیستن

*** 

به  یمکه زنگ گوش  خوندمیکتاب شعر م  یهتختم نشسته بودم داشتم  روی
 صدا دراومد. برداشتم:

 «ی؟گلم خوب   سالم»

. منم در جوابش شدمیصداش خوشحال م  یدنباره که از شن  ینبود. اول  محمد
 گفتم:

 م سر رفته.«صلهحو کمیه...یستم. بدک نیزمعز  سالم»

 هم گفت: اون

 .«یمبزن یدور یه یرونب یمدنبالت بر  یام. حاضر شو مینداره خانوم اشکالی»

رو قطع کردم. بلند شدم مانتو،   یاز خدا خواسته، زود خالصه کردم و گوش  منم
 . مامانم گفت:یینرو هم برداشتم رفتم پا  یم. گوشیروسر   یهبا    یدمشلوار پوش

 یزم؟عز  یبر  خواییکجا م  -

 لبخند ژکوند زدم و گفتم: یه یبا خوشحال منم

 بخره! خوادیم یزیچ یه یم،بر  خوایمیبا محمد م -

 گفت:  مامانم



 !یدبگرد کمیه ینجوون یدچه خوب. بر  -

اعصابم  کهینا یهاش هم بسته بود، براکه چشم  یدهدر حالت دراز کش بابام
 رو خورد کنه، گفت:

خونه  یزیبه تم یدبا یمنگ بزن بهش بگو امشب مهمون دارالزم نکرده. ز  -
 .یامب تونمیبرسم...نم

 رفت تو هم. به طرف مامانم نگاه کردم که مامانم رو به بابام گفت: هاماخم

 یبهبره، با غر  خوادیدنبالش. بذار برن. با نامزدش م یادزشته پسره االن م -
 !یرهکه نم

 گفت:  یدتأک با

 بهش رو داد!  قدر ینا  یدره. برو بهش زنگ بزن. داماد رو نباب  خوادینم  یگمم  -

هام رو درآوردم و زنگ زدم به گلوم بغض کرد و برگشتم به اتاقم. لباس  منم
 محمد و گفتم:

 که؟«  یومدین محمد»

 مهربون گفت: یهم با لحن محمد

 .«افتمیاالن دارم راه م یز نه عز  جانم؟»

 . با لکنت بهش گفتم:یزمعز  شدیبگم! ناراحت م یچطور دونستمنمی

 .«یایب خوادی...نمعزیز »



 فکر کرد ناراحت شدم و گفت: محمد

 !«افتمیکردم االن راه م  یر د کمیه یدگلم؟ ببخش  چرا»

 گفتم:  منم

کردن   یز تو تم  ید. بایاد. قراره برامون مهمون بگمی. به خاطر اون نمیزمنه عز   -
 تنهاست.«خونه به مامانم کمک کنم...دست

 ناراحت نشم، گفت: کهینهم قانع شد و واسه ا اون

 .«برمتیم یگهروز د یهگلم!   باشه»

 کردم.  یهپتوم گر  یر . منم رفتم زیمکرد  یبعد خداحافظ  و

مامانم و بهش  یشگرفته بودم. رفتم پ  یدشدم، سردرد شد یدار خواب که ب از 
 گفتم:

ن بد یه یشه. مکنهیسرم درد م یلی..خمامان. -  بهم؟ یُمَسک 

خشاب  یهها، باال، درب رو باز کرد و از داخل سبد دارو ینتاز تو کاب مامانم
 آب برداشتم، قرص رو خوردم. یوانل یهقرص سردرد داد بهم. منم 

 رو به من گفت: مامانم

 خب؟ شناسییمگه بابات رو نم ی؟کرد  یهنکنه باز گر  -

 نگفتم و دوباره برگشتم به اتاقم. هیچی

 



*** 

 )سه ماه بعد(

 

درب   یآشپزخونه مشغول درست کردن غذا بودم. برنج رو دم کردم. صدا  توی
 بلند شد؛ محمد بود. گفت:

 ی؟درست کرد ی. غذا چ یدخسته نباش یسالم خانوم -

 گفتم:  کردم،یرنده م یاز داشتم پ کهیلبخند مهربون، درحال یه با

 ! یمخودم و خودت دوست دار همون که -

 یدهمن خر  یهم که برا یاسرکه یپسچ یهو  ینتکاب  یرو گذاشت رو نوشابه
 بود، کنار نوشابه گذاشت. گفت:

هم  ینا یین! دست خانوم خوشگلم درد نکنه بفرمایبه! چه عال به -
 هاتون.سفارش

 یگذاشتم و تو  یخچالرفت لباس عوض کنه. منم نوشابه رو داخل  محمد
گاز رو   یسرخ کنم. شعله  یختمرنده شده رو ر  هاییاز . پیختمروغن ر  یتابههما

رفتم   یع رفت و حالت تهوع گرفتم. سر   یجگ  کمیههم کم کردم که ناگهان سرم  
 :فتاومد تو آشپزخونه و گ یع سر ید،تو حموم. محمد که صدام رو شن

 ببرمت دکتر. یاب یستشده گلم؟ اگه حالت خوب ن یزیچ -

 حالت تهوع داشتم. به محمد گفتم: شدید



 نسوزه. یازهامگاز رو خاموش کن که پ  -

 :گفتیهم که قربونش برم، از بس مهربونه م محمد

 .یمزود حاضر شو دکتر بر  یاسرت. بذار بسوزن. ب یفدا -

ها رو هم کم کردم برنج یشعله یر آب زدم و رفتم حاضر شدم. ز یهصورتم  به
هم   متخصص زنان رفتم. در زدم و سالم کردم. خانوم دکتر   یش. پیمرفت  و دکتر 
 گفت:

 تو! یینبفرما -

 تو و نشستم. بهش گفتم: رفتم

کردم.  یداپ یتسرخ کرده حساس یاز پ یهست به بو یمن دو_سه روز -
 نشده بودم! یطور ینها. تا حاال اوقت یبعض یشمهم م یجهسرگ

 زد و گفت: یمتخصص، لبخند ژکوند خانوم

 ین؟ازدواج کرد -

 :گفتم

 هست! یبله...حدودًا دو ماه  -

 تکان داد و گفت: ییدتأ یرو به نشانه سرش

عالئم  ینگلم و ا  یدبهتون بگم که شما باردار یدبله درست حدس زدم. با -
 هست. یدر باردار یار و ینشانه



 گفتم:  یجانتعجب و ه با

 ین؟مطمئن -

زدم. خب مثاًل متخصصه!  ربطییبا خودم فکر کردم عجب حرف ب  بعدش
تو دلم نبود به محمد  اومدم. دل یرونخوشحال شدم. از اتاق دکتر ب یلیخ

 :پرسیدیبهش الهام شده بود. همش م یبگم. محمد هم صبر نداشت. انگار

 گفت؟  یدکتر چ  -

 به راه افتادم و بهش گفتم: منم

 تا بگم! یمهمونم کن شاپیکاف   یه ید. بایگم...بهت میا. تو بشهینم جاینا -

 شدم، گفتم بهش: ینسوار ماش کهینتو دلم نبود. به محض ا دل

 محمد؟ یهچ دونییم -

 :یدپرس یع سر  ی،هم با کنجکاو محمد

 منو! ی...ُکشت یگهبگو د یهنه از کجا بدونم؟ چ -

 با هزار ناز و عشوه گفتم: منم

 م!من حامله -

 :یدها شده بود. دوباره پرسمثل خنگ  محمد

 ی؟! ُمردم از کنجکاویگهبگو د -

 دوباره با تکرار گفتم: منم



 م! م، حاملهبابا...حامله -

 یرینش  یزهایم  یز عالمه چ  یه  شاپیکاف   یمهم خوشحال شد. با هم رفت  محمد
 سفارش داد و خوردم. محمد گفت:

 !پلو بشهگازه ممکنه زغال  یگلم. غذاهات رو  یمبلند شو بر  -

و محمد رفت حساب کنه. منم منتظرش شدم. اومد و  یم. بلند شدیدخند و
 برنجم رو خاموش کردم. محمد اومد تو آشپزخونه و گفت:  یر . زیمخونه برگشت

 ! یکن  یتخودت رو اذ  خوادینم  خرم،یم یروناز ب  یرمخورشت رو م  یخانوم  -

*** 

با  اومدی. مامانم هر چند روز مکردیروز داشت تو وجودم رشد مروزبه مبچه
 ینوشت. رفتم برا  ی. برام بهداشت سونوگراف شیسمونیواسه س  رفتیمیهم م
 یمحمد با خوشحال  یرون،اومدم ب  ی. وقت یگهد  یزهایو چ  یتشجنس  یصتشخ

 :یدپرس یو کنجکاو

 پسردار؟ یا شیمیدختردار م -

 لبخند ژکوند گفتم: یه با

 حدس بزن! ی؟اگه گفت  -

 فکر گفت:  یلبش رو دندون گرفت و بعد از کم  یو گوشه  یزکردرو ر  هاشچشم

 دختره؟ -

 باال انداختم و گفتم: ابرویی



 نچ! -

 شد و گفت: خوشحال

 پسر؟ -

ن . از االگنجیدیتکون دادم. در پوست خودش نم یید،تا یرو به نشونه سرم
جورواجور. همش  یها. اسمکردیداشت واسه پسرش اسم انتخاب م

 :گفتیم

 من؟ یااسمش با اول اسم تو شروع بشه  یدوست دار -

 فکر کردم و گفتم: کمیههم  من

 صداش کردن، خجالت نکشه! یکه وقت   یماسم قشنگ و خوب بذار یهبهتره  -

 و گفت: خندید

 داشته باشه. یخوب  یکه تک باشه. معن  ذاریمیاسم م یه -

 گفتم:  من

 قشنگه! یلیماهور چطوره؟ خ -

 مکث، گفت: یهم با کم محمد

 یار؟مهد یا یست؟مهراد قشنگ ن -

 گفتم:  اومد،یها خوشم نمطور اسماز اون چون

 هم حرف نباشه! یگههم دوست دارمش. د یلیقشنگه. خ یرادنه! ه -



 :گفت

 خانوم گلم بگه. یچشم! هر چ  -

 .یمبذار یراداسمش رو ه میگرفت  یمتصم و

*** 

محمد و من  یمان،. مامانم، بابام، پیمکنار هم، سر سفره نشسته بود همه
 گفت:  یمانکه پ  خوردیمیشام م یمداشت

 :یممحمد مهراد. ما هم هر دو با هم گفت یداسمش رو بذار -

 !یمگذاشت  یراداسمش رو ه -

 گفت:  یمان. پیدیمو من و محمد خند مامانم

پارک  یرمباهاش م یاد،ب یادن ید! بذاریهقشنگه عال یلیخ -
 .کنمیم ی...باهاش بازگردونمشیم

 و بهش گفتم: خندیدم

. تا اون موقع هم که فکر کنم نامزددارت یتو که بزرگ شد ی،دل آبج  یز عز  -
 ی؟کن  یباز یککوچ  یبا بچه خواییکنن، چطور م

اش مردانه یوسط ابروها یچروک افتاده که اخم بزرگ  یشونیهم با پ بابام
 بود، گفت:

رو تموم   شی. بره خدمت سربازکنمینامزددارش نم  هایزود  ین! به ایرخ  نه  -
 کنه، بعد!



 . محمد رو به بابام کرد و گفت:یمساکت شد همه

 .یاددستش نم یبله! حق با شماست. تا خدمت نکنه خوب و بد زندگ  -

کرد. شاممون که تموم شد،  ییدان دادن سر، حرفش رو تأهم با تک بابام
 جمع کنم. مامانم گفت: خواستمیها رو مظرف

 نکن! یتدختر گلم. تو خودت رو اذ کنمیخودم جمع م -

 و نشستم. مامانم گفت: یدمکش  خجالت

 .یارها رو باهام آشپزخونه بظرف یمان. بلند شو پکنهیباهام جمع م یمانپ -

 یوهداداشم همه رو با مامانم برد. بعد مامانم م ید شد. طفلهم بلن پیمان
من که از  یالسو پرتقال، هلو، گ یبآورد. با بشقاب و چاقو و چنگال. س

و  اومدیازش خوشم نم یارمخاطر وجز پرتقال؛ چون به ش برداشتم، بههمه
 .یرمحالت تهوع بگ شدیباعث م

بابام کامل کرده.  یهاُغر زدن یرو به اضافه میسمونیس یجونم همه مامان
رو نتونستم باهاش برم انتخاب کنم،  هاشی. بعضیدیمخر  یهمه رو رنگ آب 

 خوبه. شیقه. واقعًا سلیدهخودش خر 

 یاطش. حیهمون ُنقلخودمون؛ خونه یشیدرو یبه کلبه یمشب برگشت آخر 
 یراییپذ  ی،جا داره. وارد خونه که بش  یم،رو پارک کن  ینمونماش  کهینا  یاندازه

 یاسورمه  یقال  یه.  یمکرد  یک اما ما توش رو سرام  خورهیم  یهستش. دوتا قال
. مبل یدیمرو چ  هامونو... . دورش مبل  یاو بنفش و قهوه  یآب   یز ر  یهابا گل
 یه. دو نفره رو با یمسمت چپ گذاشت کمیهو  یزیونتلو یرونفره رو روبهسه



رو هم کنار  یگهد ی. تک یمداد یهسمت چپ خونه تک یوار به د کنارش،  یتک 
بزرگمون  یهارو وسط دوتا پنجره یزیون. تلویمهمون سه نفره گذاشت

 هاییو صندل  یز خونه، م  راستو سمت    یاقهوه  یدسف  یچوب   یز با م  یم،گذاشت
 .یمگذاشت  یچوب  ییچهار نفره گردو

ست. دوتا سمت راست  خونه یرایی،درب پذ یروهم روبه آشپزخونه
داره به اتاق  پله یراییپذ یوار هم باالست. از وسط آشپزخونه و د خواباتاق

. رنگ یمباال درست کرد  یک اتاق کوچ  یهمون  بچه  ی. براشهیها وصل مخواب
 .یدیمهم کش یک کوچ  یهاو ستاره یمهم بهش زد یآب 

*** 

 هنش.پستونکش رو بذار د کنهیم یهگر   یرادمحمد! ه -

 خوای؟یباشه گلم! پسر گلم پستونک م -

نگاه  یه یاکرده ب  یفخودش رو کث کهین. مثل اخوادیپستونک نم یخانوم -
 بندازش!

دادم  یر رو از محمد گرفتم. بهش ش یرادو اومدم ه زدمیخودم داشتم ُغر م با
 یهشش ماهشه؛ درست شب یرادش. االن ه. گذاشتمش تو گهوارهیدخواب

 باباشه.

 یدمدر به صدا دراومد. محمد بلند شد رفت در رو باز کنه، از صداش فهم  گ زن
 مامانمه. داخل اومد. گفت:

 جون خوابه؟ یراد. هیر بخصبح یزم،سالم عز  -



 االن! ید...آره خوابشورمی. دارم لباس مینسالم مامان جون، خوش اومد -

 .یادبرم. بابات ظهر م خوامیم یر،رو بگ هاینمامان ا یاب -

 درست کرده؟ ظهر بمون با ما ناهار بخور. یآش ک  -

 یخونه یریگفت اگه م  یپسرشه. رفت سرباز یپا خانوم، آش پشت یژهمن -
دخترم...دستت درد نکنه، بابات  یرمرو هم ببر براش! م آش ینخزان، ا
 .یشهم یعصبان 

 یدسف یوندر م یکی شیشونیپ یشده! موها یر قدر زود پجونم چه مامان
 شده.

خسته  یلی. بعد محمد رفت سرکارش. منم خیمرفت. ظهر آش خورد مامانم
. کردیم یهبود؛ داشت گر  یمانشدم. پ یدار ب ی،گوش  ی. با صدایدمشدم، خواب
رو قطع کرد.  یگوش  هاش نشدم.متوجه حرف کرد،یصحبت م یهچون با گر 
 . گفتم:مون رو لمس کردم و دوباره زنگ زدمخونه یشماره یبا عجله رو

 تر بگو متوجه نشدم!«آروم کمیهشده؟  یچ  یمان! پالو»

 !«یمارستان! بابا...بابا رو بردن بآبجی»

محمد رو گرفتم و صبر کردم.  یشماره یمرو زود قطع کردم و تو گوش گوشی
 گفتم:  یع صحبت ندادم. سر  یتا بوق خورد که جواب داد. بهش اجازهسه

زنگ زد و گفت. داشت زار زار  یمان. االن پانیمارستبابام رو بردن ب محمد»
 !«یمبر  یا...زود بکردیم یهگر 



 یمخب اول زنگ بزن نس یزم؟عز  یبر  خواییم یطورچه یک،کوچ  یبچه با»
 .«یامدنبالت م گیرمیم یبمونه. منم االن مرخص یششپ یاد،ب

 گفتم:  سریع 

 !«یایزود ب یزمعز  باشه»

 :گفت

 .«یادب یم! تو قطع کن زنگ بزن نسباشه»

 )خواهر محمد( زنگ زدم بهش گفتم: یمبه نس بعد

 یراد؟ه یشپ یایب تونیی. میمارستانب یمبر  یدحال بابام بد شده با نسیم»
 .«یمشبا خودمون ببر  تونیمینم

 گفت:  نسیم

 .«یامداداش االن م. باشه زنسالم»

 اومد. گفت: یمگذشت که نس  یقهدق پانزده

 داداش حال بابات خوبه؟شده زن یچ  -

 :گفتم

 !یمارستانبردنش ب دونمیندارم ازش...فقط م یخبر  یچه -

. محمد اومد. رو یابا شال سورمه  یدم،رو پوش  میاتاقم مانتو شلوار مشک   رفتم
 گفت:  یمبه نس



 گلم!  یات باشمواظب برادرزاده -

 راحت. یالتونخ ینچشم داداش. بر  -

 :یدازم پرس ینتو ماش محمد

 افتاده؟ یچه اتفاق  یمارستان؟چرا بردنش ب -

. قطع شد و دوباره کردیم یهزنگ زد داشت گر  یمانواهلل. فقط پ دونمینم -
 .یمارستان. گفت بابا رو بردن بیدمزنگ زدم ازش پرس

 نگفت؟ چرا بردنش؟ یچیه یگهد -

 نه! -

 یمارستانن؟مامانت بپرس کدوم ب یلداد! خب زنگ بزن موبا یا -

م برداشتم و زنگ مانتو  یبج  یرو از تو  یمگوش  لرزید،یدستام م  کهیدرحال  منم
 زدم. گفتم:

 «یمارستانین؟شده؟ شما کدوم ب یمامان چ  سالم»

 گفت:  کردیم یهگر   کهیدرحال مامانم

 انیمارستزده بهش...ما االن ب یدیپرا یهمامان. بابات تصادف کرده.  سالم»
 .«یم)ع( هست ینامام حس

 :گفتم

 .«یایماالن م باشه»



 :یدپرس محمد

 یم؟بر  یمارستانشده؟ کدوم ب یچ  -

 عجله گفتم: با

 )ع(. ینامام حس یمارستانزده بهش...ب یدیپرا یهبرو محمد،  تر یع سر  -

شدم   یادهداشت. پ  نگه  یدیم،که رس  یمارستان. درب بدادیداشت گاز م  محمد
گفت:   یرشبابام رو گفتم. پذ یل. اسم و فامیدمبدوبدو خودم رو اورژانس رس

 یهداشت گر   یدم،. مامانم رو دیمو زود با محمد رفت  «هایبخش تصادف   ین»بر 
هم  تو بغل هردورفتم بغلش کردم و  یع. سر رفتیو تو راهرو راه م کردیم
 . مامانم گفت:یمکرد  یهگر 

بشه  یزیشخزان، اگه بابات چ یمشد یچارهن! بخزا یمخزان...بدبخت شد -
 یم؟کن  یکار ما چ

 مامانم اومد و گفت: یشپ محمد

 شونیه. خدا ساافتهیبراشون نم یاتفاق  یچشاهلل ه. انینسالم، غصه نخور -
 رو از سرتون کم نکنه!

 رو به محمد کرد و گفت: یهو با گر  کردیم یهگر   تر یشهم ب مامانم

 باشه. یشاهلل پسرم! دستت درد نکنه، خدا ازت راضان -

 کردم به مامانم و گفتم:  رو

 یتش؟نگفتن از وضع یزیچ -



 :گفت

 نگفته. یزیچ ینه مادر. هنوز اتاق عمل هستش...کس -

 مسعودم با زنش اومد. زنش گفت: عمو

 شده؟ حال داداش چطوره؟ یزن داداش! چ  -

 زد: یادفر  مامانم

 زده بهش. خبرییکدوم از خدا ب   دونمیمسعود جان! نم یمبدبخت شد -

بابام  یکردم که قلبم درد گرفت. دلم برا  یهقدر گر عموم اومد بغلم کرد. ان زن
اما در هر صورت  دادیخوش به من نشان نم یرو یاد. درسته زسوختیم

 آشنا کرد. یمبابامه! من رو با عشق زندگ

. خدا کنه گذرهیهم م ینشاهلل ا. انیمکنار هم گذروند  یسخت  یلیخ هایروز 
 هاش رو هم حاضرم تحمل کنم.نشه و حالش خوب بشه اخم یشبابام طور

باال سر مامانم و  شیهسا ینهمهم ا یست؛رو دوست نداشته باشه مهم ن من
 داداشم باشه.

*** 

 )دو روز بعد(

 

 :گفتم



 .یریجون بگ  یبخور  یدم،آناناس خر   یچاسالم بابا حالت چطوره؟ برات سن  -

 گفت:  بابام

 !یباش دستت درد نکنه دخترم زنده -

 یدمرو فهم  ینو ا  یستاون آدم بداخالق و اخمو ن  یگهفرق کرده. د  یادن  یه  بابام
اون رفتارها به خاطر بابا بودنش بوده.   یدوست داره و همه  یلیکه من رو خ

 .کردهیم یتدر واقع احساس مسئول

بابام نگاه کردم. دستش رو هم  یگرفتهگچ  ینشستم و به پاها یصندل روی
سوخت. بابام داشت بهم نگاه  یلیبه گردنش بسته بودن. دلم به حالش خ

 . گفت:کردیم

 بابا؟ ینممن بب یاوردیت رو نچرا بچه -

. یستمناسب ن  یک کوچ  یواسه بچه  یمارستانب  یطجون، خواب بود. محبابا    -
 .یارمشتون مشاهلل پاهات و دستت خوب شد، خونهان

*** 

 بابام اومد: صدای

 .یدمبرات پفک با شکالت خر  ینبب یاآقا جون پسرم، ب یشپ یابدو ب -

 سالم آقا جون ممنون! -

 نوش جونت پسر گلم. -



. بابام اومد و دوتا نوشابه با کردمینم کمک مآشپزخونه داشتم به ماما تو
 گذاشت. گفت:  ینتکاب  یبود، رو یدهتخمه، دوتا پفک با ماست و...خر 

 .ینها رو بردارخرت و پرت ین! ایدسالم خسته نباش -

 !یسالم بابا خوش اومد -

 خانومم! یدخترم؛ خسته نباش یتو خوش اومد -

 بود. گفت: زدن خورشت مشغول هم مامانم

 !یدسالم شما خسته نباش -

پفک برداشتم باز کردم. اول به مامانم  یهگذاشتم.  یخچالرو تو  هانوشابه
برداشت. ظرف  یاگفتم بردار، چند دونه یاد. زداشتیتعارف کردم؛ برنم

کجان؟   یمانبا پ یراده ینمبب یاطرفتم تو ح یخچال،ماست رو هم گذاشتم تو 
که چرا   کردممیجر و بحث    یماندوتا پفک برداشتم براشون بردم. داشتم با پ

 یددو یمانمامان که زنگ در به صدا دراومد. پ هاییتو سبز  یرو برد یراده
 و با ذوق گفت:   یدسمتش دو  ید،تا باباش رو د  یراددر رو باز کرد، محمد بود. ه

 نگاه پفک دارم.  ییبابا -

 یدی؟هم م ییه باباعه...چه خوب! ب -

 آره! -

بهش  یمداشت یمانبرداشت به باباش داد. من و پ یک دونه از تو پالست یه
 .خندیدیمیم



 گفت:  محمد

 !یخسته نباش یزمسالم عز  -

 :گفتم

 سالم گلم. -

 اومد و صدامون کرد: یلچرشبا و بابام

 یاینب ی،. خسته نباشیبه آقا محمد خوش اومد! بهینبخور یچا یاینب -
 حاضره. یچا

 بابام رو گرفتم و داخل بردمش. بابام گفت: یلچر . منم ویمداخل رفت همه

هام شونه  یم رو رودستت درد نکنه دخترم. اگه بابات پاهاش سالم بود، نوه  -
 !گردوندمشیو م ذاشتمشیم

متوجه نشه و  یکس کهینا گلوم نشست اما واسه یبغض کوچولو تو یه
 یرو بروز ندادم. همه دور هم چا امیو ناراحت  یختمناراحت نشن، تو خودم ر

 برام بود. مامانم گفت: یروز خوب  یلی. خیدیمو خند یم. گفتیمخورد

سفره رو هم ببر پهن کن  ینا یاب یمان. پیمبا هم غذاها رو بکش یاخزان ب -
 ست از سر کار اومده.شوهر خواهرت خسته

 چشم! -

 .یمغذا خورد یمو همه دور هم، دوباره جمع شد یمرو پهن کرد سفره

 .یمکرد  یهمه رو سپر  ینبد و غمگ یهاخوب و شاد و روز  روزهای



*** 

 )شش سال بعد(

 

 یسرباز نیماهستش. پ یکالس اول  یرادها مثل باد گذشت. هو شب روزها
. یمکرد  یرو براش خواستگار مییبرگشت. ما هم دختر دا یرفت، از سرباز

. بابام هم پاش خوب شده اما یریمبراش جشن بگ خوایمیجواب دادن و م
 المبابام پاهاش خوب شده، خوشح کهینحال، من از ا ین. با النگهیم کمیه

زن  یهمن االن بهمون اضافه شد و  یدعضو جد یه. کنمیو خدا رو شکر م
 یلیداداش خوشگل و مهربون دارم که دست کمک مامانمه و داداشم رو خ

هراناست. قدش بلنده مثل داداشم، ه  یهبارب یکلشدوست داره؛ اسمش م 
و ابروهاش  یدهرنگ پوستش سف ایه،یرهصورتش دا یی،موهاش رنگ گردو

رنگشون  ستیدههاش بزرگ و کشپرپشته اما نازکشون کرده، چشم تیههش
ش هم و چونه یههاش معمولبزرگه و لب کمیهرنگه، دماغش کم یاقهوه

 کوتاهه!

 .یگهدست. خدا خوشبختشون کنه کنار همداداشم خوش چهرهزن کالً 

رو هم بگم که من دوباره   ینو ا  یمو محمد با هم در کنار پسرمون خوشبخت  من
هم مشخص شده.  یتش، جنسشهم چهار ماه و دو هفتهم. االن بچهحامله

 :گهیناراحته. همش م کمیهخواهردار بشه،  خوادیم کهیناز ا یراده

 کنم!   یمن دوست داشتم داداش داشته باشم تا باهاش باز -



 . منم با خنده گفتم:یهفقط به فکر باز اون

 تونیی. فکرش رو بکن، تو میکن  یباز شهیهم م یتخب پسر گلم، با آبج -
 یزهایچ  یلیتا بتونه راه بره و خ  یریدستش رو بگ  یا  یبد  یادبهش حرف زدن  

 !یبد یادبهش  یگهد

 گفت:  هیراد

 .یدمم یادبهش فوتبال  -

 .یبد یاد یبالبهش وال تونییم یزم،عز  کننینم یدخترا که فوتبال باز -

 !یدمم یاد یخب بهش ُکشت  -

. گرگ یدکن  یسنگ بازبا هفت  تونینیهم مال پسراست، م  یکشت   یزمعه! عز   -
 .یدکن  یباز یشو م

اما عجل مهلت نداد.   ینه،پسرش رو هم بب  یدوست داشت که نوه  یلیخ  بابام
 رو ازمون گرفت! میچارهب یبابا

من بابام  کهین. با ادوننیچرا همه، آه من رو مسبب مرگ بابام م دونمنمی
باال سر مامانم و داداشم  شیهبود که سا ینتنها دعام ا  یشهو هم یدمرو بخش
 دلم نبود. یتو یزیچ یچباشه و ه

خاطر مصرف . بابام بهیبش هایماریب یلیدچار خ یشهرفتن سن، باعث م باال
طور ناخواسته، من رو به عشقم گرفته بود. اون به  یهسرطان ر یگار،س یادز

اگه بابام هستم.    یونو بدون مشکل و اختالف رو مد  یباز  یزندگ   ینرسوند و ا



طلب بخشش   براشهم کرده در حقم و من از خدا    هایییکرده، خوب   یبهم بد
 دل دوستش دارم. دارم و واقعًا از ته

شده  یر د یگهکه د  یدمفهم یو من وقت  خوادیبد دخترش رو نم ی،پدر هیچ
شده بود که  یلرحم تبدآدم خوب و دل یهآدم بد به  یهاز  یبود. پدرم وقت 

 یچون وقت  گیره؛یم یشکنه... . دلم آت  ینشد زنده باشه و بتونه خوب  یگهد
 داشتم! یاجبابام رو از دست دادم که واقعًا بهش احت

و من تو خودم   شهیبابام احساس م  یخال  یمامانم، جا  یخونه  یرموقت م  هر 
 ینشاد و غمگ یهالحظه یادتوش  زنم،یدور م یهتو اتاقم  یرم. مشکنمیم

که عروسکم رو بابام   ییهازمان خندم،یم هاشونی. به بعضافتمیم یمزندگ
برو  یباز ای: »به جگفتیو م کردیو سرش رو از تنش جدا م گرفتیازم م

 !«شهیبرات آب و نون نم هاین. ادرس بخون

رفتم. مامان جونم   یینهام رو پاک کردم. بعد پاو اشک   یدمکش  یقنفس عم  یه
 یچروک تو یش شکسته شده و کم، چهرهشده یدموهاش مثل برف سف

. یدمسرش زدم و دستش رو بوس یبوسه رو یهنشسته.  ینشصورت نازن
 آلودش نگاه کردم و گفتم:غم یهاجلوش زانو زدم و تو چشم

 های. تو سخت یپشت و پناه من بود یشهازت ممنونم مامان جونم که هم -
 !جوریهینحال و روزت ا ینمسخته بب یلیبرام خ ی،کنارم بود

. مادر مهربونم بعد فوت بابام، گفتینم  یزیو چ  کردیهام نگاه متو چشم  فقط
خودم ببرمش،   یخونه  خوامیرو از دست داد. من م  شیو روح   یحالت جسم

 .کنمیم یازش مثل ُگل نگهدار



*** 

بزرگ از طرف خداست اما  ییههد یهواقعًا  یداستان من بود. جوون  ینا و
بابام عذاب  ی،. در اوج جوون یدمرو نچش یمم و طعم جوونشد یر من زود پ

رو   یاکه اگه دن  یدمفهم  یر رو د  ینرو ازم سلب کرد اما ا  یبهم داد و آزاد  یادیز
 ... .طورینهم هم یریبگ ینو غمگ گذرهیشاد م یری،شاد بگ

بود که شکست، سوخت و ساخت و َدم  یکه خزان دختر   یدرو هم بدون این
 ید،مشکالت رو داشته باش ینا یز عز  یهااز شما دختر  یلینزد. ممکنه خ

هم از خونه فرار  هاتونیو بعض یبه خودکش یددست بزن یدشا هاتونیبعض
ش یرو تو زندگ   یبود که در اسارت باباش موند و خدا کس  ی. خزان دختر یدکن

رو ازش گرفت و اون باز هم امتحانش رو خوب پس داد و   یزشقرار داد و عز 
 یزندگ   ینهم خوشبخت شد. بهتر   یلیدوباره به انتخاب پدرش ازدواج کرد. خ

 خودش درست کرد. یرو برا

باهاشون.   یمو بجنگ  یمباش  یدر مقابل مشکالت، قو  کنیمیم  یهم همه سع  ما
از پس اون  یک داره...چه بزرگ چه کوچ یمشکل یه شیتو زندگ  یهر کس

 .یایمبرم
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